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Kivonatok ol'vosi lapok- és munkákból.

Ép., gyógyszer- és méreglan.

I. А nénélegsava's швец:

nek (опылении natmi) Вши/ещё hasn

nńlata a насаженным“; _- pr.

Pleischl-tul. Azon tény, mely szerint a

kávé kevésbe jó izii lett, ha moldvavízzel1

mint. akkor, ha kútvízzel készíttetett, szer

zöt arra birt, hogy Prágának legnevezete

sebb kútjait vegytanilag vizsgálná meg, mi

nek következésében azokban kcvés szénéleg

Savas szikéleget fedezelt fdl. További kiséx»

leteiböí, шепуекеь sz. а kávékésznés könn

telt,> az шщ ki, hogy az elmállott szén.

élegsavas szikélegnek kis mennyisége, hozzá

advaa kávévízhez, a kavénak jobb ízct és il

тог kölcsönöz. A legjobb arány 43 szemer

nyi elmállott szénélegsavas „желез, 1 f9nt

nyi pörkölt kávéra. Ha elmállott sónk nem

lévén, kéntelenek volnánk jegccsesedep; szén

élegsavas szikéleggel élni, akkor a fónebb

emlitett mennyiséget kétszerezni kell. А jobb

íznek, .melyet a só а kávénak kölcsönöz,

‘ósszefüggéséröl sz. következöleg nyilatkozik.

Mint tudva van, n nyers vagy pörkö~

letlen kávészemekben ogy ìllatos kávésa

vat, és egy kávé-csersavat fedeztek Ш];

Lampadine azon terményekben, melyek

a kávénak pörkölése Ша! származnak,

pörzsxßilxlaftofsv kávésavat talált. Ezen sa

` vaknak nagyobb vegytani vonzódásuk van- a

пашет: ‚ mint ~ а= gyenge szénéleg-savnak

x

mely amazok által kihajtatik; új összeköt

tetések támadnak a pörkölt kávéban létezö

savak és a hozzáadott szikéleg között; е—

gyik része az illatnak, mely a leforrázás a

latt elszált volna, ez által a szikéleghez каше

tartatik meg, másik része az illatos savnak is

mét, mely mész- és cseréleggel vagyon'össze

kötve, a шьете által ezen vegytani quaktól el

vonatik, ez által vízben fóloldhatóvá tétetik.

Hogy a natronnak ezen kls mennyisége

mindennap használva az egészségre nézve

ártalmas kövelkezésü lehetne, sem f_öl nem

tehelö, sem а tapasztalás által be nem>biz0

nyithaßó. (Oester. med. Jahrh. Oct. 1843.)

Meczner.

Я. A hamiblagnak минуешь

gáról al ап‘а“ hagymázlmn: _. Dr.

Rot-hameltül. T'óbb alhasì hagymázjár

ványban sz. a hamiblagot nagyobb adagok

ban (Sauer szerint) szerencsével alkalma

zá. Összehasonlitván a külömbféle eseteket,

melyekben ezen szer alkalmaztatott, követ

kezö eredményekre засов: sz.: 1) А hamib

lag sìkertelen volt`az elò'kórjelek kórszaká»

ban7 midön egyszersmind csorva vala jelen.

Ekkor 'a hánytatónak, тазу ha erre szükség

nem lvolt7 áfólereeztett sósavnak kedvezöbb

sìkere volt. De ha a csorvaságnak sommi

jeîe> sem шишкам, akkor а kezdödö

hagymázos kórfolyam többnyim;A a папаша;
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пак 5 -6 napig tartó alkalmazásn után meg

szünt. 2) Sikertelen marad ezen szer, ha az

elöjel-és ingerlékeny kórszakban erösebb tc

vò'leges vértorlödás van jelen а gyomor- és

béltakhártya felé, mcly a hasnak nagyobb

érzékenysége, émelygés és sikertelcn hány

crölk'ódés z'iltal jelenlnezik. Hogyha ezen tü

nemények nadályozás és hólyaghúzás мы

ellávolittattak, vagy ha ezck mindjárt eleinte

igen ‘kis mértékben valúnak jclen, akkor a

hamiblag sajátságos gyógyhatását. kifejtette.

3) Minden szabályos, egyszerü kóresetben а

hamiblag igen kedvezöen halolt mindaddíg,

míg a bélfekélyek gyógyulása elkezdödött s

mig nvval a béltakhártyának vérbösége vala

`fisszekötve. 4) Ellenben ha a lábadási szak

han а vértoriásnak minden jelei eltüntek, 5111

ha bizonyos foknyi vérhiány jelenkezett , ak

kor n hamíblagnak úgy szólván semmi sikere

sem volt, s sósavas vasfestvény jobb szol

‚дымов tett.

Sz. ezekböl azi következtet, lxogy a

hamiblag а hagymázos kórfolyamnak kifejlö

dését úgy фонда meg, позу nz, hasonlóan

nz édes higanyhoz, a gyomor- és béitakhár

lyának, eröhiányosba gyorsan állalmenö vér

böségének ellenc munkál. Ellenben azon idö-‘

` szakban , melyben a bélfekélyek gyógyulnak,

mihez fölmágasztalt, munkaság Шашни,

minthogy a vérhiányt, eiömozdítja, ártalmas.

A mondottakat a bonczolás is igzizolja, mint

поду n ha'miblagnak alkalmazása után a bél

takhártya mindenkor halványnak, a mirigyek

fólduzzadva és meghosszabbulva, de minden

edény'vörösség nélkül, s a himlò'höz hasonló

ищет; és béifekélyek halványaknak és решу

h'údteknek találtatnak. Ha a liörgtakhártya is

búntalmas s ha enuek és а szivnck ereje Csök

kenni kezd, akkor az erös idegizgatókatnem

lehet mellözuünk. Úgy látszott, hogy ezen

szereknek hamiblaggal való összek'óttetései

gyorsabban vezetének а czélhoz ‚ шйцспасзак

magánosan aikalmaztattak. (Heidelberger An

nal. X. '1.) Meczner.

I. A szépnónyének óvlzeríî

nlkalmazńsa kúrjńrványos 16:

Пепуьеп: А. F. A. Stievenart után.

Sz. 1840 -- Miki télen egy vörhenykórjár~

vány alkaimával, 400 gyermeknél használta

ezen gyógyszert óvszerü szempontból, s е—

zek köziil egyetlen еду sem esett a nevezett

ragályos L'órba, mig azok között, kik e

gyógyszert nem basználták , lfolytonosan dü

höngöu s pusztított e vészteljes kór` Sz. a

szépnönyét festvényhen használta, 3 éves

gycrmekeknek парома 2 cseppet, 3tól 6

esztendeig 3 cseppet, öregebbeknek min

den esztendöre еду cseppel többet rendait,

s ezt 9 - 10 napig folytatta. Káros követ

kezéseit а szóban levö gyógyszer ezen al

kaimazásának szoros felügyelet mellett sz.

soha sem tapasztalta. Ka r á с so n yi.

4. .l czitromlének ванными

vizkór ellen: Dr. Schwabe Károly

után. Sz. cgy àtalános vízkórban, minden

más bensö vagy külsö gyógyszer használata

nélkül, miután már minden kigondolható

gyógyszer sükertelenül használtatott, а legfé~

nyesebb eredménnyel alkalmazta; a czitrom

levet cgy 73 éves öregnél, ki már 4 hét

dta csak ülve s ekkor is a legnagyobb ne

hézséggel tudott Iégzeni, minden 2 órában

egy evö-kanállal vétetvén be a frisen kinyo«

mou czilromléböl. Ezenkivül minden italt, és

folyó sz. étket eltiltott betegének, ki csupán 3

iat húst s 2 zsemlyét kapott парома, szom

ját pedig czukorral flnomul behintett 0211

romszeletekkel oltotta. E gyógymódnak al

kalmazása alatt már a músodik napon szem

betünö javulús állolt be, míután a növeke

den vizellet után a légzési nehézségek a

lábbhagytak. -- А czitromlének egyes adagja

ekkor már màsfél evökanálra téietett. Erre

а vizellet annyira növekedett,V позу а heteg
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a gyógymód 301k na'pjáń bajától végkép meg

menekedett. - Sz. 'azon kérdést'teszi jelen

kóresethez, valjon nem Iehctn'eÁe a czitrom

levet а Brigthféle kórnál is sukerrel használ

ni? (Caspers Wochenschr. 1843. Nr. 9.)
i K a r á с s о n y i.

Kór-,gyógytan és оптом kóroda.

5. Kórodai tanulmányok a hagy

mázl történetének némely pont

jaì fölött; Dr. Lombard és Dr Раи—

connct után. '

lör Akornak, nemnek' és év

szakoknak befolyása a hagymá

zos lázkifejlödése- s àrtalmas

ságár a. E pont fólött szerzök a követke

zö tábla által nyujtnak felvilágositást, mely

ben 8 évnek ercdménye van feljegyezve,

183412111 1842115.

Kor. Meggyógyulb. Meghalt.Összesszá111.

о wl 10mg з 1 l 4

1o _ 20 - 51 3 54

zo _'30 - 11u 27 137

30 _ 40 — 17 10 27

1o _ 50 _ 5 2 7

so _ во— 1 1 5

во _ 70 _ 1 о 1

191 44 235

Szerzökuek ez átnńzeti s más összeha

sonlításì tábláiból kitünik , miszerint az alba

si hagymáz a Наш! 1югЬап fordul elö 193

gyakrabban, még pedig a 20ik éven alul

gyakrabban , mint a 20dik s 30ik év között,

meri. 387 beleg каши, 58 hagymáz fordul!l

clö a 20ik éven alul, mig '1537 ваяет Csak

137 esik a 20H: s 30ik év közti életkorra.

És igy а hagymáz gyakorisága megfordl'tott

viszonyban áll az életkorhoz; artalmassága

pedig, vagy is а hagymáz okozta halandó

ság egífenes viszonyban áll az életkorral,

minthogy a 20ik esztendön alul 7 p. Ct..

a 20H1 évtöl 30ig 19 16 р. Ct., s а 3011: é

ven felül 32 p. Ct. beteg halt meg. А 11em

re vonatkozólag а halandósàg viszqnya vál

tozó volt. —- Az évszakokat illctölcg pedig,

legkevesebb hagymázos beteg halt meg ta

vasszal, télben több, nyáron még több, leg-'

több pedig összel lett e vészteljès kórnak ál

dozatja. ' .

2or. А hagymáz továbbterjç

d és e. -— Szerzök а hagymázuak ragályos

áttétele mellett nyilatkoznak legtóbb csetben,

miután ш tapasztalták, hogy aránylag igen

sok orvosnövendék, betegápoló s ápolónö

letta hagymáznak martalékjává, s miután e

kórnak ragályos áltételét az egyes családok~

nál is észlelték; és minthogy a hagymáz, ta

pasztalataìk szerìnt, még akkor is, ha kiter

jedtebb menuyiségben fordul elö, mint más

ragályos kórfolyam, rìtkán szokott ugyanegy

egyént kétszer megtámadni. Annyi azonban .

bizonyos, hogy elsörendüleg is fölléphet az

kedvezö körülmények között, csakhogy ez

tán Хлеб részét teézi az cseteknck.

30r. A lencseidomu камешек

viszonya а hagymáz jú,vagy rosz

te rm é sze té h ez. Szerzök minden hagg

mázos betegnél tapasztalták а rózsaszínü,

lencseidomu, s a börön еду kissé fôlemel

kedö, és nyomásra eltünö fótokat, néha az

igaz annyira szétszórva, s oly kis mennyi

ségben, hogy azokat csak szoros vizsgúlat

mellelt мышцам. Legt'óbb veszedelmes, vagy

halálos lefolyásu esetben a nevezett küteg

паду mennyiségben mutatkozott, а könnyü

vagy közép foku eseteknél pedig ellenkezö

leg állou, a dolog. Rillìet és Bimhez tapasz
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шалаши után реф; gyermekeknél megfordíl

va áll a kiiœg а hagymáz jó vagy rosz in

dulalához , umn,4 minél nagyobb mennyiség

hen támadt a szóban levö küteg, annál sze

lidebb indulatu volt a hagymáz. -A kiülés

rendesen 7 s 10ik щр. között выдаёт, egyes

esetekben a betegség egész lefolyása alatt

rohamonként, más eseteknél pedig a fcllidü

lés alatt támadt a küteg, midön aztán a láz

elölabí szakain ismét keresztül ment.

4er. G_erincz agy~ kórjelek.“

A hagymáznak gerinczagyból származ'ó kór
jeleit kevesebb ûgyelemre méltatták alfran

czía irók, mint а uémetek,_ nevezetcscn

Grossheim és Bierbaum. Szerzöknek

ñgyelmét különösen 5 hagymázos eset vonta

magára gerinczagybeli kórjeleik által. Két e

setboua hagzmázt erös nyakszirtfájdalmak

elözték meg; 3dik esetben a `fájdalmakkal

a felvégtagok görcsei is párosultak, а ne

gyediknél pedig а kór egész lefólyása a

ш: mutatkozlak a gerinczagy izgatoltságá

nak` különféle kórjelei, míg az машины а

gerinczagynak Shártyáinak gyuladása volt je

len. E néhány eset által ügy'elmeésé tétet~

vén szerzök a kórjelek ezen nemére, ezt

пазу számu hagymázos belegeknél трави

talták. Majd erös nyakszírlfújdalmak elözték

meg a hagymáz kifejlò'dósét \ melyçk mint

csúzos bántalmak gyógyíttattak: majd hát- és

ágyékfájdalmak mutatkoztak; majd az állka~

pocs, vagy végtagok görcsei jelenkezlek;

de mindazonáltal а legszembetünöbb szere~

pet játszotlák lagadhatlanul a nyakszirtfáj

dalmak, miket joggal számilhatni az alhasi

hagymáznak csalmem állandó elöjelei közé,

és melyek clajos bekenésekre néha csak ha

mar elmulnak, többször azonban erò'sebb

gyógymódot igényelnekQ mínök a pióczák,

börizgatók; mig néha minden gyógyszerrel

daczolva, az egész betegség lefolyásn alalt

kínozzák abeteget. Megjegyzésre méltó7 mh

szerlnt e nyakszírtfájdalmak gyakran mutat

koznak oly egyéneknél, kik sokat járnak

lngymázos belegßk körül. Ritkábban szok»

tak efféle fájdalmak támadni az alsó nyak

vagy felsö hátcsigolyák táján. Szerzök ezen

тратишь után паду fontosságot tulajdo

nilanak a gerinczagyból származó kórjelek

nek, s azokat mint kórismeí деканы, alhasi

hagymáznál tekintetbe vétetni ajánljäk.

öör. Az alhasi hagymáz дуб

gyitása édes higannyal. Az édes 111—

gaunyal ¿ett gyógyitás általában kedvezö е

redméuyekhez jutlatta szerzöket. А kórház~

han 87 beleg közül, kik édes higanyt vet

tek Не (4 szemert egy adagban) 10 .halt meg,

tehát 11 р. Ct., mlg az elött 19 p. Ct. halt

el; a magány gyakorlatbau 44 hagymázos

beleg közül свай 2 halt meg, 131- közäl ре

dig csak 12, az az 9 р. Ct. Ezen 12 közül

2 míndjárty az elsö adagok után oly hamar

hallvmeg, hogy az édes higauynak valamely

bcfalyast шаманит nem папаши. Öt [тез

pcdíg már а folüdülés idůszakában halt meg.

Ezek közül 2 részegesëvolt, »egyik а gyó

gyulás alanttresett mellhárlyatüdöloblia, mely

ugyan legyözetett, de a beleg más élelrend

elleni hibának kövelkeztében а 1151111 áldozat

ja laan. А Ьё1Ге1‹ё1уе1‹ bonczolásnál а ще

dés idöszakában тащить, és Еду az édes

higany az alapbánlalom ellen minden esetre

megtevé а maga hatását. - A második а

felüdülés alatt hirœlen> erös végbélvérzés

löl7 s lésgzési nehézségektöl lepetelt meg,

mikkel hangtalanság  aphonia —— s гна

lános elerötlenedés volt párosulva. - A

bonczolat egy elfßnésedett tályogol, fede

zeU. fel, mely a gögbe fakadt. fel; itt '1s a

hegedés idöszakában voltak еду részt vleg

alább а Ьёпекёпуек. Egy 3am bewgne'l, ki

6 édes- higanyportvvelt _be, hirtelen, élet

rend-.elleni hiba ищи. állott be а halál, а

nélkul позу a bonßzolm elagendö okát lett
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volna Lépes fòlmutalni a halálnak. А többi

betegek a kór lefolyása alatt haltak meg"a

nélkül, позу az édes higanynak befolyása

lett volna a kórjelekre. - Àltalában az édes

higanynak hagymázbani használatára s наш

sára nézve az ишак ki szerzök атравма

latai után , miszerint-cgy ш esetel kivé~

ve-a fejelfogullság s- átalában az agybeli

kórjelek legyözésére jò hala'rssalA дан az é

des higany;

gyakran párosulni> szokott légzésá bán'lalma

katíis kisebbíti s azokal kevósbé vesnélye

sekké teszi.

valamint u hagymáazal 01у

Az édes higany hefolyása az

emésztési életmüvekre. -lgen jó

lévöleg hat uz édes lu'gany már magúra a

száj uyálhártyńjára, а menuylben ann-ak kel

lemetlen szárazságát, s a 'fogak mocskos

vonadékát csak hamar elüzi. 38 beleg közül

20nàl а foghús kevéssé bánlalmas lett, 5nél

crò's nyálfolyás állott be, 13 pèdig semmi

higanyos` hatásnak scm adta jeleit. Az elsö

29 esel каш 15пё1 egyszersmind а гема

»jás is engedett, 12uél а félrebeszéd kiseb

him, 8nál pedig últalános javulás állolt be

az érverés kisebbüll. gyorsaságával едут.

А h_asmenés azon arányban engedelt, a mint

több port'votl be a beleg; а bélsár egy

szersmind összetartásńral nézve. is „левито

zi ,"sů'růbb leszen; szärlœ зажав шве

pedìg bárnává vagy z'ólddé válik'. Ezen vál

tozásnak legk'özelebbi ока az édes higany

által elöhozolt nagyobb epeelválaszlásban, s

>àllalában а veröcze- edényrcndszer Теша-

gasztalt munkaságában keresendö. De mint

hogy azzal csalmem egy idöben a szájnyak

hárlya erösebb elválasztása is beáll, inkább

föl lehet tenui az édes higanynak àltalános

hatását az egész életmüsègre, mint sem

csupánhelybelileg a bélhuzamra, mely álli

las melletg 2 ввез szól ‚ hol az édes higany

haSználatára megváltozott ugyan а hasmeués,

azonban az àlalános javulás csak а késöbb

штат nyáll'ojás után következelt be. Külön

ben а Javulás néha azonnal, néha peilig 2.

7 nap имён állotthe. А kérismei tekintetben

annyira lomos végbélvéífolyást is kisebb'íteni

lúlszik a szóban levö gyógyszer. — Az igaz,

hogy sok orvos fél az édes higanynak a gyof

mor s bélhuzam nyá'khártyájára töi'ténöizga

tásától s ez által lámadható gyuladásától;

ez azonban szerzök tapasztalatai utún nem

történik, mort még az állitou gycmorfájdal

makat s hányásokat is csak 2 _ 3 esetben

tapasztalták szerzök az édes higany haszfmá'k

‚Падёт. támadni.

даю“, cléggé hizànyltja аи, miszerim а

bélhuzam gyuladásáról szóf sem lehet, és

nem is Шиш. szerzök

dobléle feszültséget Штат 4e gyógyszer

hasznúlatára, sò'L ezek, ha jelen voltak is,

euyhültek, mint ezt а hagymázzal gyakran

párosuló gyomorbéllobuál is' tapasztalhatni.

Неву bonczolatuál a fe'kélyek töbhnyire a he

gedés idöszakában мышцам már meg volt

Acmlíwel » l.

_ Gor. A szövemények vs kórjel

szerü gyógymódról. Неву azon bél

átfúrás ellen, mely a fel'údülés ‘idöszakában

szerzöknek gyakoilatában csak kétszér for

dull elö, mit sem llehelni, a dot/og termé

szetében fekszik. На е vészelyos kimenetel

A mi a hasmenésekröl mon

hasl'ájdalmakat vagy

hez llajlam van jelen, annak kifejlöììését az

édes higany som képes meggátolni, de azt

legalàbb elö nem веш- yA bél~vérfolyások, ^

mik a hagymázt òly gyakran имени, scha

sem látszottak biriìlati jelentöséggel birni, s

ez okból minden módot elkövelbek sz. azoknak

megállitúsára, s hol cz sikerüllI7 többnyire

a beleg meg volt montve. -Eczetsavas ólomé

leg mákonnyal hásznúltalolt е czélból ben

söleg és csörékben; vagy ugyanez utòbbi

módon egyenlö' mennylségä Goulard- és hi

deg víz,.vagy ratanhia-vonat. és Campech
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fa mákonykészitményekkel összekötve; leg

jobb hatásunak тащишь qzonban a jégnek

bensò' liasználata, illö étrend, s a legna

gyobb nyugalom mellett. Ekkor az édes hi
gany félretétctett. Ha a hasnakidìobféle fe

szültsége igen nagy volt, jó hatással alkal

mazlanak a székfüvirág forrázatából készült

csörék. Воду ha pedig ez édes higany hasz

nn'lata mellelt a hasmenés növekednék, mi

ugyan ritkán történik, lenmag és muslár

liszlbül készült péppeli borogalások igen jót

tesznek, mikneu használatára pikkelyekben

lehámló erythema szokolt támadni; jó ered

ménnyel alkalmaztattak a niákonyfestvények

is bismuttal; ellenben a pokolkö, elöbbi ta

paszlalatokkal ellenkezöleg, ritkán hozolt е

lö sükert, de rossz következéseket sem oko

zolt. А mellbántalmak a körülmények szerint

gyógyíttattak. А dühös félrebeszédek gyalc

ran már a hajlenyirásra lis engedlek а Ье—

tegség kezdelén; késöbb a mákonynak igen

пазу hatása volt. A fejfájás ellen, mi gyak

rau a felüdülésig' паном, hólyaghuzó alkal

шатаю“ a nyakszirtre; a gerinczagybeli

kórjelek ellen pedig helyheli (néha meg Ша

láuos) verbocsátásokut, börvörösl'löket, hó

lyaghúzókat, söt higanyos bekenéseket is

kelle haszuálni.-A láznak oly gyakorimeg

újulásai воюют darab ideig minden gyógy

szerrel daczoltak; átalában ezen eseteket is

édes higannyal gyógyilották szerzök, csak

hogy annak alkalmazásánál ekkor nagyobb e

lò'vigyázattal vollak. —А nyálfolyás gyakran

csupán a pióczàknak ismételt alkalmazására

mult el; különben а szúj usztántarlására na

gyon ügyeltek; kezdetben timsóból1 késöbb

feleresztett káforborból készült szájöblenye

kel használtak llashajlók mellett, s ha а

beleg még erejénél volt, salétrom- és sósav

val készülL lábvizek alkalmaztattak. -—— (Gaz.

méd. de Paris. Nr. 37 -—40. 1843.)

Karàcsonyi.

С. А немом. fogfújón енол!

"en Dr Rolff uvtán. Еву kis darab pi

paszár vaslagságu, s egy hüvelyknyi hosszu

ruggyantát - Gummi elasticumotl -vesz az

ember, ezt egy drótra felszúrván, gyertya

lángon tartja addig, mig az lánggal nem kezd

égni, ekkor а ruggyanta lángját elfúja s an

nak még meleg és megolvadt végét az od~

vas fogba teszi. Еву ilyen egyszer tett rá

nyomása а meleg s mogolvadl'. ruggyanlának

az odvas fogra, azonnal megszünteti a fáj

dalmat, s a fogata lég hozzájárulásátólmeg

a fújdalomtól is hosszu idöre megóvja. Ha

a fájdalom ismét visszalér, minden káros

`liövetkezés nélkiil lehetl e szert ismét alkal

mazni. Néha szükséges elöbb az odvas fo

gat egy kis darabka ранима! kiszáritani,

hogy a Cautschuk aunál jobban odatapadjon.

Egyébiránt. borsónyi nagyságút is lehet a

szóban levö gyantából venni, s аи melegen

alkalmaznì, mi minden plombirozást szük

ségnelenné teszen. A vegytanorok már rég

tudják, mikép а Cautschuk gázok elzàrására

a leghathatósabb szer, s az odvas fogban

is föleg а lég elzárása által hat; ide értvén

még, liogy a gyantanemiì anyag fájdalma

kan is епуыь. (Rhein. и. weslf. medic. em

ijesp. Bl. Nr. 21.1843.) Karácsonyi.

1, .l rágó higany (пьете. шы.

con-os.) hagymálol “намотан én

иди-ы: fenében: Dr Heynetül. 

Olyan idò'ben és olyan hclyeken, hol az al

hasi hagymáz gyakran jón elò', mind a вы

betegségnek részint egymásbai átmenetét,

részint pedig összegyülését tapasztalhatni,

ugy annyira, hogy ha elég ñgyelemmel nem

vagyunk a helybeli melltüneményekre, lehe

юнец köímk kulönbségea föualálni. Ezeh ш

dölohnak tüneményei (melyet rendesen rosz-

indulatúnak neveznek, minlhogy а rendes

lobellenzö gyógymódnak semmi Ásikere sin

свел) azonban nem függnek szü'kségképpen
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össze az alhasì nyáklázakkal; minthogy az

önállólag is Iéphet fól mindenütt, 1101 а 110г—

0111011000у 011010000 alhas-eröhiányos bélye

get. _visel. Sokféleképpen noveztetett el ezen

1006100: epésnek4 hagymázosnak, epés-nyá

kos láznak 100610000! , mellhártyás hagymáz

nak (Typhus pleuriticus) 501. — 520126 021

nyáklázas 1006100 0011 (500100000—

ber- pneumonie) nevezi, s következö 0013103

26 jelek 01101 különbözteti meg egyéb nemü

tiidölobokml:` a) A kórjelekböl velt

110 1уе3е11: А 1101у0011 01031-632051 0 10011—

ben többnyire hasbeli csorvás jelenetek

Iázas emelkedésig elözték meg; az agynak

megmérgezése (fejfájdalom, szédülés, éjjeli

félrebeszédek) erösehb, s 0001 00300 о1у

könnyen az elsö hánytatóra, mintazt egyéb 111—

dölobnál Lapasztaljuk, melyek gyöngébb csor~

vúval vannak szövetkezve. A nyelvnek 1600—

0у1ге 1111006 gyöngyszürke, nem igen vas

103 nyáklázhoritékja van, s van egyszersmind

mindjárt 0101010 a fogakkal együtt, hajlama а

kiszáradásra; a foghús megdagadva, 1101116—

röses, néha hártyás zsebrékkel s 1010003 sok

nyákválasztvánnyal ellepve; az íz többnyire

csin'zes, 1152105, ritkábban keserü. Az arcz

szin, mely eleinte többnyire fól van magasz

talva, 0101111 epés carmoísin vörössé 011110

zik által; a szemek és arcz kifejezése csak

hamar a tompaság bélyegét 6111 magára; 02

огг1011110г1у0 szárazabb, az orrlikak nyiltab

11011, 02 огг1103у néha csorvás küleggel van

ellepve; az ajkak igen vörösek, szárazak.

A 1032051 nehézségok tübbnyire nem 13011

szembetünök, rendesen csak tompa nyomás

éreztetik 0 100111100, vagy rollamonként lég

2051 001102503 52030205501 jön elö. -A kö

pöknek azou különösségük van, hogy azok

a hörgágazatok szerint idomitott crouphár

tyáknak töredékeit hordják magokkal és hogy

gyakran csokoladészinüek és húsvíz-szaguak.

Rokonszenves fájdalmak (a hasban 501), me

lyek által a kór széke fátyoloztatik be , ezen

bántalomban gyakrabban fordulnak 016, mint

egyéb 100610005 kórokban. Eleinte a 520011—

rülés 1001110; néhány nap mulva 000305501

ga 521011 05 nyákos hasmenés áll be, mely

00110 па3у000 0г201100у5033е1 van összekötve

a vakbéltájban. Az érverésnek 0100500 1003

0 tüdò'loboknál tapasztalni 52011011 keménysé

ge, de annál nagyobb gyakorisága. A 061

többnyire а kór elejétöl kezdve nedves; 0

200000 521010 száraz hör és 03016 116503 15

fordul 016; valamint egyéb hasnyáklázakban

05 110156 0101101005 300у0005011000, ugy 111

15 jellemzö tünemény-a kórnak hosszabb '

lefolyása 01011 elöjövö megvastagodása vagy

bujálkodása а 100у0г- 05 talp~hámnak. Ezen

111061011 hOsSzabb lefolyás által 1110111 ki,

gyakran hurutos 0613100 formájában lép fól

s rosz indulatn takár-ke'ppen folyik le ; nem

ritkán keresztül esve'n a légzésnehézségi ro

hamokon , 0 001030011 szerencsés jóslatot

mondánk , s néhány óra mulva az már a ha

lállal küzd, vagy pedig hirtelen 011010005

görcsök közt hal meg. -b) Az orv 0 51 á s~

ból vett bélyegek. Olyan tüdölobok,

melyeknél a vér a 2-ik érvágás után is savó

05 epefestenydúsabb, és a vérlepény 1020110;

-melyeknél 02 156 vagy 2-111 érvágás 11100

0 520001305, félrebeszéd, az általánosnyug

hatatatlanság, a részintes görcsök,lgyönge~

503 ше3шага00011 vagy erösbülnek; melyek

kifejezett alhasi-szövevény mellett a ha'nybor»

1160011 erélyes alkalmazására tetemesen nem

javultak, vagy tán éppen rosszaßbnltak;

melyek izgatószerek által hamar és 111111010

lag nem roszabbulnak;  melyek járvány

képpen uralkodnak, ssok gyógyultakat orvosi

segély nélkül 1000011 elmutatni - ezen most

leirtakhoz tartoznak.

Rágó higannyal való gyógyi

tás. Ha sz. 0 00103503 elején hivatik a be

103002, 6 - 12 obonnyi érvágást, belsöleg
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néhány szemernyì hányborkävet; rendel; е2'

ulolsót. csak törl; adagban és hánygyökérrel

akkor7 ha már le'tezö hasfolyás mellelt erös

fölfeléi csorva-törekvés van jelen. Ha a be

teg közömbösnek mutatkozott az elsö érvá

gás után, s ha 21 vérnek meglehetös lobhártyá

ja van, akkor még egy másík gyöngébb ér

vágás tételik. De ha az elsö vagyr 2dik érvá

gás s а hányborkö alkalmazása után is а fej

tüneményeknek erôsbülése s általában na

gyobb gycngeség mutatkozik, а kk or а

vérbocsá tás megállittatik, legye«

nek bär mily állapotban a légzés

tìì ne m énye k. Már- most ha а gyöngeség

érzete, a félrebeszédek, az álomkóros kö

zömbösség, a nyelvnek szárazsága, agör

csösen aggasztó mellnehézség megmaradtak,

erösbödtek, vagy hozzájöttek, a rágó hi

gany j'ón használatba; még pedig ha а be

tegség már hosszabb ideigr tart, elöreboesá

1011 érvágás nélkül; igen nehéz esetekben 1

szemernyit 24 órára, közönségesekben lí- - 13

ёжшегпуп, 1ер211011 vízben fólolvasztva. 

A mellék gyógybánás szigoru étrend, nyá

kos 11а1-, a fájdalmas részre néha alkalmazan

dó navdályok-y vagy hólyaghúzók-, mustárpé~

pekböl 2111. На erös hasmenés vagy hányinger

van jelen, akkor а higanyolvadékhoz 2 -4

cseppnyi mákonyfeslvény adatik. A betegség

már` az elsö 36 órában kedvezöbb Jellemet

'ólt magára; ha ez nem történikfekkor biz

tosaklehelünk а felò'l7 hogy а kórhatárzat

han hibáll ejtettünk, miért ie félrevetvén e

zen bánásmódot, tîszta lobellenzésre kell ál

laltérniìnk.-Sz. nem emlékezik, hogy a rá

gó higanyt, -— а kór enyhüléséhez képest

mindég kisebb meg klsebb adagban--G nap

11211 tovább llasználta volna, mely idö 1112111

a betegségnek némely gyöngébb maradvá

nyait а természetre lehet~ 1112111.` A rágó hi

ganynak nagyobb adagaicsak kiyételképpen,

в т is csak а betegség vége felé okoznak

gyomornehezséget. A rágó higanyt nem le

het édes higany által kipótolnl; amannak a

zonban semmi kedvezö sikere sincsen az al

hasi hagymázban és а gyermekcroupban. 

Továbbá а rágó hígany szerzö szerínt kóris

mei szer, mely a heveny tüdögümökórnak, а

nyákláztüdölobtól való megkülönböztetésére

szolgál1 minlhogy az utolsó kór а szer е

rejének nem 211111211 еПепе, az elsö pedig leg

fölebb is gyors lefolyásában kissé 161131162

1а1111. Használatánál azonban a verbocsátás

sal nem szabad igen bökezi'ieknek lennünk.

Miképpen hat a rágó higany а пу2111121

zas tüdölobban, sz. eddlg meg nem magya

rázhalla, minthogy semmi kìválasztást sem

tapasztalt, mely sajátképi használatával né

mi összelîiggésben volna. Gyógyereje azon

ban még rejtélyeslié válìk az által, hogy az

а kórházi fenében szinte kedvezô'

hatást gyakorol. Sz. azt már többször a kór

házi fenének erösebb és gyengebb eseteiben

minden helybeli gyógyszer nélkül alkalmazi

vain, tôle igen fényes eredményeket nyertI

a nélkül, hogy kedvetlen utóbajokat idezett

volna elö. (Henle's und Pfeufer's Zeitschr.

1.3.) Meczner.

8. давнем a szivbetegségek

пашню“ Dr Scharlautól. — Azt hi~

szik , hogy hallgatódzás által a legkísebb vál~

lozásokat a szivben lehessen meghatároz

ni; ez azonban leheletlen, minlhogy а sza~

bályszerü szívhangok okviszonyairol szóló né

zetek igen igen nagyon különb'óznek egymás

tól. Az elsö szívhang a szx'vizom 'ósszehúzá

sától, а szívcsúcsnak mellkas falra‘való 1116

désétöl7 a vérnek gyomrocsokbai folyásától,

a pitvargyomrocs- billentyünek mozgásától,

а függér- és tüdütér-falak rezgésétöl, a vér

nek а belszívkérhez való dörzsölésétöl szár

maztatott. A 2-ik szlvhang а szív 111252111

sának, a gyomrocsok összehuzódásának, a

félholdképü billentyüknek tulajdonlttatott. т—
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Valentin, ki è táŕgyban a legpontosabb

kisérletekel: telt, s a legbìztosabb alapot

nyújtolt, következö elveket állit fól: 1) A

szívnek fölemelkedése sem annak

helyzetén', sem vérrel való megtelésén, ha

nem egyedül'csak iz'onirostjainak irá

n y á-n alapszik; minthogy a vérüres ёз

a rekeszen nem nyugvó szlv is úgyanazon

mozgásokat tesz. 2) A csa rnokok ösz

szehuzódásakor а fúgg- és tüdütérkiá

fesziilnek, a szív мы ckkor az emeltyûmoz

gaat teszi; megtelvén azonban az elöcsarno

kok, a szív alapjában megnehezül ‚ s'` ismét

visszaesik. - 3) А sz ívnek mozgá sa

kétféle, csarnok-összehúzódás alkalmával

a szív fölemelkedik1 elöre és balra s ekkép

pen tengelyc körül fordul meg jobbrul balra,

s csarnok-tágulás alkalmával a szív ismét е

|бЬЫ helyzetébe esik vissza. 4) вкон—

па k és'Gutb rod nak nézeteit a szívütés

okáŕól sz. akképpen czáfolja meg, hogy a

mozgás игуана: marad akkor is, há a béka~

szivne'k csúcsa ugy_vágalik le , hogy а nyilás

a lfüggér nyilamával átellenber) álljon', s a

szív egyébként vérüres is. _5) H ein e né

zete, mely szerint a szemölcsizmok által ho

zatik elö a szíviil.és1 akképpen czál'oltatik meg,

hogy mind a szemölcsizmoknak átmetszése

шёл, mind pedig teljes vérüresség mellett a

szíviités ugyanaz marad. 6) Az elsö szivhang

a csarnok összehuzódásnak és va 4pitvar

gyomorbillentyük meglesziilésének sajátja ;

legjobban hallatszik а 3-4—6 borda közt. 

7) A 2-ik szivhang a Csarnoktágulâènak fefel

meg, legvilágosabban hallalszik a 3bordaporcz köz'ótt s a l'élholdképii billentyük

feszülésétöl fúgg. 8) Tulajdonképpen 4 hang

képezletik7 ezekböl azonban 2 meg 2 összc

esik. - 9) A szívnek összehúzódása tehát

nem hozhatja elö az elsò' hangot,` minthogy

ezen izomz'órej а vérürcs szívben nem hal

latszik. 10) A szi'vnek ëŕeje', niellyèl a nyo'

mást gyakorolja, aráń'ybau 'van az “пот

rńeggel, úgy hogy a jobb szÍv erejének- a

ránya úgy áll a balszivéhez mintl 1 : 2. ‘ ' 1

Е tényekre alapilva sz. катим gi'a-f

коыаи‘еткес ánn гм: 1) Шуап hangokp
m'elyéket a szabályszèríi 2 szlvhanìgoń kiv`ül

hallhatni , következményei valamely '- 3251161?

talanságnak1 fészkeljen bár ez a billentylä

këszûletbcn, a szl'vburokbanìag'y pedig'l“

пазу cdén'yekben. —— Söt a наивысшим—

nak szabálytalan müködödééei ii штата:
szabálytalan hangokavt elö az által, позу a

pitvar-gyomorbillentyñk feszülése nem ИШЬ.

nik egyidöben. 2) Olyan hangok, melyek ál

zörejek gyanánt шитыми, s a csarnokok

összehúzódásával èsńek össze, a pitvar-gyœ

morbillentyük hibás mozgáâán alapulnak, l

ezen állitás biztosságot nyer akkor, ha a

швами; májbán, fejben és börön a vértor

lásn'ak tüneményei jelenkeznek. Ezcn hango~

kat inkàbb a ат cs'úcsán hallhatni, soröseb'

ben akkor, ha a jobb pitvarbillentyü bántal

mas. 3) Szabdaszerütlen hangok, melyek a

második szívhanggal едут: hallhatók, a fél

holdképü billentyük hihás szerkeietétßl függ

nek.` —— Ezen hangokat a 3 és 4 bordaporcx

közt hallhatni. A szívütés erejének Aal'ányii

az érverê'séhez, á tüdö штопать tilnemé

ñyei, а: álzörej helybelisége fogják пеьыб

vé tenni a'nnak fneghatározásá't,v valjoń a

rüggér, vagy pedig а манить Ыпещш

szenvedök-e. 4) A szívhańgok erösségét, a

zolmak4 gyengeségét ,' nz âlzörèjek вынем,

vagy hiányzását, az érverés szabályosságát

vagy szabálytalanságát,'az érverés arányát

a szívütéshéz, a vértorlásnak tüneményelt

és következményelt fog kelleni tekintetbe

vçnnünk. emez vagy~ айва: kórállapot meg

határozására és megismeréáérè. —— 5) Billen
tyühibák, hay valamivel tetemesbek,'minden«
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kor шавок ulán vonják a свинцовой, vagy е

Iöcsarnokok kitágitásátœ- 6) Ezen kitágitás

az izomgyurmának иву megvéknyulásával,

vagy megvastagodáeával van összekötve.

UA gyomrok нишами rendesen а vissz

чиня ЬШЕЩУШС elégßelensége jár. -_-A вш

belegségelg kńrìnméjénél még a következö 1:6

riìlmény. is; 'figyelembe veendò': az üterek egy

ruganyos és összehúzékony szövetböl álla

пан; a szivnek ereje állal mindenl vérhul

lámmal, mely a fúggérhe nyomatilç, ezen

szövet, tériméjének lêz- ' 23, s tértartalmá

nak l“ штат: ki, szi'vtaguláskor ismét az

ütereknek összehuzódása áll be.-Ha az щ—

erek ruganyossága azoknak elcsonlosulása

Ша! megszüntetik, akker a vér azokban sok

kal lassabban folyik; a bal szívgyomor tehát

a függérhen mindég' nagyobb vérmennyiségre

akad, mint szükséges; ennek következésében

a gyomor kitágitása, a vérnek a bal pitvar-l

ban és tüdökhen való. összegyülemlése, s

ezen állapotokknl ísmét léghiány, szívdth.

gás, vérkiömlés sat. говна]; elôállani. A gu

ta és`mellvízkór csak а keringéskészületben

létezö szabálytalanságoknak kórjeleì gyauánt

темам. А mondonak bebizonyilására sz.

még 3 kórtörténetet ír le. (Roserfs u. Wun-y

детей“: Archiv. III. 3.). Меняет.

' в. мы“ Фиги-отмены; д le.

mém асщ “мы. 1843, ¿s 1844,

èvì lit/»j é@ Skóthqn némely réspelben

my танцев jáu'ványos;l láz urelkedott, me»

lyet щиты hagymáz каш воют“.—

Bz. Ье ligyekszik laizonyílaavni2v hggy

'eeen láz а hagymá; mallen. uralkpdorç, s

egy., a шутник éppen nem sajátsagos

ragály által Мамаши. а Ezen ИМИ sz_.

smerig; ezen М: а hagymáztôl meg теще

¿ö щипании; âltal kiilönhözìk: 1) А;

érverésnek igenL nag y нуди арйд

ga шт, mel! a4. elsö аварии 125

ütetnyi volt; míg а hagymázban ezen забыв

. 1‘

legfdlebla 100at lehetett számlálni, ehe 1.401

re швом; föl a szám, úgy szólván megszünl,

minden remény a Fólépüléere; mig ellenben

ezen lázban az egészség oly gyakran ler@

vissza, позу általában véve 100tól csak 11

halt meg; a hagymázban ellenben 38-2).

Az igen gyors föllábadás. által,

Iner gyakran egy hö izzedás álle! hozatott

elö. 3) Visszaesésekre való вазу

hajlama által az elsö 94 napban. A szö

vemények, melyekkel ezen láz lefolyása af

Паи. párosult, még inkább igazolják ezen né

тещ. Mert, habár a sárkòr (icterus) néha

hagymázban is fordul elö, ez mégis ezen

lázban majdnem kirekesztöleg jelent meg. —

Jellemzöbb volt a lépnek földuzzadá

s a, melyet Gr a ham dr. léplobnak nevezett,

а húgynak igen söte't v,örös s_zíne,

mely ha visszafojtatott, áglomkóros görcsök ál

[от]: Ье. (Dubl. med. Press. 264 sz. 1844.)

М е с z n e r.

До. выделен ép впиши-11115

éñzrevételek különösen a vidéken

çióforduló bólokádás (ileu) l nn

nakolfvoslánakörül; Nolé LeontuL

Ezen betegség lénye s orvoslása körül sz.

következöket mond el: 1) А bélokádás nem

különös betegség, hanem kòrtüneményekböl

álló esopert,l melyeknek arczulata és jellem

zö Мощи ядами а2оп kül'ónös гаши—

mányl; éß szorgnlmat, mellyel vele sokan

foglalaloskódnak. 2)Ezen bántalom а_ legtöbb

gyógyitható esetben egy ideges és egy gyn
ledáeos módositásra szoritkozik, :nelly ho:

szabb vagy rövidehb ideig tartval hasszoru

lást idézett elö. 3., A bélokádás különféle

áçnyéklatainak kórisméje általában véve nem

nehép. Egyébként az ideges idom inkább az
éretçeblp ker i ee zinöìrnemnekllátskzik sajátja

lewin. aï gyuladásos ellenben à >fiatalabb ko-`

rn férñuiÍ петлей. А leggyakoribb alaknak,

девать а vidéken úgy Шиш, kedvezöbb
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jóslata van, minthogy részínt'es, vagy анам

nos béllob formájában fóllépvén, mint ilyen

könnyebben és czélszerübben orvosolható,

mint az idoges, mely alattomosabbI és olyan

вышивке: hoz elö, melyeket csak szemüuk

érejével fedezhetjük fol. 4) Az ideges bélo

kádásnak orvoslása különösen fürdök- és

szépnönye-bekenések-, vágy csörékböl áll, me

lyekkel azoban nem szabad visszaélnünk. -

A mákony belsöleg adva t'óhbet ш, mint

használ, s a tóbbì görcselleniek többnyiŕe

nem elegendö sikerüek. -A dohány- csörék

igen nagy hasznuak, de ezekn'ek következtében

gyakran rögtön halál áll he. A hideg belsö

leg és külsöleg alkalmazva gyakra'n jótékony

hatásu; hashajtók szin'te haszonnal alkalmaz

tathatnak. Bizonyos esetekben, a dolgok ál

lása szerìnt, ha béltìiremtöl (invaginatio), vagy

megkeményedctt bélsár összehalmozásától Ie

hetett птахи], az élö higauy (merc. vivus)

néhány adagokban adatoit. Ezen szerrel a

zonban csak a legnagyobb szükségben kell

élni. 5) A gynladásos bélokádás orvoslása

ugyanaz, mely egy heves részintes béllobé.

Tehát eleinte lobellenzés a beteg kora és al

kotmányához alkalmazva, a nélkül azonban,

hogy a látszóiagos gyengeség és érverés ki

csìnsége által eláml'ttaini engednök magunkat.

Fürdök, lágyitó horogatások mákonnyal,vagy

nélki'ńe sat. .- A csörék mindenkor hatalmas

segélyszerek, késöbben, ha a gyuladás ere

je meg van törve, hashajtók, különösen ola

josak; igen шва esetekben az élö higany. (Bul

let. de thérap. 1844. Junius.) Meczner.

Il. Adalék a Веге]; ытю

gyoinorfekélyekról szóló пинии:

.la ksch dr.' tól. — Kórboncztani tekintet

ben nem rég a` kerek шт gyomorfe'

kély sokfeleképpen ушаты: meg, ke

vésbé dzonban'kârísmei`,' kóroktani és тав

lási tekînletben. —— K ó risme. A' kerek вуа

moñekélyfóliép:1.lgen gyakïá'näyö

morzsába (cardialgía) ké pében, Щ“

lommal а szivgödörben, тату ńéha а: так

tájokig, вы а ЬёФЗеНпёйв'; `ritkáblsän а

bárzsing lefolyása агент, а üyakgödôrig

tened e1. um гадать 'vagy hyena, fem!

tö és -ös'szehuzóà vägy зам, gyakrau Н

állhatatlan. A rohamok-gyakrań többször nap

jában, gyakran csak néháiij nap mulva тёр
nek fol, mind üres, mind telt gyomorräl,

ritkábban éjjel, min!l nappal. A roham 5}!!

ran hányással végz'ödik', теще! nyákos чаду

vizes, tiszta, iznélküli vagy savanyús Муа

dék vettetik ki, s mellyel a fájdalom' néha

öregbíttetik, néha pedig enyhíttetik. A ro

hamok elöhozatuak: erös testi mozgás, lelki

szenvedélyek, izgató давнем és italok (különö

seu léles és savauyu italok) által. A nyelv töb'b

nyire tiszta, a szomj nem nagyobb, dz ét

vágy néha rendes, Löbbnyire azonban cseké

lyebb; néha a beteg különös étkekre vágyik.

Többnyire csökönös hasszoruìás vagyon je

len; а betegek e melle'tt arczszínüket vesz

tik el, elhalaványulnak és megsárguiuak;

gyakran igenv hanńar измажет, néha a

zonban csak hosszabb idö mulva. - Свай

ritkán hiányzik a kedélynek kedvetlen hango

Паша és fejfájdalom a homlok- és паноптик

ban.- 2) Ezen betegsé'gi a nyákos

gyomorlob (Gaseriti-s mucosa)

kórjeleivelfolyik1e;emésznehézse

gekke! (dispepsia), a hasuak f'ólpuffadásáva1,

tartós és tompa fájdalommal a gyo'mortájba'n,

mely nyomásra állandólag erösbül. A {255115

lom evés után rendesen erö'sebb lesz , kil~

Iönösen nehezen emészìhêflö'; 686565330?
sos vagy savanyu иене? ¿s ilàlokì'utän'? -ï

A hányás is tübnyire ńliüiijäŕt 'e'vësl útäìí 51!

be, ritkábban tirés gyoiìioŕŕáï, Ь à kivelett,

{опушек Mor вам; „аду-шмыг 1h,

mely közé néha egyeä^vérpoůìok,"¢ä§`y 5511'

nás polyth vannak .eegyiîlveï 1(fsali'hosÈ

вып? М: utän"'íétëtik тишины,
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étvágyhiány, étundor bizonyos, különösen

húsételek iránl., elsoványodás sat. —— 3) C s a 11

111112111 folyi k le a gyomorfokély

hevenyen, csorvás láz (gastri

sches Fieber) k épébe 11,10шра fájda
lommal а gyeinortájban,Ahányingerrel7 há

nyással, tökéletes étvágyhiánnyal, és has

qurulással. А láz enyhiilékeny és bizonyta

lan tartású (14 és több napig); megszünésé

vel а többi csorvás tüneméuyek is 111050260—

11011; ekkor csak a hozzácsatlakozó gyomor

zgáha adhat némi fólvllágosilást. 4) Mint

„váltóláz is folyt már le a. gyomor

iekély. — 5) Söt minden kórjelek

nélkül is tapaszlaltatoít.

.Mìntbogy tehát a 1101011 átfuró gyomor

lellélyre nézve semmi hélyegzö kórjelt sem

állíthatni föl, szükséges lcend а kórismét

mmleges oldalról, az az összehasonlitás áL

:al 212011 hetegségekkel, melyekkel a gyo

)perfekély könnyen fölcserélteth»etnék, meg

ahpítani. Ezen betegségekhez 101102111: 1)А

gyompriák. Eleinte 101101011011 n 111001111

юдьёдсеёеьёз, а11ш11_15 inkább, minlnogy а

_;„gygmnrrák ugyanazon kórképeket. mutathal,

melygket а gyomorfekély nyilvánít. Azonban

а fekély gyakrabban mint gyomorzsába fo

lyik 10, n rák ellenben mint idüll дуете:

Job, 212011 sajátságçssággal, поду а fájdalom

és háeyás. Штаба 111611103 .- 4 órával аи
evés 1112111, jelenkeznek.I A rák többnyine fér

naknái és érenebb 101121101, ,à fekéiyßpß

çlig inkáhbez 0101 01121511112111101‘11111 elö. На

112151191: 'ww-may тёг is. 011100012,

.Pw vìaßzbalváex .hör-.i ¿Hamm свищо

„dás .állëli в Редут“ 191810015 ,pedia .a 019

199111115“ “1111015 kwin! és. köfülirßidesa

1116101 100119211; на. в Ьёпуащьац. а
,{а1у11116910111011 'tö'redekfei 1012111211112111 [el „2111

11191 ‚1611109. .Sémie пеьёизёввед. sw» ,er

. im@ 91110111181 ¿Pds 1290 1111110,

011251115 21020910111091511166168. 1110

rend által fájdalomegyhüle'st llehessen elö

1102111, nem bizonyosodotl be. Eddig tehát

nem vagyunk képesek mindenkor a gyoxnor

fekélyt, a gyomorráktól megkülönböztetni,

még kevéébó 101101 pedig mind a két beteg

ségnek együttlétezéèét megismerni. —— 2)

Ideges gyomorzsába; 021 821п1е ake

rek gyomorfekélytül nem oly könnyen külön

böztethetni meg. Mert hogy ez a 105111011 oly

nagy elsoványodását s az arezszln- és vena

loknak oly 101011100 mcgváltozását nem vonja

mega 1112111; hogy ez nöidegkóros (hysterißus)

rohamokhoz csallakozik,v ezekkel együti,

vagy görcsökkel fölváltva más életmüvekben

lép fól; hogy 02 01у makacsul és oly hosz

>szu ideig nem 1аг1, és vérhányás nélkül lép

fill : ez mind még nem elégséges агга, hogy

mindenkor bizloslfkórismét alkothassunk.

Hogy a gyomortájra eszközlött nyomás ál«

tal ideges gyomorzsábában 21 fájdalom eny

hülne, sz. kétségbe vonja, minthogy ezen

kezelés által ellen'kezöleg mindég fájdalome

rösbiilést 1102011 elö. —— E szerint 1011211 az

ideges gyomorzsábát sem 101101 minden eset

ben а gyomorfekélytöl `10051111111111162101111, ha

csak egy idöben gyomorvérzés vagy 11051101—

lob (212 álfúrás kövelkeztében) nem lé

tezik, melyek a gyomerfekély jelenlétél 1101—

ségbe venni többe' nem cngedik. 3) Az úgy

.uevczettvéies gyomor fölmarásokal.

5211110 001102011 kulönbözlethetni meg a gyomor

fekélylöl; minlbogy ezek is néha minden -kór

jel nélkül, néha pedig heves nyákos gyo

morlob kç'pébenfoilynak le; Abból, 11033111

“1011‘41 1100310001111ап {gindenkgr vérnyomok

. elélnleßk. 011110161 .syvmßffekélyben .Piek

csakß 110110 jönek 0111, csak quósziniisegi 1161:

1011101 110р021101111. -— А, Sá p kó r (szipkórqs

_gxolnorzeábû es а_ 110 zdöd ö tüd ög ü

1116161,” tekinletbe Yávén а kövctkezö kij

_г111шЁпуе,1‹01„21| gypqxgrfekéllyel >nem ¿oly

‚150119511 100211011 5010501011101611дт _Az_ 211—
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`

fúró gyomorfekély zavarl emésztési kórje

lekkel, gyomorfájdalommal, nyúlós, szlvós

nyák hányásával kezdó'dik, virágzò arczál a

beleg csak késöbben veszli el, a havadzás

zavarai vagy egészen hiányoznak,'vagy pe

dig csak a bánlalomnak hosszabb larlása u

lán csallakoznak hozzá, mfg a sápkórban

rendesen ezen kórjeleknek megfordílolt so

rozala lapaszlaltalik. — А liidů'gümókorlul,

mely szinle kezdelben gyakran emészlési za

varokkal sal. kezdödik s mely nem rilkán

kerek gyomorfekélylyel szövelkezik, ~ a fe

kély egyidöbeni, löbbnyire erös és makacs

gyomorzsába állal különbözillr.v

A kerek gyolnorfekvélynek

kóroklana még sürü homályba van bo

rílva. Szerzò' 2330 bullának bo'nczjegyzelei

böl azl velle ki, hogy ezek küzlv57szer ke

rek gyomorfekélyek, ööszor hegedékek (be

Iorradl fekélyek), 75 pedig véres fölmarások

шнек jelen, úgy hogy minden 13 hullára

egy gyomorfekély-kóreset jöll. Ezen bonezo

lali vizsgálalokból az is -tetszelt ki, kogy a

nöi nemnek uagyobb hajlama van ezen fe“

kélyre, mint a férñaknak. Továbbá ниш,

hogy ezen belegség mindern korban fordul е

Iö, de mégis az érellebbèkurban gyakrab~

ban. A belegeknek nagyobb részo gyenge

alkolásu vala; vollak azonban erös leslalkalu e

gyének is közlük; a gyermekágy, úgy lálszék,

nagyobb hajlamol fejleszlcll ki ezen beleg

зев iránl, minlhogy a belegek közl 10 gyer

mekágyas voll.A A löbbi belegségekel lllelö

legI a gyomorfekély 20szor kilünö, 1f85`zor

régi lüdögümökórral, 27szer lüdölobbal,

'11szer rákkaly 11szer haskérlobbal, 7szer

szivbillenlyübelegségekkel, 5ször lüdölìégeny

nyel, 5ször Briglhkórral szövelkezve folyl

le. Ezekböl kitelszik7 hogy a gyomorfekély

és véres fölmarások leggyakrabban a ша

gümökórral és tüdölobbal szövelkezve jövé

nek elö. Nevezcles, позу némely шведа!!

és hónapokban a belegség igen gyakran,

másokban pedig igen rilkán, vagy éppeiz

nem fordul elò'. ' _

Az alkalmi okokal illelöleg: löbb

beleg belegségének kezdelét. Yalamely élrellj

di hibálul származlalla; néháuy beleg szer

шиш kedvelé aY pálinkál. - Az мышь

gyomorfekélynek 'lefolyásal ugyan lübbnyire

id ат, részìnl azért, minthogy a fekélynek

képzödése `és behegedéseközli idö hónapok

ra terjed, részinl а gyakori visszaesések

miall, иву hogy a .belegség évekre ishúzó

dik ki. - A fekélynek> behegedése ulán nem

vrilkám emésznehézsegek maradnak hálra, me

lyek a gyomornedvnek, a beleg lakhárlyá

lól jövö korcs elválaszlása Ша! télelezlelnek

вы, s ez állal >minlegy а kór islméllésél ева

közlik. —— Kimenelelek. A fekély vagy

a gyomorhárlyáxon bolül gyógyul be, sugàr

hegel (slijahlige Narbe) képezvén; vagy ре

digezen hárlyákal kereszlül fúrja, ls az е

lölegesen hegeszlö gyuladás Ша! а gyomor

hoz „бы szomszéd élelmüvekig hal, úgy

llogy ez Ша! а gyomorlarlalomnak hasüreg

han lörlénö kiömlése _+ s ez Ша! а halálos

haskérlob akadalyozlalik meg. Az öiszenövés

leggyakrabban a hasnyálmiriggyel ferdul elö,

minlhogy a fekély is az eselek többségében

a hálsó gyomorfalban laláltalik. A halálçls

kimenetel vagy haskérlob k'óvelkez

lében а!!! be, mely is agyoinorfekélynek

álfúrása sA а gyomorlarlalomuak a паям

üregbe való klüritése Ша! hozalik elö, s

löbbnyire az elsö_24 -r-«. 48Hóráhan_ a_ haláll

vunja maga ulán; vagy haláloísmérzés

köyelkezlébßn , ha az Yzitlyukasasló [смуща

lameiy nagyfobb теге! rágotl 16! ,_ 'vagyf va

lépnek és. májnak lérim'belébe hatoll be. На

а kerek gyomorfekély _a kifejlò'dés korában

tá'mailváiny llosszabb- ideig Ш lföu , yaklcor. a

testneu kif¢a_J`l<'1'déx~;ére> rogz befolyással látszlk

IGBQÍÄ ...lll _ . .‹„1---1!‚:..' i
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О rvosl á s. A hegeknek gyakori elö

jövetele a hullákban elegendöleg bizonyitja

ан, hogy a keer gyomorfekély gyakran

magától gyógyul be; а fölte'telek azonban,

melyek alatt ezen önkéntes gyógyulás сапё

nik, még nem puhatoltatlak ki, s annál ke

vésbé fedeztettek fól olyan szerek, melyek

ezt. eszközölni képesek volnának. Az önkény

tes gyógyulás úgy latszik száraz meleg idö

últal kedvezò'leg тошнит: elö; erös test

mozgásoknak, lenyomó szenvedélyeknek és

szellemi munkáknak szorgos keriilése, to

vábbá gyöngéd, nem izgató étrend —— föfellé

ì teleit képezik az orvoslásnak. E mialt a már

Abercrombie és Cruvelhier által

ajánlott tejétrendet nem lehet eléggé ajánlani ;

frisen fejt, vagy fötl. tej többször napjában,

de nem пазу mennyíségben egyszerre, a

legczélszerübb táplálékot képezi. Gyakran

csak akkor türi ela beleg a tejet, ha ez

kevés kettedszénsavas szikéleggel (soda bi

carbonica), vagy kesereggel, vagy rákszemek~

kel vegyitletik, vagy ha ш hidegen issza.

Ha az éhség igen пазу, 5 a te'j maga nem e

legendò' a táplálásra, akkor tejjel készült

ris- vagy darapépek adassanak a betegnek.

Ha a téj és tejételek nem türetnek el a be

leg :ill-al, akkor borju- vagy tyúkhúsból ké

szült levesek adassanak. Csak а fájdalom és

hányás enyhülése után szabad táplálóbb, de

szinte könuyen emészthetö étkekre általmen~

ni. Olyan betegeknek, kik bizonyos ételeket

jól emésztenek meg, meg kell azokat enged

niink, habár nehezen emészthetök volnának

is.  Ha a fekély idült gyomorlob képében

lép fól', akkor néhàny nadálynak alkalmazá

sa a gyomortájra- gyakran gyors enyhülést

von maga után, vagy pedig ezen enyhülés

csak а hólyaghúzónak használata után jön

létre. Ha heves gyomorzsábával lép föl, ak

kor а bodárszerek, kül'ónösen a borostyán

megyviz (10--15 csepenként lágymeleg tej

bcn) és az eczetsavas папуа! (Чп szemer

nyi adagokban) hathatós szerek.  Néha а

szunyal csak akkor hat., ha magist. bismutlii

val köletik össze, vagy ha helybeli vérüri

tés bocsáltatik elö. Sz. csak egyetlenegy е

setre emlékezik, melyben a gyomorzsábát

ezen szereklrel le nem gyò'zheté; egyébként

а szunyal azöhatását akkor is tarlja meg, ha

hosszabb ideig használtatik. Ha ezen szer

következtében hasszorulás áll be, akkor ш

gyöngéden olvasztó Csörék által elmozdítani

kell igyekeznünk; ilyen esethen sz. néhány

szor a szunyalt sikerrel köté össze édes hi

gannyal és kesereggel. Nevezetes, hogy a

kerek gyomorfekélylyel egyiitt létezö gyo

morzsába lelki behatások катаешь“ is

röglön szünhetik meg. —- Legélegsavas ezüst~

éleggel (ultras argenti), mirenyolvadékkal

(solutio arsenic), higannyal, timsóval, klná

val sz. nem telt kisérleteket, az eczetsavas

ólmagot (acetas plumbi) mindazáltal, melyet

sz. néhányszor sikerrel alkalmazott gyomor~

vérzésck ellen, további kisérletekre méltó

nak ajánlja. A lágymeleg fürdöknek kedvezö

hatását a gyógymódnak gyámolitására sz.

szinte olyannak találla, habár nem is hasz

„штык 2 - 4 óra hosszáig, mint C ru

veilhier ajánlja. A karlsbadi fúrdök szinte

sikerrel használtattak. Ha a gyomorfájdalom és

hányás megsziint, s az étvágy viszszatért, akkor

a vaskészltmények, különösen а szénélegsavas

és so'savas vagy kénélegsavas vaséleg, vagy

vastarralmu ásványvizek sikerrel adagoltatnak

а bebegnek. Gyomorvérzéseknél az elevenitö

gyógymódot kell alkalmazni, ha a beleg ájulás

ban гаммами; mindenekelò'tt a vért а torokból

ki kell venni, s abeteg fejét kissé alacsonyabb

helyzetbe tenui; illatszerek, a börnek dör

zsölése és kefélése, ingerlö csörék; belsö

leg eczet- vagy kénégvény (aether) gyönge

aromaticus forrázatban vagy borban. Ha a

beleg magához tert, akkor helsöleg sósavas



Kór-, gyůgynan és отец kóroda. 15.

vasfestvény, УЗЫ- Bestuschef festvénye а

фзафк: 19A-_15 cseppnyi adagokban, @lein

te minden “А, késöbbŕìn minden,> és min

деп 2-ik c'ugáimll.I Ha ellenbcn а vérhányás

sal шиш edényizgatottság van össkeköt

ve, akkor azonnal erös érvágást (ájulásig)

kell tenni; azután jégborogatásokat a gyo

mortájra, belsöleg jéglabdacsokat ,_ timsót és

eczetsavas ólmot. — Ezen sz'erekel. azonban

nem szabad- olyan adagban adnunk, hogy álf

шик hányás замешан ew, mie ¿argom ке

rülni kell. Továbba ezen szereket nyálkás,

vagy olajos viteltyükhen kell adni; s ha a

hńnyinger folyton tart, akkor azokat horos

tyánmegyvi'zzel, eezetsavas- szunyallal, vi

zes mákony-kivonattal kell összekötni. Ha а

vérzés 12— 20 óna hosszáig nem tért töb

bé vissza , akkor ezen szerekkel ntkábban és

mégkisebb adagokhan kell élni, söt 24——

36 óra mulva elegendö leend- osupán timeó

savót és valamely savanyús пап; használni.

Az étrendi bánásmód ekkor föfontosságu:

igen szükséges tehát al legnagyobb testi és

lelki nyugalom, minden erölködésnek szor

gos kerülése, különösen hugyozás és széke~

les közben, s a szobának hüs mérséklete.

E тешат a beteg csak hig táplálékkßl élhet.,

s ezt isesak Швеи és- kis adagokban-egyszerre

szabad használnia; tehát eleinte savanyu [ё]—

savó, késöbben tyúklevesck vannak helyen.

Utógyógymódnak az erönek visszaállitására

a kl'ua és vaskészítmények szolgálnak, külö

nösen pedig szénélegsavas vaséleos és vas’

tartalmu ásványvizek (Prager Vierteljahrsch.)

I. 3.) Meczner.

12. далёк a дни-шва: нона

náhu: Dr Cle s s -tüL -Szerzö jelen e

redményeit 167 gümökórosl egyén-nek halolt

bonezolataiból vonta ki, melyeket 500 boncz.

jelentésekböl szedett össze. ~I. А‘ k о r n a k

befolyása a gümökor kifej'lödésé

re (vagy is tulajdouképpen: а halál гуано

risága зыбкие! vagy gümök általa каюте

életkorokban.) Majd nem egészen hiányzik al

вёшбкбг az újs zülötts az Velsö csecsemö-kor

han; söt az elsö évuek továybbi lefolyásában

is тын fordul elö , de `már a 2dik eszben

dò'ben tetemes elterjedést nyer, s a gyer

mekség 2-ik idöszaka heálltával uralkodásá

nak legnagyobb fokára hág. Azon idò'pontra

nézve, melybe gyakoriságának maximuma

esik, különbözök а vélemények: egyik sze

rint а 2-ik- бак év как, mások szerint az

5ik _ 11ik köztire esik. Ezen magosságábul

a betegség ismét lesülyed az elsö ifju-kor

beálllával, s a fólserdülés idöszaka s az é

let virágkora mintegy nyugidöt képeznek е

2еп betegség pusztilásaira, melyben gyako-

risága mintegy felényire van leszálitva. «A

harmadik мы beálltával a kóx` gyakorisá-`

ga ismét növekedò'ben van egészen а 4ik év

tized elsö feléig, holA a 30 -— 35 évi korban a

betegség második maximumát éri el. Ezen

id'ötò'lfogva a betegség fokonként. alább szál,

mind~ гниды) ritkább lészen, fs némely egyes,

bár minindkább ritkábban elöforduló esetek

ben az aggkornak legszélsöbb határában is

jön"elö. E szerint tehát a gümökór lefolyá

sában két föpontot különbözlietni meg, az

egyik az érett gyermekkorban, a második a

magasabb ifju-korban s а kezdödö férfikor

ban jelenik meg; közömbösségí pontja azon

ban az életnek két végpontjaín fekszik.

’A gümò'kór halandóságának а

közönséges halandóságtul sokféleképen el

térö lefolyása van. A mig a gümò'kórnak a

közönséges halandóságban az elsö évkorban

csak igen kis része van, addig az a 3 15

év közt minden más betegségek közt legtöb

bet adózika közönségeshalandóságra'. Össz

.hangzólag a közönséges halandósággal van a

gümökór halandósága a 15 -..19 év közt,

t. i. mindig alacsonyI fokon, s ezen idó'töl

kezdve ismét növekedik a lhik' évtizedig, a



re szemészet.` Sebészet,

midőn ismét alegnagyobb számmal járul a

közönséges halandósághoz. А l¿mig azonban

ez utolsó mindinkább magosabb fokra emel

kedik, s XCsak a 7ik században éri el legfőbb

fokát, ugy а gümős halandóság ezen időtől

Sebészet,

18. А fehér падок újabb

gyógymódjáróu Malgaígne-tül. —

Tudva van, mily makacsul ellen szokott sze

gülni e kór gyakran minden helybeli s átal

lános gyógymódnak. Jelenleg az orvosok leg

többet várnak a lobellenes gyógymódtól, ne

vezetesen nadályoktól, köpölyöktől, pépbo

rogatmányoktól, s ha a bántalom ídültté vált,

hólyaghuzóktol , égetőszerektől , moxatul. -

Azonban ha meggondoljuk, mily hosszu idő"

kívántatik ezen gyógymódokhoz, csaknem

inkább fóltehetni azt, hogy ezen gyógyulá

soknál“ többet tesz az idő az alkalmazott

szereknél. Sz. azt állítja ,' hogy ő az ugyne

vezett okszerü gyógymódtól soha sem látott

üdvös“ hatást; néha empyricus gyógyszerek

alkalmazására, mint az édes higany nagy a

dagokban, szép sükert tapasztalt, de ezt is

csak néha. -

Szerzőnek ngy tetszik, mintha még

nem is oldatott volna meg eléggé azon kér

dés, valjon azon gyuladás, mely ezen bán

.talomnál jelen szokott lenni, azok közé tar

tozik-e, hol a vérbocsátások javallva vannak,

vagy valjon ellenkezőleg nem okoznak- e a

zok inkább új vérgyülevényt?

'A gyuladás soha sem szokott igen é

lénk lenni ', s genyedésbe is ritkán megy át.

Miért nem oszlik el tehát az magától, mint

sok más egyszerü gyuladás, mit az ember

magára hagy. Nem az-e ennek oka, hogy

az'emlitett gyógymódék mellett nem mü

ködhetik a természet szabadon, sőt inkább

kezdve mind inkább “alább szál, “s {шм

regebb az életkor, annál gyöngébbnész a

gümős halandóság aránya a közönséges hal

andósághoz. (Roser's u. Wunderlich's Archív.

HI.2). Meczner;

szemészet.

azoktól müködéseiben megzavartatik? Ha el

oszlást akarunk előhozni, fődolog, hogy a

bántalmas rész nyugalomban legyen. Ezt u

gyan az 'orvo50k rendesen a fehér dagnál is

alkalmazzák, csak hogy" erre annyit nem

adnak'7 hogy mellette a többi szereket egé

szen nélkülöznék.

Sz. tehát a fehér dagok gyógyításánál

csupán nyugalmat ajánl; minden más gyógy

szei'nélkül, s ezen ajánlatra magát, több

sükerrel gyógyított esetek után, érzi jogo

sitva, s reméli is, mikép ez egyszerü bá

násmód mellett a legszebb eredmények fog

nak mutatkozni. A térdfehérdagnál, a vég

tagot egy vánkosokból készített kettős pla

num ínclinatumra téteti. - (Journ. de Chir.

Janv. 1843.) Karácsonyi.

M-s Ézrevételek a kiszorult

sérvekről. s azoknak gyógymódjá

ról: Dr Reinfeld-tül. —— 1бг Minő

bánásmóddal lehet legczélsze

rűbben alkalmassá tenni

mely kiszorult sérvet a vissza

tételre? Sz. azon nézetből indul ki, mi

szerint a sérvgyürűnek összeszorító részei

vben az összehúzódási, magában a sérvbeu

pedig a kitágulási munkaság van fölmagasz

talva; ennél fogva szükséges, hogya sérv

gyűrüro, s magára a sérvre két ellenkező

gyógymód alkalmaztassék, az elsőre ugyanis

nedves meleg , s lágyitó, bódító bekenések,

az utóbbira pedig hideg, s a körülmények

szerint vérbocsátások tétessenek. De mint

vala



_ мать, взетбвш-ч . t7:

hogy az összehúzódás meg kilágulásnak ha

larait igen bajos kijelelni, az emlitell Будду

szerek illö alkalmazása is паду nehézségek

kel'jár. - Szerzönék Швеи!!! löbb kiszoxuil

sérvnél, melyck már ,12 -v- 24 óra dla , s

azon fólül is юноши, а n_élkül hogy так

vnlami törlénl volna, az elsö nem eikerültl

visszatélol ulán, jéghideg. víznek а sérv kö

zepére tell csepegletéso Ша! ‚- a sérvot af

zonnal нашит, csakhogy e mükezelés-A

nél a sérv környékrészét Henellel kelly be~

lakarni, s azl a hideglöl megóvni. Söl еду

eselben `a folylonos csepegletés y:1l-all a sérv

magálól visszahúzódolt. vBensöleg sz. a má

konyon kiviil csupán olajos vegyilékel, ola~

jos csörékel használt, a löbbnyire káros ha

lásu drasücumokat pedig meg a dohánycsö

réket èlkeriille. Erösen , s minden `káros на

velkezés néikiii hatnak továbbá az átalános

meleg Штаба, s а körülmények szerinl á~

lalános vérbocsálások. А hideg borogatáì

sok pedig csak akker tesznek jó szolgálalot,

ha a Изящные! semmiképpen sem замен-111.

vén, a fájdalmasságol e lobos падший“:

szükség megki'sebhíleni a-mütálelideiéig, ,

2er Szabad-e mjndjárt а viel?

seater-alliez Sog-ni Nagy. p_edig

mindedeeelhen'.V elöbb czélszerli

42! 6436155111 ód МН! Унии—86.5 .a sér

ты. a ~visslzalélelre alkalmaesá

venni?v  ..

E tekietelben аи; lehel Шатки remb`

„мы гашиш; újonan lámadt gén/sw»

тишины, midò'n ez. kevés óra типа; а

beleghez птиц, hol а beleg nyugodt voll,

s még visezalélel nem kieérlelell Vnneg~,~a

zonnal a vieszalételhez Годен minden elöké

szület nélkül, `ée pedíg nella )ó eredmény

n_vel; eilenkezö eselben pedig, ha а “на.

nem-ények még nem ely igen sürgelök, min

нем elkììvel a Наташе! метиса, s

аи! ceak азами kisérti meg. 3... . ‚

„301. Miko: van а ,fierv(mvellizpilii к

igazán javallva? _ А. . ¿Jl

Némelyek .a aénvmeisgegt ,~ winden: 11.-.

iöbbi 4visszaiéien кашле: ,-neiküi, амид!

megtéletni ajánlják, mig nienke.th akkoiiira

halasztják, midön 'mán minden лёг süker

nélkül használlatoll , Vs `a visszatétel minden
eredmény nélkül ismélelve vmegkisérlvetc-:lL

Sz. sem едут, sem másik nézelben sem osz*

tozik, пашет Yilhelmmel együlll а kövelkezö1

rendszahályt köveli: mindenek elöll az еще

szilö szerekol ligyelemmel s vigyázattalhasz

núlja, és ha a sérv már puhább леи, sa

feszüllgség alább надои, megkisérli a visu.

lélelt., néha ismélelve, és ha ez, i116 kitgr

lás ‚тещи. nem. Щепа! , доила! щщтщ

Salásokal lélet, e minden tevábbi klséxlel

nélkül а: séxvmelszéßhez foe- —— (Накиньте`

Zeilschr. f. d. ges. Med. Bd. 23, НЕ. 4.)

f „1 -~ м КЗРЙСЗЭЦУЁ-м.

lim ваша. a connu'

тайным-ё!- s дюнам: пучит

мц-ыд мифам а станица-под:

Prhés DLI Heyfeldqrgml. Ceonllörések

eröszakos elválásai. az, élelmüves öeazefüg

gesnek ‚ >‘ée’Inixlvlailnelllìll,hogy legtöbb esel»

henne@ verzend: ys nom,nyil,nak«ki, szen

zö Ша! а seka -közé sorozlamak. A viuzba

lágiliìnemények, fáJdalom, müködési z_avar,

s a bánlalmas részek gyuladása, meg a _láz

csonllörésnél ép úgy jolen ишак, mint-bén

nier más ‚выезды. Hoßy valemely» (gsontlö-l

rés meggyógyuljmi,A a. törés lapßainekep ¿gy

.meg кантами, ‘niet Штат más ‚ё

шлёт= ‚Мехмат чете“ lтщит

Бзошёгёш ‚шва/шпации,фтщщп

тет ч. желтит; 411113481. kövelui.

‚шажкадтмтимшъ áltadábm fób

állithalókwMieden ‚. mit e réezben az mos

tenet hebben., ‚‚ liegy a seblapokat .egy

máeaai Атташе, hella., s abban folylonosan

meglarlja; а kifejlödö gyuladás kövelkezlé

` 2



fà Sebésze't és siemëszät.

ben beállani szokolt visszllatási tüneménye

kel. illö fokig vezesse, neliogy a gyuladás a

sébben a kiizzadványos lob haláraìn lúl bág«

jon. És így az elöretett helyreigazítús utún,

На liogy erre szükség volt, mindenek elött

'nz ellört tagnak illö helyheztete'se а 16 do

l'ng, а menyiben ez a шит végek eltolódá

sát megakadályozzn, és magáb'an is mz'ir

gyalfran elegendö a tökéletes gyógyulást elö
hozni: -kîìlö'nben a iörésihelpfe, iránya , mi

nösége, meg a -melléksé'rlések jelenléte vagy

.liiányágv s-nz egyén testalkot-ńsa és kora

szerint e helyhezte'tés'nck kììlönbözönek kell

lennie. Atalános rendszabúlynl lehet 111111111

ш'п1. mìszerint az ешт tagnak azon hely

heztetésé legczélszeriibb a gyógyulás elöse

gitesére, melyben azt legkönnyebbcn lehe

деп helyre tenni , "és azon helyhezet, mely'-t

ben ‘a латы-катим izmok isl lehetöleg

elernyedtelc. Ezen elvböl indulva ki, sz. a

наметшие o'soitl'ór'síßsèinéiI «машин 01

завезти а ытмвщ Н: llg'ln'e'gh'a* f

lon îekvésének ,'rŕz~ e'g'é'szen 111'п‘у 1111611

rekvés таит умьдг‘ mgad'ni hem пены, hog'y

vannak egyes esonttöi'ésel a нашить; пе

vezetesen, melyek almalc'felsñ' Фазу a l só

питаемые" 360131566,‘ЁпЗЬпей‘вубёуиШёЗ

inkább a1. egészen ‘Е‘1пуп1‘сбп" helyzctŕ

ben történík,`se`ŕu mint afélig 'in 'e g h'aj tutti

ban, midön a törött' esonlvêgek`künnyei1

теле zoló'dhamak. * f' Ч Ш ~ м « » l

` " на valamely csonttörés a közellevö 1211

lésig elterjed, s elöre láthatní, hogy дуд

gyuláä úlän'n tag merevedelt 2111ар01Ьа11-Ш};
`maravdñíz"akkor legtanácsosabb annali òly

'helyzètel adn'i a `bánásmód alan; тау ‘Mak

használalát legkevésbé akadályozza, Is vmely

a'v lehetö legcsekélycbb idomtalansúgot liòzza

"016; és ez' okból az àlsó végtagbk hasonne

mii csonttöréseiuél a kinyujtbtt, a felsöknél

"pedig п féligmeghajtotl lielyliezef a' legezél

szen'ibh.  ‹ -

l

Sz. nem köveli azok tanácsát, kik a

csonllörés >helyreletelét s vn kötözést minél

hamarabb megtenni lajá-nljáfr; mert и Иран

lalás megmulalla,_hogy ez csak egyszerü

csonttörésekńól ~töriénhetik káros követke

zés nélkül он, hol а lóŕì'rtt végek nem £0

lódtak el egymástól', s n 'köriìlfekv'o' réezok

legkevésbé sem sérlettek meg. Az efféle е:

setek azonban igen тип” fordulnek elò'. El

lenkezö esetben pedig lcsak a gyuladás 1е—

gyíizte ulán szabad а bekötözéshez fogni. т—

Minden lraumaticns ~ g'yuladásnál, es

így azoknál is. melyek csonttòrésekhez sze

дынек, a szigor'u Elobellenee gyógymód, ne

vezelesen а: ismélelt álalános'vérbecsétáf'

sok elhatúrozott sükert hoznekl elö. `Szerzö

lehát mlnden csonllörés'nélfhn kìllënös el

lenjavallat 'ninos jele'n, kììlöndsén ,` Па? а

szomszédl lágy-'ŕészek .erösen : összezúzaltak/

агонии! érvágást nj'ńnl идете, meg pedigfent

a körühnények `s'1.eŕínt«24 óra маневр, 5612

kétszcr is ajánlia ismélelm'; lezen ».kivül mz

MW helylie'zetbe telt. « Фавна liideg beoogatásola

télessenelìffs 'szigórn élelrend 'nenůeltessekg

és militieng ezen ватты «rellena-em Joliet

tànànî vnagyl foku gyuladáslólp semi pedig n

lú'g'yres'zek' imegdagadásától , „вёс- 'ez' utóhbl,

113561511 rolt is , az отит: gyógymódira: en;

gelei szokolt; n esontt'órés умными és

hamarabb 'meggyógyiily s `vaz úgynevezeú

kalender kifejlödésél a csonltörés helyón.

_ legbizlosabhan elkerülhelni. Helyboli'îvérbo

csútások nadályok 1111111,- melycknek hara»

раза-штамп is izgazje -a hört, ~s mik-ez

шаткими is штанами; подымешь

teknél зона sem pótol-„lâk На: érvágástx! а

Sebzésekkel , s 'a lágyrészek- 21126611

saival járó csonwöréscknél шпалам, söt na

gyobb lñgyelmm, érdemelneke melleílrsériileL

sek, mint maga aesonw'órés, föleg,akkor,

midön a lúgyrósziek-sémâse nem kivülröl ha

101101: мы liirtént, напев] az ellört- csont`
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nak lágy részekhe hatott darabjai hozták azt

elö. - Meri mig az elsò' esetbén a Iágyré

szek sebjeinek gyógyulása elölt алкашам

ni illö ,vigyázat теней a bekötözést, ez u

tòbhiban elöbb a seb Вбиваешь, a свища

rabok~ eltávoliuisa, söt meglehot .erösebb

bánásmódra is szükség leend.

I Minö körmmények kozen kenjen'e'ze

» vomé'nyes'csonttiîrêsekńélfabántalmas tagot

lnogc'sonkitani,~ol§/ kérde's, meiy már- ugyan

"töbli oldalróll 'vilatolt'lmeg',' de mely még

' mind ‘eddîgelé 'egészzen тазовыми nem

ilekinliieiii. 'Ãzonban annyitl átalábán антиц—

ni, miképl ege'szségesîalkotìnänyu, mind'en `

_ korcsvegy'ftöl ment, 5 ŕendes emésztésscl biró

egyëneknël ‚ meg'A akkor 4 is' Amegtalfthátni l az

ell'órt tagot épségében `,‘ midöñ ai lágy részek

`sértése nagyobb kiterjedésben volt jelen.~~

Nevezetesen- niagyobb»l kvérede'nyekI sérté

se minden kivétel nélkül nem javallja még a

csonkitást, meri, а bánlalmas tagnak игры

lása mellékedéuyek -által is megtörténhctik.

Шиши már- fentebb elvül állittatott fel az,

йогу

1 ményck сшита után alkalmazható 11552911

nal, ebbòl önként kövelkezikp'rniszeriînta

priori аи sem loket .emoghatároznì,I hány

napìg. kelljenvárakozni az eltört tagwleen

dö bekötiàzéseig. Azonban átalában weee,

паштет 24 «sra вши нет igen лещ а

bekötözéshez fogni, söt azzal gyakran még

hosszabb lideig is szükseg várakozni. А ko

rán alk-almazott kölözes mar azon oknál fog

va is. fájdalmat okozä merz a vér'omlenytöl

körülvett, megdagadt, s еду részt meggyu
ПЪщ >lzigzzìyrészeket, ha meg olŕan gyöngéden

_` iörté,nik lis a bekötözlels, tóbbé kevesebbé 12—

— gatja, minek .LályOgliépzötif'ß,y söt fenésetlés

15 lehetßnd köveikezményß. „шиш ¿kö

tözésnek késò'bbi alkalmazása ellen nyilat

kcznak,.közönségesen aztállítják, Вову oz

a beküliìzés csak a visszhatási Шпе

“а csontkéregképlödést ——›Сд1|1и5р116993.

föntartja és igy a gyógynlást _i,s 3256111“);

za; ámde _éppen a kötözç'ank дога 511131

mazása által történik elleukezöleg az, mit

általa elérni намекать, ешмф‘брйавш

mind addíg, misvalameiyyveltiirttgg щади

vs .gynladt állapotban. vant, mind Eddie, .mig

сводит} eww: 11:98!" тёгётдрвт

.len щи, так éppen верим, yagy Wg

ß en ‘le 1:19 д! GS. “Peeikŕf'êßäéPiÖdf/'TS *öfiéllikf

mln; .ezt ai'Dppuytren, Lisfravlup,

»Breefheltk Bégin, >s mások á'ltal tell

boncztani vizsgálatok bebizonyitották. `

y Azonban vannak minden esetre olyan

esotek is, hol más bánásmódra van szükseg;

p. az olyan csonttö'réseknél, melyek vagy

sajátnemü minöség'óknél iogva, (p. az izülé

sek közelében törtenö ferde esonttörések,)

vagy pedig a betegnek nyughatatlan maga

ktartása miatt szüntelen eltolódnak ,..s ez,által

а lágyrészek gyuladt állapotját folytonpsan ien

tartják, söt аи щвурцыцёцв. Ezen ese

teknél azoahau о1у` kötözést задаваемым

toni, mi mellett _a-bántalmas tagotïnapor'pa,

§61 |11 Szuksegesf щадить is neg~ идее

vizsgálni, Позу így a kellö, lobellexnesgyógy

_módotl vazonnal alkalmazni lehcssen. Meddig

.lehetV valamely eltört tagot kötözve шпана,

elöi'e 4szinte meg nem hatá'rozható, már а

zon oknàl fogva sem: mert vannak esetek,

hol az egyszerü csonttörés igen llamar meg

gyógyul, mig másoknál a gyógyulás fólötte

sok-J1 clhúzódik. Átalános rendszabályul le

het fólállítani: miszerint minden eltört tagot

addig kell bek'o'tözye tartani, mig a kéregkép

zódés tökéletesen be nem végzödött. -Azon

ezélhol, лову hogy csonttöréseknéla törött

végek eltolódása lehetöleg elkefültessek.

több kötözési mód ajánltatott, melyek az
Ieltöljl. tagnak müszerü helyretétele után 161

.ъёъешёп. mind addig le nem vétetnek. mig

.a qsonttöres tökéletes gyógyulása be `nem
f I и „з _
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kóvetkezik. Ezen állandó kötüzésekhez tar

_tozik a giplsìkötözés, mi azonban csak

Iábszúrcsonttöréseknéi al'kaìmazható, továbbá

Larrey-nek úgynevczett einem moz

мы певшие, _- Арраген апа

movible-«és Бенин-пек csirízköté

se, mi а gyakorlalban leghasználhatóbbnak

találtatott. ' A csirl'zk'ótés vak követöi azt

állítják, hogy az mind egyszcrü, mind szö

veme'nyes csonttörésekn'él egyíránt alkalmaz

ható, még pedigJ mielölt а lágyrészek zú

zódásától függö daganat ehńulnék; hogy az,

а törön végcket egészen а tökéletes gyógyu

lásig szoros érületben tartja, s azoknak cl

tolódását mindenkor megakadályozza; позу

annak használata lnellett а beleg kevés na»

pok multával ágyát elhagylmtja, s mankó sc

`gedelmével járkálhat; és hogy e szerint ál

tala a sebész is sok idöt megnycr sLb. Ha

az ember ezen állitásokat közelebbröl meg

nem vizsgálja, könnyen elhihetì, Ногу а

csirizk'ótés ha nem is mindern, de legföbb

csontt'órésnél a leghatulmasabb kötözési mód.

А mindennapi tapaszta'lás ш mutalja, hogy

а csirl'zkötés sem képcs а törött végek elto

lódását mindíg tökéletesen megakadályozni,

поп cgyszerü oknál Гоша: mort még egy

szorü csontöréseknél is, annyival inkább ре
dig szöveményeseknél, hol a Iágyrészek

s mcgdagadt állapotban vannak,

hol távn vérkiömlény is vagyon jélen, ‘a bàn

ingerüft

'taìmas'tag a gyógymód alatt összc csik, s a

bekövetkezeltf.gyógyulás után a máéìknâl 'a

l ránylag szárazabb és vékonyabb szokott len

"пйг Ebböf tehát vìlágosáp következïk, hogy

аист csirízkölés, mely а törés elsö пашей

han iökëletesen körülvevé a tör'ótt tagot, еп—

nek nehány hét multávgll történöösszeeséso

'miam nem képes azt oly erösen összelarta~

niI hogy a t'órótt „végek ellolódásá' гашет

"sen megakadályoztassék, fölcg ha a csont

_törésl külìińben зет haránt, ßhanem forde,

vagy éppen olyan heiyen tövrtént, hol aziz

mok a törött végeket egymństól könnyen el~

távolíthatják. —-—

Az eddig mondottakból kit'únik tehát,

bogy a csirl'zk'ótésnek közvetlen alkalma

zása csak cgyszerü csonttöréseknél tör

ténhetik, tehát azoknál, hol a такт végek

el nem tolódbatnak, hol а lágyrészek meg

nem sérültck s nem dagadtak, s hol a be

зев nyugalmasan tudja magát tartani. Szö

veme'nyes csonttöréseknél pedig csak а mcl

léktünemények elhárítása után lehet annak

illö és okszerü alkalmazása. Az olyan csont

töréseknél pedig, hol a t'órötl; végek köny

nyen eltolódhatnak, Lisfraync Lanácsa sze

rint îegczélszqrübb аи. csak akkor alkalmaz

ni, midön а csontkérègképlödés már jól elöre

папам; mert mint fentebb említtetctt, azou

változás miatt., mely a gyógyulàs folyama a

latta lágyékrészekben beáll , a csìrx'zkötés

sem képes а t'órött végek eltolódását meg

akadályoznì. Ugyanezen oknál fogva nem ta

nácsos azonnal, hogy a csírizkòtés megszá

radt (az_az legt'óbbnyire 24 óra muìtával), а

betegnek járkálni. Ha a melléksérülést külsö

ok hozta elö, s az nem пазу foku, a csi`

rìzkölés alkalmazása ninos ellcnjavallva; de

ha törött. csontnak мыши a'rltal sértettek

meg а lágyŕészek, minden állandó köte's ú

talában veszélyìyel jár, a mennyiben az а

Sebeìváiasztéknak illö kifolyását megakadá

lyozván, genyes beszx'irödésekre` adhat alkal

mat, söt а tagnak épségét is veszélyeztet

heli. (Med. Correspond. Bl. bayor. Aerzte.

1843. Nr. 12. u. 13.) Кагёсзопуй.

10. A “введён természetèról,

опций gyógyiíńsńnnk Íoníossúgá

ról а sebószinek ellenében, s а

didactikai gyógymódnak élettani

nmgnla'pitásńrul: D1- L i с h t in g C r t ò' l

Berl i n ben. - Sz. már hoszabb idö elölt

kezdé а hebegés orvoslása körül nyert >ta
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nulmányail rendezni, 5010210111101 'gyógymód

jának egészben véve, :szerenbs'és 01001116

0у011 ludományilag mlviiágosllàni." A 065101111.`

561 630131) 11611 is е lárgy kerni inigibbüm:

gyobb zavart, 10101‘100001 és cgvszeriiségcl

hozlak he. Csak 021130111) 111111 ting)i 16110110

zések, melyekel Ma rsh 0 1! i 110111, 111 iii#

101 -J., Reid, Magendie, Arno'iii,

‘Remb erg, S lil'in g' sib., küŕónösen'az

idegrendszer élellann~ körül tellek, mulatlák

meg azon fonalal, mely a hebegés 1011110

szeléröl , okairól és czéliri'inyos orvoslásáról

szóló nézetek lömkelegéböl minkelkivezetni

k-épes leend. A visszsugárlati inüködésekröl

(Rcñexlhätigkeilen) különösen pedig egyrészl

21 gerinczagyrendszernck, más részt pedig

"02 agyrendszernek ënálló 5 02160 150101526?

velkezve fóllépö mnnkálatáról, s végreia

táplálást kormányzó důczrendszei'nek,_ még

ugyan nem eléggé világosan kifejlelt 00311111—

halásáról szóló tanok megrnnlatlák, mikép

kelljeu sok liineményekel lulajdonképpen [öl

fognunk, melyek hebegôknél eddig majd nem

érlhelellenek valának, ámbálor lermészelii

kel gyanilvz'm, azokal gyakran 10 15 gyöz

hellék. Csak ezen fölfedezésck 01210 101101011

021, mit rokonszenv, ellenszenv', 655211003

2215, ellenmüvelel (Sympathie, Anlipalhio,

Consensus, Antagonismus) s lobb 011610 1213

' érlclrnü kifejezésekkel illellek, kellöleg 016”!—

‘100у1а111; 5 iegalább azon hizinyt fölfedezni,

mellyel tud'ásunk jelenleg me'g 1111. Nem va

10-0 15тег1 dolog, hogy, 'ha némely` 110110—

gönékaz akaral szilárdul és nyugodla'n 0 be

szédre irányoztalék ,` a szólás sokkal köny

nyebben ment végbe? Voll-e 0200 sok iró

közl, kik a belegségröl érlekeztek, 'csak

еду 15, ki ezen eg'yszcrü 'fünemén'yl 05011

némileg is magyaiázla volna? Ha az, ki e

gyébkénl l'olyvást':és' akadozás nélkiil be

szélt, a szenvedély pillanalában hebegell,
lakker ez szinle oly kevessé léletell 111031013

lraló\'zi 65 011001610; 561 még sokkel köze»

lébb álló lünemények is homá'lyossághnn és

magyarúzallanul 11101'001011, 111101 р. 0 110110

gésnek azon sok 050101, 1101 02 bizonyos lesli

viszonyoky könt-lép föl, s ezeknek 10035211

nésével Szinle elmúlik. ~Sz.-nolc sok 110- ós

leány-‘betege voll, kik mindnya'ijan csuk

akker kezdének hebegni, 1111060 0 10150100

léa' korúba léplek., 5 kik majd 111110000 01000.

likai vagy'sebészi behaiás nélkiil nyugodl

beszédiiket ismét visszanycrék, mihelyl ‚0

serdiilési 101161165 rendezlelell 5 00001‹ 520

bálylalan lüneményei eilávoiíllallak volna. f

Más eselekben ìsmél 0 hebcgés 0 didacrlikni

bebalásra csak akker engedell, 111111100 az 0—

11105216—1165211101 5 1101606500 21 130111020111

rendbe 110201011, vagy a'bélférgek kihnjlallak

volna. Néhányszor külegek inulalkozluk, ше

iyek azért lálszának o'kirányo's viszonyban

lenni a hebegéssel, minthogy 02 épen 011

kor velle 110200101, 1111060 011102011 0165201

jelenle meg 0 1161611, ill is 0 didnctikai

‚106002111 CSak akkor lell sikere, 1121 eleve а

külegek gyógyillallak meg. _Más eselekben

ismél mirigy- 5 egyéb dagok 0 111101100, 011111

golyva,» fiillölob, és idüll sejbszövel-gyu

ladás valának а hebegés okai; 5 110112103! igen

érdekes eselbeii 0 110110005 igen elhanyagoll

vállólázlul lálszoll származni, minthogy en-'

nek okszerii orvoslása állal  0 didaolikai

módnak közremunkálásával ~a^hebegés ha

11101 1011650113у63у111010110005. 111060 52.

jelen közleményeil 655201121; egy 0501‘ volt

orvoslása 012111, hol 0 .v-isszáfojloll havadzás

kövelkezlében ve'rhöség lámadoll -a fejben, 5

0011011 kövolkezlében isin'ël hebegés. 1—— Négy

évvcl ezelöll szf :fémeiy ‚дед/110101101 tell

közzé a hebegés 'meclianisinusáról, vagy 15

21200 módnemröl, mellyel u hang 65 5262211

élelmüvei benne 10521 110520011; 52. akkoqu

hebogésnek idom, idö és okok szerinti fiil

oszlásárul is szóloll. Az' Okok szerinti 1151
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oszta'st illelöleg sz. csak 2 csoportoiI jelölt. ki,

t. i. 1) Hebegés а szólási életmüveknek al

kolási hibái vagy valódi idomtalanságai kö

vetkezlében és 2) Hebegfés idegbehatások

következtében. Akkor még sem nem emelé

ki, sem nem ismere el azi., hogy 21 110110

gésnek okok szerinti fólosztása föfontossá

gu nem csak akórnak megis'merésc- és mog

itélésére, hanem magára 02 orvoslásra néz

ve is. Ezen egyszerü igazság sz. elött', 02

iróknak a bebegés különbözö formái körül

f_olytatolt vilái mialt mal-ad ismeretlen. -Ha

t.. i. az irók лагу súlyt tulajdonitának annak,

10106 és mennyi formáját kellessen megkii

lömböztetni a hebege'snek, lin magok a lle

begök 15 mindern а legkisebb részleiig 01

moddani igyekeztek, micsoda és milyen lü

nemények által jelenkezik hebegésük; nem

kelleLt-e szerzönek szükségképpen elò'bbi né

zcteitöl azen hitre ánérnie, hogy а liebe

ge's orvoslásánál annak formája semmi 101110

10101 sem érdemel, hanem. hogy a födolgot

а származás módja, alestnek kórviszonyai

val való oktanì összefüggés képezi. Hogy 0

zen nézet mindinkább általánosb elterjede'st

kezd nyerní, bizonyilja a többí közt W 0111—

nak Czikkc is, melyre szerzö még ulóbb

visszalérni fog. Sz. mindenekclött azon volt,

hogy a hebegésnek ólellani adatokra alapí

tolt föloszlását hozzon létre, mely nézellt

világosan tüntessc elö; késöbben majd azon

okokal fogja kifejtcni, melyck ezen fólosz~

tàsrn birták. _ Ö a hebegést kiìvelkezöleg

052110 fol; 1. А2 13у5-Ье0е355. 11. 60

rinczhebé'gés. Akozponii. B.Koz~

poni-kühl1)Visszsugárlali bo

llatús által. 2. Mozgatási. Marshall-

11011 t. i. elsö volt, ki а bebegést részintes

vittáncezal hasonlitá össze, nem a готам

hanem az alaplényét а betegségnek vevén

tekintetbe. Ha az akaratnak befolyása, vagy

4az agynak behatsisa a szólás életmüveire gá~

lolva, vagy gyöngitve, vagy а mi egyre me

gyen ki, ha a gerinczrendszernek 125516

mozgató munkasága, a meunyiben 020010

szeket is érdekli, az агу befolyása fölölt

túlnyonió hatalommal bír , akkor hebegés tá~

mad,.éppen úgy, mint midön viltáncz lá

mad, ha ezen «kóros viszony a helyvállozó

(Locomotion) részekre nézve áll be. itt, va-

lamint ott. is öukéntelen , úgy szólván auto

_maticus izommozgások keletkeznek, mclye

ket игуан a beteg, a mennyiben a többi egy

belì müködések nincsenek elnyomva, igen

jól érez, de melyek fölölt vagy éppen

semmi, vagy csak bizonyos élettani 00112116

sok közt bir hatalommnl. Wolff is igen

helyesen a hebegésl „mint g'órcsös 11210131

mat“ érLelmezi „hol a szólás életmüi/eiben а

mozgizgató rendszer lúlsúlylyal bir az agy

rendszer fölótt“; de hozzá tesz egyszers

mind „nevezetesen a nyelvben, ezen 0111116

désnek fö életmüvében ,.s ennek mozgaló

életmüvében a uyelvalatti idegben (nervus

hypoglossus)". Ezen második rész tulajdon

képpen nem tarlozik ide; egyoldaluságra vc

zetbet s vezetett már tettleg 15. А nyelv u

gyan föéletmüve а szólásnak, de az ajkak, «a

lágy iny és elò'foguk, de különösren 02 also

állkapczának mozgásai föfontosságuak a szó

lásra nézve. Sok hebegò csak az zijk beLiik

kimondásában hebeg az ajkaknak 561“

Csös összeszorit-ása által, a nélkül hogy a

nyelv ekkor legkisebb szerepetA is júlszanek.

Más hebegök isinet az állkapcza lehúzó iz

mainak, külonösen a kélhasu izomnak gör

cséLöl Iepettek meg, mig а nyelv leg

kevesbe' sem vala bántalmas. Sok hebegönél

a bántalom oka az igen lecsüggö nyelcsap

ban. vagy a toroknak egyéb bántalmaìban

fekszik. a nélkül hogy a nyelv legkevesbé

is volna benne részes. De ele'g erriíl; va 1161

kül bogy polemiába ereszkednék, 52. kövel.

kezö tételt állit föl; „hogy a hebegés a
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mozgizgató rendszernek az agyrendszer fó

16111 túlnyomóságában áll, nlely nem csak a

nyelvnek, hanem éppen oly gyakran, söt tn

lán még gyakrabban is az ajlmknak',l az alsó

:illkapczának, а ñìggò' inynek, a hangrësnek

és igen valószinüleg a légzésnek mozgalói

ban is nyilatkozik“. Ezen utolsó rész igen

fontes, minthogy azon nézet, mely a hebe

gésnek okát csupán` csak a nyelvben, vagy

ennek mozgidegeibén keresé, eröszakos be

hatásokra nyujtott alkaimat. melyek éppen

nzért., minthogy egyoldaiuak valának, csak

igen ¿fókéletlen e'redményekre vezetének, s

ai tudományt ekkép Vnem is gyarapr'thatták'.

Afnŕozgizgató ' rendszer túlnyomossága az

ngyrëndszer fólölt ykétiéleképpen гашиш

111613511) A gerinczmûködés szabálysze

Nie; ïde azagybeli befolyás van m egg y 611

güive', vagy megsemmlsitve. 2) Az

a'gylbèli befolyás szabályszerü, vde n

ведавшими 52а1161у1а1апн1 van

t'ö'l magasztal va. '' Az cisö esetbon az

van a машет fészke, s a gerincz

_ ìöŕ`seinmi lYentielleliîáe'get' sem “111181;- n má

мы твЪтБеп`е1|еп1ш2б1е3 1n а 110105”—

ña nz'ig'áíì g'ë'ŕihczág'ynàli azon részét. mely

«'i'ńhnìîkelideg es 'aiezid'eg (N. trigeminus et

faeiäiis) szfirmàìelsätól, а Mgmt-e 320115116

сатанизм имама: штативы ка:

‘рбйчёъ 'iekiniïük' mozgizgató miiködósnek,

'niely túlnyomössii'ga á-ltal az agyrendszer 111

, iött'hè'begêst’ hoz 'elö ‚ úgy ki- van joielve a

zo'n más; mei'yën mngunkat' a iïmebbi fólosz'

замнет щеками szlìkséges "l, A gy

b el iI lr e'b âgés. 'Awagy штамма ,H ennek

kövèńeìésêben ist akami! befoiyása gyöngébb

vàgy zàvani;‘á^e2éî!<ismév a gerinczmůk'ó

“dës штата; ‘Nima’ alig'kf'mes a betcg egy

‘ьёь eier" mman; пенаьзюызиенетв,

hebegéë'-, ‘ впитав » теща? sin'. 11mm,

‚нашить 151105554, öfjasngés», einen

мёде“ y‘gutalitésbeu sti). Fószke а bántalom

‘_1-«l »1_,l.1.,«.11..`_l ..1-„1 3 ‚1 _ » «, ‚1

nak az agy; a gerinczagy. rendesen ment

winden szenvtöl, de nem mindenkor. ll. Ge

rinczagybeli hebegés. Az agy nem

bet-eg, hanem а gerinczrendszernek müködé

se rendkivüleg van félmagasztalva és fölizgal

vn. A) Központi hebegés t. 1. azon

hebegés, melynek okai a gerinczagynak fó

lebb érintett részében rejlenek. Ide tarloz

nak mind azon esetek, melyekben a hebe

gés a gerinczagy sérülésén, annak -heveny

vagy idült- gyuladásán, reá történö nyomz'l

son, benne létezö daganatokon vagy egyéb

élelmüves változásokon а1ари1.-—А mozgiz

gató miiködés központjának ezen egyenes irá

nyu bántalma által szinte hebegés hozalik e

lö, a nélkiil lxogy a hang- és szóképzésre

szolgáló izmok észrevehetö változásokat vmu

tatnának. A hebegés itten rítkán folytonos,

hanem többnyire félbehagyó, söt néha kör

szakos vala; valaminta nehézkór 15, melynek

oka a gerinczagyban rejlik7 szinte csak fél

belmgyólag lép föi. Lényére nézve а hebe

gés itten ’szélhl'ndéses-görcsös. A központi he

hegésnek megismerése, s annak а központ

külilöl lccnrlö megkül'ónböztetése gyakran

igen nehiêzi.I csak néhány esetben adhalnak а

szúrmazási mórl s néháuy foltünö tiinemé

nyek némileg Fólvilaigosiuist, minek bebizo

nyitásaul sz. ke't csetet hoz föl. Figyelemre

mélto me'g az is, liogy a gyógyitbatlnn lie

begémek nem csak azon esetei tarloznak

ille. melyekben halái után, vagy még 6101.

ben is a gerinozagynak iölsö részében más

olfajulások ós alakváltozások(Heteromorphíen)

лежащие]: mog. hanem hogy a gerinczagy

пак 5 horitékjaùiak csupán csak izgatott ál

làpotjai., .tovfibbá oröszakosan fölingerlö

заимодавцем melyek közben majd nem

niindon ember beklag, szinte ide számitan

dok, mi a hobegés ezen nemének kórismé

jére, jósiatára és orvoslására nézve igen

tontos. _ .B)|‘K`ózpontküli hebegés.

‘dl 1|
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Minden ide tartozó esetekben az elöuralgó,

mozgizga-tó müködéseknek központja, t. i. а

gerinczagynak már töbhször etnlitettfrósze

ment minden alkoiási тьмы, vngy egyéb е

gycne'sírányu'bántalomtul. '- A szabálytalan

mozgntó müködésnck oka ezen közpbnton ki

vül feliszik` még pedig vagy az úgynevezeß

középretartó (Centripetalnerven) vagy is "Язва

sugárlati (Reflexnerven), ищу -а mi воин]

rilkábbnn történik, а középfuló (Centrifu

gal) vagy mozgzit-ásiidegekben. Ezen выращ

kiili heb'cgést sz. 1) Visszsugńlrlati és

~2., Mozgatási hebegésre osztja föl.-A

увязнет-Пап hebegés alatt sz. olyan hebe~

\ gést ért, moly ingerek Ша! homik ем, mik

а tulajdonképi gerinazagynakitten kérdésbe

jövö részére azoda vezetö irlegeknek köze

пуе (medium) állal hatnak, s ш rendkivüli

Vmozgçató cseickvöségre, а теипуйЬеп- ez a

-hangá'ás szóképzé'sre szolgáló izmokban пуд]

«тиф,- izghtjafföl. A hebegés t. i. itt semmí

ещё); mint e gerinczagyra паю peripheri

mis ingérek gerinczvisszsngárlnta. Ezen sor

bn a“ iegtôbiä- és loggyzrkoríbb `helmgés-esetek

tm'loznnk, *s majdnem minden visszsu'gárlati

ingerek узду а bör-, тазу a- takhártya» rend

szerbò'i шашлык ki. Sz.-nek sok évi gyakor

)faiában hebegést okoztak: _1) A bélhu'zam

rende!lenefsségei7 в. i. vagy emésvhetlensé

ge'k ,‘ чаду mlmriieiés, s különösen выдать,

im! „меня: nem’ lélezelt, nyilván 29 esebà

ben; i!) пузырем béiingerek kóvetkezté

'Ben тишь »foŕdnŕatot'vett a gyenge foku he

‘begés' 15' eselbën.' 3) Böbkütegek, küiönösèn

Плешку vbilirirüteg'nk1 kanyarók, föképpen раме

'iliörirmiy-¿'osetbeń’h‘ebegést мышек е|б, mely

ozután мёд sokáìg'maradt шита; 4) Höngbán

lalmak,` ниш, ЁйШпбёен Grippe makacs hebe

два-океаны: 7 esetben, meîy винта шёвязо

тешит Мета. `5) Görvélynemü шагу

'ßántaln'ialnl7 а fodormirigy- és пришита

gok hébegéstl liima'sztóttak l11'4esetben. В)

lsmerellen, de nyilván nom magában а ge

rinczagyban székelö шашек, mint ушами,

hök-köh'ógés, serdulési kifejlödés, növés és

2-ik fogzás hebegést овощи 10 esetben.

Ezeken kivül sz. még sok esetet jegyezctt

föl, hol ugyan szinte visszsugárlati ingerek

латыши okozni a hebegést, .de а melka

vagy nem jelentek meg lelégv világpsan, hogy

azokra vonatkozélag lehetett-volna következ

telést húznia, vagy pedig más okokkal p. o.

az'agy bán-talmaival igen завывал valának

замешена—А mazgatási hebcgés

bez mind azon esetek sza'imitandók, hol a

hebegésnek шпионит oka alaktalanságon,

алкены hibán, vagy olyan életmůves ba'ntal

:non alapszik, hogy a hang- és szóképzésrp

s_zolgáló izmok az ideg~központoktól eredö

ingeran vagy éppen nem, vagy pcdp'g csak

tökéletlenül .felßelhetnekmeg Ide tartoznak а

дует, az ajkak és a szájüreg, a szakcsont

(os hyoid), a gög s az ezen részßkhez tano

zó izmok, végre -a шеи. Sz. Мёда; mind а—

zon idom- és alkotási hibákat догма V_9115,

melyeknek a hang~ és szóképzésre введёт

részek аи vanuak veine, на,” дщЮЕ‚„еаёп

müködésiikben вашими. АшпЬап gyakoxj

latában mindern..esotekkelv nem találkozott.,

de igen is észlelt sok olyan esetet., 1101 alle`

begés semmi egyéb oktnl nem швеи, mini»

ilyen idom~ és alkotási ,hibátuL позу szö

vetkezett okok is léteznek, melyek által а

ЬеЬевёз okoztatik, magátul értödik. Lé

тает: egy idöben agy- és gerinczhántalomi

lehet egyikkel чаш másikkal valamely vissz

sugárlalzi inger, чаду valamely- a mozgatgísi

körben rejlö. дышу összckötve sat. Minde

zon ‘ósszetett fornlákat könnyen lehet az ed

щ. mondottak után szétbontani; sz. eddig

mindég az egyszerü formákar.l ,mint alap

nyomdákat шпона szem ешь А. kórisme

l@einy а ЕреЬееёв ido mima, hançm ш;—

_pak адардёпухёре, »ym is féßzikéxje

vonatkozhatik. Азу» е li _hgh agés n él _a

kórisme csak а többi agybántalmàt jelentö
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lìineményekböl nyilvánul, melyek löbbnyire

'oiy kiliinôen lépnek az elölérbe, hogy arról

legkisebb kélség sem lehel löbbé. Ha igen

nehezen megismerhetö és bonyolodolt agy

bàntalom van jelen, akkor a hebegést is ne

hezen lehet magyarázni, föleg miulán az agy

bántalom gyakran gerinozbelegségekkel van

szövetkezve. A ge rinczag'ybeli hebe

gést illelöleg, közponli hebegés

n él többnyire a kórelözmény `halározza meg

a kórismél. Mihelyt valamely hebegés jön e

lö, hol a beleg ezelöll éveken ál szabályo

san és folyvásl beszélt mindaddig, mig iitésl

vagy döfésl nem kapolt nyakszirlére, vagy

mig ugrás, esés úllal erös megrendülésl

nem szenvedelt, mire azlán röglön, vagy

lassankénl szólásnehézség vagy hebegés ál

lotl be: akker már elegendöleg ulalva va

gyunk a gerinczre, mint a bánlalom f6 szé

kére, s ekkor nem csak mindazon tiinemé

nyeket, melyek ezen eröszakos behalás óla

lámadlak, kell kifúrkészniink, hanem a ge

rinczoszlopot is ponlosan megvizsgálnunk. —

А kórisme ilten néha igen könnyii, néha a

zonban igen homályos és nehéz. De ha Ье—

lyes kórvizsgálatot akarunk tenui, akkor fi

gyeiemmel legyünk a gerinczre s annak le

helö bánlalmaira. Aleghomályosabb eselben

is ekképpen a kórisméhez -— valjon gerincz~

bánlalommal van-e dolgunk -valamivel kö

zelébb jntnnk, mi az orvoslásra nézve már

i5 igen nagy haszonnal jár, habár a bánta

lom nemél és fokál meg sem is halározhal

juk. Egyébként illen a hebegésnek sem foly~

lonossága, sem félbehagyasa, sem enyhülé

‘kenysége nem nyújt semminemii fölvilágosl

lásl'; minlhogy ezen bántalom, mint minden

egyéb a gerinczagy egyenesirányu szenvedé

sén alapuló báutalom, majd félbehagyó, majd

ényhülékeny lehel, a nélkül hogy ebböl a

gerinczagy-bánlalom gyengiilésére, vagy е

гбвЬШёвёге kövelkeztetést lehelne vonni. —

'A központkiili hebegésl illelô'leg,

visszsugárlati hebegésnél akóris

me kevésbé nehéz. Mindenekelött az emész

tés élelmüveil kell megvizsgálnunk, melyek

lül az eselek löbbségében a hebegés szár

mazik. A leglöbb esetben a bélhuzamnak lak

hárlyája többé kevesbé szenvedö állapol

han van, vagy az alhasi életmüvek lúllömve.

Hebégésnél, hol a gerinczagynak szenvedé

se nem mulalkozik, de hol az emészlésnek

zavarai és egyéb alhasi bánlalmak, mint gi»

liszlakór, fodorgörvélykór sal. vannak jelen;

hol a húgy- és nemzökésziilel, mint p. ser

düléskor erò'sen föl vagyon ingerülve; hol a

bömek valamely- föleg heveny -—- szenve.

dése fedeztelik fol; hol a vérkészilés sokal

szenvedetl sal.: oll a kórisme- hogy l. i.

visszsugárlali hebegéssel van dolg-unk —

semmi kélségel sem szenved többé. A kór

isme lekinleléböl tehál mindezen eselekben

minden hehegönek mellhas- és ‘,börállapolja

ponlosan és gondosan vizsgállaesék meg.

Mozgalási hebegésnél a kórisme különö

sen a hang- és szóképzésre szolgáló élelmü

vek szerkezelének és mivoltának egyenesi-rá

nyuvizsgálalán alapul. Könnyii dolog magis

merni, valjon daganalok léleznek~e a szájii

regben, valjon a mondolák és a nyelcsap

szenvedök, az inybollozal szabályszeriiœ?

Ennél nehezebb fólfedezni, valjon a ny'elv

nek izmai egyenmérlékůek-e (symmetrisclfk e

czélra szólás közben a betegnek szájába Ее]!

nézni, s a nyelv mozgására ñgyelní. ‘ Még

nehezebb kilalálni, valjon a nyelvnek lulaj

donképi mozgidcge beleg-e: erre nézve

semmì szer sincseu halalmunkban. Nyelvbeni

daganaloknál s egyéb vállozásoknál, melyek

а szájiiregen, vagy a loroknak mellsö részén

belül léleznek, még mindég az a kérdés tá

mad1 valjon a hebegés nem inkább visszsu

gárlati ‚ mint mozgalásì hebegésnek mondai

sék-e; minekulána ezen kórállalìolok nyilván
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Yi'zg'aitólag hatnak a hang- és szóképzés izmaít

‘idegekkel ellátó gerinczagykörre, s követke

Jzésképpen visszsugárlatilag ezen izmokra hal

niok kell. Az ezen osztályba tartozó bebé

gés igen gyakran vele-szült, gyakran azon

ban késöbben szerzett bántalom. -Ezen, a

‘kórism'e 'körül teit jegyzetekböl a gyakorlat

ra` nézve következö rendszabályok vonhatók

ki: 1) Minden hebegönél legelöl a kórelöz

ményt szükséges kil'úrkészni. Azon legyünk,

hogy pontos fölvilágositást nyerjünk a bánta

'lom származásaról, továbbá arról, mi elö

rement., azon betegse'gekröl, melyekben ed

dig szenvedett, mennyire enyhült, Avagyb

regbedett ezekkel a hebegés, vagy mmö vi

ezonyban állou. azokkal;l továbbá, valjon a

szülék és"egyéb rokonok hebegtek-e sat- ~

На ezen fúrkészet közben valamely fontosabb

tény áll elö p. esés, ütés vagy döfés a fej

re vvagy“gerincz're, sat., akkor ennek nyo

mán lehetöleg kiilönösen folytassuk kutatá

виним. 2) Tekintetbe veendö a küllem, alkot

vány, kor és nem, mintbogy a nöi-nem nagyobb

bajlamuial bir a visszsugárlati hebegésre,

mint a fériìnem.'3) Rendszeresen vizsgállas

sék meg a szájiìreg és torok. Különösen kell

ап'а legyünk iigyelemmel, miképpen nyújtatik

ki, em'eltetik' fól é; húzatik vissza a nyelv.

Meg kell hagyni a betegnek, hogy az állkáp

czát 'minden irányban mozgassa, s ügyelni

kell arra, miképpen emelkedik fól és szál lea

gög éneklés és szólás közben. 4) AMennyire

lehet ,' fólvilágositást kell magunknak szerez

-nünk a geriucznek állapolja felül, a fölsöbb

csigolyáknak megtekintése, megtapintása és

konlatása (percussie) által. 5.) Erre aztán

`vizsgáltassek meg a mell s а légzési óletmü

vek; meg kell hagyni a betegnek, hogy be

.és ki-leheljen, а nélkül hogy szólna; ü

g-yelni kell a légzés mélységére-és rhythmu

sára, valjon, ha beszélni akar, а kilégzés

kihagyó, rövid шву gyms@I vagy pedig

.050“ il Deléßzés днищ bántalmas-e, mint а

kilégzés. E mellelt mindenesetre vizsgaltas

sék meg aigô'g, a légcsö, a mellháriyatöm

lök, tüdök és sziv kontatás és hallgatódzás

àltal, és figyelemmel kisértessenek a mell

' ízmok és ajkaknak mozgásai. 6) Vizsgáltas

sanak meg az alhasi e'letmüvek, s különösen

szorulásokra, eltaknyosodásokra (Verschlei

mung), máj-kórállapotokra és 4gilisztakórra

legyünk iigyelemmel. 7) Felserdüléskor en

nek, s a nemzö- rendszernek tekintetbe vé

tele födolog. 8) Havadzás ,Y terhesség sai.

szinte kutattassanak ki. 9) A vérkészités —

valjon vérhiány, шву vérböség vértorlódások

kal jön-e elö _ akórismére nézve szinteforr

los. 10) -fVégre а netalán létezö korcsve

gyek vagy senyvek, `kiilönösen a görvelykór

kutattass'anak ki. -—А h ehe gés jóslata

egészen a kórismétöl fúgg. Ha ez határozot

tan van folállitva, akkor meglehetò's biztos

-sággal lehet kimondani, mit remélhetni az

orvoslástul. A legrosszabb jóslatot nyilván

ezen esetek adják, hol az agy- és gerincz

-agyban életmüves vállozásokat teszünk fól.

A bántalom шеи nem csak gyógyithatatlan,

hanem azon felül még annak leendö öregbü

lését tökéletes szótalanságig, vagy tagolta

lan rikoltásig is elöre kell mondanunk. -

Szinte ott is, hol a hebegés a gerinczagy

fólsö részénekeletmüves változásán alapul,

ez gyógyitbatatlan, s itt is a kimenetel az é
letmüves változásnak hevességétöl függ. ——

`De vannak az agybeli és központi gerìnczagy

beli hebegésnek oly esetei is, bol a jóslat

elég kedvezöen állittathatik fól, még pedig

on, hol a bántalom nem regenrtámadt, a

.nevezett központban semmi életmüves válto

zás sem ment végbe, de'hol vé'rtorlás, iz

~,fgatotiság vagy gyuladás vannak jelen, s

hol ezen kórállapotok kellöleg megismertet

. nek és sikerrel orvosoltatnak. _- Kedvezöbb

Y jóslatot engednek azon esetek, melyeknek о

kai központküliek, s ezek közt ismét a vissz

sugárlati hebegésnek jobb jóslata Yau, mint
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a mozgatásinak, minthogy az elsônél az o

kok többnyire orvosi hatmány által eltávolit

hatók: az utolsónál ellenben gyakran vsehzé

si bohatás szükséges, melynek sikeré igen

kétes.; sò'tnéha az ilyen hatmány nem is al

ka'lm'azható.' — Egyébként а betegnek neme,

kora, észtehetsége sth. nagy befolyással

van'nak a jóslatra nézve. Ha a gyermek ép»

pen most- tanul beszélni7 akkor többet várv

hatni а körülettöl, mint az orvostól. А 7ik

évtöl kezdve a serdülés tökéletes kifejlödé

seig a didactikának legnagyobb hatás-köre

van~l Késò'bben mindinkább nehezbül a gyó

gyitás a bántalomnak hosszabb lartása, a

mindenkor létezö tetemes szövemények, s

sokféle lelki indulatok és szenvedelmek által.

A nö-nem általában Jobb jóslatot enged, ta

lán minthogy asszonyoknál az okok könnyeb

ben mozditbatók el, a hiúság az akaratnak

gyò'zelmét a gerinczmüködés fölött elömoz

ditja, s végre a szólás életmüve, nevezete

sen а nyelv könnyebb, kevésbé húsos és

fúrgébb. lHogy sok esetben a lelki müvelt

ségtöl is fúgg a jóslat, bizonyos: magasabb

miveltség erösbiti az akaratnak uralkodását

az indulatok és szenvedelmek fólött, s az

agybeli tehetségeknek iolytonos gyakorlata

által, ezek. mindinkábh nagyohb túlnyomó

ságot nyernck a gerinoz-müködések fölött.

Egyébként a didaclikai gyógyhatásra’ nézve

kedvezöbb a magosabbra kifejlödött lelki ie~

hetség, mint az alsóbh fokon hátramàradott,

minthogy elsö esetben a tanitások gyorsab

ban fölfogva és követvea leendnek, mint az

ulolsóban. -Az orvoslá s't ìlletô'leg, kö

vetkezendök а gyógyjavallatok: 1) Eltávdli

tása az oknak, mely a hebegést elöhozta és

jeienleg föntartja. 2) Eltávolitása a szövevé

nyeknek, a mennyiben vagy a bántalmat ö-,

regbítik, vagy pedig a gyógyszerek alkal

mazását gátolják- 3) Behatás a hang- és szó

képzés életmüveire, hogy azok ismét sza

bályszeriì mükódésre hangoltassanakfát, vagy

más szavakkall, hogy azok ismét tökéletesen

az akarat uralkodása alá.helyeztessenek. -f

Ezen 3 gyógyjavallat nem minden esetben

egy idöben és egy formán-álly elö. Az e lg

s ö vagy is okirányos javallat игуан legtöhli

esetben talál alkalmazást, de igen` gyakran

ki nem vihelö, minthogyvagy az ok már

régen megszünt, s csak az utóhatásîmarad

-hátra, vagy pedig minthogy az'l, habárjelen

van is7 a müvészet hatáskörén ш

.A m á s о di k szinte nem minde'g és nem miß

denhol talál helyt,. minthogy néha, báx; igen

ritkán, semmi szövevények ninosenek jelen,

vagy ha jelen vannak ís, a hebegésresemmi

befolyással sincsenek. А Ьагшадйй javal

lat, mely azon bellatást foglalja magában,

mit sz. didactikai bánásmodnak пе—

vez, majd minden esetbon szükséges, mint#

hogy csak ottan, hol a bántalom egészen

_új; s származása után mindjárt orvoslás-a

Iá kerül, terhet az izomszenvedés magától,

s mindon egyéb gyakorlatok nélkül szabda

szerü állapotjába vissza. Azokok eimoz

díiásái illetöleg, legtöbb éseiben,'u. ш.

a nagy számu visszsugárlati hebegesben, to.

vábba az agybeli és sokszor a közpońîtiïgeí

rinczagybeli hebegésben is ezen okok-"elmoz

dítására orvosilag'behatnunk szükséges, >mi

elött a didactikai-` hánásmód alkalmaztat

hatnék. А visszsugárlati hebegésberiv kiirülme'

nyek szerint hánytatók, hashajtók, 'gilisztœ

hajtók, görvélyelleniesek, levonók, lobel
lenzök, néha húgyhajtók», sat._ vsöt erò'sítök,

nevezetesen vaskészltmények, hideg fürdök,

lengeri levegö sat. vannakjavallva. Az agy- ì

beli vagy központi gerinozagybeii hebegés

ben lobellenzök ‚итак, néha mix vomica`

kinal sat. felelnek meg а czélnak. Middelen,`

mostan említelt hebegési nemek, melyek a

sokkal nagyobb többséget képezik, sona sem ~

lehetnek tárgyai a sebészi behatásnak. -Ez
' ^ g, . д
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csak a mozgatási hebegésben, hol a bánta~

lom a késsel hozzá férhető részekben székel,

fontos, sőt nem ritkán szükséges is. Ezen

esetek azonban igen kis számot képeznek,

és szükséges, hogy azok gondosan különböz

tessenek minden egyéb nemüektől, mi néha

könnyü, néha nehéz dolog; s szerző hiszi,

mikép csak ilyen csonka megkülönböztetés

és a hebegés természetének s eredetének

hibás fölfogása okozhatta, hogy újabb időben

oly sok e czélra tett sebészi mütét kedvező

eredmény nélkül maradott. Miképpen hajtas

sék ott, hol а` sebészi behatás valósággal

szükséges, ez végbe, az nem tartozik ide,

s sz. megelégszik avval, mit fölebb mon

dott, midőn a mozgatási hebegésről szólott.

Azonban bizonyára olyan esetek is  habár

igen ritkán — fordulnak elő, hol a nyelvnek

be- vagy kivágása, a mondolák“ kiirtása,

az izmok bemetszése sat. teljesen javallva

vannak, sőt el nem is kerülhetők, s ekkor

kitünő és jeles sebésztől függ a legczélsze

rübb bánásmód föltalálása. -À szövevé

nyok és mellék-befolyások eltávo

lításáról csak keveset lehet mondani. Néha a

hebegés alapokaihoz még olyan körülmények

is járulnak, melyek a bántalmat öregbítik,

vagy ha az alapokok elmozdittattak, azt fön

tartják, mint p. a második fogzás, a serdü

lési fejlődés, hurutos bántalmak, heveny kii

tegek sat.; olyan körülmények, melyeket a

hebegés orvoslásakor nem szabad szem e-

lőtt vesztenünk, melyek elmnlnak ugyan, de

mégis tekintetbe veendők.  Végre a di

dactikai behatást, vagyis azon bánás

módot illetőleg, mely csak nem mindég szük

séges a hang- és szóképzésre szolgáló iz

moknak elszoktatására a szokványos beteg

cselekvőségtőli s azoknak visszavezetésére

h az akarat hatalma alá : — mind azon kórese

tek, melyekben a gerinczmunkaság valami

“képen túlnyomó lett az agybeli befolyás lö

lött, bizonyítják, mennyit képes ilyen beha

tás, mely az izmoknak tartós, rendszeres és

rhytmikus gyakorlatában áll, véghez vinni.

Minden gyakorló orvos akadt itt ott olyan е—

setekre, hol tartós gyakorlat által az agybeli

befolyástól elvont izmok ismét az akarat ha

talma alá helyeztettek, s sz. is hasonló

gyógybánásnak, összekötve a fölebb említett

2 gyógyjavallattal, köszöni minden kedvező

eredményeit a bebegés orvoslásában. A di

dactikai bánásmód az első két javallattal e gy

szerre ritkán, tübbnyire csak utánok

áll be; de azon időt, midőn szükséges,

nehéz előre meghatározni. Ha sebészi müté~

telt kellett előre bocsátani, akkor sz. vára

kozik, mig a seb behegedt; ha orvosi gyó

gyítás volt szükséges, akkor a didactikai bá

násmóddal csak akkor kezd élni, midőn a

testnek állapotjában némi javulás vétetik

észre. --De soha sem nélkülözi a didactikai

gyógymódot, ha meg van győződve arról,

hogy nélküle a bántalom tökéletesen és tar

tósan el nem mozdítható. -—- Mily hosszii

ideig kellessen ezen didactikai bánásmóddal

élnünk, ezt részint a hebegés oka, részint

a bántalom tartóssága, a beteg lelkitehetsé

ge, akaratereje és buzgalma határozza. -—

Leighné asszoy s más empyrikusok, vagy

is úgy nevezett hebegőtanitók semmi

egyebet nem tesznek, mint hogy a nyelv

csúcsnak fólemeltetése, vagy valamely ide

gen testnek a nyelv alá iktatása által, a be

tegnek figyelmét ezen életmüre Vonják s a

karaterejüket ekképpen központosítani igyek

szenek. Hogy némely gyenge és újon támadt

esetekben ezen bánásmódnak is lehet némi,

bár soha sem tartós sikere, kiki könnyen

átláthatja; de valamint a hang- és szókép

zésre nem csak a nyelv, hanem több más

részek is munkálnak együtt, úgy csupán a

nyelvre való tekintetnek és behatásnak soha

sem lehet azon biztos és kedvező sikere,
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mini швам minden egy czélra törekvö részek

re vagyunk figyelemmel , s mind azokra be

halni löreksziink. Sz.-nek didaclikai módja

magában foglalja: 1) Szólás közben a be

és kilégzés rhylmikus fölvállásának helyreál

lilásál és fónlarlásál; 2) A helyes hangozla

lás és hangejlésre való lekinlelel; 3) A'szó

képzésre szolgáló izmoknak munkaságára va~

ló lekintelet, még pedig, mennyire lehelsé

ges, eleinle minden egyes izomnak вуа

Értekezések

 

korlalál, s késöbben mind valamennyinek

összessen; és végre 4) Az arcz, söl а fölsö

véglagok Vizrnainak kormányozására való le

kinlelel.- Egy más aikalommal ezen didaclikai

bánásmódjálrészlelesen fogja elöadni sz. Nzi~y

ponként a kórülmények szerint, minden be

leggel e gy ó r a hosszáig larlalik а gyakor

la'l. (Pr. Ver. Zeil. 1844. 3_3. 34. és 35, sz.)

 M e с z n o r,

és közlések.

nlmélkedéeek a népnetegsêgek назван;

Töllányi Szanisziszló-,cs. k. Ytanácsos és egyelemi lanárlul

Béosben..

Mull közlêsemben a vállólläznak

egy kis vázlalát adtam ‚ állllván ‚ hogy а

vállólázból, mint gyökérböl Osiráznak ki

leghalalmasabb lázas nyavalyáink, úgy

mint а keleli dögvész (Peslis buboniea)

а nyllgoli dögvész (Typhus. icterodes),

a gangesi kolera, a hagymàz minden

változásaival. »- Ezen àllílás kélségkivül

igen merésznek lálszhalik mindazok сыт,

kik nem szoklák a belegségeknek geo

graphiai állásál és fejlödésél kémlelni, és

az alakban változó betegségeknek jelene

lteil a közönséges kútfó'kre visszavinni.

Am de ha _ezt cselekesszük, lapaszlalni

fogjuk, hogyEuropának nagyobb részé

ben, mely a melegebb égöv természelél

ölli magára, és a vilàg más vrészèinek

mindazon országaiban, melyek a meleg

égöv alá' esnek (kivévén a lropusokal), а

vállóláz az égalyi lázas betegségeknek

eredeli nyavalyájál képezí, melybŕíl mint

a") Lásd a Magy. òrv.~ seb. és term. Évköny

vek I. Köl. 33ik es 85ik`lapjai=l.

gyökérböl sarjadzanak a löbbick maid e~

zen, majd más alakban, а szerinl, a

mint az égövnek és iöldnek minémi'isége,

а hitbeli és Atársasági szokások, a nem

zetek életmódja замках/эта.“ —- Avvagy

nem veszi-e mindenki észre, `mily nagy i

különbség vagyon lölsó' Magyarország és

alsó Auszlria vállólázai és azon vállólá

zak közöll, inelyek alsó Magyarországol (je-`

lesen Bánátol) és Tólorszàgol lakjàk; ezek

közt ismét és azon valtólázak közt, nie-

lyek Olaszhon váraiban és posványaiban,

jelesen Romagnának és а ponlínusi mo

o'sárak Malaviájába'n ésAria Catlivájàban

képzlídnek? Ha már ezen kis téren u

gyanazon- indokok köveikezlében a válló

láz különféle fokozatokal mulal, hogy ne

lenne halályával egyült alakja is cgészen

más, ha a h6 égöv alall Egyiplomnak,

‘Kelet~ vagy Nyugol-Indiának sajátságos

Vjellemévei párosul? Ha a föld'lekének e

zen külön részeiben már а magnetious

halályok oly sajálsàgosak, hogy ugyan

azon geographiai szélesség alall а nö
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vény- és állatország különféle 521111 és

alakot mutat, mikép ne mutatna a pos

ványos, gözös levegó' eredeti szülöttje, a

váltólaz а föld killönféle tájain más és

más gépezetet, hajlamot és hatályt.

Valóban azon égöv , те1у а füveknek és

fáknak illatos és hatályos részeit, a vi

rágok és állatok szineit, а 1е51е11 mû

ködéseivel, azoknak nagyságát általában

sokkal hatalmasabban fejti ki, az ugyan

azonos betegségeknek életét is sokkal ma?

gasabb fokra viszi, mint azt a mérsé

kelt vagy hidegebb égöv teheti. Ezt а

tapasztalás is mutatja, mely arra tanit,

hogy a mi lázas , lobos 65 idegcs beteg

ségeinknek törpe mintái, a meleg égöv

а1а11 óriási alakban tenyésznek. E szerint

azon váltólázak, melyek 111611 csekélyek

és hamar mulandók, egy részröl a 'Bá

nátban, Szerbiában s a Duna torkolatjai

felé, más részrôl Lombardia-, Toscána,

Piemont-, Romagnában 65 а nápolyi mo

esáros vidékeken mindinkább súlyosbak~

ká és veszedelmesebbekké válnak, miglen

tovább baladván, végre egészen dögvé~

szes alakot öltenek magukra.

De nem ezen nyavalyàkról, melyek

röl még többször van szándékom erte

kezni, akartam jelenleg szólani, hanem

inkább más betegségek csoporljáról, а

ш61561‹е11 égöv hidegebb lájainak 5211161

1е1гб1, ше1уе1‹ 116261е111 szerint, szinte úgy,

mint. az elô'bbiek, egy anyának magzatai:

azaz egy csirábul sarjadoznak, követke

zésképpen egy termész'etíiek 15, 5 csak

1111156 alakukra változók. Ezen 11610356

gek a g rvé l y k ó r (Scrophulosis), a n

golkórißhachitis), gümökór (Tuber

culosis), g o l y v a k ó r (Struma) , b 111 a

ság (Fatuitasf, hülyeség (016111115

111115) és a bonos sápkór (Chlorosis

endemica) változásaikkal és fokozataik

kal együtt. Kétségkiv'ul ezen állitásomat

is sok tndós ügyfelem igen merésznek és

némükép okellenesnek fogja tartani. De

kérem, várják el, mig rólok b6vebben

szólottam.

Hogy ezen nyavalyák szinte úgy ho

nosak (endemicus), mint az elöbb mon

dottak, kitetszikiészkeikböl, melyek Eu

ropának nagy részében elszórvák, és ki

telszik még okaikból is. A mi fészkeiket

111611, lakják Ausztriának' hegyes tarlo

mányait völgyeit, Styriának, Salisbur

giának, Carinthiának, Carnioliának, Hel

vetiának, Sabaudiának medreit és völ

gyeinek vonalait; Franczhonban a Java

hegyek közó iktatvák; Hollandiát egészen

elfoglalják, Angol~ és Belgahonnak пазу

165261; az éjszaki tenger szélein minda

német fölföldön, mind Dania, Norvegia,

Sveczia partjain és szigeteiben igen el

vannak terjedve, Némeihon sikságain

a folyók gözösebb meneteit e szerint a

Rhénus, Elba, Saale sat. nedveseb part

jait követìk; honosak a nagy városokban

mindenütt. ") Cseh- 65 Morva»,'Lengyel

és Oroszhonban csak elszórva kerìllnek

eló'; Olasz~ és Magyarhonba pedig nem

régtöl harapódznak 61, lkivêvén Erdély

székely lakósai tanyàját, hol úgy látszik,

már régibb eredetüek. "*)

На u mondon betegségeknek geo'

graphiai kiterjcdését, s lakhelyeiknek mi

némííségét bövebben szemügyre vessziìk,

igen szembe ötlö, hogy azok általában a

mérsékelt égöv hidegebb tájait kedvelik,

111111611 е11е11Ьеп а váltólázak minden foko

zataikkal egyült, inkább a melegebb tá

jakban fészkelnek; hogy ezen senyvek

К) Ezen fészkekröl máskor többet. T.

*U Értvén mindenüti a mondott sorvadások

egyes nemeit. T.
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(cachexiae) szinte mint а váltólázak a

tisztátalan nedves, gözös levegöt szere

tik. De valamint a váltólázak honába e

zen senyvek csak kìvételképpen ágazhat

nak at ,- úgy szinte tapasztalhatni, hogy

ezen senyvek houában a váltólázak mind

inkább gyenglilnek , kevesülnek, mig vég

tére a hideg égöv alatt egészen elenyész

nek. Valóban mindenütt igen megfogha

tóan tapasztaltam, hogy а szerint, a

mint a hegyes vidékek völgyeiben a mon~

dott senyvek jobban fölüdültek és lábra

knptak, mint jelesen Helvetiának és Sa

baudiának némely völgyeiben, a váltólá

zak mindinkább elnémultak, És ezt, ha

nem osalatkozom, honunkban is lehet ta~

_pasztalni. És valóban Zala vármegyének

némely vidékein, úgy vélem, a golyva ho~

nos, s ugyan e helyeken а váltóláz csak

gyéren fordul eló'. ')

Tàvol legyen tó’lem itten azt аппа

ni, hogy a mondott betegségek egymást

kizárják; en-tapasztalásom ellenkezdre ta

nitott. ltt csak azt kivánom bebizonyita

ni: hogy a mondott senyvek honos fész

keiben a váltólázak szintúgy hanyatló és

éjszak felé veszendô’ betegségek, mint

ezen senyvek délfelé.

De most már arra kivánom tudós

ügyfeleimet figyelmeztetni, hogy habár

az elöhozott klllönféle senyveket egy ter

mészetes csoporthoz tartozóknak vallám

is, azokat mégis szinte, mint a váltólá~

zakat klllsö alakukra nézve nagyon kü

lönbözöknek tekintem. Ezen különféle a

laku egyénbetegségeknek ismét különféle

lakhelyeik vannak, а mi a föld szinének

különféleségétó'l fugg, azon vonalban, a

”) маг erró'l tudós ügyieleimtöl akár helyes

Ш, akár tagadó modorban többet sze

retnék hallani. T.

melyben fészk elnek ; р. о. а golyva és

h ‘úlyekór az Alpesek völgyeiben Гог—

dul leginkább elií , Ausztriátul kezdve e~

gész Sabaudia végéig; а görvély- és

angolkór Angolhonnak és Németfdld

nek nedves lapályain, a sápkór mint

honos betegség szinte Helvethonnak ha

vasai közt mutatkozik; а güm ó'kó r

mindenlltt a többiek közé elszórva, de

leginkább а nagy városokban, és ott, hol

а görvélykór leginkább honos (Angolhon

ban, Németalföldön), hol, a mint legú#

jabb statistikai adatok mutatjàk, semmi

egyéb betegségtöl sem kiván a halál annyi

áldozatot, mint а gümös sorvadástul (РЫК

sis tuberculosa.)

Már ezen helyirati helyzetek s а

zon környülállás, miszerint mindenûtt а

nedves, gó'zös levegííben fészkelnek, a

váltólázak s ezen betegségeknek hason

nemů okaikra látszanak mutatni , és

hogy csak a geographiai égalynak különb~

sége, a földszinnek különbségével együtt

okozza azt, hogy a szóban lévd tartomá

nyokban inkább senyvek tenyésznek, mint

váltólázak. De hogy e miatt а váltólázak,

habár háttérbe szorulnak is, ezen be

tegségek fészkeiböl kiszorulva nincse

nek, mutatja a tapasztalás. -Mert p.

o. a Saale, Havel és Elba partjain, hol

a gümdkór igen gyakori, váltólázak is for

dulnak elô’ jó számmal. _- Hollandiának,

Belgiumnak lapályain szinte a görvély

kórral és glimôkórral, a Duna mentiben

majd nem Magyarhon közepéig, pontról

pontra a gümô'-, görvély és hülyekórral e~

gyütt(folyamhülyekór) a váltóláz, habár

gyéren is, de uralkodik. Helvéthon völgyei

ben, mig több mocsárok voltak, a váltóláz

a hulyekórt felülmulta, mióta pedig eze

ket kiszáritották, a vállólázak jobbára meg

szfíntek, ahulyekór pedig megmaradott.
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Ezen tapasztalások következendôk

re tanítanak:

1) Hogy a szóban álló honos seny

vek és a váltólázak egymással egyenes

ellentéfben nincsenek. Mert valamìnt a

honos senyvek honàban váltólázak fész

kelnek, úgy szinte fészkelhetnek a vál

tólázak honában honos senyvek. A ta

pasztalás агга tam't, hogy ezek a váltólá

zak honába mind inkább átharapódznak.

2) Hogyk mind e mellett, a vàltólá

zak honában a honos'senyvek, és ezek

nek hazájâban a váltóìázak háttérbe szo

rulnak, és menn'yiség-, ег6-‚ és kóros

következéseìkre nézve csökkennek.

З) Hogy а gümökór sem a görvély

kórral, Sem a váltólázzal ellentétben nin

csen. Az utóbbit Boudin állitá;l de

позу ezen tudós és éles eiméjů férfìút

en-tapasztalásai csaltàk meg, azt már ta»

vali értekezésemben mutattam meg, fól

hozván azt, a mit sajàt szemeimmel lá

ték a váltólázak honában, hol mindenütt

a g'úmôkórnak példányaìra is akadék, je

lenleg pedig ezen állitásomat a honos

senyvek honából meritett tapasztalásaim

mal erôsíthetem, hol mindenütt váltólá

zakat is szemlélheték. —— Az elsó't pedíga

‘kórboncztanorok között jelesen Engel

állítja, ki a görvélykórt а gümökórral el

lentétben làtja, minthogy a gümökórban

’a rostonya (ñbrina) uralkodik eló' a vér

ben, mit a glimökórban nem tapasztal

hatni. De az ilyen kérdést nem a boncz`

asztalon , hanem a természetben kell el`

döntenì. Angolhonban és Hollandíában,

hol a görvélykórnak igazi hona van, száz

meg száz példányokban láthatni, mikép

éppen görvélyes egyénekben fejlödik ki a

gümökór, és mikép a görvélykórnak leg

szembeötlöbbì'kórjelei mellett а gümökór

пак jelei is tünnek ki. De miért szólják

Angolhon- és Hollandiáról; Bécsben ís ta

pasztalhatni ezt mindennap. llyen kém

lelŕídéseknél tudni kellene, hogy ha а

görvélyes egyénekben a gümökóros fo

lyam alatt a vér lobossá lészen, rosto

nyát kezd képezní, mellyel azelött nem

birt és hogy е szerint a betegségnek

csak alakja változík. *)

4.) А mondott tapasztalások vég

tére még arrais tanítanak, hogy a válV

tólázak különös gerjen (miasma) alapul

nak (ezek fejtegetésébe mindazáltal most

nem bocsátkozom), melyhez a honos

senyveknek semmi közök sincsen; mert

az :Alpesek völgyeiben, a hol а posvá

nyokat kiszárítják, a váltólázak elmul

nak, a hülyekór és golyva pedig nem

csak el nem mulnak, hanem még na

gyobb lábra kapnak; mibö'l штата, hogy

ezek már honos okoktul támadnak, ha

bár mindezen betegségek a nedves gözös

levegöt kedvelik. ")

Most pedig még be kell bizonyita~

nom azt, mit e161 csak egyszerüen álli

tottam: t. i. hogy а golyva, hülyeség,

görvély-, angol , gümökór s а bonos зёр

kór minden fokozataikkal és alakjaikkal

együtt hason betogségek.

Неву а gümökór а görvélykórhoz

oly arányban áll, mint a gyermek az а

nyához, azt, úgy hiszem, már eléggé

mutattam meg nagyszer-ü példákkal. ——

’*) Ezen vizsgálódasokat senki ее tartsa ha

sz-ontalanoknak, mert már megtörtént,

Вову ezen алмаз következéseben a gü

mökórt lobos betegségnek vévén, né

hány orvosok azt'vérbocsátásokkal és

-más lobellenzö szerekkel kezdék а be

tegek'kárára orvosolni. T.

Ezen okokról valamivel többet közlöttern

egy értekezésben, mely, mikor? nem

tudom, az Orvosi Tárban fog теще—

lenni. T. ^ 
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34 161111 béllobban pokolkô. Spáthtul.:

56 korszakát ve'lém 16101; па3у gyönge

ség,'l'everttség; a 1161 52106 halvány; az

arcz szine zöldes-halvány, az 0115261—

0уа11161 a száj szegekhez hajló 1666 116.

kesbe 6110606 ; az arczhév felmagasztalt,v

száraz; folytonos láz; az 6111165 130 ——

1401 aszemek mélyen beesvék, s 116

116560 3у61621611; а pofacsontok 111611611;

az ajkak szárazak , 65 sötétbarna pör

kökkel födvék; a nyelv sàrgás-fehér 031611

kal bevonva, az ajkak belfelén 1616 tak

hártyán szürkés szélekkel körülirt fekély

csék, úgy 521016 а pofák belfelén, de e

261160 kevesebb számban 161161611 65216;

--. igenmigyl szomj ; az étvágy elenyész

ve; hároin' nap óta minden 6161 1111160уа
tek. Az vallies >felpuffadva; különösen a

bal `s alsó részén igen érzékeny, olykor

hasfájások is állanak be; naponta 5 -6

big, zöldes barna, egyes vér vonalokkal

1651611, 5 igen biizös bélkiüritések; az éj

jek igen nyugtalanok.

Hogy ez másodlagos kór, alig 521111

563 106360111160610, 66 hogy ezt milyen

61626 meg, 021 56111 а200 160661616111161,

mikkel eddig élt, 56111 а 52111611 16110106

51Ь61 1152160 ki 116111 101116521161610; 1111161

n szülék vallomási a rendeletekkel meg

nem egyezének -— ugyan 15 ezek azi. 61

111611, hogy elödöm legelc'íbb e 11611 ideg

láznak, maid bélfenének (111?) 516316

gül gilisztakórnak nyilvánitá, 5 ez ellen

hagyma-osöréket rendelt, mit azomban a

szillék a gyermek szerencséjére nem 161

jesitének. `161161161 igen kiváncsi valék

megtudni az elôzményt, mi egyébiránt

,érdekemben is feküdt, bogy igy 111631116—

0601, mennyíben gyakorolt az elözmény a

jelen àllapotra befolyást _a mi talán

kórösmém biztositására is szolgálhat va

la: mind hiába; _ 6156 nap, úgy 111101

6166601 (igazán-szólva) kórösmét nemesi

nàlhaték -gyanitám ugyan, hogy valami

bélbajjal van dolgom, de hogy melyikkel

a sok köz'nl, ez 1011 а csomó, mit 16101

6а01 nem tudék- _A legzaklatóbb javal~

latot fúrkészém 1161 ki 5 e szerint kivá

nék můködni; 5 mivel semmi heveny lo

bos állapotot nem találék, csupán oly

szereket 161611 basználhatni, mik a bélhu~

zam fölmagasztalt érzékenységét leban

golják, a rendirányos (peristaltisch) bél

mozgásokat meggyöngitik s a hasmenéslI

korlátolják; s а2611 ily rendeletet 161611:

Rp: Dec. Salep. e rad. scrup. semis

u nc. quin q., Trae opii simpli. s c_rup.

s e mis, Syrupi papav. alb. un c. s emis

MDS. 616011601 2 616 kanállal. -- Ezen

szernek ugyan meg volt azon hatása,

hogy 0 52611616161 116116161 kevesbültek,

de az átalános állapot ugyanaz maradt,

az éj igen nyugtalan volt,aszomj, а

1161-1161, a'láz igen nagy sat.

2ik nap, mivel ily 111111601 csupán

gümökórnál 1611616 'észre, nagy szorga

lommal _konteitam s hallgatództam a gyer
vmeken, megvizsgálám a mellkas alakát,

mely ennyire ‚ elöhaladt , gümökórnàl
annyira jellemzö, bogyA csupán ennek

látásából kórösmét. 15 161161 06110 651116101,

mind hiába: vizsgálódásaim eredmény

telenek voltak a gümc'ikór felfedezésére

06216` 11163 valék 161161 31626616, bogy

gbmó'kór nincs jelen. Most megvizsgálám

а májt s lépet, s ezek környékeít, S

mivel 111 sem fájdalmasságot nem lelék,

sem pedig nagyobb terìmében, mint ren

desen, tompa 11001 nem lapasztalék, s

mivel más bai, mint a 360161161 ily elso~

ványulást nem eszközölliete -- e 5261101

nagy bizonysággal bivém а székletétek

minäségébó'l, az átalános állapotból sat.

ténylegesen, s az 616501011 vizsgálalok u

160 kízárólag azon kórismét felállithatni:

hogy 111 a baj nem más, mim elhan ya

golt, idült béllob.
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Mivel többször olvasám, hogy ha

son esetekben más zsongitó szereken

kivül a pokolkö bel s kill alkalmazata

igen szépen eredményez, elhatárzám

magamat а jelen esetben e szernek al

kalmazását s hatását megkisérteni; s mi»

vel a kórboneztan szépen bebizonyitá,

hogy az ilynemü idült béllob a bélhuzam

alsó s csörézés által hozzájutható része

ken fészkel, a csó'rézéstöl legtöbbet và

rék, s azért ily rendeletet tevék: Rp:

Lapid. inf. gr. unu m, solve in aq. dest.
l simpl. un c. quin q. DS. esörének. —

Ezen olvadék fele egy esôrére használta

tott fel s naponta egy ily esöre adatott

-s azonkůl, hogy a bélhuzam избы)

részeire is hassak, hova a esöre hatása

nem terjed, belsöleg е szert vétetém:

Bp. Extr. Colombo s er u p. u n u m, Pul.

Rad. Cascarill. q. s. ut f. m. p., f. pill.

Nro 20; Cons. p. s. Lycopodii D. ad scat.

S. 10 labdacsot napjában. ’) Ezenkivül

minden másod nap enyvfördöben fürde~

tém meg a beteget; italul rizsvizet ada

ték, ételül csupán levest.

A 3ik nap а gyermek igen roszulvolt,

úgy hogy azt hivém ‚ hogy szerelésem»

mel már is fel kell hagynom; a gyermek

ugyanis igen nyugtalan volt, egész éjjel

mit sem aludt, a börhév igen nagy volt,

ugy szinte láza is  mely még reggeli

látogatásomkor is tartott, a hasban fáj

dalmak jelenkeztek, а székletétek ugyan

nem voltak annyira bûzösek , de halszor'

következtek be;  az alhas felpuffadva.

") Tán ellenem i'elhozhatná valaki, hogy ké

sérletem nem tiszta, mivel a belszere

lés а gyógymód nagyobb részét tevé

ki; ezt megengedném, ha a labdacsok

folytonosan vétettek volna ,_ de ezek

csak 5 napig használtattak, s a gyógy

csörézés által végezteték be. '

Mind e телец még sem engedém magam

elijeszteni: azon nap ismét csßrét'adaték,

s a labdacsokat folytattatám. (Шуе! а

gyermek a labdacsokat igen ritkán s na'gy

bajjal vevé bé, azok 4 napig tartottak.)

A 4ik nap nyugodtabb s vidámabb

volt a gyermek, . aludt néhány  ó»

ráig, a börhév nem volt oly magy, ez

érütés nem oly szapora, a szomj enyh'últ,

a hasfalak nem oly feszültek, a has nem

annylra érzékeny, puhább, s nagyobb

nyornást is eltůrlí; székletéte négyszer

volt, kétszer higan, s kétszer pépösszál

lásu bélsárral elegyes,’mely sárgán volt

szinezve s diónyi nagyságú esomókat ké

pezett. ~- Rendeletem: ismét egy csöre,

egy enyvfúrdö, s a hátramaradt labdacsok.

Az 5ik nap: az átalános állapot

sokkal kedvezôbb v_olt, úgy hogy re

ményleni kezdém a gyermek megmenthe

tését, — elég vidám volt, nem sirt any,

nyit, mint ezeló'tt; a száj, melyet rizs

nyákkal nedvesítteték meg, tisztàbb lett,

az ajkakról a pörkök leváltak; az arcz

szine megváltozott , a kékes szinezés el

mult, csupán azon mély bántalmat jelen

t6 sápság maradtbhátra. A nyelv tiszv

tább lett, étvágy mutatkozott, azért is

lisztpépet adaték leves helyett; - szék

letét négyszer történt, de mindenike oly

nern'u pépösszállásu golyócskákkal vegyes,

s kevéssé hig — а hasfalak tapintatra lá

gyak, már többé nem fájdalmasak; egy

több óráig tartó alom jelenkezett; a bör

hév mérsékelt; az érütés még kevéssé

szapora.  Rendeletem: ismét csó're s a

megmaradt labdaesok. _

А 6ik nap: e naptól fogva а javulás

vágtatva haladt eló're, úgy hogy eláinuv

lék, midön látám, hogy azon gyermek,

ki pár napok elc'ítt oly nyomorú volt, hogy

а sirhoz közelébb vélem„ mint épiilhetés

A
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hez , latogatásomkor àgyban 'últ pàr pár

nától támogatva'; a föbaj , a székletét

свай kétszer történt, az egyik hígan , а

màsik pépösszállásu _ a sz'ulék mondata

szerint a'gyermek annyit alvék, mennyit

pár hetek óta nem többet kivánt enni

- de én az elöbbi étrend mellett mara

dék — az arczvonalok sokkal vìdámabb'ak,

a börhév majd nem rendes —— úgy szinte

az érütés. Rendeletem: csc'íres enyvfördó’.

A 7ik s mult nap között csak апу—

пу1 különbség volt, hogy a vidámság na

gyobb lett, s az étvágy maid nem 11161

tó, s mivel én az étrendhiba általkönnyen

okozbató megrosszabbulástuì leginkább

tarték, az elöbbinél maradék; -v s ismét

egy csó'rét adaték.

8ik napon oly székletéte volt, mint

egészséges embernek, csupán egyszer —

az érütâß rendes--ugy a börhév is; az

arczvonalok s szemek vidámak 5 -az ágy

bari támogatlan ült, s fekirányát kénye

szerint штамма ; szóval minden jól ment.

Bendeletem méga: еду mére', sienyv

fürdö. Ezen naptól а javulás вишню:

tomást haladt вши-е, ugy поду а зуд;

mek 3 nap mulva двум kivül еду tám

székben tölté el a паров. Naponta еду

pépösszáilásu székletét töftént. ~ Több

ételt kiváut; azéri. 15 teibe fözött rizst s

jó levest adaték. '

A 1 iik uapon, hogy a természet sza

bad mûködhetését lássam, csupán гагат

rendelék, s a csô'rét kihagyám s или!

парг61 napra haladt _a javulás, a gyer.

mek játszani 1‹е2‹1еи‚; e szerint.

i2ik паров mindeu szerelés nél

kül hagyám-még négy napon ät meg

látogatám, s miután a gyermek a szo

bában fel s alá járkálva, s játszva töltené el

a napot s vidáman —-— az étrendet czél

szerüen elrendezvén, sz'úleigondoskodása

alá engedém át azon meghagyással, hogy

a sovány gyermeket a rügtöni hizlalàs

eszméjéböl el ne rontsák. у

llúzamos börkütegekröl. “`)

Sauer professortul.

(тушат)

А húzamos börkütegeknek negye

dik esztá'lyfát a bugyo's (bullosus) bó'r~

kütegek képezik. erk átlátszó nagyobb,

5 mérsékelt gyuladt szélíi hólyagok ———

bugyok (bullae) kiméséböl áuanak, ше

lyek átlátszó folyadékot foglalnak тазов

ban, s pörklehámlással végzŕídne'k, vagy

elörement elevesülés után behegednek.

Ide tartoznak а b u g y а п у (Pemp'hy'gus),

"‘) Lásd a Magy. Orv.~seb. s termeszett. Év~

könyv. I. K.126 6518911: s all K. 142.1.

a hólyagany (Pompholix) és a ga

m a ta n y {Rupia}

. А b u g yan y ugyan a heveny «bör

kutegek kbzé шпаги: , лаву hasonlatossá

gaazonban a h ólyagannyal, melyb'äl

csak viszketsége és heveny lefolyása 61

tal killönbözik, arra bin., hogy azt szinte

е helyen adjam elö.

A b u gy a n y heveny lázas küteg,

mely csorvás lázzal kezdödik , 5 átlátszó

'bugyok kíütéséhó'l áll; ‚а bugyok gömbö

lyü неумытый; ìdßmuak, mogyoró~
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nagyságuak, s vörösös környékiiek, me

Пуск egy állátszó folyadékot foglalnak шаг

gukban, s fblfakadáe alkalmával a tarlal

mat шпик, vagy vékony, barnás pör

шве száradnak ki, vagy rilkább esetele

ben genyedésbe mennek állal. _ мы! r.

Abugyanyban három kórszak észs

leltetik: elöször a lázas kórszakg' a

láz mérsékelt s néhány esorvás lime

ménnyel szövetke'zett ; Ьёгош nap mulva,

Nagy néha a második napon hólyagok jef

Iennek meg killönösen az alvégtagokon,

számra mintegy 6-an egészen 201g, ше

lyek ,zborsónagyságtól kezdve egészen

diónagyságig emelkednek föl, soha össze

nem folynak, vörös széllel vannak ellát

va, sárgás állàlszó folyadékol foglalnak

magukban , s gyenge égelést okoznak.

A kim-és félbeszakadt idöszakokban

lörténik, s rendesen 2 nap alatt megy

végbe, mire a Iáz is'megszl'ínik. A h ar

madik k órs z а k a kütegnek vu'ágzá

sát és eltíínését feglalja magában; a bu

gyok lassankénl nagyobb lerjedelmet nyèr

nek, megzavarodnak s tartalmukat кап.

rilik, vagy vékony barnás porkökké szá

radnak ki; ezek lehúlnak, barnás fólokal

hegyván magok ntán; vagy ritkább ese.

lekben .korosvegyes egyéneknél genyedés

is tapasztallatik.

A bugyannyahnem ritkán hurulos,

csúzos, vagy köszvényes kórállapolokal

látunk szövelkezve. Hajlammal birnak е:

zen betegségekhez fiatal vérleljes és

köszvényes szüléklô'l származó egyének,

s indokok gyanánt emésztetlenségek, el

nyálkásodások, köszvényes rohamok és

niegbíítés lekintelnek.

Ezen belegség 14 партами тёп—

den veszedelem nélkiil Шут-1:3, s sem~

mi különös gyógymódol nem ki'ványinagy

bugy-okat föl. Iehet мышата, а eelplís

шпат )Qrögzèsére tiene langliszttel

behinteni. ‘ ‚ д j „

A h ó l y aga n уважают] ‚ {выждав
ге idüll lefolyâsu biigyesl kitteg, mely`

gyuladt udvar ¿nélküli Бивуак- kiütésével

lépy föl, pikkelyek ,vagyl решён ne'iknl

gyógyul, néha azonban evescdéßsé fain!

el; elsö @selben a lefolyás тушу, ulol

sóben ellenben idült, а midön öreg kösz

vényes egyénekuek nem csak igen alkal

matlan, hanem álomlalan éjßk állal а lesb

nek elsoványodását is vonia maga ulán.

Néha-asszonyoknàl éjjel elöre'ment égef

tés után az alsó végtagok, vagy seggparÄ

lokon egy vagy két, galamblojäs- пазу:

ságu hólyagot látunk lánladni, mely löl-`

fakad, és magátólgyógyul be, t-l'i'ezouv`

szédságában azonban ismél új hólyagok

támadnak, úgy hogy a külegképzödée

néha 8.napig tant el, a nélk'úl hogy e

melletl az egészség kárt vallana. Orvos

Шва a Abugyányévzrl ngyana'z.

А gamatany .egyes +—— félig

homályos- folyadékkai telt hólyagosàk~

ból álló, láztalan , idült lefolyásu kiiteg;

a folyadéknak megsíírüdése állal pörkök

képeztelnek, melyek néha kúpos (coni

cus) idomrná alakulnak; а pörkök alatt az

elválaszlás folyvást tart, s az elsö рбг—

kök lehulása ulán újak képeztelnek mind

addig, mig az elválaszlás megszûnésével

а hólyagcsák begyógyulnak , hegeket

hagyván magok után. ~

Ha а pörkök lehúlnak s újabbaknak

helyl c'sinálnak, akkor egyszerü ватаг

anynak (Rupia simplex)neveztetik, mely

is kis hólyagcsák alakjábem a testnek Ш—

lönféle részeiben lép föl; felälelesen зет

nyedezik s gyöngéd hegekkel gyógyu'l be.

Haellenben a pörköknck összehalmozńsa

olyképpen történik, hogy azok, melyek

a'börhüz legköz'elébb állanak, legszéleseb
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bek, a többiek pedig mind inkább kis

sebbedvén, csúcsban végzô'dnek, akkor

csúcsosvagykiálló gamatanynak

(Rupia prominens) neveztetik. Ezen idom

gyenge, görvélyes vagy bujasenyves e

gyéneken fordul elfi, s következö módon

képzô'dik: az eló'ször képzó’dött` hólyag
fehérnyés ltartalmánál fogva finom pork-_

ké alszik meg, mely alatt az elválasztás

folyvást tart; a környék meg van Буи—

ladva, s részt vesz az elválaszlásban, az

aljon egy nagyobb pörk képzödik, mely

az elsô't Tolemeli s hozzá taped, ezen fo

lyam többször ismételteiik, a nélkül hogy

a pörkök lehúlnának, ekképpen kúpos

idom képzó'dik, melynek alapja а bôrhöz

legközelébb, csúcsa pedig attól legtávo

iabban áll. —- Különösen dús elválasztàs és

pörkképzödés tapasztaltatik akkor, ha bu

iasenyves koresvegyen alapul a bánta

lom. A harmadik idom a pörkös ga

matany, mely gyöngéd senyves gyer

mekeknél, koruk eisii havaiban az ágyék

és csípök táján borsónagyságu hólyagcsák

formájában lép föl, genyedzik,v siii fené

be is megyen által.

Az orvoslást illetöleg knlönösen az

általános kórállapotra kell lennünk tekin

tettel s ehhez képest maid görvély-, maid

bujakórellenes gyógymóddal élnünk. Ha

igen eró's az evesedés, akkor az elválasz~

tó fel'uletet tömény ásványi savakkal vagy

pokolkó'vel kell megégetni.

Minthogy az úgynevezett se j t е n у i.

vagy sejt-koszt (Favus) a bó'rkiite

geknek egy osztályàba sem lehet tulaj

donképpen soroznunk, ezen oknál s azon

körülménynél fogva, miszerint a bugyos

kütegeknek rövid osztálya elegendíi tért

enged „az `ide csatoltathatik.

A sejteny tulajdonképpen nem ku»

teg , hanem növény-képlet, mely а haj

hólyagcsákban gyökeredzvén, magától

nó', s fonalgombaként jelenik meg.

A sejteny egy kölesmag-nagyságu

puha sárgás testecskével kezdó'dik, mely

a haj-hólyagcsában a haj körîìl támad,

és minden irányban meglehetó'sen hamar

terjed rákszem nagyságíg, melynek

formáját is ölti magára fejlödik ki; ezért

minden sejteny k'úllapján homorú, s kö

zepén kis mélységgel ellátva, domboru

lapjával pedig a haj-telepbe 1--2 vo

nalnyira sülyed. De ha több egymás

`rnellett lévô’ sejteny egymást növésében

gátolja, akkor oldal~benyomások támad

nak, vagy pedig egyes sárgás morzso

lékony tömegek származnak, miért is

szükséges leend az egyenként álló sejte~

nyeket a széleken álló tömegektöl ponto

san megkülönbözietni, hogy az eredeti

alak megismertessék, s a kórisme ekkép

pen biztositassék. y д

Górcsiivel >vizsgálva a sejteny két

állományból áll: az egyik sötét-sárga

idomtalan; а másik világos sárga, kis

fonalgombakból álló gyurma; lényére

nézve tehát a sejtkosz fatyunövényzei

volna a feinek hajjal шиш részében, bol

egy mycodermisnek képzô'dése létezik,

mely a baj-holyagcsában a sejtek és а

hám közé van helyezve.

A sejteny a rothadásnak terménye

látszik lenni, szennyes embereknél, kik

nek hajai шт részint az elvált, részint

a külröl beható szemetes anyagok össze

gy'úlvén , a meleg, lég és nyugalom által

ápoltatva, roibadásba vmennek által s ek

képpen a fönnevezett fatyun'óvényzet kép

zô'désére alkalmat nyújtanak. Ez okból

ezen bántalom kizárólag csak szegényebb

sorsu embereknél laláltatik , kik a tiszta

sagra keveset ügyelnek s fejüket. шт»
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nyire melegen tartják igy p. о. szegé

nyebb sorsu zsidóknál. .- A görvélykór

semmi lényeges összefúggésben ninesen

а sejtennyel, hanem ugyanazon forrás

ból ered néha mind a sejtony, mind a

görvélykór, miért is nem ritkä'ñ’ mind a

két bántalom egyutt lép föl.

A gyógymódot illetöleg, csak e

gyetlenegy javallat van t. i. a fatyukép

letek kiirtása, s a tisztaságnak ápolása.

Е czélra saiàt tapasztalásom szerint na

gyon aiánlhatom Dr Hebra gyógy

módját, mely is következendökböl áll:

A fej tiszta olajjal kenetik be, hogy a

sejtenyek megdagadjanak, erre- aztán

szappan és korpa-fözetbôl álló borogalá~

sok alkalmaztatnak, mind addig, miglen

a tömegnek nagyobb része le nem válik,

ezútán a lenyirott fej erös eczettel mo

satik meg, s iblanyfestvénnyel kenetik

be, s ezen bekenés mindennap isméfei»

tetik. Rendesen 14 nap alatt tökéletesen

ki vannak irtva a fatyunövónyzetek; a

beteg hajakat néha ki kell szaggatnunk,

nehogy gyökerükben egyes sejteny-ré

szecskék hátra maradván, ezek kóris

mét-lésekre nyujtsanak alkalmat.

 

Kórodai és kórházl közlélek.

A) Sauer lgnácz egyetemi

Sokféle ágazó orvosi buvárkodásaink

s tudományos' iáradozásaink czélja legin

kább abban központosul, hogy a természe

tet s ebben minmagunkat minden tekintet

ben megismerve és megértve, az életünk

rendesen folyamátóli eltéréseknek  e

>gészséglinket zavaró kóroknak — biztos

megismerésére csalhatatlan jeleket, azok

nak bizonyos elháritására, gyógyítására

pedig biztos gyógyszereket (а кшъегтё.

szetben és minmagunkbà'n lelhetó'ket, vagy

müileg eló'állitandókat) nyerjuuk; ——- s

igy a kórok megismerése-s зуб

gyitásábani biztosság az, mit

czélultüztünk ki, amiért küzdünk s bu

várkodunk s mit elérve egyszersmind tu

dományunk föladatàt megoldva, jogunk

lesz munkánk bérét venni, tud omá ~

nyunk diadalá t megunnepelni.

Hogy czélunkhoz az újabb idökben csak

ugyan eddig nem járt isebes léptekkel

közeledunk, mutatják a p kórboncztan sza

tanár orvosi kórodájából.

badabb s kiterjedtebb (ízése, valamint a

kontatás és hallgatódzás szabályainak

megalapítása s kimivelése óta tett új

felfedezések, melyek által egy részröl

sok, eddig csak . némi burok alatt,

vagy éppen nem ismert kóŕtani lények

kel tuilományilag ismerkedtünk meg; más

részró'l pedig a gyakorlatban oly világos

ságot nyertünk, hogy számos mostaníg

csak nevéró'l s tán lényéröl ismert, ha

tásunkat gyakran okvetlen ingénylö, kó

rok helyét, kiterjedését, fokát, даёт.

kát, módositásaìt igen nagy valószinü

séggel kìmutathatjuk, és más eddig az éló'~

ben meg sem ismerhetô kórokat a legna'

gyobb könnyůséggel megismerhetjük; -

minek mellesleg s közvetve az emberiség

javára az lön következménye: hogy a

biztosan megismert kórok gyógyításához

biztosabban s nagyobb elhatározottsággal

választhatván a gyógyszereket, sok eddig

gyógyulhatatlanoknak mondott kórokat

_



110 1611685 51116 faná'r Aköròdáîim.

‘gyögyíüiátóknak ‘isinèrnénk ineg, mind а

111611611 hogy' allegińkáb'li'- csak iapaszta'

Tásos '(eùipyricůé) gyóg'ys'zei'tanî 15111616

teink ŕńég igen 161101‘611611611 a' tudomííny

Rimivelreiésën'ek шашисты; j

‘ ' Tudományunk ébbeli eiöhaladásà vi

'I'ágosan `kî fog tet'szieni` а sokbàn ůgy'an

szükölködö' 5 nèm kevesei nélkuruini

kényszeritett, de azéri a tudomány'fei=

iësév'ei mindíg egyiráńt 16р651 tartó k6

rodánkban éêzlelt -' küïdnösen kóŕtani,

Éórísïmeì'eti’vag'y gyógymódi tekintetben

-—- kitüm'îbb esetekbôi. ' `

А mellbajok lényének , jelenletének

s idöszakainak puntos »megismerését , va

lamint gyógyitásuknak nágyobb egyszerů

ségét~s bizìdsaßb meg. hatáfmzhatásátißzt

közvetve, amazt közvetlen) csak tudomá

nyunk újabbkori eiöhaiadásának s 16116116

‘sen а segédtudományòk kimiveltetésének

«köszönhetni Ezen ba'iók közé számítatik

méitán a 5 2 í v b u ŕ ok l'ob (Pericardítis)

is, melynek két 6561611 1652е11 szerená

csém ez alkalommai az Aorvoái 116265565

» l`nek bemutatni.

A szívburoklob,'mint minden

'más savós hártyák gyuladása —— kim

nó'leg а те11116г1уа101) —111122а‹1т6пу 61

161 jelenkezik, melynek képzödése többnyi

re igen rögtöni, mivel magaa kór is a gyu

>ladások rendes folyamától annyiban 6116—

r6 , hogy а gyuladás elémei kevésbé 16

vén egymástól eiszigetelve, a 4vértorló

dási idöszak (156 elem) csak hamar pan

'gásbamegy 61, melynek kezdete az iz

'zad'mány ' megjelenésével csaknem еду-

"1661, А kiiz-zadmány mennyi- s minösé

'géńck a kór heyenyessége s' jelleme sze~

iinti különbñzése 111611611 különösen meg

iegyzendö, Вову abban а rostónya щепу

iiyisége `arànylag _igeri пазу, 5‘ mikep'

Laënnec megjegyzé, а kör igen 116‹

yeny lefolyásában а savó mennyisége цеп;

ŕîtkán egyarányos, Фазу kisebb a rosto

î'iyáénál,' 1101011 hason hevenyességü mell

'és hashártyalbbok kiizza'dmányában а sa

yó :a i'ostoiiyát 20.-- 50'i'ialadja; 56‘1

vannakI esetekghmelyekben igen ‘heveny

защитить "261611621611611 ' 181116111 ham

1116111 -Ьо11620165 áikalmakor `a' èzfvburok

bail _mindeń' sa'vól híányiâyal cshfr'àn t8)

'mött е eró'sen Únegaludi-è az egés'z lx'

reget kitöltô' roétonyaolvadék taiâltatotŕ,

mit azonban alkalmasint "а szívmoz'gäs

611а1 feltételezett rostonyának könnyebb

megalvása- , а savónak pedig rögtöni 161—

52176561851 kell következtetni. (Canstatt.)

Ujabb kori tapasztalatitény lévén az, mi

116111 111166611 gyuladás cs`ak а kiizzadmány

által ,lesz_gyuladássá, s hogy а szívbu

roklob midden eseteiben a szívburok üregé

be szükségképpen ömlik ki az izzadmäny;

Iner mindjárt (?)`а pangás kezdetévelie

lenvén meg, a kór nßttével 116, enyhültével

kevesbedík, enyésztével pedig többnyire

(ha 6 rostonya nem életmůvesedik) ele

nyészik: °) öiikénytelen is átlátjuk azt
miképv е kór jellemzö s legbiztosabb is

11161‘1616 jelei azok leendnek, melyek а

101) jelenlétének 611616005 65 а1апу1'(5п1›

jeetiv) jelei 111611611 az izzadmány jelen~

16161, annak mennyi- 5 minó'sêgêt- ismer

tetik meg; —— ezeket pedig cSupán a kon

tatás 5 hallgatódzás által lelheinì fói. Mi

*) Tudnivaló, .mike'p a -szívburoklobos 12—

zadmány általános menuyisége a kór,`

kül'ónfélejelleme 5 természete valamint

az izzadmány mihösége szerintis 16110

zik, s а savós izzedmánnyal járó szivà

buroklobban  ~úgynevezett gyuladásos

vagy heveny szivburokvfzkórban И -

legnagyobb (i -4 115.) ‘
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csoda tehát'hogy е kó'rral, minden gya

korisága mellell is, *) а régiek olly rit

111111 találkozlak s megìsmerve tobbnyire

halálosnnk lartotlak? A meddig ugyanis

csak az általános és alanyi kórjelek vaf

lának azen kórismei elemek, melyekkel а

szívbnroklob kórképe jellemeztetelt, а

gyakorlatban e kór megismerésce legne

hezebb feladatok egyike volt, anuál is

inkább , mivel a szívburoklobon kiv'ul a

lig lélezik betegség, mely különféle mà

sodlagos meg rokonszenvi bántalmak ál

arcza alá rejlözve, az élesebb látásu

orvost is a bánlalom székének valódi he

lyén kivüli keresésére indltaná; liozzá já

rul még az is, hogy a régiebb orvosok,

nem ismerve а 1161 lényegét, az izzad

màny által közvetlen vagy közvetve e16

hozolt helybclì liineményeket, _minökz

а szívtáji fe'lllleles éles fàjdalom, daga»

nat, légzési nehézségek, kéz által érez

hetó' dörzszörej, eró'sebb vagy gyeng'e szív

verés stb., ezckel más általok hasoniag csak

fólülelesen, vagy tán csupán névró'l ismerl

kóroknak lulujdonilotlák, vagy éppen min

den jelenlöség nélkülicknck larlották. —

Ну kör'úlmények között ólelbe hozatoll a

konlatás és hallgalódzás, melyck áital

lndományunk és můvészclllnk lélreismer

hetlenül nagy hnladásokat 160, úgy any

nyira, hogy e tanok elsö indilói és ve

zérei ezállal halhatatlan hlrnevet vívlak

ki magoknak.

l Merl, ki szeretne azon 1116116 visz

szasülyedni, midön a szívburoklobot.

gyuladásos láz jelenségei mellell, 57111

tájì lel'úletes, éles ——- gyakran egész а köl

v") Louis bonczolalaiban 20 hulla közöll

mindig egy szívburoklobban megholtat

talált; -'hány beleg volt, 111 е kórbol

az orvos lóntudlán kiviil is gyógyull vagy

gyógyitlatoll meg ?

dükig s а felsó' végtagokra 611015666—

fájdalomból, 111111116 légzési zavarból, e- »

rr'ís és rendellen szívverésböl, sebes nem

1111160 kihagyó érverésbó'l, és más löbb

nyire ezekhez kapcsolt rokonszenves je

lcnségekbô'l, minök: félrebeszéd, 52151—

nyů szorongó félelem, álombóli felijedés,

csuklàs, nehéz nyelés sat. kellett megis

merni? kivált ha e jelenségekhez még

ogy más jobban, vagy éppen nem >ismerl

kórnak jelenségei volnának csatlakozva.

Ki akama ily tömkelegbe bonyolódm'

most , midŕín а gyuladás lényege s folya

malának bi'ívebb ismerete mellelt, a kór

boncztan meg a' kontatás és hallgalódzás

segilségével, a szívburoklob jellemzö

Vtiineményeihez -- még a következó'kel

is sorolhatjuk: u. m. a szivlájnak, külö

nösen ifjabb egyénekben szokotlnál

nagyobb domborodollsága, a bordák ki

nyomulása s а bordaközök ellůnése;

az e lajon hegyével felfelé irànyzolt

kúpidomban észrevehelö, а kiizzadmány

mennyiségével aránylag nagyobb vagy ki

sebb terjedelemben hallható tompa kon

(Schall), nagyobb visszhatással; - 101161)

bá а szivlöködés erösbülése, vagy gyen

gülése meg nem egyezô' érveréssel; néba

а szlvtájra 1011 1162201 tapinlhaló érdes

folulelek dörzsöletének érzete; végre

halcsön állal észrevehelä fölllletes gyen

gébb s erösebb, különfélekép módosított

s a szlv összehúzódása alall (systole) е

rô'sebb dörzszörej , mely gyakran a szív

hangjait is ellörölvén, ezek között is hall

haló; mellesleg néha még a szívbelhár

tyalob, vagy a szlvel összenyomó bô' szív~

buroklob-izzadmány állal gerjeszlell

szivzörej is van jelen. A kórnak ily 301—

;1811126 lüueményeivel birván, ezt, adoll

alkalommal megismerve, nem oly 11151131

nyen fogìuk más kórokkal, mint has,

3i
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vagy mellhártya-, gyomor-, tudô'-, agylob

bal és más kórokkal összezavarni,
vagy tudatlavnságunkat a-z 61101 kifejezni,

hogy magánálló (substantivus) csúzos,

vagy gyulasztó lázat mondunk jelen lenni;

а megismert kór ellen pedig egyszerů hat

hatós gyógymódot alkalmazván több szivet

65 етЬег1 fogunk életben tarthatni, 65 ha

tásainkról pontosabb számadást vihetni.

Lássuk a kóreseteket:

l. Fodor Lajos 1'8 éves gyengeal

kotásu Szabólegény, nem lévén beoltva,

' a természetes himlöket kiállotta; 10 é

' ves korában-Í hónapig tartó' lábiekélyek- .

bcn; 1843ikban pedig mellhártyalobban

szenvedett. .leien betegsége 1844ki 652

016 közepe táján fejledezett, midó'n is

minden tudvalévó' ok nélkül bal mellkasa

vmellsó' részén'a 4ik bordaporcz táján leg

inkább köz-pontosult felliletes, idó'nként

kibagyó szúró fájdalmaktól lepetett meg,

molyek az ugyanezoldaii lapcsont (scapu

la) s felkar tájra is elterjedtek; ezt 6 ke

vésbe vévén, а baj eltávolitása végett

-semmit sem tett s темы-5630 körében

tovább is miiködött; miglen 652е16 28611

a vi'ájdalmak tartóssága, nagyobb beves

‘sége, a testi erök nagy levertsége, 65

-némi lázas mozgalmak következtében 63у

ban maradni kénytelenittetett; -— orvosi

segélyért iolyamodván, a rendeletekkel ó'sz

hó 7éig pontosan élt; ez alatt azonban a

162 mindinkább fejló'dvén, a fájdalmak e

röshultek 5 folytonosokká változtak, me

lyekhez utóbb légzési nehézségek is osat

lakoztak. Öszhó 7én kórodánkba ~hoza

1011, midön is nagy foku 162 5 5261112 bó'r,

étvágyhiány, erös szomj, székrekedés s

-kevés setétebb szinü Vvizellet mellett, a

bal 100111105 те1156 1652606 2 —— 5 bor

da 16160 0165, 161165, nyomó, közben szú

ró felületesiájdal'omról panaszkodván а

beteg, a légzés rövid s gyors, nehezbiilt,

a mely belégzés és oldalvásti fekvés a

kadályozott; --_a mellkas egyébkénti ren

des alkotása mellett, a szívláj alig észre

vehetöleg domborult, а szívveres gyen

ge (az érütés gyors és erò's), a kontatás

a fájdalmas részén a 2 -— 5 bordáig kúp

idomulag kör'ulirt 0165 visszhatásu tom

pa kont ád, hallgatódzás alalt а sziv

mozgásaival е3у111е511‚а szivhangok között

is hallható dörzszörej. Rendeltetett egy

szeril pitypang-fó'zet s 05610; az éj nyu

godL

Skán a'jelenségek egyarányuak; a

gyengén. 111116116 sziv ba'l gyonirocsának

második hangja helyett homályosfúvó-zö

rej hallható. A tevöleges nagyfoku foly

101105 lázzal jelenlévó' szivtáji csekél'y

szerii domborultság, nyomó, közben-köz

ben szúró fel'uletes fájdalom, 65 a sziv

gyenge rendetlen löködéseiböl, továbbá

az e táji rendellenes nagyobb kiterjedé

su tompa konból, 5 а sziv mozgásaival egy

idó'ben hallható, ennek hangjait is elfedó

dörzszörejbfil, csak hamar megismertllk,

hogy beteglink szivburoklobban szenved,

mely által már elég bô', valószínûleg kép

zékeny nyirkkel (rostonyával) vegyes sa

vó izzadott ki; - a homályosan haliható

(а sziv összenyomatásatól alig származta

tandó) f`úvó zörejbßl más jelenségek hiányá

ban a szivbelháriyalobra csak gyanakod

tunk. Ezért betegünk szivtájára 10 na

dályt alkalmaztattunk, a pitypangfó'zethez

pedig 1 szemernyi hányborkövet vadtunk,

mire a fájdalmak enyhültével a légzési.

nehézségek is kissebbedtek. Estve а 162

nagyobbulásával a lérdizesülésekben 15

szúrva vágó, .idönként enyhuló' iájdalmak
jelenkeztek; az éj nyugodt csekély iz

zadsággal.

9611 а 162 kisebb, a mellsó’ szivtáji,
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a

lapcsonti s felkarbani fájdalom egeszen

eltûnt, csak a mellkas mélyében alul

`ё5 hatul éreztetik még némi fájdalom,

az egyaránt fájdalmas térd kevéssé da

gadt. Estve a láz jelenségeinek nagyob

bultával a mellsó' szivtáji fájdalmak ismét

megjelentek; a belgyógyszer folytattotik.

10kén. A làz nagy foku, a hallga

tódzási jelek ogyarànyossága mellett a

szivtáii nyomó s szúró fájdalmak hevesek,

a dagadt térd fájdalma enyhült. Estve 10

óra tájban a làz sulyosbodásâval a fájdal

mak nagyobbodtak, a légzés nehéz, a

szivbelí szorongàs nag'yfoku , a nyugta

Ianság пазу; —- éjfél után bekövetkezett

izzadàs alatt a beteg clszenderülvén a

jelenségek enyhébbek lettek.
1.1kén. A làz kisebb, a iégzés sza-

. bad , а nyomó 'lájdalom folytonossága

mellett, a szúrók csak mély belégzés alatt
jelenkeznek; a' tompal kon 5 dörzszörej

egyarányosak, а 521у'11ап33а1 alig, a fú

vózörej éppen nem hallatik; ----а belszer

шутишь, а szivtájra újolag 10 nadály

tétetett fel, mire a làz enyhülvén a nyo-`

mò fájdalmak is alábbhagytak, a шага]—

dalmak s daganat ,eltüntekg az ej nyu

godt, izzadás, regge! táiban enyhitc'i orr

vérfolyás.

12. 13kán. A láz csekély, а lég

zés szabad, acsak közben jelenkezö 5211

ró fájdalom enyhiìltével a nyornás érzése

enyblilt, а— beteg jobb oldalán is fekhe

tik, a szív löködései erösek, szabadok, a

(опара kon kisebb területü (csak a 3 - 5

bordáig terjed), a dörzszörej folytonos , a

balgyomrocsi elsó' hanggal fuvó zörej is

mét homályosan hallható. Estve а iáz ke

vésbé nagyobb, azéj nyugodt, az álom jó.

14kén. А làz esekély, aszúr_ó fáj.

dalmak mély belégzés alatt sem jelen

keznek; a szer még mindég folytattatik.

15kén. Heggel a láz alig észreve

held, a nyomó fájdalom is tetemesen

enyhül, a tompa kon terillete kisebb, a

dörzszörejhallható. A szer kihagyatván,

betegünk gyógyszer nélkül volt. Estve а

làz tetemes, a nyomó fájdalom súlyós,

а szivverés erôs, а fúvózörej világosan

hallható; az éj a szivtáji szúró s ismét je

lenkezc'í lapcsonti s karbeli fájdalmak és

nehezbült légzés végett nyugtalan.

lßkán. lleves láz, légzési nehézség, '

szivtàji nyomó érzet es szorongás, a'

tompa kon a szivteriméjét alig haladja, а

szivlöködések erösek, _a dürzszörej cse

kély, az clsö hanggal járó iúvózörej a

bal gyomroesban kitünó'leg hallható, a

tüdütér második hangja erösbült. Ezekböl

a kiizzadmány nagyobb részének eltüné

sét s » a esakugyan> jelen volt szivbelhár

tyalob "’) àltal támadott elégtelenségét

(insuftìeiontia) a kéthegyii billen~tyůnek is

mervén meg, az edényrendszer leesiliapità

sa, _s a bilentyů~xzzadmány némiiképi fel

szivatása eszközlésére 8- szemernyi piros

gyüszönyelevélbííl .(folia digit. purp.)‘ké~

szült 63 forrázatot reudeltünk. Estve a

làz enyhült, а szívverés gyengéb'b, az

éj nyugodt. .f

17, 18 és 19kén a szer folytatása

alatt a làz és szívtáji fájdalmak lassankénti

eltünésével a tompa kou és dörzszo'rej

mindinkább kisebbedvén elenyésztek, а

szívzörej és a tüdütér második hangjának

erössége kitiíniibb.

20kán. A gyüszönyeforrázat kiha

gyatván, éjjel a szívlájoni nyomó fájda

") A szivburoklobnak ebbeli bonyolodása bi

zony'i'tani látszik D e scie a uxnak een

_geri nyulakon tett kisérleteinek abbeli

eredményét , miszerint a .szivburoknak

minden nagyobbfoku gyuladásában а

szivbelhártya ís részesül.
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10m ismét jeleukezik, s oldalvàsti fekves

akadáiyoztatik.
21. és 22kén. Némilázas mozgal-y

mak jelenléte mellett а szivtájhoz közel,

так mély belégzés alatt jelenkezò' fáj

dalmak végett az oldalvásti fekvés s mély

belégzés akadályozott, а szívverés eró's,

а kontatási és hallgatódzási jelek ugyan

azok ; а gyííszönye- forrázat ismét adatik.

23kàn. A láz s fájdalmak enyhül

tek, a mély belégzés s oldalvást-i fekvés

többé nem akadályoztatik, a szivverés

gyenge , az érütés eräs, kevéssé gyors.

24kén. A láz és fájdalmak eltûntek,

az erök visszatérnek, a fúvózörej foly

tonos; a beteg orvosság nélkül hagyatik,

az éj nyugodt.

25kén. А szx'v löködései erösebbek,

az érütés valamivel gyorsult, a kéthegyü

billentyüknek eléglelenségi jelenségei foly

tonosak; rendeltünk porokat 1/2 szemer

nyi gyííszönyelevélporból , 5 szemernyi

borkö és czukorból állókat, hogy ily 3m ve

gyen be uapjában. E szert betegünk öszhó

29ig folytatván, a billentyííi elégtelen

ségnek jelenségei melletz, szemlátomást

erösblilt, ágyát elhagyva sétàlgat s kóà

rodánkat a fenebbi porokkal cllátva s е

gészségének örülve elhagyla; mi azon

.ban a nagyfoku billeutyi'íi elégteienség'

bò'l származandó vérkeringési akadályok

tól, nevezetesen: tüdöbeli, jobb szívbeli,

s alhasi zsigerekbeni pangàslól, innél. e

redendó' àltaláuos vérvisszerességtó'l s

ennek következményeitó'l félvénç jöven

dc'íjérc'íl aggódva váltunk el ló'Ie.

Il. Puréj Zsuzsanna, 23 éves , eró's,

vérteljes alkotásu egyén be van oliva.

14ik éve'ben elöször megjelenö штат

kor rendes hószámi folyása 17 hó eló'tL

terhesítés következléhm kimaradt, s 8

hó eló'tt a szüléseu szel'encsésèn keresz

Ш] esvén , azóta szopbaló сжатием mi'í

кыш. 5 év elò'tt kanyaróban, azutàn

vůllólázban szenvedett. —— 1844 öszhó

18kán káros ok megeló'zése nélkül. mind

két lábízületében daganaltól s éles, vág

va szúró, folytonos, idó'nként enyhülö fáj

dalmaklól lepetett meg, melyekhez csak

hamar lázas mozgalmak is csatlakoztak.

'19én pedig a daganat és fájdalmak а

térdízekre is elterjedvén orvoshoz Муа

modott , kinek mííködéseíre a baj nem en

gedvén , 20kán а könyökizületekbenha

son daganat és fájdalom jelenkezett. —

Kórodánkba ó'szhó 2lkén vétetett fel,

midô'n is nagy foku làz jelenségeí s b5

izzadás meliett (а jobb lám kitágulva,) a

nyak mellsö s oldalsó részén, mindkét

könyök-, térd-, és lábizületeken élesen

(szúrva-vágó) fàjó mérsékelt, lobdagana

tot láttunk , a mell szabud; perjefözelben

1 szemernyi hànyborkövet adtunk.

22én. A kór csúzos ízlobnak ismcr

tetvén; — meri. a jcleutett. érvágást а

könyök-hajlás {obos megdagadásavvégett

meg nem teheltük , а dagadt ízeket me

legen bekötöttük s а vér képzékenységé

nek lehangolására 6 obonnyi perjefó'zetben

'1 nehezéknyi salétromot, а bŕírgò'zölgésJ

elömozdílására pedig l szemernyi háuyf;

borkövet rendeltünk, mindeu órában 1

kanállal veendöt. Eslveva láz, давание]:

és fàjdalmak nagyobbodása mellett epés

hányás, hasnienés, s а szívgödörlájban

fàjvdalom, s utóbb enyhílö bó' izzadàs kö

vetkezett; az ё} nyugtalan és álmatlan.

23kàn. Fulytalvàn a tegnap rendeh.

szerL estve a láz enyhülésével a bal kö

nyök, mindkét térd s láb ízületi daganat.

s fájdalom annyira kisebbedelt, hogy az

azelò'tt mozdíthallan bzilkart s lábakat bc

tegünk —-— némi fájdalommal игуан '

mozgathatta. Èjfél után azenban a iáz
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letemes nagyobbultával, a beleg bal mell

kasa egész terjedelmében heves szńró, a

válllájrell terjedö fájdalmaklól s légzési

nebézségtó'l lepetell meg ; а bär forró s

izzad ; székrekedés.

24kéln. A láz пазу, а mellláji fáj

dalmak folylonosak, a lelohadt s moz

galbaló lzííletek (kivéve a térdeket) fáj.

dalma majdcsaknem egészen elenyészell.

Estve a láz sulyosbulásával а szivlájon

leginkàbb érzett állandó szúrva nyomó,

mely belégzés, legkisebb érintel, s moz

gás alall nagyobbuló felüleles fájdalom; а

légzés szorull s nehéz; a 3 -—- 4 bor

da közölt a sziv lökó'déseivel egyidei

dörzszörej hallhaló; az izes'úlési-daganat

s fájdalom а térdekben снам. Meg

ismervén a szivbnroklob jelenlétét, 10

obonnyi érvàgás mellett a belszer foly

tallalotl; mi után a fájdalmak s légzési

szornllság némüleg engedlek s а beleg

az éjen át nyugodt volt.

25kén reg. 5 óra lájban а beleg

láza nagyobbodván, а szivtájl fájdalmak.

legnagyobb fokol értek el, súlyós sziv->

lájí szorongàst s légzési nehézséget o

kozlak, miért is az érvágàs ismételte

lett, mire enyhe vizzadás következvén a

láz enyh'nltével a helybeli jelenségek is

kisebbedlek. 10 óra lájbana baj ismét ki

lörve a láz és fájdalmak a leghevesebbek,

p minden érintet mellèlt nagyob'bodnak; e

nicllett a szívtáj vörösded és feszült, a

bordaközök ellüntek', а bal mellkas lég

zés alatt alig mozog: а szívláji tompa

kon а nagyobb visszhalásu kontatás alatt

ellerjedtebb, a dörzszörej nagyobb ler

jcdclemben s eró'sebben hnllhaló, а lég

zés rövid.és szorult; az ériilés gyenge

összevonult. Ezekböl nagyobb mennyisé

gli lleves ` szívburoklobi kiizzadmányra

következletvén, a börön gerjeszteridíí el

vonó beson elválaszlás cszközlésére а

szívlájra hólyaghúzó-tapasz' alkalmazla

loll, s a salélrom 2 nehezékre emelle

telt; mire а láz.l fàjdalrnak s légzési je

lenségek engedtek; -- éjjcl larlós bo' iz

zadás.

26kàn а heves `lá\z enyhiiltével 'a

légzés könnyült, а szívbeii szorongás és

fàjdalmak kísebbek, a szívverés gyen

ge, az éri'ités szabadabb, a doi-zszöroj

folytonos, a lompa. kon ellerüllebb.

27kén. Reggel a láz egyarányossà

ga mellelt а пеЬе2ЬШ1; légzés s szivbeli

szorongás nagyobb részben elenyészlek,

а. szívtáji fájdalmak is csak idó'nkénl, ki

vált mély bclégzés alatt érczt'etnek, а

lompa kon és dörzszörcj ugyanazon lerii

Ietl'íek; —— а jobb térdben ismét szúró

fájdulmak jelenkeznek. Estve a nagyo'b

bodott szívláji fàjdalom ismét folylonos

éles , a tompa kon kilerjedlob'b, a dürzs

zörej erösebb, a nehéz szorongó beleg

zés alalt a bal mellkas kevésbé @melke

dik, a beleg levegö után kapkod; -- a

szívlájrahólyaghúzó allmlmuztnlván, а bel

szer folylatlntik; erre а fàjdalmak eny-r

hiilvén a légzési nehézségek шашни, М

6] nyugodlabbz'i lett. l

28kán. A láz folytonos lilevessége`

mellett а szivtáji fàjdalmak enyh'ullek, al

légzési nehézség csekélyebb; —-- uz cd

dig folylonosan adnloll belszer bevétele`

után грёз hányás és Ahaelolyi'isl шустер

vén, belöle а hányborkó' kihagyalolt; ——

а hányás megszi'ínt , an éj nyugodt.

29kén. Láz. -—- a lájdahnufli', sziv-I

beli szorongàs s nehóz légzés csak а moet

keletkezö köhögés aliilt jelenkezneli, а

tompa kon kisebb terülelll, а dürzszürej

hallható; a hasfolyús is _inogszůnvén az

eddigi belszerhez l/2 szemernyi húhyhorkö

adalott. Eslve a láz nagyobbultiwnl éloe "
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гагат, szívbeli szorongás, légzési nehéz

ség, ezen jelenségeket sulyosbitó köhö

ges; a szivtáji nyomó fájdalom a gyo

'mor- s hastájra egész a köldökig terjed

el; ökröndözés, hányás; a szivtáji lom

paság nag-yobb terulelü, а dörzszörej

hallható; a csecsek alatt az 5 - 6 bor

da tájban oldalvást elterjedö snslorgás

(creyitatio) határozatlan legzéssel hallha

tó; niért is a kelelkezó' lüdc'ilob elbárí

tására 8 obonnyi érvágás téletvén, а

hasbeli fájdalmak végell (nelalánláni bél

lob elkerülésére) az eddigi szer elhagyat

van, helyelle borkr'isavas haméieg (tarta

rus tartarisatus) adatolt perjefc'izelben.

Az érvágás nlán a fájdalmak s mellbeli

szorongás enyhültek.

30kán. A На: nagy foka mellelt а

szivtáji fájdalmak s mellbeli szorongás

valamivel alább hagyván, a légzés még

mindigrövid , sebes, és nehezbült; а kö

hög'és fàjdalmas; a szivtáji s alhasi fàj

dalmak folylonosak; az 5 —- 6 borda

tájban lompa kon , börglégzés és hörgés,l

valamint is e fölött a szivtáji lompa kon

sdörzszörej hallhaló; s így a béluta'kat

legkevésbé ingerló' lobellenzô, vérképlé

kenységet visszafejlesztó' édes higanybńl
12 szrt rendelve,uazt 6 porba osztoltuk,

s minden órában lei, adtunk, italul egy

szer'n mondolafejetet. Estve a fájdalmak

s légzési nebézség nagyobb, az éj a faj->

dalmas 'köhögés végell álmatlan.

31kén a láz 4enyhebb, a légzés sza

badabb, а szivtáji fájdalmak és szoron

gás jelenléte mellett csak a jobb mellkas

emelkedik, a szivtáji lompa kon a 6

bordáig (bezárólag) lerjed el, а szivbeli

dörzszörejen kiíl mellhártyai dörzszörej is

` hallhaló ,- liasmenés édes hig'anyos szék

letélellel, miért is az édes higany elba-_

gyalván Salep-gyök fc'izetben 1 nehezék

1.

salélrom'rendeltelelt, а szivtájra pedig

(а mellbártyalob végell) hólyaghúzó al

kalmaztatott. Eslve-a láz enyhébb; a bôr

nedves; a nyelv tiszta; élvágy; a köhö

gés fájdalmas, mély belégzés lehetetlen,

az éj àlmallan.

Ószutó 1jén. A láz kisebbedvén,

a szivtáji fájdalmak különösen a sàrgás

vércsikos laknyos köppel kapcsolt köhö

gés állal nagyobbodnak, a 6 bordatájoni

tompaság kisebb; hálul (bal részén) a

4- 5 borda-tájban lompa kon s hörg

légzés hallható; a hasiájdalmak eltüntek;

a iegnapi belszcr folytatlalik.

2kán. A légzés szabadabb, a fàj

dalmak enyhébbek, a legnapimelljeleken

М] а jobb mellkas hátsó alsó részéu loin

pa kon börglégzéssel; a segpoiákon fek

vélyek (decubitus.); a szivtáji lompa

kon lerülele alább szálll, az ej köhögés,

nehezbült légzés, nagyobb bf'irhév s iz

zadás végetl nyuglalan.

3, és v5kén. А láz enyhebb, a

légzés gyorsabb, a mellbeli szorongás és

szivtáji fájdalom csak köhögés alalt jelen

keznek; a szivtáji tompa kon lerülete

mindinkább kisebbedik, a beleg mindkét

oldalára iekszik; a szivburokbani dörzszö

те], börgés s hörglégzés hallható (4ikén

amegtisztult fekély gyógyulásnak таим);

а belszer folylattalik, a májasodás meg

lágyulása s a tüdc'ilob eloszlalása végett me

leg lágyfló pépborogalások alkalmazlatnak.

5kén. Estve a láz sulyosbulván az

érütés gyenge s gyorsull, a testi erök

hanyatlanak ‚ а mellbeli szorongás és ne

héz légzés igen nagy foku, a szívrïerés '

gyenge, az arez kékes; éjjel izzadás kö

velkeztében 'némi enyhüiés.

`быть Enybe láz, az arcz derllltebb,

a légzés könnyebb, a bal mellkas is ész

revehe'töieg emelkedik, a szivtáj csak kö
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köhögés alatt iájdalmas, a szivtáji tom

pa kon kissebb térre szorult, а dörzs

zörej kevésbé halható; Aa bal ‘mellkas

mellsö részén az 5 'ê- 6 bordatajon s`

hátul а 3 -5 között, valamint a jobb

mellkas hátsó alsó táján is a tompa kon s

hörglégzés folytonosak.

7kén. Aláz kisebb foku, a légzés

szabad , a szívtáji fájdalmak elenyésztek,

az e táji tompa kon kisebb területü, а

_ szivlökôdés erösebb ~és ~szabadabb, а

dörzszörej nem hallható; а tüdölob (11.

iddszakának) jelenségei egyarányuak ; mi~

,ért is ennek eloszlatása eszközlésére a

lágyitó borongatásokiolytatása mellett,

perjefó'zetben 1 terecs könhalvagos-kön

legeget (sal ammoniacus) 3 szr. hány~

borkó'vel rendelt'únk, minden órában 1

kanàllal veenddt; az êj nyugodt, izzadás.

8kán. A 162 folytonos , csekély fo

ku; a szivburoklobnak s'emmi jelei. A шва

májasodá's jelenségei ugyanazok lévón, a

lágyitó borogatâsok a fenemlitett belsö

szerrel egész 22-ig folytattattak, mialalt

a láz enyhllltével a tüdömájasodás is las

sanként. oszladozott; (12kén а tüdlltér

hangja erôsebbnek találtatott, mi a tü

diímájas-odás eloszlásával lépést tartva,

ennek elenyésztével винт.) т

2316161 30ig а tildó'lob jelei ele-V

nyészvén az igen elgyengült ágyban fekvö

fel'udülö betegûnk erejét kellö életrend ál

tal igyekvénk felemelni. _ 30kán` az е‘

rök visszapótlása , a test táplálàsa, s а

tüdök zsongjának visszaállitására И, 0Ь0п

Lichen Islandicus-ból készlìlt czukros f5ze .

tet rendeltünk, mely télelŕi Big folytattat'ván,

ekkor akkép modosíttatott, hogy Lichen is

landicus és kinahéj 2 nehezékéböl készült

fözethez 13 Мои. narancshéj- szörpöt ad

tunk, a szerrel ezen és a következö nap

élvén betegünk csúzos izlob-, ezt köve

t5 kiizzadmányi szívburoklob-, eló'lsö mell

hártyalob- s 6 Ьа1 tüdd alsó és jobb kö

zépsŕí karélyaiban fészkelö tüdó'lobból ki

gyógyulván, kórodánkat elhagyta.

Ki boldogult volna különösen kór

ismei, de gyógymódi tekintetben is ez

esetek bármelyikóvel kontatás és hall

gatódzás nélklìl? каш Horváth Мг.

 

`Тйгсга.

А sebészet jelen á1lása Párisban.

A franczia sebészetnek elsösége föleg

abban áll, hogy az átaljában boncztanra

van alapitva. Még a látszólag haszontalan

börránczoknak is oly jelentösége van, mint

valamely izom vagy csont elöállásának.

A bönyék fontosságát, melyröl a _német e

gyetemeknél oly keveset hallhatni, csak Pá

risban tanulhatni megismerni. Velpeauvon
zó elöadàsai által eléggé kitiinteté, mily je

lentöséggel hir a sejtszövct minò'sége a test

egyes részein, mind a -gyuladás sajátnemü

folyamára, mind pedig az egyes mütételek

jóslatara nézve; és valóban nézeteit az ered?

mény nem egyszcrigazolá. Ricordot új rend

szere megálapitásánál , szinte a boncztan _ve

zérlé.-A mütételekre nézve fontos testre

szeknek leirása rövidebb és világosabb nem

lehet, mint ezt a párisi sebészek mütételi

magányleczkéin hallhatni. Azon tájakat, hol

sérvek fordulnak elö, rövid, de mégis kimo

ritö s vilúgos módon adjàk elö, mintegy fi

gyelmeztctve arra, miszerint а sérvek mü

tételinel a boncztan, csak egyes támászpon

tokat szolgáltat, miután minden hoszabb idö

óta tartó sérvnél, a részek helyzete annyira

meg szokott változni, hogy csaknem minden

ilyes sérv mütételeinél sajátnemü módosulás

fordul 516, elannyira, mikép kevesebb boncz
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lani ismerelre, mint sebészi iigyességre van

a mütönek szüksége. — Chassaignac,

értelmes leirása által а gaittájról mcgmutatja

a sebészeti boncztannakjelentöségét а „5еЬё

szeti kór- és mütéttanra nézvc. Ezen jeles

sebész tette ligyelmessé az orvosokat агга,

hogy a hatodik nyakcsigolya Теше nyujtvá

nyán erösebben -kifejlödött göb —— tubercu

lum- vagyon , mint a többin, és hogy ezen

csontkiiludoroclást, melyet mindenkor köny

nyen megtalálhalni, logjob'b támaszpontul

szolgálhat a fejütér lekötéséuél , minthogy

ez közvetleu annak belsö oldalán fekszik.

А párisi sebészek legnagyobb érdeme

továbbá a sebészi müszerek 0537520

rñsé-gé be 11 2111, annyival inkább, hogy

ez Páriëban történik, hol парома újabb se

bészi müszere-k készittetuek. *Többnyire u

gyanaz az ogy kusztora elégséges tályogok

feliiyiiására, üregjáralok fclhasitására, kiir

tásokra, könysipolyok miitételére; és а leg

égyszerübb müsz е г táro za mellelt is'cl

van látva, a sobész mindazon niütételekro,

mèlyeket ellialasztani nem lehct. Igen 11552

nos můszer a többek között az úgynevezelt

trois-quarts explorateur, melyRo

bert állitása szerint, iitérdagokba is káros kö

vetkezés ne'lkiil szuratott be, és melyet Velpoau

еду 21 jobbik fejbillentö izom két feje közölt

fekvö tyuktojásnyi n'agyságu s váltala а bols'ö

{ejvissz'éiwel összeíüggö. végedény-Lágulat-fé

lének tartott dagba, minden kairos crodmény

nélkül vit-t bo. `

Párisban minden ízfejtésre — ехаг11си1а11о

— meg csonkitásra clégso'ges а kusztora és

két közönséges késhez hasonló csonkitó kés,

еду nagyobb s egy kisebb. Maisonneu

ve bámulalos ügyessége melletl: minden 12111

szárcsonkl'lásnál csak @gy késtI használ.-A

csonkító fürészen meg lékeszen kivül a fran

cziák lev ágás о1‹11211 csaknem egyedül

Jelfray lánczfü részél. és Liston

meg Volpeau csontollóját használ

jak. Az elsö alsó állkapocs-, czomb- és 1211)

szárcsonlok átvágásánál minden nehézség

nélkiil alkalmazlalik; elannyira, liogy а la'ncz

l'iirósz állal a fclsò' állkapocs levágása is köny

nyi'i miitétellé vált. Ezon mügételt Mais on

neuvetöl bláthalni a meglepetésig rövid

idö alatt élön végbevitetni. Az osteotom ke

véssé ismeretes Párisban. А la'nc zfür ész

Liston csontollóját is szükségtelenné

teszi, minthogy е2„ utolsó alkalmazásánál

a 050111 szálkákra szokott hasadozni, mi az

elöbbinek használata mellatt nem történik. -—

Velpeau a maga csontollóját, mely а cson

kitásnál llasználni szokott kózönséges csont

ollóktul esupán nagysága allai különbözik,

паду haszonnal alkalmazza a foggsejle

ken- alveolus- elöforduló 212011 kis dagok

-levételéfe, molka úgynevezetl; cpulide

név 2112111 ismeretesek, s melyekot más mü

szerrel oly könnyen cllávolítní nem lehetne.

Panaszkodhatnì továbbá , liogy a francziák 21

taljában idegen, s különösen német sebé- `

szek 2111211 föltalált sebészi müszerek értéke

fölölt részroliajlólag szoktak ilélni. '

A nevczclesobb mütc'tclek között, mikeft

Párisban láthatni, а boka l'ólötti csonkitás

—— amputation susmalléolaire - érdemel min

denek 61611е,ш111ё51,ш11111ю$'у Németországban

ritkz'ibban szokott tétetní. Ezcn mütételt a fran

czia sebészek igen dicsérik, mint olyat,mely

által a sebészet ismét lényegesen meggazda`

godolt. Ha' ugyanis а lábfcjcsontok hántalma

11112111 21 csonkilasnak meg kcll történni, nem

szükség az cgószsógos részböl annyit felál

doz'ni, mint ha e mûtétel az ez elött Válasz

tatolt helyen történnék, és kevesebb ve

széllyel is jár, minthogy annál kétescbb ki

menetelo van a csonkitásnak, niinél közelebb

tärténik az a törzsökhöz. Robert statisticus

számílása szerint eddigelé 30 ilyen csonki

tásrn esili еду halálos kinienetel. -Végre а

megosonkitás sem látszik annyira; miulhogy

a llútramaradt Csonka részt még mozgatni is

lehet az izmok által, s a labnak hiányat, egy

mankólioz illesztondö niesterséges láb kipó

tollxalja. Igy p. egy leány ozen mütétel 1112111

még tánczolni is megtanult, s egy 160011101

dó elöbbi foglalatosságát folylatni képes volt.

Azonban voltak esetek, hol a betegek' el

nem türlék a mankót, és masodik csonkitás

ra volt szükseg, ininthogy a csonka láb пазу

nyomást szenved a mankó 2111211, melyben

úgy 2111 mint а csizmában._ Vannak továbbá

czcn csonkitásnak is kellemetlen oldaJai. '

(Vége következik.)

_waa-w»-—
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orvoereformi eezmék I.

A mit. egy pár évek óta orvosi

reform körül irlam --~ arra szabadjon

most telìes örömérzellel tiszlelt olvasóim

61611 hivalkoznom ; 111051, 111111811 elvégre

Auszlria fövárosából egy szózal kelelke

zelt, mely az általam mondollakat, ha

bár más alakban, de szinte a gyakorlat

körében fejlelt meggyözödés erl'ís szavai

val mondia ki. Méltózlassanak Dr D ietl

nek e ftlzellinkben megkezdell s továb

bá folylatandó é r l e kezé s ét elolvas

ni; méllóztassanak -~ mert ily szellem

ben még nyilvánosan nem szólamloll

meg némelhoni gyakorló orvos  az

orvosi :gyakorlal jelen hiányai, s ili

vöben szükséges átalakilása körül. 

Dr. Dietl eddigi gyógylapaszlalalaink fd

luletes, ingadozó mivollát hii ecsellel

raizolván, a wiedeni kórház gyakorlatál

s gyógytapaszlalali eredményeil ßszinte

s tanulmányos módon közlé velilnk. 5E

gyógytapasztalalok oly elfogulatlan s szi

goru vizsgálodással alapltattak meg —

111111111 6 gyógyàszat czélja s jövö sorsa

-stlrgetŕileg megkiván, de шиш—11111111

loml ——- most még egy nagy rilka jele

netkénl kell bámulnunk. Üdvözlöm e je

les, bálor szózatoll márrmajd csak el

6151111 az idöt, meiyben ez >orvosok az

вши-156511611 s анимацию egy új

állásl штампами, щиты nem

а‘: 111-16116101111, sein-lehetséi»

sunk, Деву minden 111616566.

get, meggyógyitsunk, vagy

mindent gyógyszerekkel os

lromoljunk; mely szerint csak

szemlelen charlalonokfognak

bizlos specificumokkaldicse

kedhelni, s minden gyógyu

lást a gyógyszernek tulajdo

nltni; való orvosok pedig 521111—
ely dicslö s méllányloll mükö

désben leendnek a beleg kö

riìl, akár valamely hatányos

gyógyszerrel enyhílék allá’

potját, akàr csak ügyesufur

készszemmel kisérék, s egysze

r11 rendszabályok àllal'jó vég

zés felé kormányzáka beteg

séget. Elkéstünk uraim'! s -îhogy jól

érts'nk egymást- mi gyakorlók késtünk

el. Mert sok gyakorló szàjából hangzik

ugyan а reform-szó, s szinte divallá váll

— de mikép 7-abban áll а ldival, hogy

а tojásból alig kibukkant élellani es_zmé

kel sietllnk elfogadni, söt lcselekvés'i 611.

kénl használni a beleg ágya 61611 65}

klinikai literalurában —- de e mellell a

klinikai kórmrkészel-elveszlé ,elfogulatlan,

önálló szellemét s így minden ůj élett'ani

elmélelnek vakon v4engedö martalékfxvá

lett;-a gyógykisérlel s lapaszlalat pe

dig rendszerint csak a régi szokás sze

lrint készül, mely „post hoc, ergo, prop

‘ler пот—116961111 gyógyullak_,_,nagy 326

mára“ hiyelkozik; rell'ellejtvénń 111116

. ,l ‚. .
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nyok változó - hol veszélyes , hol ter

mészetes gyógyulásra hajlandó jellemét;

elfelejtvén , hogy “mindennemu Charlatan, ,

ha csak mérget nem ad a betegnek, szín

_te tán 90 рс. gyógyultakkal dicsekedhe

tik; „szóval --.elfelejtvén a terméSzetet,

s működésünknek ez által korlátozott s

föltételezett természetén-r Mán-pedig ha

minden bécsi, berlini _és párisi tudo

mányt valamely orvos. központosítja is

magában; ha minden“ “legújabb, legfino

mabb s leg hathatósb vegytani szereket

is tud használni; de ha ezekkel az eddigi,

sőt a most még uralkodó szellem sze

rint él - s a belladonnát a hökköhögés

hősszerének nevezi, mivel Száz meg

száz ily beteget, annak használata alatt

gyorsan (az az néhány hét alatt!) gyó

gyulni látott; a chlorinát a typhus ellen

"mindenek fölött magasztalja, mivel mel

lette száz beteg közt csak ötöt vesztettel

sat. sat. hlSZ ez az általanos procedu

‚ ránk! -vagy ha minden betegséget

fél óra alatt gyökerestől megismer, min

.denkor biztos szert ad ellene, és nem tud

betegjeivel Semmi esetben boldogulni, ha

csak „szert“ nem rendel nekiek _- az

lilyen orvos ne beszéljen nekem reform

ról! mert ez a régi megrögzött szellem,

csakhogy új pipere alatt ; —еЬЬеп sínlő

dik még egész rendünk. Ezen reformot

“legfölebb a franczia múltszázadbelizendü

léssel lehetne összehasonlítni , midőn res
Fpublicat; és communismust állítottak föl:

így most a gyakorló nagy physiologus,

nagy kórboncz- és vegytanor —— közbir

tok minden, és sok az új tény és idea

'-- de a praxis szelleme nem igen válto

zott.

Természetes, hogy a gyógytanban,

mely annyi segély- és segédtudománytól

függ, arefprmot és gyarapítást sok út

módon Iehet" és- kell is'üzni;~ De minket

,--a gyakorlókat- illetőleg, azon véle

ményben vagyok, miszerint azon re- '

form, mely nélkül az emberiség mind- `

inkább veszélyes , segélytelen zavarba,

az ori/osi rend pedig teljes bizalomvesz

teség-és nyomoruságba esendne -e há

rom pontban foglaltatik: lször Tettleg

meg kell ismernünk, hogy sok beteg nem

szorul orvosságra; sok még belső or

vosságok által inkább rosszabbul; _'- te-v

hát ilyeneknek ne adjunk orvosságot,

vagy hol azt a beteges'„ábránd“ kívánja,

csak „pro forma“ orvosságot. - 2szor

Gyógyszereink adaglásánál, s mielőtt e

gyet vagy mást bizonyos bántalom ellen

hatányosnak mondanánk és ajánlanánk -

emlékezzünk meg a derék Nasse czikkecs

kéjéről „Über die Heilung der Krank

heiten durch die" Lebensthätigkeit allein“

(Summarium d. Med. Nr. 12. 1843.)—

és gondolkodjunk komolyan Latour imez

szavai fölött :„Was die Krankheítangeht,

bei 'welcher der (arzneiliche) Versuch

angestellt wird, so mus sich-X“ der Ver

Suchende immer vorerst fragen: Was

würde aus dieser Krankheit werden,

wenn sie sich selbst überlassen bliebe?

u. s. w, Jahresb. v Ganstatt .4 mtl)

aztán ítéljünk; és csak akkor mondjunk

egy orvosságot hasznosnak, ha

a gyógyulás vagy javulás é s

a szer közt bizonyos és félre

mag y'arázhatlan összefüggést

tudományosan megmutathatunk. Mert ne

felejtsük el soha -hogy m ín d e n gy. ó

gyítható betegség magától is

meggyógyulhat! -.E pontot igen

fontosnak tartom, ámbár egy tiszteltjó

barátom hasonló nyilatkozat miatt- nagyon

föllobbant ellenem; de nem tehetek róla.

“Merem-Jmost isállltni , hogy ily szellem



mel kell majd Sok és "nag y kórhá

za“ k b a n ' a gyógyszerek nagy „tömegét

megrostálni s ~ mint hihető -' a szerek

nagy részénok'csak ábrándban reájok tuk

mált hasznáról vagy káráról tisztán meg

győződni,hog.y az illusiók iszonyú

tömkelegéből kisebb, de igazabb s

biztosb' gyógyműködési állásra emelked;

junk. Sajnálom azon orvost, kl mai nap

még ije'dtségbe s zavarba esnék, ha a

gyógyszertárak s%oonyi tartalmát. Hygea

magához venné, s az egek ártatlanságában

zárva tartaná - legalább addig, még

tán idővel alokkal is positive vagy nega

tive tisztába leendünk; részemről ugyan

ezen "mról már is lemondottam s azt

tartom, hogy kevés de biztos szerrel

legjobb s legszebb mai napon orvosnak

lenni. _ 3szor. А gyakorlati kiképezést,

nem csak az emberiség, hanem maguk

az ezentúl kezdő gyakorlók javára tete

mesen kellene tágitni s erősbitni. Azon

orvosok, kik e nimbustalan, fölingerlett

kor gyakorlati pályájára csak oly előké

születtel lépendnek, minőt az eddigi rend

és törvény kívánja; azon orvosok, kik

annyi vagyonnal nem bírnak, hogy akét évi

klinika után még néhány évet előké

szítő gyako rlatra fordíthatnak

azok bizonyára nagyobb részt nyomoru

ságba, kisebb részt pedig charlatanis

mus- vagy gazságba csendnek! - Dr.

Dietl nagyon magasztaljaaz irányt, me

lyet újabb időben a gyógytea vett és hi

hetőleg követend. jMegengedem- én is,

hogy ezen irány," melynek, jelszavai „ter

mésze'tvizSgálat és'tény“ - jeles nagy

szerü és- reményteljes! Igen sis,T _al ter

mészettudomány minden ágainak eleven

s termékeny fejlődése a'gyógyászat szebb

jövendőjének egyik erős emeltyűje leend.

De ne engedjük magunkat e nagyszerü
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előkészületek által a vakságig elragadtat

ni, s főleg tartsuk szemünk előtt azt,

hogy midőn 10 év óta az orvosi tanul

mányok tán kétszerezett mennyiségre

nőttek meg, а gyakorlati kiképzés eddigi

rövid ideje csak zavarólag s kártékonyan

hathat.-- Őszintén kimondom, ha beteg

volnék s választanom kellene két orvos

közt, kinek egyike 3 év alatt az eddigi

rendes klinikai tanulmányokon kívül a

kórboncztanból, hallgatódzás- és konta

tásból , górcsővészetből stb. vett leczké

ket; másika meg 4 évet {ordított volna

csupán az eddigi közönséges klinikai ta

nulmányokra és gyakorlatra: én minden

esetre ez utóbbit választanám; mert a

maz 3 évi kórodászat után, a sok tan

anyagot meg nem emésztheté; zavart

fejnél pedig nincs roszabb. És ha tud

nám, hogy a másiknak kórodai tanítói,

vagy azon orvosok, kik mellett gyakornos

kodott, annak idején azt mondák neki:

'„lásd barátom, ez oly eset, melynek

benső alapját s részletét ezennel nem le

het löllelnünk, azért ne adjunk neki

hatással bíró orvosságot, hanem forró

bőrét hideg vízzel mosatván , fájdalmas

hasába olajos csőrét alkalmaztatván, ilyen

vagy amolyan táplálékot, mozgást vagy

nyugalmat ajánlván —- а többit azonban

a természetre bízzuk“ ; vagy néha azt is

mondák: „lásd barátom, ezen esetben

egy kissé csalódtam, a következő kör

nyülállások miatt stb. stb.  vigyázz,

hogy maholnap hasonló tünemények el

ne tévesztessenek; s kérlek, ha valami

iránt tisztába nem lvagy, bízzál inkább

a természetbe,~ sem hogy a gyógyszerbe“
— ha tudnám, hogy ilyiszellemben (mely

az orvosi tudóssággal, ügyességgel s a

tanítói méltósággal ' bizonyára öszve

egyeztethetó', s a kezdő gyakorlót némi

. . „i
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kellemetlen tévedései ellenő óvtiiifogia)

képeztetett ki'azon egyszerü tudományu

orvos , inkább“ őt fógadnám orvosomnak,

mihelyt a klinikából kilépett, mint az el:

за „tudósbat“ tíz évi gyakorlata után.

Vajha eljönne nem sokára azon idő, mi

dőn a klinikai tanítók és kórházi főorvo

sok az éppen érintett módon nyilatko

zandnak növendékeik előtt?

Е három pont föltételeit nem cse

kély terjedelmü gyakorlatom folyamából

merítettem- mely azon arányban beteg

jeimnél s enmagamban kellemetesb lőn, a

mint fokonként elállottam azon megrög

zött szokástól, mely szerint az orvos

minden betegséget legbensőbb részleté

ben tüstént megismerni s receptekkel os

tromolni sietett. _ Jól tudom azonban,

sőt érzem, gyakran, hogy e föladat mai

napon, hol a közönség nagy része még

szinte inkább receptekhez, sem hogy a

természethez ragaszkodik -nem köny

nyü, és ügyes megkülönböztetést és szel

lem-s kedéllyel áthatott működést kíván!

de bizonyos, hogy a kez d ő orvos, ki

nek hitele még megalapítva nincsen , a

közönség finomabb osztályainál, ezeknek

minden nehezebb s rosz izű orvosságtól

irtózó s fölzendülő számos egyéniségei

miatt- az érintett szellem s mód nélkül

ezentúl nem fog boldogulhatni.

És mivel а valódi orvos a charla

tantól egyrésztaz által fogja magát meg

különböztetni, hogy a hol> csak lehet;

vagy kell, egyenesen a természetre tá

maszkodik s gyógzszeri színezés nélkül

arra hivatkozik —- más részt szükséges,

hogy kevés, de ismert és biztos hatásu

szerekkel ügyesen tanuljon élni, s hol a

szükség kívánja, - és ezt nem ritkán

kívánjal-gyorsan vagy fokonként, de

szembetünő enyhülést valósítson a hete

gen. Hogy ezen sürgető igényeknek az

orvos megfelelhessen, egészen más -

sokkal tovább tartó gyógygyakorlati elő

készületet, sokkal kiterjedtebb miveltsé

get, élet- s emberismeret kiván, mint

ez előtt, midőn a szokás és pistas ha»

talma, s a nimbus, mely Aesculáp luù

bogóját környezé - a gyakorlatot Вину.

nyűvé sőt kényelmessé tevé. - Uraim!

nem léptünk- e ki a gyakorlat mezejére a

nélkül, hogy beteg kisdedek néma kór

jeleit vizsgálni, a nélkül hogy beteg gyer

mekeket gyógyítni láttunk volna, ámbár

ezek képezik tán rendszerint a kezdő

praxis nagyobb részét? Vajjon nevezhet

c valaki egy rendet, melynek gyakorlati

kiképezése aránylag oly silány lett volna;

mint az orvosié? Ki hiányaink fedezésé

ben vagy önámításban találja kedvét s

boldogságát _ az ne olvassa Dietl so

rait; ki hivatásunk magasztos Feladatát, s

a jelen kor igényeit tisztán fogja föl -

az megilletődés nélkül nem olvasandja a

zokat

Kivonatok orvosi lapok- és munkákból.

Él», életrend, gyógyzer- én méregtan.

'11. А szépnönyének levelei

mint óvszer a vén-köhögés ellen:

Dv Schw öde rtül. — А megszárított és

összevágott szépnőnye-leveleknek mintegy

nehezéknyi mennyisége tüzes parázsra hin

tetik, s az ekképpen támadott gőz a Vérkö

pésben szenvedő betegek által szívatik be,

mire a vérzés azonnal megszünik. Minekutá
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na sz. ezen módot egy nem-orvos által jó

sikerrel látta volna alkalmaztatni, maga is

аж 7 tüdövérfolyási esetbcn használá, s а

siker mindenkor biztos volt, a nélkül, hogy

a göz különös alkalmatlanságot vagy nehéz

séget (kivéven néha egy kis ingert а köhö

gésre) okozott volna. Ellenben semmi sikere

sem volt а levél-fözetböl fejlödö göz belebe

lésének, melyet sz. szinte néhány esetben

kisérlet gyanánt használa, valamint a szép

nönye-vonat belsö használatának sem. А do

hánynyál vegyitett szépnönye-leveleknek do

hányzása rég óta ajánltatott a görcsköhögés

és fuladozás ellen; s Schönlein a gyomor in

gerlékenységének lehangolására igen ajánlja

a leveleket vérhányás ellen. А szernek ezen

tulajdonsága kétségkivül sokkal gyorsabban

nyilvánul, ha az gözformában belehelve a

~tiiclíiteildlártyának idegdús felületével közvet

len érintkezésbe hozatik. Mindenesetre meg

érdemli a fáradságotfhogy ezen kisérletek

gyakrabban ismételtessenek7 minthógy a гуа

korlatra nézve igen пазу nyereség volna, ha

ilyen kétségbeesö esetekben az érvágást nél

külözni lehetne, melynek alkalmazása által a

már jelenlévö gümökór oly könnyen fejlödik

ki. (Öster. med. Wochensch. 16. 52.1844.)

М е с 2 n e r.

IB. А jegeczedett legsavas

(лавине; (argent. nitric. ehryst.)

hatályonágáról a hasfolyás ellen

Syermekeknélä Dr Henochtul. —

Trosseau javaslata szerint a berlini jár

kórodában is használtatott Romberg által

a jeg. legsavas ezüstéleg makacs yhasl'olyások

ellen gyermekeknél. А szokott vény ez volt:

Rp. Argenti nitr. chryst. gr. semis-_ unum,

sol. in Aquae dest. q. s.. Mucil. rad. salep

unc. duas et semis, Syr. Diacodii unc. semis

MDS. 4szer napjában 1— 2 kávés kanálnyi

val bevenni. Sz. Щеп 12, részint heveny,

részint idült hasfolyási kóresetet ír le, me

Iyekben ezen szer, gyakran más szereknek

siker nélküli adaglása után, gyorsan és min

den rosz kövelkezés nélkül mozdítá el a be

tegséget. Söt még ott is, hol a kórjelekböl

legnagyobb valószlnüséggel bélgümò'kórra

lehete következtetnünk, a legsavas ezüsté

legnek sikeres hatása nem шагать ki. Csö

rékben ugyanegy idöben, mint Trou sse а u

ajá nlja, ezen szer nemelkalmaztatott.

(Journ. für Kinderkrankheiten 1844 Julius.)

M e с 2 n е г.

19. Ézrevételek a heveny

спины: kinahéj дна" orvollása

“511": Р 0 ph a m tu l. — Azon hasonlatos~

ságnál fogva7 mellyel a lieveny csúz né

mely körszakos, s kinahéj által gyógyitható

hetegségekkel bir, ezen szer már hosszabb

idö óta ezen betegség ellen alkalmaztaték,

habár is Haygarth ot kell mint föajánló

ját tekintenünk ezen gyógymóduak, kinekta

pasztalatait késöbben Рг. Davis is (Lancet.

Jan. 1844.) megorösífé. Ennek következtében

sz. is fölhivatva érzé magát arra, hogy ezen

szerrel kisérleteket tegyen, melyek által mcg

gyözödött arról, miszerint a kínahéj a Тёп

említett betegségben ugyan fóltétlenül nem

.'ijánlamdóJ mindazonáltal mégis megérdem
lil, hogy el ne hanyagoltassék, s következii

alaptételeket állít. fól: 1)ilgen fontes dolog,

hogy Ipielött a szer használtatnek, a szüksé

ges kiürítések hajtassanakvégbe, lia csak

valamely ok következtében nagy gyengeség

nincsen jelen. — А szernek legalább sokkal

gyorsabb hatása van, ha a hetegség még

vjókor ürítö szerekkel orvosoltatott, s ennek

ideje sem volt a testben mintegy lete

lepednie, miért is a szer, ha az elsò' гопа

mok tiszták és egyszerüek valának, sokkal

könnyebben nyomja el a betegséget és óv

meg a következésektöl, mint akker, ha több

szöri visszaesések után hajlam képzödött a

belegségre. 2) Különösen1 javallva van ezen
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szer a tüneményeknek körszakosságánál, a

rohamközidöknek hosszu tartásav és teljes

láztalanságánál, különösen akkor, ha a bör

savanyús, olvadó izzadással födetik be, е

шеНеЫ; а fájdalmak el vannak távoh'tval az

érverés kicsiuy és gy'ónge. 3) A jó siker Щеп

nem fúgg annyira a magy adagoktól, mima

váltólázban, söt a kénsavas kinalnak nagy

adagjai az emésztést zavarják meg és ismét~

lésekre nyújtanak alkalmat. 4) Legczélsze

rübben adatik ezen szer akkor ‚ ha enyhülés

állott be, s mihelyt kórerò'sbülés mutatkozik7

annak további használata is fölfüggesztetik.

5) Nagyobb foku emésztési zavarok, аду

vagy heveny szívbántalmat jelentö tünemé

Dyek ellenjavallják ezen szer használatát,

mely ízbántalmakban is kevésbé hatalmas7

mint egyéb gyógyszerek, kivévén, ha пазу

gyengeség van jelen, s az ízeknek formája,

a наш hogy nagyobbszerü pusztitások vol

nának jelen, meg van válLoztatva. Ez utolsó

körülmények közt е szernek kellö használata,

összekötvén azt kénnel sat., gyakran heveny

rohamoknak vísszatérését gátolja meg, s a

kiömlölt folyadéknak fölszivódását mozdítja

elö. 6) Azonban mindenkor gondosan kel/l Ii

gyelnünk a betegség lefolyásáral s a szorrel

azonnal fölhagynunk, mihelyt emésznehéz

ségek állanak be. (Dublin Journ. Septemb.

1844.) Meczner.

20. Az édel hignnynak .hasz

nůlatůról: Dr Rampoldtól. — Sz. az

édes higanynak meleg .barátjaként nyilatko

zik ezen szerröl sok bctegségben, kivált

gyermeknél, s használatától, vagyis iukább

rosz következményeitöl mit sem tart. Többi

szerek fölött azon elsöséggel éír, hogy ат

könnyü szerivel beadhatní. Az étvágyat ugyan

kissé megcsökkenti, mindazáltal, hogy ha

Czélszerüen alkalmaztatik, nincsen azon gyen

gitö, a testnek elsenyvedését maga után vo

nó hatása. — Nagy adagban és hosszu ideig

használva gyermekeknél rendesen nem idéz

elö nyálfolyást; de hogy ezt elö lne hozná

mindaddig, mig gyuladás létezik a testben7

sz. saját tapasztalása után tagadja. Már több

év ,óta sz. különféle gyermekbetegségekben

az édes higanyt. igen jó sikerrel nagyóbb a'

dagokban, mint rendesen, használá, így p.

h»- 2 éves gyermekeknél 4 — 12 szemer

nyit egy nap alatt, söt többet is ott, hoi

bövebb hasüri'téseket gyorsan szükséges elòÍ

idéznì p. о. heveny agyvízkórban, стар;

Ьап. —— Hasfolyások megállitására napouként.

csak 1 — 3 szeniernyi adatik. — А bevétei

könnyebitésére gyermekeknél sz. az édes hi

ganyt gyakran valamely sürü nedvben hasz

nálja, mint: Rp. Calom. scrup. semis, Syr.

Ahh., Aquae destill. aa. unc. semis-«draak

sex DS. 24 óra alatt bevcnni. Csak ott, 'ho'l

а gyermek ápolóiban kevesbé lehet bizni, sz.

fölosztoit porokat ad, melyekhez, há erös

hasfolyást akar elöhozni, h cseppnyi alnò'

olajat (ol. croto.) fesz. -» Ámbátor pedig

az édes higany közömbös sók> (salamo

nyát, halvanyos, iblanyos, bróm- és kék

Savas sókat kivévén) és savak (kivévén a leg

és kéksavat) által rendes hévmérséklet mellelt

nem bontatik szél: mindazáltal ezen össze

köttetéseket semmikép sem lehet ajánlanunk,

söt elövigyázattal kell lennünk még akkor is,

ha az édes higanynak bevétele után riividebb

vagy hosszabb idò' mulva olyan szerek adat

nak bel melyek által az édes higany többé,

kevésbé szétbontatik; minthogy az édes hi

gany a gyomornedvek áltál higélecscsé vál»

toztaiva, az utána bevett savakkal. ártal

mas sókat képezhet. '- Így látott sz. a kén-~

sav altal, mely az èdes higanynak bevétcle

után hosszabb idö mulva nyeletett le, s s'a

vanyú gyümölcs ál'tal à Zittmann-,fözetnek

használata alatt heves gyuladásos tünemények

kel összek'ótött hascsikarásokatI támadni. De a

szénsavas keseréleg, a rákszemek s más ég
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vények is` l(mellyeka`g‘§7.'§\l¢r.'irn az édes higany;

nyal együtt adatnak azon czélra, позу ezek

által a tán létezö gyo'morsav közömbösl'tes

sék)`képesek az édes higanyt sze'tbontani,

s az ezután bevett savakkal ártalmas sókat

képezni; sz. ezen égvényekel. inkákb 34 órá

val a higany bevétele elött szereti adni azon
esetben, ha gyomorsav elöuralgásától van

l oka Lartania. Ugyanezen okokból a rabarba

ra-festvényt és szörpöt is, ba készítésüknél

haméleggel vagy bóraxxal vegyite-ttek, ke

rülnì kell. Továbba sz. igen rosz tüneményc

nyeket látotl. elöidéztetni az iblanynak belsö

használata és a higanyírnnk ugyan egyidöb'elì

külsö alkalmazása мы. А bekent rész'fa'j

dalmas és gyuladt lett, a torokban égeté's,

összeszoritás mutatkozott, hozzájött még el

rekedés, пазу gyengeség, láz. Ha a higany
és iblanynak egymást fólváltólhasználatára

gyakçan semmi rosz következmények sem álla`

nak be, ezt lcsàk az édes híganynak kis adagjai

ból magyaŕáilu'átni, milyekben ezeh szer leg

többnyire adagoltatik.  Kéksav és kéksavat

magában foglaló szerek szinte ártalmasan

halnak, lla édes higannyal adagoltalnak,

minthogy ez s'zétbontatik és` kéksavas hígé

leg,és hígfólhalvag (rágó higany) képczlet

nek. Vannak kórállapotok, melyekben az é

des higany, mint tudva van, semmikép sem

felel meg, ilyenek p. a górvélyes, angolkó

ros alkotványok, a gümökór, azou agyvl'z

kór, mely eröS hasfolyás- vagy vérfolyások

ra következik, hol az édes higany а kórál

lapotot még inkább'fólmagasztalja és a ha

'lálós kimenelelt síetteti. -Az újabb idökben

annyira kedvelt terecsnyi adagok (cálomel

scr|1`p‘.'1)'az alhasi ideges lázakban meglet

teknél sz. szerînt a betegeégnek rosz indula

tu természetét megkisebbítik, s kedvezöbben

hatnak az lzgató gyógymódnál. 0ly fényes

-silœreket'azónban7 mint sok más orvos, sz.

.soha sem паразит ezen gyógymódtul, söt

néha egyetlen egy adagtul föleg ingerlé

keny egyéneknél ——- tetemes roszabbulás,

nagy gyöngeség, ájulások, gyomorégetés ál

lottak be. Nyálfolyás s egyéb híganybantal~

mak gyakran egyetlen egy nagyobb adag u

tán jöttek elö, gyakrabban ugyan akker, ha

széküritések nem következtek be, mint el

lenkezöleg. А higanykórnak megjelenése nem

szolgált mindég biztos jelül annak, hogy à

szer a betegségre hatást gyakorolt. —- На

hagymázbelegeknél a kórfolyam föleg a t0

rok és tüdò'k nyálhártyájában központosult,

akkor az édes higany kevésbé hatott kedve

zöen. Ha а szer a betegségnek Gik - Sik

napján alkalmaztatott, akkor igen ritkán volt

kedvezö sikere, föképpen, ha ezelött már

izgató szerek használtattak volt. Az édes hi

gany más szereket koránsem teszi nélkülöz

hetövé а hagymázban. E mellett az érvágás,

hánytatók, hashajtók, s késöbben az izga

tók Шаман szükségesek; a hasfolyások szin~

te nem ritkán más szereket, p. о. az eczetsa

vas ‘ólmot íge'nyelnek.  De más betegségek

ellen is'kedvezö sikerrel használá sz. az é

des,híganyt 10  20 szemernyi adagokban

mint p. az alhas ls életmüveínek gyuladásaî,

gyuladásos takár, agy- és'gerinczagyagylob

ellen, örjöngésben (Mania). Еву 20`éves ifjń,

ki ez utolsó kórljan szenvedett, ekképpen

gyógyíttatott meg; 5 hónap alatt 30 l2 te

recsnyi édes higanyt vett bc, a nélkül hogy

а higany ismert rosz következményei állot

tak volna be. - Erös gyuladásoknál gyerme

keknél szerzö elcinte 4, 6, 8 szemernyi ada
gokat adat be, s erre а szert kisebb adagok- I

han folytatva használja. _ Vérhas ellen

gyógyerejc az édes higanynak színte sok ша—

gasztalóra ваши. Sz. ш 21 betegség elején

gyermekeknél néha szerencsével használá,

azt azonban szinte oly kevessé tartja alkal

matosnak, mint a mákonyt, minthogy а jár~

ványok jelleme nem mindenkor ugyanaz. -
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A zöld üritéseket, melyek az édes higany

használatára következnek, némelyek а szer

neka májra történöbehatásától s öregbitett

epekiválasztástól, mások ismét а hélfalak

fólmagasztalt cselekvöségétöl származtatják.

Az elsö nézet ellen azon zöld sártömegek
szólanak, melyek az tédes higanynak elöleges

alkalmazása nélkül ,gyomor- és bélloboknái,

kolerában, vérhasban fölülröl és alulról 11111—

tetnek ki, s melyeknek semmi keserü ízük

nincsen, és egészen más zöld színük van, mit

az ерёпек; továbbá az, позу az édes higany

nem jut mint ilyen а májba, hanem a bél

huzamban, vagy vérben bontatik szét, s kö

`'iletkezöleg ezekre másképpen nem hathat,

mint a többì higanyszerek; a kenö-gyógy

módban azonban, 1101 а1115апупа1< 01у nagy

mennyisége vétetik föl a testbç, semmi kü

lönös behatást nem tapasztalunk amájra vagy

epeelválasztásra Itörténi. — Az édes higany

_mint ilyen c_sak а bélhuzamra hat s hasfo

13111511102 elö. Ha frià epéhez sósav, vagy

nagyobb mérséklet mellett édes higany ke

vertetik, akkor igen erös fü-zöld szint nye

rünk, minöveIVaz epe májában soha sem bir;

tehát nem öregbitet-t rendes, hanem az édes

higany által megváltoztatott epét, calomelszé

keket hoz elö, és pedig ezen változás nem

а májban történik, mely soha sincsen zöldre

színezve, hanem többnyire csak a bélcsöben,

hamarább vagy késöbben, erösebben vagy

gyengébben, minthogy az epefestszer igen

változékony. Ha Simon а calomel-székek

ben sok epét fedezett föl, ez csak ounét

Származhatik, hogy az édes higany, 321111—

úgy mint a többi hashajtók is, а bélhuzam

nak fölmagasztalt cselekvò'ségével együtt,

egyszersmind а májt is nagyobb mun

kaságra inditjn. Az édes higanynak hatását

a hagymázban sz. következöleg magyarázza:

az édes higany a bélcsö takhàrtyájának mun

kaságát magasztalja föl, föleg azon helyeken,

hol ingerlés és lerakódása történik azide

gen anyagoknak, melyek a hélfekélyeket o

kozza'k. Ekképpen ezen anyagoknak kiválasz

tása hozatik elö, mielött azokrmég helybe

lileg és általánosan történendò' rosz hatásu

snkat kifejleszthették volna. Hüsítò' hashàjtók

igen kedvezöleg hatnak franczia orvosok sze

11111, sz. azonban hiszi, hqu az édes hi

gauy elsöséget érdemel, minthogy a bvélcsöben

hosszabb ideig marad meg s kevesbé számos de

sürübb hasürüléseket idéz elö. Ezen nagyobb

sürüség, úgy látszik, onnét származik , hogy

az édes higany а fchérnyét (aibumen),

mely hagymázszékekben igen bô'ven találta

tik, hegeszti meg. Az édes higany ezért fö

leg azon idomban hat igen kedvezô'leg, mely

ben a béltakhártya föképpen van megtámad

va, mlnthogy reá közyetlenül hathat be; 110—

vésbé 011, 1101 а torok és mell vannak föleg

megtámadva. (Heidelb. med. Anual X. 2.)

Mecznen

Az anyarozsnak (locale

Pr. Sa

cherotul. — Elöadván sz. az anyarozsnak ter»

mészettani tulajdonságait, arra fìgyelmeztet,

men-ynire fontos gyüjtésre nézve а kellö idösza
kot megválasztani ,ihogy hathatós gyógyszert

nyerjünk. Az anyarozsot nem szabad kifejlödé

sének elsö napjaiban gyüjteni, midön még fe

ßl.

cornutum) gyógyhatásáról;

lhéres, csak fölsö végén barnás, belül szennyes

fehér, kissé ibolyaszínü, kedves l'zü, minden

mérges tulajdonságok nélküli. Csak 8—10

иарра1 ozután nyeri ela kellö érettséget.,Me
rönek, nem ránczosnak, nem férgesnek, s 2

esztendò'nél nem öregebbnek kell iennic.

Nagy höség megsemmisiti az `0103151. -

Századunk második évtizede óta 111132

náltatik az anyarocs orvosok által mint

szülfájdalmakat elömozditó szer, por- vagy

forrázatként. A legtöbhen méhre való 11:11:1

sát igazolva találták. Ha vannak olyanok, kik

а szert hatástalannak tapasztalták, akkor
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ennek oka bizonyosan `ab'ban rejlik, позу

nem вена ìdöszakban gyiijtött, vagy más

módon megromlott anyarozs használtatott

volt; s ha ismét mások a magzat ell'mlásának>

vagy egyéïi ros'z kö'vetkezményeknek так

tanúi, akkor ez ism`ét hizonyára az igen-nagy

ádagolmak s a nem kellö idöpontnak, mely

ben alkalmaztaték, имевшие». lsmerete

sek az anyar'òzskóräak (merbus cerealislgör

csös' tüneménye'i, ha az anyarozsnak na

gbeb mennyiség-e a tiszta rozszsal vegyilve

étel gynnánt emésztetik föl', melyek szél

hüdéssel és fenével végzödnek.-A hatha

tós részek, melyekel az anyaro-zs tart таза—

ban, föképpen езду vizes, egy gyanlás ki'

vonatban s еду álló olajban (ol'eum llxnm)

fogla'ltatnal'r. На áz anyarozsot forró vlzzel

выдан le, akkor egy folyad'ékot ’nyerünlg

melyböl' meghülés után egy csapadék válik

el, mely gyanta- (resina) és mézgäból áll, a

mig az olaj felül úszik, s a többîtöl könnyen

elválasztható. Elpárologtatván a folyadékot, a

vizcs kiyonatot nyerjiik. A csapadékol, továb

bä azt, a mi а szürön maradt, langban fö'l'ol

vasztván, s az olvadékot elïpárologtatván, а

gyantás kivonatot kapjuk. Vegytani szélbon

tások után az anyarozs súlyra nézve 4'12 vi

zes kivonatot, léy éyantás kivonatot és Vas

olajat foglal magában.
y Avizes kivonat (Extr. haemosta

поит, Ergotìna) vörösbarna szinü, ozmazom

féle szagu, csipò's, keseril izü; általában

véve lenyomólag hat az edényrendszerre, kü

lîïnösen pedìg a hajszáledényrendszernek

visszeres részére , s az együttérzideg- és á

gazataira való hefolyásánaîl fogva, hatását

föleg a mébedényekre és nemzörészekre

gyakoroljà„Ezen kivonzit föképpen пазу si

kerü volt azon esetekben,. melyekben vér

tte és vérböség uralkodtak elö, p. a nem

вывез méhnek llgyakran visszatérö vérfolyá

saìuál, vérfolyásoknál kezdödö elvetéléssel. —

А „ещё r'észek vérböségéi ватта ш:

salt a lassu méhlobban, a-hószámhiányban:
önf'ertözésbenlés mag'ómlésekben nyi'lvânfìâ'.

Hatályos szinte a méhtakár-, orrvérzës-, til'

dövérzés-I vérliugyozás-, szivbetegségek- és"

vérzési bibora'nyban. -Az anyarozsforrázat,

mely hamlyosságái плед а им Ыуопёъпёй'

köszöni, szerencsés eredménnyel alkalmaz

вагон továbbá а körszakos lázak, félszélhiì

des, a húgyhólyagnak szélhiidése, takhár

iya-bewgségek, гать hörgiob, Büzös nitro'

lyás, giìmös elevesedések ellen, mit sz

saját s idegen tapasztalá's után sok példávaIe-í

газа. — ` A szernek а szülés el'ô'mozdltásá
ra való befolyásának kifúrkészésére', a vizessA

kx'vonat olyan esetekben, hol а szülfájdalmak
meggyengülésén vagy teljes megszünéslênl

kivül a magzat kihajtatásának Seinmi sem állt'

útjában, meglehetô's пазу adagokban2 30:

szrnyi 2 óra lefolyta alatt alkalmàztatott, á nël

klil, hogy ez által а méhnek muhkaság'a rosal?

legkevésbé is fölingereltetett i'lolnai;< Еву-"Шт;

szik tohát, hogy ezon kivona'l/nein halle?

gyenesen mint szüll'ájdalmakat AI~el'z'ìniozßiílçfQ

szer. _ . . „. ‚' “"
А gyanlás kivonìart` {Ем}? resi*

nos.) sótétbarna szlnü, semmi kül'ónös s'zagli,`
de igen csfpös és keserü ízü. Bonj ealu-ìy

ki е szerrel állatokon kisérleteket tettQIáztI

majdnem egészen hatástalannak, legalább ár

tatlannak tapasztalá. — Ö maga é'hgyomorra`

bevett 1 óra lefolyása alatt 2szerre 5 sze

mernyit, ibolyaszörpben. Az elsö adag után

gyenge égetést tapasztalt a torokban, nehéz

`séget a gyomorban, émelygést, mely Шпе

mények a második aflag után is1 de kisebb

inértékben, jöttek elö. Késöbben gyenge é

getést érzett a húgycsöben, melyböl a nap

lefolyása alattnéhány cseppnyi taknyos savós

folyadék szivárgott ki. B. barátja 5 szemer

nyit, langban fólolvasztva és vizzel yfóleresztf

ye, 2szerre lvelt be. Ugyanazon‘tilnemények

1

\
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— kivévén a húgycsöe'getést -— állottak be.

Midön néhány nappal ezután 10 szemernyi

Li-gyaniilyképpen vétetelt volna be, gyönge

fiijdalom mutatkozou. а gyomorban, csekély

s_zlirás a húdcsöben, egyéb semmì. -— 15

szemerre, .melyek néhány nappal ezután vé

пене}: voltbe, ugyanezen tüncmények kö

vetkeztek. A gyantás kivonatnak юны ugy
iáitszik, nagyobb adagokban sincsen mérges

hgtása, de inindenesetre ingerlöbben és iz

ggçóbban hat a vvizes kivonalnál. A méhnek

mngatási és érzési idegeire izgatólag, s

visszsugáriat által egyszeŕsmind a többi ide

ваше is hat, melyek szülésnél külön'ósen

n_iùpkásak. ,De ezen behalás csak akkor tör

teńik, ha a szülés már kezdetét vette. Szü

lêknél, hol a hólyagvl'znek elmenése után a

niéhnek munkátlansága {Шеи Ье, а gyantás

liivnnat alkalmaztalon (Rp: Extr. resinos. se-.

cal.v èorn.v dr. semis, Aquae destill. unc.

quinque; Sol. D. S. Minden 10 perczben 1

evökanálqyit) s а keveréknek még tökéletes
lievételeelöttlevrös szülfájdalmak álloltak be,

inelyek мы а szülés szerencsésen végezte

ték be.

Az álió olaj (Oleum ñxum), mely

az anyarozsban познании, Ыг mérges tulaj

donságokkal, s a morbus cerealisnak saját

ságos kórjeleit bozza elö. Ez lenyomólag hat

az iöegközponlokra, minden elöleges fólin

gerlés vagy gyuladás nélkül.

Kisérletei után indulva sz. következö

gyógyjavallatokat álli't fól az anyarozsra néz

vez 1) Az anyarozs, s különösen a gyantás

kivonat javallva van, lia a szülés elkezdö

абы, а méhnek nyaka спит, а méhszáj ki

пут, а hólyagviz elment, a gyermek hely

zetc jó ,_ de a iàjdalmak rilkulnak, тазу е

" észen kihagynak, s a szülö nagyon gyenge.

_ A por', vagy mindkét kivonat összekötve,

hg'iy szülés elölt, glatt vagy után erösebb vér

fçlyások штат, melyek könnyen vesze-

а

f .

д

delmes színt ölthelnek magokra. _3) На а

méhnek munkútlansága (szülésnél vagy hó~

számhiánynál (Amenorhöe) ennek vérrel va

ló túltelésétöi származik, a mikor az anya-,

rozs, elörebocsátott érvágás utá-n, kitünö
hatást gyakorol. E'llenben ellenjavalltatik, ár-V

talmas vagy hatús nélküli e лег, ha a szü

lés még el nem kezdödött, ha а magzatnak

helyzetc nem kedvezö, ha a medenczének

idomtalansága , daganatjai annak térét meg

szüki'tik, ha a méhnek gyuladása vagy vér

bösége, a gerínczagynak szélhüdéses миа

polja van jelen.

Elvete'lést nem okoz e szer, kivévén

akkor, ha olyan adagokban használtatik, mc

lyek a morbus cercalist s ez által а mag~

zat elölését okozzák. Söt a vizes kivonat, az

érvágással együtt azt erösen gátolják akkor,

ha az a méhnek vérböségén alapszik, s а

méhlepénynek elválása még nem állott be.

Àltalában sz. az anyarozst kicsiny és gyak

ran isméllendö adagokban ajánlja hasznúl

tatui, még pedig a vizes kivonatot 6 _10

szemernyit. napjában idült bántalmak ellen:

10-15 percznyi köz idökben s kissé na

gyobb adagokban veszedelmes vérfolyások

eilen. A gyantás kivonatot ugyanazon adag

ban a szülfájdalmak elömozdítására. A por

ból sz. soha sem адом többet 12 szemer

nól, adagokra fölosztva. Minthogy ez utol

s_ó több viz által kivonható, mint gyantás ré

szekot foglal magában, hatása is sokkal ha

sonlóbb а vizes kivonatéhoz; mindazáltal sz.

hasznúlatra inkább a kivonatokat ajánlja,

minthogy ezeknél az adagot körülmények

szerint sokkal pontosabban határozhatni meg.

(Giorn. di Torino 1844. Aprilís.)

„ м е с z n e r.

u: Anyarnzs "Ну (won-lult)

ellen: Dr Canutit_ul. - Sz. ezen szert

kétizben kitünö sikerrel vhzi'lsználái olyan sü

lyös bánialmak ellen. melyek makacs váltó
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vláz- következte'hen támadtak. Az adag 6 sze

merböl állolt vminden 2 órábnn.V >A kedvezö

eredmény legközelébb az izmok fölmagasz

talt munkaságában mutatkozott, a foghúsnak

» szederjesessége és vérzése megsziint,a bete

gek ágyukból fölkeltek. Minthogy azonban sz.

a szernek hosszabb ideig tartó használalától

мы, általment a szokott növény-nedvek al

kalmazására, annál is inkább, minthogy e

zekrenézve az évszak is igen kedvezett. Ezek‘

nek használata alatt azonban abeteg nem csak

под nem javultak, hanemfcsak hamar ismét е

lòbbi állapotukba estek vissza,s sz. anux vo

micához folyamodott, annál is inkább, mint

hogy az ágyéklájban és az alvégtagokban fc

liiletesen s ismételve visszatérö fájdalmak,

az izomgyengeségnek gerinczbántalomtól va

ló függését gyanittaitúk. -— Ezen szer s а na

dályok köpöly'ók, al'óeticus és i olvasztó

gyógyszerek egyidöbeli használata mellett а

bánlalom lassan игуан, de teljesen elmoz~

._dl'tlalolt.

A vél'- és idegrendszer sz. szerint az

.anyarozs iránt igen iogékony, de valjon

„а: clsönck vagy utolsónak visszhatása uml»Y

- коник? е elö, igen nehéz volna mcghatàrozni.

..Sz. szerint igen valószinii, hogy az anyarozs ‚

.`

. zen hatás „свай közvetve hozatik elö a vér«»

az idegrendszerre izgatólag hat, de hogy е

>rendszer által. (Bull. di. Bologna. Máj. Júu.

. 1843.)

n; Milnnni körösbogár-tnpau f a тешу“ akarunkv ng. am

E.‘¿S.ntá n. Rp: Resinae elemi, Styrac.

»Aliquidf ana 125 gramme “`), Cerae flavae

-150»grm., Camphorae 30 grm., Cantharid.

4Subt. pulv. 350 grm.-A gyanta és viasz

együtt olvasztatnak fól, S ehhez aztán hozzá Ir

' tétetik >a styrax és a körösbogárpor, az egósz.

mintng 'é óráig gyenge tüznél marad. -

Ezen idö után az egész töxneg a tüztól eltá

_, ") 1 grnmnne .= 413 nemer.

~

volittatik, s mihelyt meglehetösen'näegliült,

-káforral vegyittetik össze; az ekképp' нут

tapasz gyorsan és biztosan hat. Ezenfv'ény

Louradour után van, еду másik Ménier

szerint kövctkezöleg> szól: Rp: Resinas

burg. 1500 grin., Resinae elemi 300 grni.,

Glibani 400 grin., Styracis liquid.~ 700

grm.. Canth. pulv. 1400 grm., Caphm.pu'l'v.

160 grm., Spirit. lavand. 6 grin. T. S. A.;

Egy másik igen czélszerü vény Попов-он

szerint: Rp: Picis, Cerae flavae, Axung.,

Canth. pulv. ana 250 grm., Terebinth. 64

grm., Spirit. lavand., thymi ana 4 grm- H.

s. a. Ezen keverék fekete tafotára kenetik, s

a bánlalmas részre tétetik, s rajta addigb'à

gyatik, még a savós elválasztás meg nem

szünik, vagy а tapasz magától nem es'ik`le.

(Bullet de therap. Febr. 1844.-) -Meczner.

,L наше-швам él ивы

mnzála ogy зубика! .commandlin

kéuitménynek (Baader happgjió
неге): Dr. Wlimmertiil. —- Ezen ké

szitmény , melynek készitésmódját bold. Baa

der orvos-lanácsnok csak halálos ágyán tet
te nyilvánossá, a jalappaffólótt azon elöny

nyel hir, hogy kisebb adagban használtat'

hatik s а nélkül hogy kellemetlen izt hagyna

maga után, vagy pedig hányást hozna elö,

mégiâ ugyanazon gyógyeröt fejt ki. -—- A'tisz

la resina scammonii elöállitására sziikséges,

 

м е с z n e г. _ „hogy a porrà tört scamonium alcppense-bäl,

-üvegbe tegyiink,

s ehhez annyi borlélt (spirit. vini каштаны.)

öntsünk, hogy ez mintegy újjnyi magossńg

ra az üledék шиш álljon. Jól bßkötveÀezen

keverék egy mérsékelt meleg helyre шиш;

s _ngpjában többször_ zavartatik fóla Iin'mdad
di'g , mig az плешек àznijtól el inem_»vált.l-'

8 пар __mnlva a folyadék szůrò'n keresztül ,ç_gy

czukorüvegbe блюёт A kiüriteitázó-ümg

be még 3 obonnyi borlél ёжик, ¿einnét

pedig а szüröre vitetik által,.s _a szürt'i a



-60 11137, ‚610116062, »8i/MSW' ‘és ”же?“

çzukorfiivegen addig hagyatìk, mig a ose

çqgés meg ,nem 521111111. „Eme aztán 211011011

„029122010. 1152121 ш nawak mindaamg,

1 mígcçak csapadék 110р2111111‹‚11101у 1182121 1112201

, addigöblítxetikLmig yaz minder; idegen 502111211

‚01.00111105211, -— Az lekképpen пу011›1152121

‚ткани ¿apes чтец vagy porczellán edényben »

.azárittatik A fönmaradt léles-vizes folyadék

„párolgó edéuybe tétetik, s a borlél további

_ használatra lepárologtatik. -- A 115210 gyanta

Liiijed-ékeny mint az üveg 05 211101520.

¿a .di Baader ke'szitméuyt eleinte

agummi arab., bals. canad., sap. venet. 05 5уг.

amygd.-ból 110521111 boritékkal venta be. De

migthogy 02011 folyadék nyárban könnyen

megromlik, а21 elvetve'n, késöbhen esak

porrá Lört bisquit-tal adá, mely 101111211 a

.gyermekek is Iegjobban sizeretk. Sz. leg

alkalmatosabbnak találm a következö vényt:

:Rp: 4105111. seamen. dr. unam. Sapori. venet.

gr. quinque, Sach. albi pulv."gr. 55, misce

101011110 111 fiat pulvis subtilissimus , 0111 2111110

150115101 terrendo Bisquit. pulveris. 11110. unam.

Aquae (1051111. q.

82811

5. 11. f. massa tenax ae

quabilis. aere siecanda. Massa siccata divi

'deuda in duos aequales decem ponderis dr.

-unius. — Egy ilyen nehezéknyi adagban 6

szemernyi gyanta foglaltatik. — De ezukor

ral vegyltve 5211110 nem kellemetlen 1211 ké

,dsz'itmén'yg 8 s'zemer elegendö meglett em

bernél néhány 520111010101 elò'hozására: 6

52011101 `1.5 évos egyénnél; 4 52011101 7 —— 8

eveS gyermekne'l; 2 szemer 1 —— 2 éves

gyermeknél.- Ezenkivül még a legkelleme~

tesebb 'giliszta-hajtó szer is. (Neue med. ehi

. Img. 201150111. 17. 52 1844.) `

«bist i ‚m 25. А vlzizzasztó-gyógylnódról

'_(llydrosudopathie). -Leirása s el

nléleii è» думай-пан lnéltánylásu

enen ‘ij gyógymúdnnk:

Meczner.

Legrand

1111. А vizizzasztó gyógymód 21 viznek belsö és

5 k'üls'öalkalànazásúban áll7 azon 020110, hogy

I

y¿mala részint a höran 250113121 fölmagasztal

1055011, 101521111 а“ .börnek elválasztásai Ielö

mozd-itassanak. Össze vagyon 02 _kötve kü

10105 életrenddel s .naponkénti ezade leve

göbenì mozgással. Egyéhként akker, midën

`021011 51103111110111105211111101111. >vissza 11011 ma

gunkat minden más gyógyszerekiöl tarta
 

.11111111, ugy hogy ez 2111211 0 „legegyszerübb

gyvógymódïelnevezést megérdemli. — А 1111

111211 111051 az egyes miiködéseket, melyek

kel a vizorvosok 0111011, valamint a szigoru

05 igen rendszeresitett 011001101 111011, úgy a~

zokat jelenleg 101105011 111011621101п1 hisszük,

minthogy meg vagyunk gyözödve 211101, mi

képpen azokat úgy is minden orvos 0103011

‘döleg ismeri. Lássunk inkább gyógyhatalmá

nak elmélcfi méltáuylásához. A mük'ódö ele

nyek 02011 gyógymódban a viz 05 a hideg.

А hideg a szerint, 211111111 alkalmaztalik, re'

szint elvonóilag7 részint zsongitólag,

részint esillapitólag, részintperlig iz

gatólag hat. A viz, egyszerüen italul

használva, bizonyára soha 50111 fogja 21 101—

mészetnek gyógytörekvéseit akadályoznì, de

sok 050111011 0111 50111 11102111121111 , hévmérsék«

1010 211101 ugyan hathat,` müködésének azon«

ban gyakran vegytani lulajdonságai által kell

módosittatnia. Ha egy hideg 105101 21 105111011

10111101010 alkalmazzunk7 akker az ebböl

származó 01205 annál kellemetlenebb7 minél

hidegebb az alkalmazott 1051, 501 11011а 21

melegnek elvonása olyenös és heves, hogy

ez által élénk, égetö fájdalom, 561 néha

patlanások is okeztalnak.i‘.Ha már nagyobb

vagy kisebb mennyiségben vonjuk el a 1051

161 a melegséget, mely zsengitó, izgató e

rövel hir, akker az erre 1101/0111026 1121105

csillapitó. А meleg kinyujtja, a hideg pe

dig összellúzza a 105101101. Ekképpen 10110—

nik, hogy a hör kellemetlenül 01111101111, ha

hideg alkalmaztalik reája; hogy likacsai, Уа—

1аш1111 böralatti edényei összehúzódnak, 5 a
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.bennük минимумам vissza- 'és befelé

nyomják, p. a vérb a belsö, fontosabb elet

müvek Tele. На а hidegnek alknlmazása tie

Nább is Ео1учёвьгъагъ, akker ezen швам

‚левшуыаьь, s legelzárta-bb életmü'vekfre is

 teńjed ki; a ver megfos'ztva зарп- melegsé

I gévöl, nem меня többet az-agyat, -nem а

szlvet, s lassanként egymásután kivülröl be

felé minden pangásba megyen álnal. Ekkép

pen а halál szorongás ésv щадит пешш, de

biztosan áll be. Ekke'ppen a hideg;7 a legna

bgynbb esillapítószer7 elég hatalmns leend -a

test minden -müködéseinek megszüntelésóre.

De miként hathat a hideg elvonólag‘(revnl

sive)? A'természet egy megtartóerövel (vis

conservatrix) áldott meg, mely mindéga pusz

titásnak megtámadásai ellenymelyektölrülvéteténk, harczol. На nagy höséget en

gedünk valamely részreebehatni, ak'kona

nedvek azonnal oda rohannak, minthogy e

zek mint rosz höségvezetök, a belsö részeket

olbalmazzák, s kigözölgésiik7 mely =Csak~a

melegnek összeköttetése által jön Ilétre,

mennyiségben és h'evességhen синем—"А

`‘Ыбев Ugyanezen élö nedveket egy pillanat

nyira visszanyomja, de ha a hideg {шпат

megszüntelik, annál nagyobb hevességgel és

erövel térnek azok vissza; innéte` részeknek

'fbîdagaïdása és vörössége'; 'az elvonó hatäs

"Leengitóváv változik, ha 'ez t'óbbször ismetél

’t'etîk. ÍAz elvon'ás által a börnél: lîkacsáiiki

Ätágulnifk, az lezáltal nyert zsong' :(lonus)‘k’ó«

`'ifelkeztében a bör mük'ódésët 'tökéletesbeu

”пата végr'e ,’ mi az egëszségre nézve igen

Tontos. `Ekképpen tehát a hidegnek alkalma

` ìása pillànatnyira elvonólag hat, „вымыв

мы pe'dig zsongitólag. На az alkalmaz'ást

foväbbïólyiaçjuk, akkor камнепад, сзапарг

't'ó 'hätâs álland be ‚ ‘melyet alikëppen: érünk

él, ‘hdgy' а hidegëi ¿gddig engedjina bami,
mig s'ernmiv (veg)r csak gy'enge)" visszliát'äs

’ smwveikëzńa iöbbé'; â намёткам

azońban ìnem ezabad igen tetemesne'k ienne.

Sz. -ezì 3- példa 'által igyekszik behizßnyíta

ni: 4) Еву 2? éves leán'yka, овощу

havàdzäs швам, az ülö-fúrdëket (10-—— t2

'eentìgr.) használ'á- Ezen elvon-ó тмин: tö

Äkéletese'n -helyreůlîìtäk egészségét. 2) Еву

@SF-ES éves asszony7 lai> heveny mehlob

ban ezenvedett, 18 centigr. ülö-fúrdöket

használt, mindég Z óra hosszáig; a hév
rnérséklet; megtart'ására a штаны mindég

liideg 'vl'z önteték. Bzen ülö~i`úrdök lob e'l с

‘len zöle g hatottak, 5 hatàsuk gyenge ér

vágásek és 'cicuta-labdacso'k >álta'l erïîsltteteft;

a gyógyulás t'ókéletes volt. ‘3) Еву 44 -46

'éves `hölgy az e 'korban ‘gyakran e'löjövö

vérfolyásokban szenvedett. Á méhben шиб

dás és вещизм, детёныш пашни

jelen. - Az iilöifîîrdöl: éppen v:non тёти

“пажитник, mint ha"2'.l núm eletti beteg

nél ‚‘ csalc'még hidegebhen , ‘lŕogy »a vé'r ezen

életmllböfl másoltbà nycma'ssë'k'vissza. Hogy

' ez шиш; ‘bizonyltja a fejfájás és nymás,

rnely mindenkm- шип erösebb ívolt, ' inirïél

mvább твои, és fhiu-egebb 'voli а 'fürd'r'íl :Dr

"L a t o u r ’R о b e rt 'bizonyosfejfâjások Шё

'fúrdök általi «gyógyifásânzíkîkövetkez'ö ’elméle

ti magyaráz'atj'át a'dja sijszerint. 'Ezen orvos

мыши: i. -a медь azéri múiik el, mm

Ahong a vér, тегу az agyköztì/edényelìben

vkering ,' 'a ’hidegnek ö'ssz'ebúzó -ereje âltal И

"5еЬЬ'тет1Шёге 'sieri'ttálik' ös'szc, 5 "ez'älîíàl

ezen edén'yekei kevésbé'reszm и. винт

rint ez' s'zinte a vérnek 'megliül'ése által,‘fe

“han cs'ïllaîpnó шъаоп 'ЬбгъёпЬеЦ1‹.’Е$уёЬ1{ёЫ

"az 'ülö-fürdönek'sem einez, вшитая-тёщ
‘állltmány szerin't nem lëhet elvónô ‘erötrv't'u

iajaonnani, ha hosszabb neig ’ham-¿natie

'egy-aliez :m а иьш'гаакгш is. — А bei)

 belì_'l`úrdö’k' e'lvonó> erövel 'birn'ak ‚ Ы: ‘ŕö

“ vid rdeig ,‘ свптьргсдуат ‚ ‘ha -lmsszabb маг

'liasznältätnâkf ' Á liidègTúr'dökÜn kŕvtil meg

¿parmi 'les' e-söharaöŕfìéi is émnkj mciyek ъ.
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zon elönnyel hírnak, hogy az átázou. test

meg a levegò'nek is ki van léve, s hogy azok a

vért nem nyomják vissza a belsö életmůvek

felé a mint ezt a hosszabb ideig tartó hideg

fürdök teszik. Az átázott nyomîoltok a sze

rint, a mint vagy a levegönek ki maradnak

téve, vagy pedig a levegötöl száraz nyom

`i'olt által óvatnak, majd csillapl'tólag, majd

ismét elvonólag hatnak a vízorvosok állitásai

_ szerint; sz. szerintI azonban enyhitöleg és

v làgyítólag v halnak, minthogy a víznek (”61

szivódását elömozdítják; s igen hasznosak,.

minthogy olyan személyeknél is, kik az e

fgész gyógym'ódon menuek keresztül, birálati

és hö helybeli izzadásokat vonnak magok u

ián. A hideg vl'znek belsöleges alkalmazása

“выше igen hasznos, azonban kori'msem el

i-lenzi a borral való mértékletes élést. Ezek

.böl láthatni hogy a vízizzasztó gyógymód a

*teit Vmódositások szerint mint enyhitö vagy

zsongiió, mint tompitó, ingerlö, s az этап,

hogy a nedveket vissza nyomja, mini elvonó,

s ev szerint mint Fólzavaró gyógymódis te

"диетами. végrea hideg шнек böivása ы- _

gi'tólag és birálati izzadásokatelöhozólag is hat.

_ `Lávssunk már most, min betegségek

ben alkalmazható a vi'zizzasztó gyógymód ha»

_szon'naL Az önlényü láz- (febr. essent) és

’_ hagymázon túlmenvén, a gyuladásos beteg

_ségekre térjünk által. Melléletmüvek душа—

¿dásainál sz. а vl'zizzasztó gyógymódot` czél

szeri'iilennek söt kárognak valija, minthogy

i az által a vér eröszakkal hajtatik a bel élet

müvekhez vissza. Söt a halált is vonhaija
maga után olyan szerńe'lyeknél, kik giimölk-A

ben szenvednek7 vagy kiknek gyenge mel

lük van. Sokkal nagyobh haszonnal és si

kerrel alkaimaztathalik agylobban, az alhas,

h_úgy- és nemzc'i-eleimüvek gyuladásaiban p.

o.vgy0mor‘lob, gyomorbéllob-, méhlob«, he

rclobban sat. Ezen betegségekben még ak

> ker is némi haszna van ezen gyógymódnak,

ha idülten folynak le, csak hogy ekkor in

gerlöleg és elvonólag kell hatnia; ezeknél

különösen а bört kell zs'ongítani törckeduüuk,

mely rendesen müködéseit igen rosszul hajt»

ja végbe, föleg ha az emésztési életmüvek

képezik az idült Ygyuladásnak föszékét. Щеп

különösen a zuhany alkalmazható; az izzadás

kevésbé hasznos. igen hasznosnak látszìk a

vizgyógymód az íz-esúz ellen, részint annak

heveny, részinl pedig és föképpen annak

idült idoma ellen. Mindazáltal alkalmazása

mindenkor veszedelemmel jar, minthogy a

csúz minden Нашем betegségek közt leghaj

landóbb az áitételekre (metastasis), különö

seuf a szi'vre és mellhártyára töriénendö alt

tételekre. На idült a kórállapot, akker c

zen körülménytöl ninos anuyira mittarlanunk,

s inne'tl magyarázhatók a nagyszámu ylieçlve

zö eredmények. Köszvény ellen szinte ады

talék ezen gyógymód, niely ámbámrA nem

ugyanazonos a csúzzal, ehhez mégis nagypn

hasonlít. На javulást, vagy gyökeres-gygí

шиш akarunk elöhozsni7 akkor azt egész

kiterjedésben szükséges alkalmaznunk. Az

idegkórok közlI sz. legelöl az emésztési élet

müvek idegkórairól tészen efnlitést, paint p.

o.;gyomorzsába, gyomor-bélzsábáról; s meg

engedi, hogy ezekben szinte l1aiása¿leheta

vvizgyógymódnak, ha ez egyidöben regénves

tújék, tiszta levegö és kellö étrend állal

ngámolíttatik. Ezen botegségekben természe

tesen a bò'r rosszul hajtja végbe můköcléseit;

ha семь ezek a vizgyógymód által Vrendbe
hozatmk, akkor a többilkórjelek is lassan

ként el fognak tünni. A sápkór, a hüvely
шпаг, (mig, nem kórjeles bántalmaia méhnek,)

az ágyékl'ájás (Lumbago), melynek oka xgynk

ran _gyomorbántalomban fészkel, meg fògnàk

gyógylltatnia vizgyógymód által, ha a` föok,

mely az emésztésben keresendö, àltala el

[вена mozdítva. A vittáncz szinte általa gyó

gyulhat meg; a nellézkór ez általsem gyô
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gyul. A sz élh'üd ések orvoslásában még

nem igen tud fényes eredményeket elömulat

ni czen gyógymód, ámbátor némelyek által

nagy mértékben dicsértetik. - A börbeteg

ségek orvoslásánál, legyen'ek bár ezel: új

helybeli bánt-almak, vagy összefüggésbc téles

sék létetezésiìk belsö életmûveknek kórtani ál~

lapotjaival1 vagy végre származtassanak azok

valamelynbelsö októl, melynek lénye ismeret

len, s melynek csak hatását látjnk-a viz

izasztó gyógymód igen fontos, minthogy a

hört.v megtisztitja, meglágyílja és fólfrisíti.

Használatánakglegkedvezöbb eredményeit az

idült bò'rkütegeknél lapasztaljuk, melyek ha

nem is gyógyulnak meg mindenkor шьете-

sen, mégis igen gyakran javuinak. I-leveny

kütegcknél sz. a hidegviznek alkalma'zását

veszedelmesnek találja, föle-g, ha egyszers

` mind belsö életmüvek gyuladásai is vannak

jelen, mi nem ritka cset. Kivétetík azonban

a vörheny (scarlatina), hol nz igen fölma

gasztalt bó'rhöség következtébon, а börnek

müködései megszüntetvék, mi által al test

ben vizkór fejlödik ki.- На bár igen kélsé

ges még azon haszon, melyet ezcn gyógy»

mód az alkotványos bujasenyvben nyújt,

mindazúltal mégis azon nyoreséggel jár,

hogy az elsörendü kórjelekét isinét világos-l

ságra hozza. A mi máragörvély-, nngolkór,

fehér dag-, és csontszúnak е gyógymód ál

tali orvoslásának eredményeit illetí, úgy fon-.

 fontolóra kell vennünk., позу a legsúlyosab'b

görvélyes betegsógek is idövel megszünnek,

mit czélszerü óplani bánásmód által igen e

lö iehet segitení. --Sebészetbeni használatát'

sz. hallgatással mellözi, minthogy c 111-1111

telben már llosszabb idö óta ismertetik. Ezen

értekezést befejezöleg sz. még néhány esetet

iigyelmeztet, melyek a vizgyógymódnak hasz

nálata közben jöhetnek elö. Az elsö Ьепуо—

más , melyet a testre gyakorol7 minden .te-j

kintetben kedvezö, csak hogy az ne alkal~~

maztassék igen hosszu ideig, minthogy

gyakran igen gyengitöleg hat. Asszonyoknál

nagy elövigyázattal kell azt használnunk, ha

n havadzás beállott. Fiatal egyéneknél а ha->

lált vonhatja maga után, ha igen hosszu

ideig alkalmaztatik a fejre, minthogy az agy'

nak müködését szünteti meg. Ugyanez kö

vetkezhetik be akkor is, ha agykér, vagy

agylobban hideg vizzcl tartósan locsolta

tik a fej. Belsöleg sem türetik el mindenkor

a hideg viz; könnyen okoz hasmenést és há_

nyást, melyek nem mindég birálati termé-l

szetüek, s könnyen bélgyengeségethagynak y

magok után. А hideg iilöiìirdök, és csörék

által gyakran mély tályogok fejlödnek ki,

melyek szinte nem birálatiak , lhanem csak a

börre alkalmazott hidegnek következményei.

Végre még azi. is kell meg Jegyezni, hogy

шеи gyógymód igen lassan hat, s kedvezö

credményeit többnyire igen késò'n hozza

napiényre. Mindazáltal mégis liasznát kétség

be .vonni nem lehet, bár veszedelemmel jár

ez is, mint minden behaió gyógymód, s

rang'át n gyógykészületben elfoglalhatja.-~

(Bullet. de thérap. Marcz` és Május 1843.)

. Meczner.

*___-HM

Sebészet, szemészetés ищущим.

,6, Al'ülfolyás (0iorhöe) oka

щи é» окно-16:13:61: W'ildetiil. -

Folya'isok a külsö halljáratból, legyenek bár

azok nyálkás, genyes ‚ eves, savós , Nagy'

nyálka-genyes mivoltu'ak, általában véve va.

lamely gyuladásnak következményei, melye~

ket- jellemük, bántalmas szövetük, vagy а

betegsegfészke vszerint oszthatni fól ,- miböl
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klińnyén'kivehetö, поеду а fdlfalkotóképle

tei gyuladásának is igen különbözö jelle

niet, s igen sokféle tüneményt keli шита!—

nia'. Így a küieö fúlnek вшита-айва többny-ire

отжиг; mí'g'a keeép fülben, ai паштета,

önéïlô kifejlöd'és теней, a-gyulad'ás kiterjedt

[идущее] Ыг, az egesirmyákhártyát lepi- тов s

genyedésbe тешь ат. Sz. az'enban meg

деды, mikép шатен ismeret'einknél fog

va а ВеЕзбШ! gyuladásairól, e helyült csak

a-lliil шайтан а dobhártya kül felületé

nein „вышка leend вещные], s el'öször

iQ az egyszerü, ezen részeknek egész felü

Мёд elteïjedt gyuladást kiilömböztet meg,

Шуе: lleves hurutos szemgyuladással ha

вбит. össze. Egg máso'dik nem, a sömörös

„Más (запрета), а szemhéjgyuladáshoz

(шрифтами) hasonlóan, a fólbört, a

fagygyumirigyekkelï együtt lepi meg; mig

harmadszor egyszerü» катит gyuladás vagy

tál'yo'gok, az árpeszemhez (hordeola) hason

lóan, föképpen a halljárat külsò' nyilamán

fordulnak elö. — Negyedszer, a szaruhártya

genygyülevényeinek megi'elelö, tályogokat ta

ишак а dobhartya rétegeii közt; és ötödször

nihalljáratnak és dobhártyának idiîŕlt gyuladá

вы, vesszük észrebö nyz'xlka genyes elválasz

t'ással és szemeres bujálkodással a dobhár

tyán, melyídült szemgyuladással s а köthártya

ézemeres elfajulásával s szaruposztóval (pan

ш сотеае) hasoniltható össze. Ez utolsó

fajnái néha pöfeteges (pelyposus) bujálko

dások fejlödnek ki а külsö нажить szélein; s

az idültfüllob, - perczokbani sipolyokkal, at

fúró fekélyeìvel a dolghártyának, lemeztele

nitésével a hallesontoesoknak, pöfeteges bu

júlkodásával a dobhártyának, vagy dobiireg

nek, csontszújával a csontfalaknak vagy

csecsnyujtványnak sat., нате ide tartozik.

А ñîlbetegségekn-ek pentes kórisméjéhez а

íonba-n шашек ешь szükséges, hogy a

ktiisö нашить, valamìnt a dobüregnek,

а аоьмнуа külsö bomekjánau - ânápoijai
ponlesan ismerjük, mire nézve még nemA

igen rógen jobb segédszerrelV nem birtunk;

mint’ a Fabric. Hilda nus` általA гавани,

Deleau, Itard és Kra'm-e'rtöl шефа?!

tett фишек-Мот fúl-tükör, mel'yet Weisz

3 каша! látott el, úgy hogy аж, mint a'

тешим, csa-var által lehessen fölnyitni. ——

Ezen szerek segedelmével vizsgálván a Мес,

legkönnyebben érünlr ezélt7 ha tis'ztanap

fény-néi a vizsgálandó részre egy vîlägsugárt

engedünk езпй, mi mellett a beleg az ervoe

nál kissé alantabb helyet foglal el:7 s омыть

az ablalc felé irányzott fejét kisslé4 ferdén

tartja. Mások ismét a mesœrsé'ges vil'ágosságot

használjákeczélra; így Cleland e'gy üveg-len

csével élt7 melyet egy égö viaszgyertya eléläe

tart. sat.; legczélszerübb a Buc hanamt ó l'

fóltal'ált7 Kram ertul megjavitott, Kram-er

füllámpája név alatt ismeretes késziilet,

ámbátor maga K. is megvallja, hogy fonte

sabb esetekben a napvilágot semmikép sem

lehet nélkülözni. Úgy szinte azt is tapaszta

la, поэту ezen készület alkalmazásá'ná'l, a

пазу világosság daczára is, a megvizsgá'laxrdó

részek halvány szinezést дует-пей; tehát a

zon esetekben, melyekben a kórisme na

gyobb részt szinen és edényterJedésen ala

pul, használhatlanná válik; s minthogy azt

ваша, hogy minden szokásban lévö készül'etek

ezéljoknak nem elegendöleg fel'elnek meg, e

zért ö 3 év óta а 6гиЬег-а}ёп10па ezüst

csövecs'két használja, még pedig nem mes

terséges, hanem természetes világosságga'l.

Ezen csövecskék egyenesek, kúpidomuak, 1

‘2 " hosszuak, felül '78", alul 2 _4" издав;

szükséges hogy а menny-ire lehet könnyük

legyenek, fölsö nyilásnál erös széllel birja

nak, az alsónál jó kikerítve s mind beleô'leg

mind külsöleg jól kifényesítve legyenekw

Rendes használatra elegendö 3 egymásba il

lö csöveeske, s ezek közt а legmegfelelöbb
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а lialljáratba xwflentìl; 0l}l mélyen ‚ a [пену—

пу1ге csak iájdalom nélkiìl lehetségeS7 mig

másik kézzel а kiilsò' fiìl _föl- és liátra felé

húzatik, mire aztán az, а парГёпупуе! átel

Lenében iilö hetegnek fejével фат ide 5

tova forgattatik ésmmozgattatik l¿mind addig1

mig а dobhártyára egy teljes fénysúgár n_em

hat. Ha a csiivecske, mint rendgsen, keske

nyebb végétöl Ц ”-11у1ге‚ а járatnak 52113

>ëebb része által (az alsó és 111123356 1151:—

madnak közelében) tartóztatik'föl, akkor az

újjainkkal 111110111 fölsö nyiiásnäk óvaiovsuide

s tova mozgatásâijltal kännyen bocsáthàtunk

egy napsugárt a dobhártyának kiìlsö körülgů

tére, s azután а csövecskének nagy vigyá

zattal történt kihúzása lalkalmával, а járat

nak minden pontját pontosan vizsgálhatjuk

meg. Ekképpen tehát minden pontját a kül

sö halljáratnak s а dobhártyának, söt meg а

kalapácsnak fekvését is pontosan és sokkal

jobban, mint közönséges fültüköljrel vizsgál-Y

hatni meg; а mig ezenkivül mind ke't 11021111—

ket szabadon használhatjuk akker) ha egyéb

müszereket is akarunk alkalmazni; 551200103

lül ezen csövecskéket gyermekeknél sokkal

könnyebben lehet nlieîfezetni. Mindég fóläiliä

3011 sz. 01611, sok s," egyéliként igen\.n. i

személyeket, ilyen undoritó és alkalmatan

bántalomban, minö а 11111131уг15, szenvedni

látni, s ennek okát annak begyógyitása ellen,

az orvosok közt is uralkodó elöitéletekbeäìl

i, .

találja, melyeljI 521511111 ezen szenvede'st al

kotmányos bántalomnak tekintvéili, egg=1052

xiil а folyásnak önkéntes megszünését -Z

vel -remélik, más részröl pedig annälk kéìz;

akarva történendö visszanyomása által guta

9051, nehézkórt vagy egyéb görcsiâket, amgy

vizkórt sat. elöidéztetni félnek. r DeY már

5аип1191‘5 állitotta, 5 szerzö nnézetében

osztrguzik, mikép a legtöbb esetben ezen baj

elháritása ellen semmi más okotüîem 1102—

„И: ‘

11а1111 f'ol, melyet szinte ugyan ily joggalmásï

bâtegségekre)1nem lehetne alkalmàzni. Mine

hogy soklen а fiilfolyást elenyészni lálták 514501,

midön valamely agäkŕwplgm témadt, ezéît

azlokot ‚житии tekintvén, azt y.hitt'élxçç

hogy a fülfolyásnak rögtönös yisszanyomáse

kóyátieielt képezelt. az aghyvelöre. De_ 115

meg is enngedjilk nzt, hogy némely` esetek

ben, hold erös izgató és ipleitró,befeçfskende

äÈsek használtattlzgk ‚ ледяные köyetkeztében

avfonebb 010111011 5111у051131111111111111111 5615

halál állottak 135: mindazailtel 100951300

kéletlen 15111еге1е1п1<пё11051111 а 1111011 ‚1161111:
121110112111017 éppen nem v_hleiiározhatnài el), vel;

jon nem 115102311 e mánez 01611 111511905

csontszú; а koponyacsontok átfúrásával,

s az izgató," es maró szerek nem 161

tek-e magával az agyke'rekkel közvetlen é

rintkezésbe? Éppen 01у kevéssé szólnak a

“Мига”; 9'5119111„2›919191ь1‹›

Ща15`а1уёдщ1фш1111а1115111! közlött e

setek az ó' nézete mellett: hogy gyermekek

nel'ilyen fülfolyások rögtönös siisszanyomáî

sa után börbetegségek, mirigydaganatok sat.,

megletteknél pedig fejfájások támadnak; mint

hogy 4 esetben clterjcdt csontszú volt

jelen а sziklás részben, s az ötöçigkben а

már hosszabb idä óta letezò' dobhánlyaÄhiZL

nyon kiviil a halléletmü sértésének верные,

gyéb nyoma sem találteloit. H_al a рвота

gészséges„¿_,akkor ép 01у kevéssé I_ehet xa

fiilfolyzis begyógyitásától tartani, valamint

nem félünk, ha valamely heveny vagy idült

szemgyuladás, vagy orrpusztulás sat. orvos

lásához fogunk. -- Söt akk-or 15, ha а своде
bántalmas, sz. nézete szerint, alkalmlatos

gyógyszereket kell alkalmaznunk, ámbátor

sz. elismeri azt, mikép olyan esetek is jö

hetnek elö, hol а fülfolyás vfejtünemények

után lámadt, s ezeket enyhilé, vagy pedig

1101 valamely ffejsértés utzin mutatkozó vizes

59 2
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Észrevételek а wiedeni kórházßól; lliietltlìl.

elválasztás nyálkás-genyessë változou мы;

mind olyan körülmények, melyek alatt eszé

iyes orvos a lìillolyásra behatni nem {03.—

. А füliolyásnak oka legiöbb eselben sz. sze~

rint gyuladásban rejlik, mely különféle Кё

riilmények мы, különöseu pedig hideg

ség Ша! hozatil: elö1 s legtöbbnyìre a

czélszerütlen orvoslás kövctkeztében, запус

désbe megyen állal. _Rendesen heveny és

idült l`úllobot különböztelnek meg, melynek

lefolyását és kimeneleleit sz. jelesen rajzolja.

Mindkeltö lüll'olyást iételez föl, az uiolsó a

zonban , ámbálor legtöbb esetben az elsönek

következménye, nem ritkán önáliólag, igen

gyenge fájdnlmakkal és csekély daganattal

lép föl. Ugyanily tünemények közt а fogzás a»

lait nem rilkán egg' híg nyálkás kifolyás je

lenik mcg. mely nem ritkán görvélyes пеш—

gyuladással fólváltva lép ТЫ. mfg а bánla

lom késöbben vagy ónállólag, mint görvélyes

bántalom, vagy pedig a mirigyeknck s az е

gész testnek görvélyes állapotjával olyr szo- ‘

rosan összckötve tünik elö, hogy jelleméröl

legkisebb kétség sem lehet löbbé. A Шо

lyás ekkor vagy híg, savós, vagy pedíg

вещее, ha ogy, vagy több genyedö mirìgy

sípolyok Мил! a halljárattal közlekedik. (Dub

lin Journ. Január. 1844.) (Vége jöv'o' (11261

ben.) Meczner.

 

Értekezések és közlések.

Gyakol'latl êsz-revételek a Wieden! keriìletl kórházban

elc'íforduló свете]: körül;

Dr Dietl József~, es. k. rend6r~ kerületi orvos- sìaz cmlített

kórház föorvosától*)

Elöszó.

Haladjunkl/ e jelszó hangzik most

a mi tudományunk mezején. A bonczlcés

éles vonásokban jclöli ki а kóros elôz

mények terményei-t, és а terményekbó'l

az elözményekre , mint okozatból az 0k

ra, következtetést von.

A hallcsò’ óhajtolt stikerrcl

...___ _

") Mídön а derék értekezů iránl.. felvílágo

sodott szigoru eljárása, s erélyes 16!—

szólamlása mialt, наметшие! öszinte

szivböl itt elölcgesen kimondjuk, nem

fojthatjuk vissza e czikk egyes Готов

гёз21есейь illetö ellenvéleményes nyilat

kozatinkat, s azokat a következö i")

jegyek alattrészleteinket kifejteni köle

iességiìnknek mrtottuk. Szerk.

Еве!

 

meg a mell ишак, s a ballás által ele~

venen lálatja azt, mit a Szem ki nem

kémlelhet. A górcsö az állattest parányaig

hat , s némiikép csiráikban mnteti clénk

a kórokat. A vegytan mindenfelé szétlö~

velli világító запить, s nem sokára,

mint fellobogó fény, világít le eló'ttllnk,

az életmůvczet legmélyebb rejtekeiben.

Az életmfíködések már vegytani törvé

nyek szerinl. magyarúziatnak; а vér

vegytan -~ Krasenlehre —-- 0156 alapvo

násai már levázolvák; ragyogni kezd

már a vegytani kórtan hajnala, 'mely

éppen azéri, mivel a kórtani vegytanbói

származott, valójában gyümölcsözó' és

maradandó lesz, mint azon mathemati

cai elvelcen nyngvó tudomány, melynek
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eredetét fogja 105211001. ——
va kövcti az elmélet az elörehaladó gya~

korlati ,à i, és а szertelenül fel

halmazolt anyagot ejteni, s

elrendezni igyekszik. Éls mi mind ezen

ilirliészet, fáradozás, törekvés, igyeke

zet, ulánjárás, gyüjtés, elkülönzés vég«

credményc ? Mily haszon háramlott eb

böl a gyógyml, s 0 520011006 embe

riségre? Mit hasznàl az, 110 011011056

0 sziv billentyl'ihibáit, a bonczkés a gü

тёк képzödését, а górcsó' 0 vérteke~

csek fogytát, 0 vegytan a fehérnyének

hagymázbani lúlnyomóságát kimutatja?

Hisz úgy se tudjuk meggyógyitani a bil

lcntyiíhibát, meg 0 gümökórt, 5610 hagy

inàz is akkor gyógyul meg legbizonyo

sabban, ha azt gyógyítnni nem igyck

sz'únk , hanem а természet gyöngéd gon

doskodására bizzuk. llyen s ezekhez lia~

sonló nyilatkozatokat hallhatni naponként

àrvos- meg nemorvosoktól: 05 meg 11011

vallanunk, nem minden ok nélkül; 111011

0 1111 tudásunk teljessége koránsem áli e»

gyenlò' 010031100 11010511011 sükerévcl.

Tndásunk ugynnis 11011101010500 ö

regbedett az utolsó i'n-lizedekben; mig

hatàsunk 0 betegàgynál, bár nem azon

arányban, de mégís tetemesen 05111;

kent;l nem azért, mintha mi 010300001!

tudásunk mellett kcvésbé volnánk képe

sek haini, mint eleink korlátollabb tudá«

sukkal, 110110111 mivel mi éppon növeke

dett tudásunknál fogva, sok esetben

nem cgy gyógytani cljárás czél- és 11052

táilanságát àtlátni 190111101. Azért méltàn

tarthatni 01161, hogy hatásunk köre azon

arányban fog sziikiilni, melybcn tudáv

sunké táguland.

A gyógytan` ha mint természcttu

dományt teliintjük, nem teheti magának

feladatul: hogy életbalzsamokat készitsen,

csodagyógyulásokntgvéghez-vigyen, а ha

Iált számiizzo, a mulaudót rothadatlan

ná tegye, szóval, hogy а természetet

folyásában feltartóztassa, és vàltozhatlan

törvényeit megbolygassa; hanem csak

azt tůzheti magának feladalul, hogy 02 “

етЬег1 minden oldalról megismerje, a

200 föltételeket kimrkésszc, melyek kö~

zött az ember kífejlödik, létez, 1110300—

tegszik, meggyógyul, és meghal, szóval,

hogy 0 természet- meg vegytanból 0—

1006, és igy tudományilag megalapitott

Anthropologiának, vagyis az ember ter»

mészettanjának alapját megvesse. Ennél

fogva a gyakorlati gyógytan, vagyis а

gyógymódtan 02 embertanban —-— Anv

thropologia --—- 103101101111, és csak abból

fejlò'dhetik ki. De mìvel még az ki nem

fejlô'dött, könnyen megfogható, hogy

még mind e mai napig nem tehettünk

szer! tudományilag megalapitott gyógy~

módtanra. Az orvoslàs'azonban 010116!

fogvn sokkel csalogatóbb és sürgelösb

dolog volt , bogy sem 021 sokàig 0011111

iözhették volna; azért clkezdtek 01110

solni, 0 nélk'úl hogy eló'ször 02 orvos

la'ndó tàrgy természetével törödtek volna.

A mint kevéssé tudtak az alcbymisták

olvasztó tégelyök salakjaìból aranyat 10—
remteni, léppf-n oly kevéssé voltak 110110

sek 0 hajdankor gyógymiivészei, szám

talan gyógykisérletoik 01101, 011520111

gyógymódtant alkotni. Azonban a 1111110

5201 utján, 0 nélk'úl hogy szándókjokban

lett volna ,' mind ketten nem ogy fonlos

és hasznos felfedczést teltek, melyek ké»

só'bed cgyik vagy másik tudomàny 11110]

donai lö'nek. Így támadtak а gyakorlali

orvosi tudomány 0156 töredékei , alap, e

lözményelf, rendszeres kifejlödés, bensôf

életmüves összefuggés nélkül, egyenkint

 

egymástól elszakadva és elszórva, mely

 о
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r'ninů az orveslàsi erô'ködésbc'íl sz'ái'nia

z'btt», nem pedig a Ludomány el

ëëßai' л

AY gyakorlati orvosi tudomány azért

ŕégibb,_ mint azon tudomány, melybc'íl

fé kellène szàrmazlatnia', Filia a nt e

m аи е 111 ‚ számtalan gyógykisérlet ösz-l

szèsé'ge,> feneketlen empiria. Mi iiézteljîik

ezen empiriát is, s köszönettel fogadj'uk

töle, a mi jót nyujt. De már az utolsó

örája is ütött. A termêszettudományok

mostani állása melleLt többé az'bennün-l

ket k'inem elégíthetg’ annak egy magasli,

szorosan tudományos irány eló'tt 111111111

nia kell. Az orvosi tudomány re

forrńja elker'úlhetetlen, és mi

csak 'az által juttatjuk azt

czé_lhoz, ha siettetj ilk. Csak azt,

ai' mi a természettudományok elve'in alap

szik, s a mit a természettudományokból

sizá'ñńäztaihami, szabad áiuliemi а
gyakorlati' orvdsi Itudomány'ba; minden'

egyéß az ámít-áelországába tartozik, és a

.Szenvedö `emberiségnek n'em haszn'.’ilhat.~

. Eladink' mindig а szènve'iió” emberi;
sÍégY javâërtjmvu'nkálkodtak ,'a nèlkül Вову

a tudomány gyarapodáéával éokat löró'ci

tek volna. Mi p'edig nem csak az embe

riség' javára, .hanem а tudomány gyara
pedáéára ie II-nmkälkodunli'.A 'À'mint e155

dink_inkább orveslásaik 51115016

vel"tôr6dtek, úgy mi inkább fili'késze-y

teink sükerêért A'törc'íd'nnkf A 'mi törekvéi

siink azéri. tisztán tudományoë. Bátox" ezen

tisztán tndemányosvtörekvês álta'l egyik ti

tok'a'másik után eltíínik; bàtoralspeciñcus

szereksora mindinkább inkäbb megritkúl;

1115101 az'on rny'stieus gó'zköf, melyben ció'

dink nagy tekintél'yesen mezogtalç, mind inf

iább inkább eiszéled; báior а _bivak ájiaios”

serege mindig csekélyebb, es à gyakorlati

orves hàtásvköre IIñinköi'g' 5111111е1511-1п11ёЬМ1

kebbre vonatik: ámde> a'gyákonrlati orvo

`_Si«tudomány összeköttelésbe jó’ a termé

szettudományokkal, melyekbó'l vkel! hogy

egyesegyedül eredetét vegye', és szilárd

alapra teszen szert, milyennel minden

termëszettudomány bir; ámde lerázzuk

nyakunkról a szerek hasztalan zagyvalékáf,

mely inkább a tudatlanságnak és hetvenke

désnek használ, mim'a szerénymfívészet

nek , s a szenvedó’ emberiségiiek; ámde

leránljuk yálarezát. SQeTvesszük fegyverét

a kuruzsolöna'k, felekezönek, ámítóknakÍ

és az álorvesok csófcselék hadának, kik

származásukat egyedül az eddigi gyógy

eljárás 'felületességébó'l veszik ; . ámde ki

kerüljük a gúnyolódást és lealázást, mely

nek az orvosi kar öszintelt'örekvése mel-l

lett is annyiszor ki van têve; amde el

végre oly állást és méltóságot vívunk kLi

magunknak, mely-nem ájt'atos hiten, ha

nem szilárd meggyözíídés'éii “alapszik. ')'
Hagyjuk azért_ a régi ri'ngyrongy csi á

niot,_ mellyel a tudatlanság százade ò’n

keresztül ezifrálkodelt;` hâgvñilŕ a “gok
speciñeumot, mely ezer Imeg ezer câalö

_dás' következtében minden hiteliinket el

játszotta; hagyjuk a kötetèkre’ terieîdë`

р11а1‘11111110103111111111э melyek а Boláog'haî
dankor mondáiból levéek'ölcsîïliö'zve, 'ài

kezdò' keblét v'e'rmes remenyekkel melen-l

getik, hógy annál keservesebb _legyena

kiábrándulás, 1108У.а21{111 a tudománv:`

nyal'veszedelmes meghasonloltságba eit

5611! Ne líjérkedíünk azen erô'vel , mely

lv'el nem birunk; mondjunk le a sokasàg

változó hódolatáról, valljukv meg inkább

nyiltszivüen a mi hatáskörünk 110111110".

.intense , .we

*) Büszkeséggel mondjuk, hogy már elsö

vezérczikkeinkben, ily egyszerüsitett,

Lermészetes nimbuslalan orvosi állást,

,_ ._ mint egyedìül iidvöst> ezutág — sürget

' tiink és remélni mertünk. ' Sze-r-k.4
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Sagát, mePy éppen" azért, mivel atti}

dományeiyén alapszik , teljes igazolásra

talál. Tudniiliik az 'orvosi tudománynak

nem fog gyalázatjára sem,» ha“: ez' vagy

amaz nyavalyát nem képes meggyőgylb

ni ; ámde az méltán igyalázatidraf válik,

ha e vagy ama kőralakot elegendőleg kl

nem: fürkészte. Tud a sá n a k' m ein #i

nyiségo“, nem pedig o'iív'bSlá'l

sainak sükere után kell tehát.

az одном щенный; Azervos-i

ban a 'természetvizsg'álót, és nem 'a

gyógyművészt kell becsiiini. °)' д

lig' az orvoâi tudomány mii v év'

s z et, addig soha sem lesz tu dóm á ny?

mig szerencsés o rvosok vannak,

addig soha sem lesznek tu d o m án yo s

o“r_voso~k. Az orVosi'tudo'márry oly tu

dou'iány, meiyn'ek- mathematicai alapja“

van ,» mint minden természettudomány

nak; a matbematíca pedig minden müvé

szetet kizár. Hogy 'a quadratum hypothe

nusae aeqhatuf 'quadratis cethetorum si

mul sumtis, ehhez nem kívántatik mû

Vénet, hanem megmutatásf hogy a tü

dőlob a "természet”gyógyereje s nemn

salétrom által gyógyít-tatik ,' ehhez" szinte

nem kell- müvészet, hanem megmutatás;'

a múvészet alapja- feneketlen , és soha:

ki nem fürkészhető, a müvészet azon е-_

gyónna! születik, fejlődik з és temettetik

el, ki azt gyakorolja; a müvészet egyes

“ember tulajdona s az érzelem-és képze-'

letben' gyökerezik. — А tudomány nyílt

Ч": б Í'». 51- 'ai

,"E . 'l 'I' 1 ` ‘Il

"') Es nem legszentebb kötelessége, nem

legmagasztosb feladata-e ezentúl az or

vostanítónak, ily szellemben oktatni a

tanulót? E mellett, a gyakorlati eljá

rásban annál nagyobb biztosság, s az

ezt eszközlő tanítók iránt annál nagyobb

. tisztelet valósítható." Devíafeladat min

" dea esetre nehezebb. emr.

6-9

г д: '~ - _1i
mezo, _melyen minden fölléphet, kinek

'sy'llogismus-alkotóItehetsége van; a tudo

mány' az emberi szellem közjava, mely;
ből egyedül fakad"; annak tárgyakkal, rté--~

t'elekkef és fogalmakkal van ügye, “me:

lyeket szilárdan megalaplt, és az érze

lem önkény befolyásától egyszer, min

denkorra megszabadul, s az egyén kö

rén kívül fekszik, ki soha sem uralkod

batik fölötte; só't inkább változhatlan tör

vényeket alkot, melyeknek minden gong

dolkodó lény iöltétlenül köteles engedel

meskední. A rnűvészet magában foglalja

a homályost, ingatagot, megfoghatatlant,

és títokteljest-mysticust, mit a tudo

mány szorosan kirekeszt. Az orvosi tu

dománytv'můvészetté bélyegzék, mivel,

azt nem voltak képesek kimeríteni, mi- *

vel annak elveit nem ísmerék, mivel azt

nem mint természettudományt tárgyalák.

Az orvosi tudománynak van tárgya, el

ve, módszere, "mint minden termeszet

tudománynak; jelesül a gyakorlati orvosi

tudomány, vagy a gyógymódtan nem

lanyi, hanem tárgyi “fogalmakból veszi

redetét, e szerint az tudomány

nem müvészet.*) _
А mint t gyógyművészetünk nincs,

ép ugy nincsenek gyógymi'ívészeink. Ó

*Y Mi e részben máskép gondolkodunklïßna

Hisszük , hogy az orvosi tudomány „né:

mü mathematícaí elvekre fog építtethet-

ni, hogy mind inkább leend" tudo

~_~1 . mányunk. De hogy az egész, mint ~

i. tudomány, valaha is mathesishez ha

.sonlitson, azt teljességgel nem hisszük.

.- Nem hisszük, minthogy e tudomány

“ nak nem elhatározott, nem szám- vagy

geometriai alakokhoz hasonló kórlé

nyekkel van dolga; minthogy а be

tegség, ha megengedjük is, hogy mint

.-- tudomány tárgya bizonyos egységre vi

д l liető_ vissza , def- mint g y ógygya

korlat tárgya, szám nélkül kü
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Helytelenül s csupán a tudatlansâg és ku

ruzsolás javára vetiék magoknak az or

vosok ezen czímet. A mûvész név min

dent Ищет, szentesiti a leggorombább

halfogásokat; elveket, szabályt, és ш

dástv halomra hány ; az önkénynek legsza

badabb játékot enged, és a fenhéjázó

és tudatlan himpellért szerencsés és ge

nialis orvossà teszi. На а gyógymůvész

szlvbántalmaknál , hagymáz vagy sülynél

nem kíméli az érvágást; ha gyuladà

soknál édes higannyal fogat. és állkapczát

elpusztít; ha vlzkórban а gyl'íszůvirág

gal a szív 1116561 csaknem egészen meg

àllltja: még mindig eló'ne áll a můvészct

megmérhetlen mezeje, mely ó't az egyé

ni javallatok szerint kényszerítî csele~

kedni. Tompa kontatási hang, hörgi lég

265, hörgési zajok, elnyomódás, köhö

gés és nyirkos köpök, kell hogy mindig

és mindenült a tökéletesen kifejló'dötl. le

bcnyes valódi tüdó'lobnak tüneményei le

`gyenek; аи а hánytató 1101-116—

nek, mindig és mindenhol meg kell gyó

gyitana, ha az a tüdc'ílobnak speciñcus

gyógyszere. Ha azt nem teszi, 11 gy `n e m

az Ilyeneknek kell lenni tételeinknek az

orvosi ludományban; akkor nem lesz mü

vészet, mûvész, egyénltés, nem lesz á«

mitás, hetvenkedés, botrány a beteg

àgynál, nem lesz csorbulása az orvosi

 

Iönbözö egyéniségi, s mellékkörülmé

nyi sajátságok által, minden esetben

más egyénise'ggé válik. Azért а gya«

korló orvosban mindcnkor nagy 11111116—

szi tehctség fog megkivántatni, az е

gyes betegségek, vagyis inkább bete

gek, illendö felfogására, s a gyógy~

módnak helyes mennyisŕgi és minöségi

alkalxnazásám nézve. Es ez leginkább

lö feladata és szelleme a clinicai ok

tatásnak -— lla jó! Szerk.

А А

tudománynak: hanem lesz egy orvosi

tudomány, mely mindénhol ugyanaz, s

mindenki elött nyitva àll ,- ki gondolkozni

tud, és gondolkozó tehetségét felebarálai

javára akarja fordítani.°)

A mi erönk tehát a tudás°

ban, és nem а eselekvésben áll.

De a cselekvésnek а tudásból kell kifej~

ló'dnì, mint gyümölcsnek a virágból. Fejt

sük ki elöször tökéletesen, és virágoz»

tassuk az összes természeimdományokat»,

akkor a gyakorlati orvosi tudomány,

mint Lermészetes gyümölcs, mindcn eró'

16165 nélklil fog azokból kifejlödni. Vajjon

ezen gyümölcs oly nemü leend-e, hogy

а gyakorlati orvos és beleg minden ki

vánatainak megfelel, az más kérdés.-

A beteg segítséget keres, az orvosnak

azt. elô' kell teremtenie. A szulék, >indal

lanság, mértéklellenség, és kicsapongásv

vétkeít neki el kell i'ízníe. -A szegény

ség, sz'úkség, inség 68 nyomoruság, ked»

vetlenség, elkomorodás és kétségbeesés

következéseit,~- neki el kell hàrítania.

A hideg és meleg, levegó' és viz, láplà

lék és élelnem, méreg és eröszak, ragály

és miasma, dögvész és kor beiolyásait

ю— neki vissza kell tartania, s àrtalmat

lanná tenníe! Szìikség, hogy ó'mindig se~

gedelmet nyujtson, cs'úggedellen és fà

radhatatlan , az emberi gyarlóság istápja,

az élet oltalmazója, a-z egészségnek` e

legföbb löldi kéjnek osztogatója legyen.

Vajjon ily gyakorlati orvostudományt ki

fejthetni-e valaha a természettudomà

nyokból, az, mint mondottuk, más 1161

dés és örökön örökké az fog maradni.

"‘) De azt hisszük nem elég tudni és gondol~

kodni7 hanem megkivántatik fü r k é S z

ieh etség is,s enan müvészi 111116

peztevése. " S z e r k.
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Miért nem kívánják a csillagásztól,

hogy a nappalt éjszakává, a természet

tanortól, hogy a téli hideget nyári h6

séggé, a vegytanortól hogy a vizet bor

rá változtassa? Mivel az lehetetlen, azaz,

mivel az nem alapszik tudományá elvén,

és mivel a csillagász, természet- és vegy~

tanor elég őszinte megvallani, hogy azt

nem teheti. De hát miért kívánják az

orvostól, hogy ó' a tiidősorvadást, víz

kórságot, köszvényt, szívbántalmakat, stb.

meggyógyítsa ‘P Talán bizony az tudo

mánya elvén alapszik? Koránsem. -

„Csak a természet gyógyíthat,“

ez a gyakorlati orvosi tudo

mány legfőbb törvénye, mely

hez akkor is ragaszkodnunk

kell, h'a egy annak alárendelt

gyógyelvet fogtunk fölfedezni.

Ezen legfőbb törvényt, minden idő

ben sokfélekép félreismerték.-- A tanult

orvosnak még ma is ritkán van bátorsá

ga, azt a beteg előtt megvallani. А. fen

héjázó álorvosok üzérkedó' serege azon

ban mindig kész volt többet ígérni , mint

a mennyit maga a természet is "tehet, és

mindent nyakra főre orvosolni, a mi elébe

akadt. Innen könnyen megfogható, miért

kívánják éppen az orvostól a lehetetlent,

és fogják kívánni mind addig, míg elvé

nek világos tudatára nem jutván , cselek

vése áthághatatlan határait szigoruan ki:

jelölni nem tudja, és több et nem

ígér, mint a mennyit valóban

m e g t e h e t. -

Ámde szükség, hogy az orvos a be

tegágynál munkás, és segélyre inindigl

kész legyen; az ő hívatása , a gyógyítás.

Mit használ a szenvedő emberiségnek az

Orvos nagy tudománya, ha gyógyítni nem

tud? '- Lesz alkalmam azt megmutatni,

hogy a gyakorlati orvos munkaságát és

érdemeit a fölebbi alaptörvény fölállítása

legkevésbbé sem kormányozza, sőt in

kább emeli és lételének szükségességét

annál sürgetősbnek bizonyítja. Ez úttal

ez ellenvetésre csak azt mondom: nincs

tudás haszon nélkül! Legyen ne

künk az orvos inkább természetvizsgáló

mint gyógyművész, s ő. hivatásának ш

kéletesen megfelel. Miért gyógyítunk meg

oly keveset? Mivel azt képzeljük. bogy

min d e n t meg kell gyógyítanunk. A gya

korlati orvosi tudománytökélye nem abban

áll, hogy az emberi nem minden betegsé

geit meggyógyítsuk, hanem abban, hogy

minden betegséget, akár orvosolható, akár

nem, a tudomány elvének megfe

lelóleg gyógyítsunk. Hogy aztán

a gyógyított betegség meggyógyul-e vagy

nem, nem az orvos gyógyitásától függ, ha.

nem azon bizonyos természettörvényektól,

melyek a betegség kimenetelét föltételezik.

Az okszerü gyógyítás azért alegfőbb czél,

melyre az orvosnak törekednie kell, és a

legnagyobb haszon, melyet az emberiséga

gyakorlati orvosi tudománytól várhat.

. Okszerü gyógyítás azonban, csak

a természet alapos vizsgálatából szármao

zik. Ebben áll az újabb iskola elsősége.

Míg a régi iskola előbb kezdett

gyógyítni, mint vizsgálódni, az ú

jabb iskola előbb vizsgálódni kezd,

hogy aztán orvosolhasson.eÉs valóban,

bár mily csekély is a hasadás azon nagy

feladathoz képest, melyet magának ki

tűz, mindazáltal nagy és áídáshozó már is

azon következés, mellyel a gyódmódtanra

hat. Mert ha mindjárt a legújabb időben

oly alaposan kíftirkésZett beszűrődött tü

dőgümó'kórt nem orvosolhatjuk is, azt.

mégis jól tudjuk , hogy gyakran magától

is meggyógyul, hogy az sajátnemü vér

korcsvegy terménye, hogy annál fogva a



713 витка 61;-le@

gümökórost nem szukség iemételt k_i_s vér

Íioesátás 611111 meggyöngiteni, vagy Aa

niájköhögés elmélete szerint a freloldók
¿lfalfeloldani ,i hanem. meg kell annak a

ezüksegesßtáplálékot .adni, nem pedig

esigalevesre, meg esalánra 52011101, 00111

is „.-ex'nlltvén, hogy 011165216 Iéleirnííveit,

a Sak zagyva gvógyszer és más _egyéb

Allotriák le'nangolják.4 Ha nem tudjuk is

a 11611056 segedelmével fölfedezett szív

Èántalmakat elhárítani, de azt jól tudjuk,

nogyaggak okszerií gyógyltása mellett,

alietegsokáig elélhet, hogy а szívkóros

elnv 111666561 l“és véres _köpeit nem kell

aîïíidälob kórieléül tartani ; 5 1121 0165
6613066 d ¿ik álLal legyözni, hegy to

vn 1166) alle ívbajokat [neg gümökórt, esu

pmiïgya Затушив 111611 itélvén, igen

gyak'ran in Reif' netni egymással , 1101011,

fnindkellënegéäzeinhkülönbözö vérkorcs

vegyböl szârmazván, egészen különbözó'

565121101 65 gyógymódot föltételezxůo s’.

A tüdölob vérkorcsvegyböi veszie

redetét, azt mondja az u_j iskola, és meg»

rnutatja tovàbbá', hogy.l а májasodott tü

dß vértelen, hogy ennél fogva a 1111100

ben is vértelen 61е1п16161 nem kell meg'

több vért elvenni , hogv a vêrboesátások

a rostonyás 11166- kiizzadmánytól a sziik`

séges életmŕîvesedési nedvet elvonják, ez

61161 annak feloldozódását akadályozzák,

á `gyakran a güniöképzödésnek alapul

ezolgàlnak, hogy 0111161 fogva a 1116610

boç'érvágás, 561. fözetek, «pépborogat

m'ányok, és salétrom nélkül 15 meg~

gyogyithatni, minthogy mind ezen sze

rhefkîaz annak alapul szolgáló vérkorcs

vegyet nem _kepepek elháritani. u“,

' Azon lfelvi'láigosiztasoky, melyeket 112

@ebb iskola nekünk а hagymáz terme-V

szetérßl nyuítolt, 510011111 gyógymódliani

`.
‘ " . .ia

$‘ 4

 

 

ergmhnez nem vezethettek ugyan, de

azéri, a sok haszonâalan gyógyszert szám

ůzték, a gyógyeljárást egyszerůsítették, s

a betegség természetéhez alkalmazták. -

Látjuk azéri, hogy ne'megy hagymázban

szenvedó’ beleg Valeriana, Angelica , Arni

oa,mhçpß, Moschus, L i q. H o ffm a n n i,

Spiritus eo'rimiu cervi stb. nélkül 5201011—

0565011 meggyógyult; mi vért nem ve

szünk el 1610, meri; jól tudjuk , hogy az

Csak gygngçplégétx neveli, a‘fehérnyés

k'o'resvegyet pedig el nem hárithatja; mi

a vérpezsgést hideg borogatások által
mérsékeljilk; mi а beteget 1165116 italok~ l

kal megenyhiljiik3, mi a ,vérkorcsvegynek

hewmnkbannálló szerekkel munkálunk

qiene; mi egyes sürgetô' tüneményeket

nlegszííntetünk; egyébirángtu pedig nyilt.

anw-sk megvalljuk ‚ hogy a lxagymáz , az

orvos nemleges bánásmódja 111011011 ha

тиф biztosabban gyógyul meg, mint

igen erélyes beavatkozása által.

Н61 a börkütegek mit vétnek! A bor

zadalmas áttételek , minökba rühes mórok

psorisehe Amaurosen-göresök, 526111666—

sek, guták, fulladozások, sorva

dások Stb. a me'rték nélküli növényitalok, а

véget. nem 616 122213216, hashajtó-, lepáro

ló-, és àtszíírö-gyógymódok , 1101 vannak ?

А rühnek 1111105ь szi'iksége ezután a spe

eifìcus kénre, az nehány nap, 561 óra a

latt, is а rühatka TMilbe -——- elpusztulásá

val megszůnik. Az izzan y, —— Eczema

- mely а kenc'icsöket, fözeteket és Flir

döket annyiszor megszégyenitette,x most

hamar meggyógyul а hideg viz sugàra

alatt. Az ótvart, а hajdan makacs kórfo

lyam lerakodasakint vakhiedelemmel meg

becsült ótvart, most minden tartózkodás

nélklll megtámadjuk, s nehány hét alatt

rosz 1101/011111263 nélkül, meggyógyitf
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шт) 581. maga az oly iszonyúnak raj

„и faivus is most emberiebb és vértelen

gyógymódnak enged. Legyen szabad az

швы; iskola , azon gyógymódtani haladá

sát, mely a természet szorosabb vizsgá

lásából, mintegy magában темам ki,

késöbbeu elmondanom , nehogy úgy tes

sék, mintha én csak az újat tartanám jó

nala , a- négit pedig egészen félreismerem.

Koránsem! A régi tanban a чаш, а1а—

post», világost, mindenki tiszteli, ki a

tudomány haladását szívén viseli. A va'

юты, alaptalaut, meg nem állhatót, ho

múlyost, és mysticust azonban kimélet

riélkül. ki kell штамп, ha ш akariuk,

hogy az új épület, melyen most egye.

внеш erövel dolgozunlc, ismét roskadozó

ne legyem mint.v a régi,§mely most öszsze

omliki A nélkül azéri, hogy a régi iskola

érdemeitf csorbftanám, az újét,v pedig szer

тешат fölmagasztalnám, mindkettönek irá

nyám nézve, szükségesnek tartottam a

ügyblmezœtést.

Az elsönek- legföbb czélja volt a

gyógiyításv, а tudás pedig csak gyógy

kisérleteinek történetes eredménye. Az

utolsónak legföbb ozélja a tudás, a

 

*) Kötelességünknek tartjuk, ilvy fontos [és

gyakori tárgy ügyében, ellenkezö' ta

pasztalatinkat megemlitni. Volt esetiink

мёд, melyeknél az òtva'r hekybeli or

voslása alapos gyógyulást eszközlött, a

néìkül hagy tudtunkra a fejröl elüzött

hántalom, más részen, és más alak

han нит volna ki. De fogun'k idöved

а gyermekkórházi jegyzökönyvböl ese

tekkel szolgálhatni, melyeknél az ótvar

helybeïí legyógyulása mellett, oly mó

don , és aränyban támadtak hason ter

везти, ha búr más alaku bántalmak,

(leggyakrazbban nyakmirigydaganatok в

genygyiilevények, görvélyes szembán

talin'a'k stb'.) hogy ezen új gyógymód

«51, мы wszedelfaestöl* вышних.

Szel'ka

gyógyíqás pedig a tudás szükséges втра

ménye. A két irány közül melyik a fon`v
tosabb és hasznosabb, egy perczig semn

szenvedhetl kétséget. Bizonyos, позу für-v

készeteink телец, sem tudhatunk s gyó__

gyíthatunk mindent. Bizonyos azonban az

is, hogy fürkészeteink által cselekvésünk

s tudásunk világos tudatára jutunk, cse

lekvésünk s tudásunk határait, szorosan'

meg fogjuk ismerni, hogy а tudás és

gyógyítás közötti szükséges összefüggés

eló’ fog ёНапй, és hogy a gyógyítás a tu»

dásból , nem pedig a tudás a gyógyítás

ból, mint eddigelé történt, fog .réndsze
resen leszármaztatni. A mi erönk a-l

zért a tudásban-, nem pedi'gY ai

cselekvésben áll. _ - ‚ у. ,j

Az éppen mos; mondottak `után,~v
senki sem fogja felölemieltenni, hogy

én, midôn gyakorlati észleletimet киш

nösen a gyógymódtani eredményekre szo

ritom, új szereket fogok magasztalni, és>

nagyszerü eredményeket közölni. De azt.
sem fogja felölem senki gondolni, hogy:v

én oly gyógymód szószólója vggyok, mely-l

r61 kétségbevonhatlanul be nem: hizo-_`

nyult, hogy ki állja а próbát. Méltán 16ni

az ember gyanakodó minden шагает]:
gyógyszer irànt. Ennek oka abban тек;

szik, ho gy ninos tudományòsvan,

megalapított gyógyszertanunki.

Eddigi gyógyszertanunk а régi kor mom;

dáinak s hagyományainak foglalatjaï s

legkisebb összefüggésben sem áll a tu..

domány elvével. A mi gyógyszertanunk

nem a tudomány eredménye és nem ab.

ьы fejwdön ki, в mi шьь, annak. ¿16m

jár.. Ha р.о. а Gentiana cruciata-t

mint víziszony elleni szert magasztaüuk,

аи csak azon okból- tesszük, mert an

Lalic olyanqak nyilváni'tqtta. --LaliaA

nem tudja от. adni, miért specifica,

во ..
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szer a Centiana cruciata a kviziszonyr e1

len; igaz, mi sem tudjuk okát adni, mi

ért ne lehetne az oly a n.

Tekintély 65 kegyelet teszik azéri;

gyógyszertanunk igen silány alapját, mely

nek feladata eddigelé abban 611011, hogy

a magasztalt szereket а legkülönbözöbb

felosztási elvek szerint rendezze, és tu

dományos formaba öntse. A mig gyógy

szertanaink a hetegàgynál , azaz e

re dmény után jönnek napfênyre, ad~

dig tudományos alapon nem állanak, a

vénasszonyoky 65 knrnzsoiók közös java,

a legbonyolultabb zavar , és mystificatio

forrása leendenek. Ha egy betegség va

lamely szer használata alatt meggyó

gyul , még az nem azon szer használata

által gyógynlt meg.

Post hoe, ergo propter hoc,

azon boldogtalan álkövetkeztetés, mely

átalàban az orvosi tudományba, 111110

nösen pedig agyógyszertanba, a legkéz

zelfoghatóbb valótlanságokat , 65 esaló

dásokat bevitte. Lesz 166, 11116611 ezen

csalódásoktól megszabadulnnk! nehéz u

gyan a régi hitet elhagyni, melyben az

ember oly sokáig békeségessen 611; 66

becsiiletünkre vàlik, szükséges, 1116561-`

demliafàradságot, hogy az elsó' lépést

a tudás felé megtegylik, még akkoris,

ha a esalképek az igazság világa 6161161

tünvén, számunkra csak igen száraz

csontváz maradna fel. (lstenadja, hogy

ezen szavak minél elöbb fogamzókká vál

janak között'dnk !)

Nem szándékom 111 egy tudományos

gyógyszertan alapvonásait levázolni` Ez

oly munka , mely erßmet többszörösen

felülmulja. Annyi azonban világos elëíttem,

hogy 111161611 egy gyógyszertanvázlatához

kezdene valaki, szorosan ki kell 616111)

pnhatoinia, mennyiben van szük

ségünk 'g'yóg'ysïzertanra -A'

term észet iter 61111, 651601611,

65 gyógyithat is! Minden gy`ógy

eró'k között, а 161‘11165261 gyógyitó eréjét'

kell legnagyobbn'ak elismernünk'. A mitez

nem 161161, nekünk kell igyekezni vnieg

tenni. A mit 6 maga megtenni ’1‹6р65,

а21 116111 szükség nekünk teñni. —' На b'e

van bizonyulva, hogy még a iegheve

sebb 111661011 15, kedvezíi'körlilmények lkö

2011, 656р6п а 1егш65261 ’ mnnkasága'

által meggyógynlhat, akker egészen fe

lesleg, ha a gyógyszertan 111661011 lelleni

speeifìeumot keres; шел-1611111 a 'terméf

szet egyszer meg bir tenní, -azt 116501116`

körlilmények közt, mindenkor 'meg'birja

tenni. A'gyógymódtannak 'azéri 111661011

1161 csak azon föltételeket kellene 616661114"

melyek annak meggyógyitására megkil

vántatók. Ennélfogva oly' gyógyszerlnin~

nak, mely a 111661011 ellen specificumo

kat ajánl, nem mondhatunk köszönetet.'

Olyan gyógyszertan nem a 111665 tisztább

forrásából- fakad ki ; 561 inkább=\a ter

mészet. gyógyerejét bitorolja, 'melynek

rovására nem pirul meg nem érdemlett

diadalt. ülni. A - " ‘~

На 161161 okszerü gyógyszertanhoz

akarunk jutni, mindenek 61611 а 1егш6

5261 munkaságának határait szerosan

kell ~ismernünk; mert mig nem iudjuk,

mit bir a te r m és z e 1 megtenni , addíg

nem tudhatjuk, mii.V vagyunk képesek

mi magun k megtenni. A természet

gyógyerejét vizsgálni, annyi,

mint 8 166651102 az 6156 16р651

1611111. —— 15 évi gyakorlati pályämon

mindig ez vala legferróbb .kivánságom

Tudva van, mily nagy , 561 legyôzhetet

len akadályok gördülnek egy gyakorló or

vos elébe ezen kivánság valósitásánál. _

Jelen állásom, mint. kórházi orvosé , ezen
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zen nehézségeket elhárította, s többféle

alkalmat nyújtott, a természet gyógytö

rekvését, egész roppant nagyságában

vizsgálhatnom. Jelenleg törekvésem nem

lehet más, mint kifürkészni, és nyílt szívvel

megvallani, mit tett a természet, s mit

tett a művészet, egyes vizsgálat alá vett

köralakoknál. Cuíqu e s unml Míg a

természet iránt igazságosak nem leszünk,

addig ő sem lesz irántunk igazságos. -

Tartok tőle, hogy jelen közleményeim

mel nem legjobb benyomást fogok tenni;

azonban csak az igazságból lehet hasz

nunk!

A wiedeni kerületi kórház megala

pítása óta, abban 184lik év december

hónap 6kától kezdve, egész 1843ik év

december végéig 3380 beteg ápoltatott;

ezek között 1336 férfi, és 2044 nő

személy. A betegfölvétel, kivéve az ő~

rülteket meg vlziszonykórosokat, minden

más betegség, nem-, kór- és vallásra va

ló tekintet nélkül történik.

Hagymáz, himlő, és gümő

kór. egymást. követve uralkodtak főleg e

két év alatt. 1842 év kezdetével, a

legiszonyubb hagymázjárványoknak egyi

ke tört ki, s ez év közepe táján legfőbb

kifejlődési fokát el is érte. Minden he

veny kór megszűntiez idő alatt. A hagy.

mázos kórfolyamhoz tartozó kütegformá

kat kivéve, más bőrbántalomnak nyoma

sem volt. Maga a gümőkór is erejétől

megfosztva, megelégedve látszék lenni

azon áldozatokkal, miket még a járvány

kitörése előtt hatalmába ejtett.

A kórjárvány ereje megtöretett. A

hagymázos esetek ritkán fordultak elő,

ha bár gyakran lefolyásuk annál erősebb

volt. Himlők kezdtek mutatkozni, s e

közt vörheny és kanyaró is. A gümőkór

még mindig kimélőleg lépett föl, mind

számra, mind pedig lefolyásra nézve. I

1842ik év végével a hagymáz is

vége felé közelge. Hagymázos bélyegü

gyomorlázak, meg helybeli vörnyegenyek

-Rubeolae -- voltak még utolsó jelei

vége felé közeledtének. Himlő, vörheny,

kanyaró, meg gümőkór gyakoriabbak kez

dének lenni. Főleg ez utóhbi betegség

volt az, mely féktelen dühhel törvén ki,

könyörület nélkül követelé [vissza mind

azon áldozatot, mely a lefólyt évben tő

le megszabadult; vörheny meg kanya

ró ismét ritkábbak kezdének lenni. Idült

bőrbántalmak bámulatos mennyiségben

fordultak elő. Tüdó- meg mellbártyalob,

hurut és csúz az évszak befolyása alatt

közbe közbe előfordultak, de minden te

temestvisszhatás és jelentőség nélkül.—

А hagymáznak már alig voltak nyomai.

Ez volt a kórállapot 1843ik év vége felé.

Mit lehessen ebből kórjárványi te

kintetben következtetni, annak bővebb

tárgyalásába itt nem ereszkedhetem. - .

Annyi azonban előttem bizonyosnak lá

tszik lenni, hogy minden járványos kór

folyam egymással összeköttetésben van;

hogy egyik a másikat föltételezi és te

remti , hogy egyiknek a másik után szük

ségképpen következnie kell, mint tavasz

nak a télre, télnek az őszre stb.; hogy

a kórjárványok vérkorcsvegyek képvise

lői; hogy minden kórjárvány , vérkorcs

vegyhez hasonlólag, maga magát kimeríti,

s ezzel nem csak végére jut, hanem más

következő kórjárváuy csiráját is maga

után hagyja; hogy а kórjárvány, külső

észrevehető befolyásoktól függetlenül, egy

magasabb kifejlődési törvényt követ; és

hogy kórjárványok alatt hasztalan igyek~

szik bárki külső föltételek után vizsgá

lódni.

II
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"' Áttérek most az egyes а1а1<о1<52еш

léletére , a mint azok észleletim el'é vtim

tek, s a mennyiben azokban megjegy

fzésre méltót találtam,

Gyomorlázak.

'ï A gyomorláz három alakban fordul

eiö, mint csorvás, nyálkás-, és

ep ésláz, febris gastrica saburralis,

pituitosa et biliosa. - Gyomorláz tehát

háro'm különbözó' kórfolyamnak generieus

neve, melyek csupán azért, mert egy

közös' substratumok van, gyakran ese

réltetńek föl egymással.

' Minden gyomorbelil állapot, és igy

'minden gyomorláz, a gyomor takhártyá

jának gyuladásán, vagy is hurutján a

]apszik. A gyomorburut vagy elsc'írendü,

ha azt külsc'í hatmànyok hozzák elö, mi

nó'k: étrendi hiba, meghůlés, kórjárvá

nyos befolyás; vagy másodrend'ú, ha bel

hatmányok szolgálnak anuak alkalmnl, mi

n_6_k: tüdô'lob, hagymáz, szivbánëalo'rn

Stb. Azon gyomorláz, melyrô'l itt egye
dül szó lehet,l elsörendü lázas

1gyomorhurnt.. Mi igen is megszok

'tuk ezt, hogy hurut alatt átalában ma

_gunkban valamely meghfilés által elöho

_zott kórfolyamot gondoljunk. De ez nem

ůgy, van, Mert hurutot minden takhár

tyára történó' inger hozhat elf'í.

_' Ha "a iázas gyomorhurutot'tápláléki

âptalmasság, vagy is az ůgynevezett ét

'r'e'ndirhiba hozza elä, akkor azt esor
`vas "датам. mondjuk, mely kóralak',

nem e'sak o_kbeliviszonyaira, hanem tü

nem'én'y'ei- és' Alefolyásálra nézve is b_élyeg

zett, esfrnáe gycmorbelikóralakoktól kü

;16пЬ62Н‹. ', A csorväs' láz, a gyomorláznak

legkönnyebb és leghevenyebb alakja. lE'z

kórjárványilág' sona' sem гагат elo'.nek semmi korcsvegy sem szolgál шары.

Ez egészen egêszséges izgékony egyéne

ket szokott megtámadni; ennélfogva

gyermekeknél 58 е1б különösen, hol néha

a legerösebb kórjelekkel lép föl, és mi

után félelmet és aggodalmat sz'ult, néhány

nap, söt 24 óra alatt ismét elenyészik.

Ezen osztályba tartoznak a korân

megismert, s egyetlenegy hánytató hasz

nálataval szerenesésen elnyomott i

degláza'k, a porszemecskék se

gedelmével végbevitt csodálatos gyógyu

lások, valamely heveny kór hoz zájá

r ulá sa , az annyira kedves el ej êtv e

vés és több hasonló közdolgok, а mint

azok a népnél és néporvosnál kelendö

ségben vagynak.

Ritkán tartott csorvàs láz egy heten

túl; néha né'ha elhůzódott, ha koresve

gyek, vagy szövemények szolgáltak anna'k

okul. ^’

А gyógyulás, minden mesterség

hozzájárulása наш, esupán >a szigoru

életrend jótékony befolyása alatt áilott

be. Hánytatók és hashajtók azonban azt.

könnyíték, és sietteték. Erös láz, heves,

fejfájdalom ‚ bêlsàrféle szag a szájból,

sárgás és nem igen vastag vonadék a nyel

ven , keveredés - turgeseentia -- fel- és
lefelé, zavaros , siirfi tejiféle vizellett, la

csorvás láz lényeges tüneményei ktîzé

tartoztak s elegendök voltak annak anyál

kás láztóli megklllönböztetésére.

Sokkal nagyobb kórtani jelentössêg

gel bir a nyálkás láz. Azon körül

mény ‚' hogy az, mint úgynevezett gyo

morbeli szövemény, örömest szegó'dik,

hagymáz-, cholera», Grippe-, vörheny-, és

vörnyegenyhez - rubeola- nem esak

nagyobb kórtani jelentössége mellett szól,

hanem egyszer'smindlazt is tanusítja, mi

влепит; аи" а visszeres'korcsveg'y terme

пуе. Az elsßrendu nyálkás láz ваз
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ljátnemü koresvegy által fölté

telezett heveny gyomorhurut. Annak tá

madására nem szükséges étrendi hi

'b a. Sőt inkább az sajátnemü koresvegy

ből veszi eredetét, mint a hagymáz, cho

lera, grippe, himlő, vörheny, és vör

nyegeny, a nélkül hogy valamely különös

ingerlő föltételre volna szüksége. -—— Az,

szórványosan -- sporadice- és körjár

ványilag-epidemice - is előfordul, fő

leg cholera-, grippe és hagymázjárvá

nyok alatt. Ennél fogva ugylátszik, hogy

az, ezen kóros folyammokkal közel rokon

ságban áll, s átaljában az emberi nemnek

egyik legrégibb betegsége.

Mérsékelt láz, nagy levertség, lom

paság , a nyelvnek szennyes, fehér, s

igen vastag vonadéka, erősen duzzadt

nyelvbimbócsok, tökéletes étvágyhiány,

csekély szomj, székrekedés , puha behú

zódott has, tiszta vizellet teszik az erő

sebben kifejlődött nyálkás láznak tünemé

nyeit. Kifejlődés'ének legmagasabb fokán

erősebb ideges tünemények csatlakoznak

hozzá, s azt a hagymázhoz nagyon ha

sonlóvá teszik. A hagymáz azonban nem

óv a “nyálkás láztól, sem ez amattól. _

Azért nemhiszem, hogy a hagymáz és

nyálkás láz ugyanazon kórfolyam; de azt

elhiszem, hogy mind kettő egy és ugyan

azon kóros rendszerhez tartozik. Feb

ris gastrica, gastrica protrac

ta, gastri'co- nervosa, nervo

sa, nervosa lenta, 'stb. azon kö

zönséges nevezetek, melyekkel e kórfo

lyam а közéletben bélyegeztetni szokott.

Átalában úgy látszik, hogy az úgyne

vezett idegláz, mely mióta a hagymázt

ismerjük, csaknem minden nyom nélkül

elenyészett, m ég Csak va nyálkás láz

ban ' talál lételemek nemu "támpontjára. ‘

Legnagyobb fogékonyságot vkülèl ekór

iránt, valamint hagymáznál, a felserdültség

kora, azonban szinte számos kivétellel.

Valamint a hagymáz, úgy a szóban levő

kórfolyam is, majd mint könnyü, gyors

lefolyásu betegség, majd pedig mint ne

héz húzamos bántalom fordul elő, mely

gyakran nagy fokú elerőtlenedést, és el

sorvadást hagy maga után. Minthogy a bon

czolat ezen eseteknél semmit sem mutat,

a boncztani változások sem adathatnak elő.

A gyógymódra nézve még igen sok

óhajtani való van. А bevont nyelv, ét

vágyhiány, és székrekedés azon orvost,

ki meg nem gondolja, hogy k oros

vegy- és nem életrendi hibá

túl föltételezett bántalommal van dolga,

igen gyakran kiürítő gyógyszerek hasz

nálatára bírják. A nép átaljában a kiürí

tő gyógymódszernek hódol, s a beteg

gyakran erőszakkal sürgeti a kiüritéseket.

Az ”én tapasztalásom szerint, éppen nem

árt, ha az ember azokat nehány napra

elhalasztja. A'kórnak fogalmából önkényt

következik, hogy kiürítő szerek gyöngít

hetnek, de a korcsvegyet elhárítani nem

képesek. Az, mit csorvának tartunk, a

betegség terménye, és nem oka. A ter

mény nem hat oly kártékonyan a kór le

folyására, mint azt az ember hinni haj-

landó; és csak a láz megszünte s a be

leknek visszatért önkénytes munkasága

teszik azt kiüríthetóvé. Míg a láz tart,

addig a kiürítőknek nem nagy baszna van.

Azok az ingvilinus nedvektől fosztják

meg csupán a testet, a nélkül hogy a

sajátnemü csorvát elhárítanák; innen van

már elődeinknek azon igen régi észlelete,

miszerint vannak olyan gyomor

lázak, melyek a feloldók hasz

nálata alatt roszabbulnak, és

olyan csorvák, melyekazok ál

tal mesterségesen előhozatnak.
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‚› ‘ Tartan-us :líbz'atus ¿n plena et re

fracta dose', [решения/Ха, „ш! ammo

m'acus, Rheum, шато-Шт Титшпог',

et Gramz'm's haszon nélküi, s nagyobb

részt a betegek ártalmára használtattak.

Néha néha megtörtént, hogy a beteg a

savakat jól tiirte, s ekkor legalább а

sürgetó' kivánságnak eleget lehete ten

ni, ut метре ah'qm'd fecísse videa

mur. А láz megszüntével, ha makacs

étvágyhiány jelenlétekor hosszadalmas

felüd'úléstó'l lehetett tartani, keserü-illa

Les, és a körülmények szerint keserü-fel

oldó szerek, még a többi közt legnagyobb

haszonnal adattak. Hogy ha pedig végre,

ezen bántalom eró'sebb fokánál, csupán

nemleges bánásmódra kelle az orvosnak

>szoritkoznía, akker jeges viz, fagylalt,

és fris élenydús levegó’ mindég a legjobb

szolgálatot tevék. A tejes étel a felüd'n

löket legjobban táplálta, és gyakran meg

шьёт, hogy az orvosnak az apathiába

sülyedt beteget, minden életrendi szabá

lyok ellenére, evésre kelle kényszeritenie,

hogy igy az eliankadó étvágyat mintegy

föiélessze.

Az epés láz epés koresvegy ál

tal elŕihozott heveny gyomorhurut. Ha u

gyanis ezen korcsvegy bizonyos fokig ki

fejlcidött, mint hurutos gyuladás helybe~

lisiti magát a gyomorìtakhártyáján, és e

löáll az epés láz. A kórnak fogalmában

alapszik már az, hogy az epés láz öre

gebb, s a felserdüliség évein tul levó',

atrabiliosus küllemü, és epés vérmér

sékményü egyéneket támad meg. Az п—

tolsó évlizedekben kitört pandemiákhoz,

minó’k: a cholera, grippe, és hagymáz,

nem áll oly közel viszonyban, mint a

nyálkás láz. 1834ik és 1835ik év nyá

ri hónapjaiban, kórjárványilag utoljára

észleltetett. ~ Az 63a esaknem minden

nyom nélkül eltiint. Az epés korcsvegy

kétségtelenül a visszeres vérvegyhez tar

tozik, s annak sajátnemü módositása. 

A hagymázos vérvegygyel, legalább a

mi éghajlatunk alatt, igen ritkán vagy é

pen soha sem látszik szövetkezni.

Az epés lázat szembetünö kórtani

bélyegek jellemzik, és erfis edényvissz

hatás, égetŕi höség, sárgakóros börszi

nezet, siirii sárgás nyelvvonadék, kese

rii iz, gyakori hányásra való inger, máj

tajoni érzékenység , festett vizellett, s az

idegrendszernek feltünö bántalma által,

minden más iáztól könnyen megkülön

böztetii. Bár mily hevesek is ezen Шпе

mények, mégis közönségesen a kime

netel kedvezŕi , és ritka esetben áll be a

halál, csupán az utókórok következtében,

miknek közelebbi mínöségét, a köŕboncz

tani változások hiánya miatt meg nem

határozhatni.

A gyógymód kielégitó'bb itt, mint а

nyálkás láznál. Az igaz hogy az nem

specificumban áll, és csnpán

a kiüritések eröml'ivi elvén a

la p s zik.

De minek is speeiiieum, hol nála

nélkül is boldogulhatunk? Legkevésbbé

sem szenved kétséget, hogy az epés láz,

még а legveszedelmesebb esetekben is,

önkénytes gyógytörekvés által meggyó

gyulhat; innen van azen gyógymódsze

rek eredménye, hol шита szerek nem

használtatnak. Tarazacum, Graine”,

Fruclux Tamarindorum , Taf-turns tar

tarz'satus, Cremer Taz-lara', és a külön

ben kedvelt epe-elleni szerek legkisebb

hatással sem birnak a betegség lefelyásá

ra, siit gyakran az emesztési életmiive

ket tetemesen megzavarják. Csak vigyà

zatßal használt hányta tó k meg has

hajtók nyujtanak valódi làtható köny
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nyebïñléàt a betegnek, és "á 5698516

zási,"meg idéges tüneményeknt mérsiék

lik. Savanyù папок, és hideg_víziel meg
éczettel' rtett mosogatások, igen kellemes,

a bétegét, felélesztö , de anért koránáexn

szüksége's, és különszerülëg -' specifi;

ce —— ható gyógymódtani mellékletèkj'néï

lyek, a шита gyógyszerek egyes_'àdag

jainak liasználaia kami idöbën ‘,v inviam-A
163 `eredménnyel adatnak. И

A" Csorvás, nyálkás, epés_ Юга?

e'nnéÍ fogva képviselöi, a gén'ériëus „gyo
morláz“ nevezettel bélyegz'e'tt kóralalvk'n'àk.l

Ha è három alaktól elgondoijnk lázat,

eló'áll a láztalan gyomoŕh'nrut,

vagy az úgynevezétt 4cs'òrvà'as

Шарм, mely szükségképpen свет-
vás, nyálkás és epésrell'oázlikl'élß

Кий” `а három lázas alakrôl Ílill-l," annak

lényègében a három láztâlán aiàkról is`
állnia kell. A leggyakoribb,l és“A Inégjegy

zésre legméltóbb csorvás álIapot, a n y à l

s."""z gyakran szövetkezik csorvással,

1,551!

'79

s nëůüleg ’Ännàk süßstratnmát :teszi, és

átaljálian legtöbb~ 'émésztéài zavaŕ'nak fdr»

rása. Legkönnyebbèn fejlödîk az ki Grip->

pe` é_s hagymâz- vkó`ŕj`.’ir'v.'anyok “анис; mi-l
dön is az' nàgy" jélentöségü,' s адыгс

mûvezetet erô'sen lehangoló bántalomkint

tůnik iïil> Az ‘ minden gyógykisérletnek

elleuszegül, és' a канта gyógy'szerek.A

használata ат: mind-ig roszabbul. Keserü

illatos forrázatok, és tiszta levegö, azon>

befolyàsok, meiyek alatt az még legked

vezöbben V-szukott lefolyni. Hogy végre

vannak olyan gyomorhurutok, mquek

vérgyüievény-, étetö szerek-,köszvényes,

bujasenyves, -gümös korcsvegyböl, stb.

származnak; tudva levö dolog. De mint

hogy Yezen huru tok másodrendu bántal

mak, melyeket mi gynmorbeli szövemény

nevezet alatt egybefoglalunk, itt bövebb
táŕgyalás alá nem .jöhertnek l(Zeitschr. der

kk. Gesellschaft .der Aerte zu Wien. -

Erster Jahrgang II. 1.) Ka r ác so n у i.

(каштаны)

.__ .`_-__...._

Tapasztalatok és gyakorlati észrevételek a цеп-шек

gyógytan körében. m'inrt a реп! gyçrmekkorház

' 5 iá évi müködenenek eredmenyei.

_ Bátorkodom tisztelt. olvasóinkkal

mindenekelött a gyermekkórház müködé

sének számbeli áttekintetét közleni; egy
rêsztI, mível új lévén az intézet s általá

nos pártfogásra szoruló, igy cselekcdni

szinte kötelességünk; más részt pedig,

hogy làssák s megitélhessék azon gyakor

lati tér részletes шпаны, melyre e Ги

zetben megkezdett s folytatandó gyer

ŕnekgyógyászi vizsgálódásinkat s Еврази

talatinkat épiténk. '

«__-...___

Az ingyen orvosolt, beteg gyerme

kek összes száma 1839iki aug. lñtöl

1845ki január 31ig 8576. Az intézet

ágyaiban, egyszersmind ruházattal ellát

va 1218; szoptató dajkákkal, Ieginkább

pedig beteg anyákkal együtt 398; а töb

biek4 ‘féndès és egy külön kórjegyzö

könyvvel vitt jár-orvoslatban (ambulato

riumban) szinte ingyen orvosoltattak.

Belsó' betegségként orvosoltatott

5882; külbctegségként 2694 _Sebé

szi mütételek 351en vitettek véghez.
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А legâatalabb betegek 14 паровой,

а iegidösbek 15 évesek valának. A ha

lottak aránya_ ide számítsva a haldok

lólag 's holten béhozettakat. _ a benfek

fök közb 1: 8; a külsök közt 1: 14.

 

Csflzláz _heli ällandó helybeli 13611ь

talmak nem тщетным—384; ezek

közül csupàn 18442‘6 esik 187._ 656

zos-epeláz- többnyirer ösz- és tavasz

szal 90. -——- Epeláz _ csupán nyáron 

95. _Hnrutláz - hol mellhuruttal, hol

bélhnruttaì, hol mind e вы helybeliség

gel_ 85 3. _ Hagymáz (typhus)Vältóláz 110. _ Féreglàz egysem. _

Zsebrés lázv (febris' aphtosa) 127.

Az alhasi Iázak ezen ernlitett 5 féle

kórfolyamokban foglaltatnak, t. i. vagy

mint hurutos, vagy mint csúzos, vagy

mint epés, vagy mint hagymázos alhasi

lázak tekintettek _ tehàt. általános ne

v'ezef. (alhasi láz, febris gastrica) alatt

nem vétettek föi.

Himló’ а három ismert alakban 98;

_Vörheny (scar-latina) 25. _Kanyaró

(morbilli) 105. - Hökköhögés (tussis

convul'siva)` 119'.

Agy- 65 agykéslob (encephalitis

et menyngitls) 1 19. _ Heveny agyviz

kór 75. _ Húzamos agyvizkór 96.-

Agytúltenyészet 29. -—- Másodlagos, a

vagy àltalános vízkórh'oz нарвать agy

vizkór 48. _ Agygümökór. 2. _Agy

vêrömîeny` 9. - Agyaszály (atrophia

cerebri.) 2. —

Toroklob-részint hurutos, részint

csůzos _ 138. -ÁHártyás torokkór

3 _ 1839t61 18'41ig; ezen ídöti'll fogva

7171 beteg kisded közt mi nem látánk

valósàgos hártyás torokkórt, de ehhez

hasonló gögkóralakok так; р. o. tenenv

шишек (angina gangraenosa) 2 ; si

poló gögkór (laryngismus s stridul.)5. —

Nyakkörüli daganat 152.

Hörg,-tüdc’i s mellhártyalob, s е

zeknek terményei 410. — Szívbántalrnak

32. Ezek közt két szembet'únó' мще

nyészet egy 10, és еду 12 éves egyé

nen.- ‚

Gyomor- éslbéllob 151. _ Hasfo

lyás _ hurutos, csúzos, epés és esor

vás- 591._ Vérhas 83, 1841ki és

1842ki nyáron leginkább.-Májlob és

daganat 63. -- Léplob. és daganat 16.

-— Féregkór 84. Ezek közt 5 egyén

galanféreggel (taenia.)

_ Csúzos czombízkór _heveny s hú

zamos 32.l - G_örvélyes korcsvegyes

czombízkór 30.

Szemlobok _ csúzns ‚ hurutos, 65

(többnyire 1) görvélyes _ 379._ 1135211

löttek szemgyuladása 88.

Fülfájás 65 folyás 109.

Húgy- és nemzö részek bántalmai: fo

lyások börpállások, fekélyzések, hólyag

görcsök 59.-

Görvélykórnemek _ alhasi , angol

kór , és álgörvélykór (pseudocrophulosis)

_ 1.050.- Визами (яурЬШв) 2 8.,»- Зёр—

ker (Gamm) no. _Kekkór 4.— Ана

16п05 vizkór 75. _ Blih 124. _Fejót

var s egyéb idult börkütegek 410. _

Vizrák (noma) 13;

Nehézkór 12'. _ Vittâncz 35. _

Bángató görcsök (eccl'ampsia) (iB-_

Koppféle fuldoklás 14.

Csonttörése'k s fìczamodások 28.

Меуеиеъезеьь 5еЬ6‘521 mü

tétele'k a következö bántalmakban vi

tettek vé'ghe'z: u. m. 20 húgyhólyaglrö:>`
ben szenvedö beteg közt csak az eislïA

halt. meg a mütét következtében ; egy

lányka iszonyu nagyságu hólyagköve ál
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tal этом hábyag- és hashártyaìobban a

můtét вши. halt meg. -v 1 6 путай-тб

tétel, ezek közt 4 ínyhasadékkal (Wolfs`

fachen). -- 5 betegen, кашек arczain,

- nevezetesen a Száj és orr шиш, rút idom»

штат léteztek ,A верю (plastieus) mú

щелей vitettek veg-hem  125 ешьте

sek és asugorodásokban szenrvedö egyé

nek küzt 39en inmetszés tésetett.- 127

kancsal szemů egyén többnyirex mind а

két szemen mütettet.,-3 egyénen tür

tént hályog- тёще]. — 9 kiizesülés és

tagosonkitás börtént görvélyes elfajulások

miaiit. Egyéb külünnemü můtétel még 49.

rieml bend tán érd'ektelen шиш,

позу! 8576 beteg közt 431 árva s 1482

törvényteìen kîsded volt; 63 ezelmek 100e

ktm nem гаммам шт, kiknek egész lm

leme s штока а l'egszörnyebb eihanyagol

más és gö'rvély'kórnak biztos jeleit ma

gán nem hordanán- вмешать bizo

nyos вами állat a pes'êi külvárosba-n, 3

“ч Gan isf egys'zerre egész tartásra, a= mi

вы. nagy részb сваи 4 fr р. р. ñzeutetik
é'vnegyedenkéntf l ì '

Ha fölvesszuk, hogy az aizsóbb nép

os-ztâly csak a legelfajuìtabb s vesz'élynek

твин görvély-kóri idomokat'hozza a Буев

mekkórházba, és mégis 8516 beteg Шт

1000116! több görvélyes von: шаману;

mify kiteríedt e катет az мы: пёрозя—

nàlyban! вопит гйькйьь а швёр asztàly'

вы; s Iegritkäbb а fölsöbb Вешает és" va'»

gyonossnbbaknáî. '

 

А lai-:1ark s имамы csawlózdjár

báßnzta-lmak.

{Наш idßhm afuáuk паша egy d»

uw тешат шиши. каш elm. A

lázak, mmt eredeti s önálló/ bántalmak

maid maid isméL oly fogalmi köritvénybe

keríttetnek, melyhe némi régi észlelet és

mondás igen hecses adalékként belefé

rend; újabb гигиене: pedig még úiabb

тазы vetendhet reá.

На а következö вот-отит а Riede

дек lá-zairól bóvebben szólok ~ meg le

ben, hogy sokan ezt nem fogják izlelui.

Nem Шеи még mai паров sok orvós a

нэпа klinikaì furkészetet ; s а láz regene

ratióját is nem gyakorlóknak, hanem theo

retieusoknak köszönhetni.  Csaknem azt

mondhatnók, hogy 20 évek elött a Шиша!

együtt а klinikai- fůrkészet is elveszté бд

állóságát s~ az utîóbbák ezt még moetmyeré удавка! még most.y is сна]: nem

иву látszik, щмьа as ék'í- hetegek für

készete дна} már többé nem lehetne be»

tegségeket шумовым, kórfogalmakat

gyarapítni, megalapítni g-»mintha a 1:6:—

ielenetek analysés@ s syntheßíse mât'

@Sak а bonezœrem- és vegymúhelybßl- ke

letkezhetnék. Én egyébként теввубаб

déeem шёп- cselekszem és szólok. És

meggyözödéseim erlísen gyökerezök, mi
vefl a gyak'orlîïl élet jel'en můködéseiböí

~- ватты s мыши gerjed'ez'tek '

Египет. Azért hoziä fagokv ежей, tán' ón’

им` el'öadáshoz, mely так 651700261»

zért nem igen лещ, miver ишемие

geknër а kórodhì feitegetë's'nelc igen potr

возней Rell lennîe, тайн mińúen' ¿sali

obj'ec (iv fölfògásou alapszîk*

' Нет. шиш е belgen azt vizs

’ вши vaüun mindern láz свай valamely

vérkorcsvegyen (dyscrasia Eisenmann)

alapulhave? Én láznak nevezvén

azen betegséget, mplyben az

Невз- sI v~érnendsz`e|= ша s та

liödései agészven s Маш-новая

‚ 3
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el vannak idegenitve ~-~- s leì

v_ertség, s einen detl en itett

é rütés _és ahiiség legállandóbb

jelxe netek ' e helyen a -kórodai észi
leletek nyomán csak arrólrfogok `szólani,

а mi a kisdedek lázaira 5 ezekkel járó za

varokra nézve gyakorlatilag Vérdekes.

E ингуши veddigi elhanyagoitatása,

s a gyermekorvos'i iankönyvekbeni elh`alll

gattatása'esalmem azt látszanék bizonyit»

'ni, hog)r  ezelött. az orvosnak ~fölötte

könnyiidolga volt; most azonban ily ne

mii hiány és tökéletlenség naponként ké

рев а2допговб zavar és szégyenbe dôme'

ni.' Mert »összehasonlithatlanui n'ehezebb

egy kisdednél valamely láz általánes 'és

'helybeli jeleneteit illendó'en головне; mél»

tánylani, vezérleni, mint. az úgyneve

zett „gyeŕmekbetegségekét“ -‘ melyek?

nek, ha -kivesszlik az agyvizkórt, több'

nyire szer'nb'ettinó'bb s könnyebben meg

isrńerhetöïtárgyilágos `rajzuk vagyon'. És

mégis, a’ német orvosok gyermekgyógy

tankönyvei `'csak nem lkizárólag ezenïn

tóbb- nevezett kórokkal' foglalateskodna'k.

f I Mihelyt valamely kisded yforró láz

rohamba esik- aggodalmàs шаг csak

iiamarllepi meg а szülôket, az orvosok

pedigilyelnkor nem ritkán vagybz'lntalmat,

„kiizzadyánytî‘ iéltve'n, fölötte hajlandók

nemi erös, Ahaszontalan, vagy kártékony

szei'ekhez nyúlni-fmelyeka kórfoiyam;

mal együtt, a gyengéd Organismus! is za

varba hozni Vképesek. -- Sziikség tehát,

hogy e részben az eddiginél sokkal pon

tosabb lés szigorubb fürkészetre' készül

Ílìnk. ' ' ' Н 'д l

Messze vezetne, ha ezen ас s Afél

évet magában foglaló idó'térnek iddjá

r ati részletét akarnók ieirni. _- Csnk>

any'nyit báterkodunk mondani ‚‘ hogy " a

legneve'zetesb lázaei> kórjár`

ványok -‘hagymáz,` hökköh'ö

gés, vörheny, himlök stb--sem

mié s z'l e1het6`id6vältozás,'vagy

jellemm'el nem v alá'nak oksze

т össze-függ'ésb en; s hogy` З év

ó'ta, ámbár kitünöleg rögtön
váliozó lst rendell'enes ' volt

minden évslzak-âa gyermekek

mégis m'en'ttek voltak öldö klc'i

já rv à n y o kt`ó 1;' ellenben hurulos, de

még 5`о1‹1‹а1‘т1а`3уоЪЬ mértékben' csúzos láf

zak napi renden voitak s vannak. Ezeknek

okait tehát joggal keressîik а hévmérséklet

s berzeség (thermieus _és ellectricus) vi

szonyaiban. `. Nevezetesen a `h'n r u@ о 5

к‚6г101у'атоъ‚ 'm egh iîlésneky 1!

esúzostfp-ejdig ber;zi„zavarnak

tulayjd'onitjuk, mely utóbbik ugyan

gy-akran ’_egyszersmind hévrnérsékleti ' za

varokkal `jár együLt , ~s _innét ‚а hurntosl és

csúzosfkórfolyam nem  ritka А összekapf

csoltatása.; A -hó'ségl s berzeség» vieze.

nyai s.váltezásagtehátzavarván a b6r,~az

idegek, a vér rendes létét '- lázas zen

d-ül'ésl.' gerjeszthetnek. к . . y

Voltalkalmunk а gyermekkórházban,

kivált 1844kil évben ,‘ 'midó'n az idölnal

gyon állliatatlan ,j m'elegtó'l hidegre', 'ezii

ralztói nedvesre àimenô vein-_; igen ,sok

lázat `t,_apasztalr_1nnk„_kisebb »és nagyobb

gyermekeken', melyek ;.rögtön'-ijeszt6 je

lenetekkel ~ lépve'n föl —— там megsz'nn

tek a nélkül , hogy helybeli- bántalmak

mutatkoztak volna ; majd egy két vagy

töhb nappal a lázak kezdete után, Ш ntek

m1 heyben a bámaimak. És шпат; nem

ritkán az is, hogyrázonarányban, a mint

ezek fejlö'dtek;I a lázakY engedtek es szün

tek. `Tapasz-taltnńkleg'inkább 184j2ki (isz
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szel s 1843ki`tavasszal, hogy midó'n

еду vagy Löbb napig tartott láz folyama

alatt, fûltó’ кыш daganatok (tumores
parotidei), jìelenlek meg, az illelö lázak

euyhüllek vagy шатен: úgy hogy ezen

helybeliségeket. mínçegy pótló` vagy elöbi

rálatoknak tekintettjlk; mert а tökéletes

birálat rendesen ugyan csak izzadás által

töruém.y

Kedvetlenség, nyugtalan bágyadp

ság, ágyba vagy karrai kivánkozás, el

hidegülés- és utána fölhevülés (néha

többször egymást шпата), étvágyhiány,

szomj, g-yorsabb lehelésés érütés, nyö

géssel és fölijedezéssel járó álom -- ime

azon jelenetek, melyek majdnem minden

~röguìn föllepö lázat bélyegzék. — Ezek ‚

mellatt, kìvált. az elsó' ólrákban s mieló'tL

izzgdás imm volna ki —- nem alapíthattuk

meg meg,¿ valjon csúz- Ihnrutq, epe-, küteg

vngy váltólázzal volte dolgunk. A há

nyás szinte mindennem'u lázkezdetén; s а

rángató görcsök (ecclampsia) — ha bár

inkább сваи váltólázivrohamnál  mégis

néha egyéb líalzaknáill is láthatók.

_ Csekély ok elegendö, hogy a kis

ара élçtrnííségét fólzavarja; azért sokkel

gyakopibbak ezeknél a lázak, mint na»

Ígyóknà'va-l. Deminthegy а visszhatás,a геп

dülés kisdedeknél sokkal. erösb, az é

letmůség ereje pedig nagyon csekély _

azéri. a tevöleges visszhatás csakhamar

öszveesésre (collapsus) váthzhatik. Lát

tnnk ily változást sokszor rögtön a gyer

mekkóxjházban.vTováhbá, az érütés gyorsa

sága в а Ьбг hévmérséklete oly változé

konyak, hogy könnyentéveszthetik ela vi

gyázatlany orvnst. Az érìités mivolta nem

oly fontos mint lneigyoknál. . A

Bármily >heveny _ làztól meglepetett

kisdednek v fejjelenetei (sympt. _cephalica)

лаву mértékben erösek és szembetünó'k

83

szoklak lenni. Mig az anyával vagydaiF

kával a kisded körül tudakozódtunk, fe
szült .szemekkel követénk. ennek Aminden

mozgásait, 'arczvonelaihV lehelleti vagy

sirási zajait. Ha a beleg kisded à roham

alatt mintegy álomkórosan fekve пубе—

szükség, hogy azt néha fölvétessük a

karra, vagy ha hordatva is( akképp al

szik - Fólkeltsük ; máskép pontosb ismé

bez nem juthatunk. Ha ekkor tiszta, za

» vartalan szemekkel(sirván, vagy nem sír

ván)'reánk tekintett - ámbár csak ha

rnar ismét fejét anyjának vállához тёто

gatá, s szemei mintegy maguktól beesé

nek ; s ámbár а fej forró volt-s hányás

is jelenkezett- пени/оп, okunk ‚ képez

ményes kìizaadásra hajlandó agykérlobot

(menyngitis)föltennünk ; de s_okkal keves

bé még volna okunk hei/,enyvagyvlzkóres
kiizzadványt féltenünk; ”теги, à v‘mint

utóbb megmutatandjuk, ez, soha ily'jele
netekkel nem lép föl. ' I. ‚

А2:е1ёЬЬ vázon Шары, @Sak né

hány (6—16) órák óta rögtön megbetegc-l

dett kisdeden _- forró lázzal járó f ej -

el fogultságot jelent; mely nem lob,

s mely többnyire az izzadás beálllával

szintoly rögtön el is tünik. Сваи azon е

setben, ha а kisded vérmes, s ha 1()

— 15 óra múlva semmi javulás seml mu

шиши: — 4tamácsos а fejt hideg vfzzel

borogattatni, s a nyakszìrtre, czélszefůen

vegyített izgató pépet. rakatni. -—- Hidcg

yvízzel óranegyedenként kináljuk az ily

kisdedet; ez a legjobb híísitö s izzasztó ;

minden Àegyéb orvosságot pedig czélta

lannak` lartunk.

Egykétszeri hányás, söt rángató

görcsök sem kivánnak egyéb orvoslást.

Meg fogjuk mutatni annak idején, hogy

az eçclampsia többnyire tiszta ideges kór~`

jelenet; és általában azt tîpasztaltuk,
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‚ hogy az ellene irányzotït orvoslás inkább

z'avarö, mint hasznos. _ Erös negativ

meggyò'zödések mai паров 5211116 egy

пазу orvosi kincset kópeznek! _kérjük

62611 'legiukább 116266 ügytársainkat, ne

szokjanak _ mint mi szoktunk volt. eze

1611— a sok orvosság adaglásához, ha

nem 'tanuljanak kisdedeknél, hol sem

mit, hol keveset, de czélszer'ůet 1611111, 5

mindig inkäb'b a természetre bizni, mint

bizonytalan véleményre épített gyógylze

гене! ostromolni a beteg kisdedet. ‘Így

lassanként a kisdedek làzainái szinte eré

lyesen tevö gyakorlók leendhetnek. De

sok furkészettel 65 kevés 'tevéssel kei]

1:62 de ni a dolgot. _ Nem is szükség

másképpen cseiekedni; mert mondhatjuk, »

hogy а gyermekkórházban számtaian for

ró 162 vminden belsö gyógyszer

néikul igen szépen meggyógyult. _

Szükség volt azonban a fontein-t be

teg kisdedek arozulatát, föleg hemlokát,

szemeît gyakran s figyelemmel észlel

nünk. Mert а leirt =környülállások alatt

nein ritkán történt, hogy a kisded néha

néha erösben -nyögvén, szemöldökeit ls

homlokät ideiglen (а mi gyakran esak

pillanalnyi jelenet) ránozolta; 561 'hogy

némelyik ekkor fejét is rögtön félre

mozgatta. És ha ezen jelenetek száraz

forrósäg mellett a 12—15 órán

tůl i's fönálitak, vagy növekedtek _akkor

e kérdést veténk föl magunkban: hány

tató van-'e itt javalìva? - Ha a kisded

ezt mondhatná: nyomást érzek a gyomor

táján és né'ha néha émelygés jön reám,

65 szám 126 igen rosz sat. _ könnyü

volna 6- fontos kérdést eldönteni. _ De

minthogy ez máskép van 1 _ 2 éves

kisd'edeknél - mihez tartsuk magunkat?

Ha a kisded fejét lelógatja; csekély vagy

semmi 51165, ellenben kedvetlen arczulat

`111611611 nyögés , csekély ammi, de annál

kitünöbb visszairtózàs mutatkozik az eiei

‘be tartott étkektöl --s ha ilenykor ügyes

vigyázatta'l nyomván а gyomor táját, a

gyermek esak nyugtalaukodik, nem fair:

ha a has nem zárt, alsóbb része nem

nagyon pöffedt _ adjuk a туши, а

k'övetkezö okok miatt:

1ször nagy a valószínůség, hogy ja

vallva van;

201` csekély а valószinüség, hogy

legkìsebbet is àrt-hatnánk általa ;

Зог 160611111: kell valamit _ és ninos

elegendô' o'k nadályokat rakatni; inert az

érintett. fejielenetek a gyomor- s májrend

szer zavarától mgghetnek.

Ha az emlitett jelekhez még hozzá

csatlódik néhai böfögés, nyálazás és 61

haiaványodás, hideg -izzadással _ még

biztosb а javailat. De, hogy jól értsenek

olvasóim —- ezen utolsó jelenet-eket ama

zok nélkîll, nem találánk bizton javal

ló'knak a hánytatóra.

Ha a hányás után a fónemlített 161

jelenelek nem engednek _akkor, akár

agyvértorlódásnak vettük, akàr 116266101)

nak _ a bidegborogatáson kivül 2 —- 4

nadályt rakattunk a fejre; ez-u'tán pedig,

ha a has egy kisse zárt s pîìffedt volt,

1 _ 2 adag hashajtót a'dtunk; de nem

egyebet, nem 'folytatandó orvos~

ságoh

Legjobb 'hashajtó 1 _ 2 éves rkis~

dednek, kórházi tapasztalatink szerint:

Bp. Fol. sennae resina privatarum 5 ß

_jß ; inf. suff. aq. ferv. p. V2 hor. In 00—

161. une. unius solve mannae elect. 313

6666 Syr. mann. dr. dnas. M. S. Egy 6

ranegyed alatt fele, 5 ha szükség 2 óra

mulva másik fele is beveendó’. Ehhez na

gyobb, 2 _ 4 éves gyermekeknél 2 _3

dr. elìect. lenit. lehet hozzá 6661. 521111565
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ilykor hamer h'atni, de nem erös vize

nyes székelést elöhozni, mi által a birá

latok выжатыми. Vártunk eztán ismét

egy ideig, 14 —— 1 napig szer nélkul. Ha ek

kor is tartott még az егбз száraz 116563—

akár sejdiieunnk kuieget (exam), akár

nem —— az egész testet hideg vízzel

mosattuk le; a mire a b6r többnyire lá

gyabb, vagy izzadó ló’n ; bensöleg is

свай vizet adtunk. És ennél biztosb és

sikeresb vezérlését ily láznak nem ismer

juk. Чае! beáll lassanként az izzadás,

vagy küteg mutatkozik, vagy valameiy

helybeli bäntalom fejlädik azonba,

mely ellen aztán czélszerûen haihatunk,

 orvoslásunk ezen módjà czélszerü

volt, és ismétlem — csak az óránkénti

mixturàk adaglását-ól szokjunk el! mert e

zeknek többnyire zavaró , a gyomrotter

heló' ha'tásuk vagyon.

Mit mondjak a calomelró'l--a mín

dig közel álló calomelröl! ninos czéltala

nabb, ártalmasabb szokás az orvosí вуа

korlat körében, mint az ezen tontos, hat

hatós szerreli könnyelmü mindennapos

kodás! és a mi a szóban forgó forró ál

lapotokat, fejelfogultsággal vagy vérter

lódással,sc’5tami minden hevcnyesete

ket száraz forró börrel illeti _ mi nem

mondjuk csak gondolat- vagy elmélet

szerte, hogy а са1оше1 nem czélszerû,

hanem sokszori használata után mondjuk,

hogy éppen nem ide tartozó szer.v ~

Szándékunk volt e sorokban azon` lázat

vázolni, melynek egyéb jellemet yvagy

nevet adni nem lehet, mint „forró láz“,

vagy mint sokan mondák, vagy menda

nák -—— lobláz. Nem láttam soha, hogy

2 —— 3 napnál tovább tartett volna a nél'

kill, hogy más kórnembe nem ment vol

na ät; mir-6| utóbb. Szándékom volt e

zen láznak egy részt negativ, más részt

hathatós kezeletére, mindenkor аза/впе

rüre, nem z'avaróra fìgyelmeztctni; s mivel

ez gyakran máskép törtémk - zavart, ma

kacs kórfolyammal van aztán dolga az ог

vosnak. Bocsánat! ha ezen ищут ~

mely annyira el van hanyagolva - b6

vebben fejtegettem.

Csúzos láz és helybelisé

gek. -Ugy látszik, Вову berzi (elec

tricus) zavarek az életmůség

ben -tán a hör s idegek út

ján- okozzák a csúzt. A kifej

lett kór, legközelebb а berzeség rendelle

nes keringésén bizonyos képletekben, fö

leg az idegekben látszik alapuim'. A láj

dalmak e kórnemben a berzeség fönaka

dásánnk tulajdoníthatok;do akárhogy

van: ha ezen berzí zavar magy, a bör

ben és idegekben visszhatás, láz шё—

mad; elrendetlenlttetí-k a vér keringé

se s mivol'ta, helybelileg vagy általáno

san - pangàs, lob, vagy láz fejlödík

ki, egyedül vagy némi kapesolatban.“

Az igen derék Dietl az б kórházi jelenté

sében azt mondja : „létezik lázas íz-, savó

há'rtyay izomcsúz sef., de csúzláz magá

bán nem létezîk“. Neküuk, elfogulatlan

kórodai tapasztalatink után máskêp kell

szólanunk. _Volt a gyermekkórházban,

lo'gìnkább az 184416 évben s föleg ¿sz

sìel számtalan csúzos bántalom, ugy

hogy minden egyébnemíí heveny kórok

ezen járvány által csaknem háttérbe

szorlttattak. És ezek közt volt m'ìntegy

384 oly esetiink, melyeket helyiheli

bántalmak után nem lehetne elne-veznünk;

mert ezeknél állandó helybeli bán

talom nem volt, hanem leglölebb csäk

föl- s eltünö, ide s tova ugrándozó На}

dalmak; a láz ellenben állandó volt, és

oly saját jellemme'l blrt, позу minder!

helybelìség hijjával is cszúzláznak heheA
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tett határoznunk. Egyébként korosoknál

szinte ezt tapasztaltam, 55 lehet tapasz

talnunk mindennap, mert még most is

(1845 febr.) a „rheuma“ csaknem jel

szavuk a betegeknek.

Ha valamely kórnemet, vagy kór

öszveget kisdeden pontosan akarnnk flir

1155201 55 1051150у1а01 -szükség, hogy

basonlólag szenvedö koros egyéneket vc

zessiink emlék'unk elébe, s elevenen

emlékezziink meg azoknak mindenféle

bajairól s panaszairól azon kórnem lefoly~

ta alatt. Ezt а 0511205 kórfolyamra nézve

teendök, tapasztalandjuk, hogy koros

betegeink sokféle oly jelenetek 5 érzések

ró’l panaszkodtak, melyeket 5 2 611 el i

közlé s nélkül, 1е1151 tárgyilagosan (ob

jective), tehát kisdeden , lehetetlen _lett

volna fölfognunk. llyenek némi sajátságos

és nehezen rajzolható érzelmek a gyo»

morban, vagy egész alliasban, а börön

5111; 55 emle'kszem, miképpen ily bete

gek a nevezett makacs zavarok s bántal

mak ellen mindenféle orvosságokkal os

tromoltatván, akkor javultak végtére -

midön mit sem vettek be. Ezen körny'úl

állásokat igen gyakran emlékemben föle

levenitettem,midó'n valamely kisded csúzlá

zával volt dolgom! Nem lehet min

dent tudni, nem lohet mindent

gyógyitni az orvosnak, a mi

esúzlázban szenvedó' kisde

den elŕifordul- tudja 1е1151, 5 ne

felejtse el legalább ezen tudási s cselek

vési korlátokat —-— hogy ne legyen a ren

delet regge] decoetum altheae c. sale am

moniaco; délután hánytató; hólnap reg

gel valamely hiísitó’ vegyiték; estvefelé
ehininum stb. —— 5 а 1егт552е1 elfelejt

ve, elzavarva a háttérben maradjon; s

mondom, mivel tapasztaltam, hogy csúz

. 152051, ше1у051 а nyelv nem 4szokott na

gyon bevonva lenni, mégis oly nagy az

ideges izgatottság, hogy sokszor indiffe

rensnek tartott gyógyszer is nagy diffe-_

1501151 vokoz. Legyünk tehát visszatartók

orvosságokkal ! — »

Ámbár azonban ezen tagadólagos

51155 а csúzlázban szenvedc'i kisdednél

nagyon üdvös — csak annál sürgetó'sb

kötelességünk ily beteget lizszeres iìgyç~

lemmel kisérn'nnk, a lehetöt kikutatnnnk,

orvoslanunk.-A csózláznál makacsabb,

változékonyabb, alattomosb és bajterrné-h

kenyebb kórfolyamot nem ismerek; 521111

ség tehát, a mennyire lehet, positive

is, valamint negative is tisztába lennünk.

‚ Tapasztalatink szerint a csúzláznak

megkülönböztetó' jelei kisdeden _leginkáhbV

a következök voltak: a 152 mellett vala-~

mely éles  babár nem állandó  153

dalom nyilatkoztatása, tiszta, 051112111

vart szemek, tehát el nem nyomoltyérzés

mellett - még akkor is, ha a fájdalom

azl agyban letezett. idó'szakonkénti eny

hülés, rendetlen'úl 5 rögtön visszatérö

nagy fori'ósággal; bô', de nem elegge bi

ráló izzadással —— nem ritkán hideggel-

s aránylag tiszta, vagy fehéres nyelvvel.

A mint nagyebb gyakorlatu 111111552

orvos láthatott ily nemii lázakat., melyek

1101 егбз 525га2 forrósággal, 1101 öz'ónló',

de nem enyhitö, néha néha hiís bó'rrel já

ró izzadásokkal gyötrék a koros beteget ——

5 05110 051111 hetekig tartottak a nélkül,

hogy-csak valamely fájdalom, még 1101155

bé lob alapult volna meg valahol: úgy mi

több izben haSonlót láttunk kisdedeknél._

lly lázakban —— ha néhány nap mulva ma

guktól nem sziinnek ! - ajánlom egyrészt.

a с11е1111сш1101; másrészt pedig azonpas

siv ìzzadások ellen a káfor s Dowerpor

összeköttetését , mer ha ellenjavallat

ninesen, jótékonyan .hat azáltal, hogy а
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hört l'ölingerli, s az ernyesztö izzadáso

kat birálaîtia'kká. változtatja `által.

Volt egy igen ssembetünö efféle е—

setünk , mely a magán> gyakorlatban nem

igenkedves föládat lett volna! A jegy

z6könyy»'53ik száina'alátt ekkép iratik le:

Laniycz Не nrik, 15 hetes kisded,

ányástul 1845ik márczius 23án vétetett föl

kórházunkba, a midön már.14 napig bete

geskedett ;~i”ólvételekor qurs ériitéssels for

ró börrel jellemzett láz, nehezebb és sza-V

рога légzés, fájdalmasnak mutatkozó köhögés

kóntatási és hallgatódzási kórjelek nélkül

пазу nyilgtalanság és nyögés, éjjelenkénti

de könnyebbiilést nem okozó izzadások,y

gyakori, heves fàjdalmatbélyegzö sirás és

székszorulás volt jelen. —- А moll f'ólsö tájá

ra' 2 nadály'tétetelt, bensöleg pedig ricino

laj adatott; mire a kisded állapotja `javult. 211—

talában. _ 25kén alhasi görcsök állottak bé;

ekkor ricinolajhól készült fejetadatolt3 csepp

mákony festvénnyel — mire azok Csak ha

» mar megázüntek. Azonban marczius 26kán

déltájban 'a kisded elkékült, csendes lett, ma

gát összehúzta, mely állapot mintegy ‘10

perczig 1аг1о11, utána száraz bör, forróság,

mely alalt a légzés `sokkal gyorsabb, а köhö

gés gyakbribb, és> a nyugtalanság пазу lett;

erre izzadás állott be.' Eztán éjjclenkém. па

gyobbvforróság, nyugtalansággal; de nappnl

rendeS érütés mellett és fájdalom-nyilatko

zat-nélkül,` gyakran általános, bö hing

i'zza'dások álltak'be. Szemei élénkek'

valának. Ezen lázat miutegy félbchagyót, és

izzadásokra nem cngedöt, csúzos természe

tünek tartván, kisérlet okáért a kénsavas'ki

nali: rendeltüklnárczius 28án következöleg:

Rp.' Sulf. Chinini :31:6 Pulv. Dow. gr. 1 ß.

Sach. albi d r. u n a 111. M.f.jpuldiv. in dos =18

DS. 6 port napjában. Mire az éjjeli rosszab

bulás és a hideg izzadások már 30kán cgé

szen eltüniek és löbbet 111535221` seni té'rték, és

aprilis 5kén a ‘gyermek egészségesen vite;à

telt ki avkórházból.

j v- Tßrténik néha, hogy ily beleg 

egyszerrevszáraz forróság állván a híís

izzadás helyébe — minden jeleit, adja а

fejszaggatásnak; vagy fájdalmasan köhögi

vagy savós hasfolyás áll be. Éppen ezen

jeleneti összeköttetés gyöz meg

leginkább arról, hogy a láz csúzos ter

mészetü. lCzélszerü ily körny'úlállások a

latt egy napig csak észlelö passivitásban

maradnunk. Ha maga a а 1егтё52е1 javu

lást nem hoz е1б, akkor tanácsos пароп

ként kétszer Э, — 1 gr. Dowerport S

langymeleg italt adni noki, s makacsabb

esetben hólyaghúzót alkalmazni а nyak

szirtre, mellre vagy alhasra. Nadály rit

kàbban kivántatik meg.

Jegyzökönyv'únk 1844ki 349ik szá

ma alatt a következö eset találtatik, mely

egy erösb foku heveny csúzlázat ponto

зап vázol le'.

Beli Karolina, 1 éves, nem ol

tamyozott leányka apr. 1jén а gyermekkórház

ba hozattatik. Az anya azt mondja, hogy az

elébb egészséges gyermek, hirtelen 5 nap

elöttl betegedett meg, minden ismert ok nél

kül. Kezdettöl kedvetlenség, nyugtalanság

пазу forrósággal , szomjjal, száraz kehécse

léssel volt rajta észrevehetö; izzaddott ne

hányszor, бе nem enyhült гей. Egy nap óta

fejét lelóggatja, némelykor, leginkább éjje

lenként ide s továl veti és erösen sir. -Lát«

ván mi is, hogy а kisded fejét nem igen

birja fömartani, hogy a légzés gyors és

xnintcgy fájdalomtól akadályozott- vizsgál?

tuk a mellkast; de sem a hallgatódzás sem

a kontatás rendellenességel'. nem fedezett fdl.

Vigya'zattal, s mennyire lehetett észrevéœt-`

lenül (hátulról állvàn) nyomtuk a hast: erre

а kisdcd nem sirt, arcza nyugtalanságol; nem

árult el. Az érütés gyors vala. ^

Csúzláznak vettük ez esetcb, еду nap

òta tartó erösb agykérizgatással 5 те1152оги

lással; és. minthogy а baj már 5 nap óta

tartott s a fej nagyon elfogultnak látszott, 4

kis nadályt rendeltünk а fejre, s hólyag
húzói. a mellre. ‘

Арг. 2kán a kisded l'ejét sokkal köny

uyebben tartá Fón s mozgatá; szemei sokkal

vidámabbak volfak. Mondolafejetv2. obon, sa

létrom 8. sz.-Erre folytonos javulás; akö

högés megszünt.

Apr. 3án а láz ismét erösbödött. Nagy

nyugtalansá'g, forróság, szomj. Gyakori 1111
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dalmassirás, mi alatt а kisded lábait a has

felé húzza Fel; nyomván az алым, а kisded

arcza nagy nyugtalanságot mutat és nem so

kára igen fájdalmas s_irás következik, kivált

ha a máj так nyomunk. Ezen életmü táján.

pöffedtség s keménységet tapasztalunk. _

2 kis nadály а májv fölött, ezután pépberoga
tások, minden 4 vórában ’Á gr. Dow. por és

meleg italok. Beállnak rendes, savanyu sza

gu izzadások_s igy a kisded minden egyéb

ervosság nélkül néhány nap alatt meggyógyul.

Nenn mondjuk, hogy ezen esetben

agykér-vagy májkérleb volt jelen; sok

liasonló esetben ezt nem fogjuk bizton

mondhatni -— kiv-ált ily kisded gyermek.

néll! _ 'nem> mendjuk, hogy а nadályek

absolute szilkségesek valának;

de azt hisszük, hogy nagyobb nehézsé

gek közel. álló lehetösége miatt _taná

es es volt velök élni-`

A lázakról `általánesan szólvàn , Ш

gyekeztünk azen jeleneti öszveget vázel

ni, mely а hálaytatót kivánja _a
ч 84-ik lap. - A esúzláznál ezen fentes

szernek javallata szinte beállhat, hol kez

detkor, hol akórfolyam késô'bb idöszaká

han,... és egyedül eldöntöleg jó hatásu

fehet. A javallat sz'inte az emot-t men

dottakon alapszik; csakhogy miuél késöbb

a esúzláz folyamában vélünk ely kör

nylìlállásokat látni _ annál vigyázóbbak

legyunk , hogy netaián g y o me r i d е g 

e s ú z ne lêgy-en azon jelenetek forrása,

mely ellen a Ylßxánytatót афиш Szerencse,

hogy ezen állapet nem gyakranfendnl eléí.

Korosoknál sem tapasztaltam soks'zor, és

¿szintén szólván, biztos megkülönböz

tetd jeleit nem merném adni, щ pedig

a hányborkö nagy zavart okez i' _ Azt

tarte/m mégis, hogy ezen áll'apot alatt

a gyomortáj inkább lágy és beesett, mint

pöffedt._ Ha egészen bizbesak nem Уд

gyunk, s elegendö várakozás után afön

emlitett jelenetek nem sztínnek meg -

hánytassuk meg a kisdedet bdven швы

melegvíz, és terkának ujjunkkali щам

sa {Ша}. _ A gyomoridegcsúznak egyet

lenegy szere a hólyaghúzó és _ vára

kozás. Minden leggyengédebb orvesság,

söt néha meg a ví-z is ingert, fájdalmat,

hányást okozl_

A fejfájás és mellszúrás

csaknem egyaránt gyak-ran jelenkeatak a

esúzláz folyama alatt , és а mint keresok

nál, úgy kisded betegeinknél is, hol e

gyütt veltak jelen, hol pedig enyhülvén

a Ре], rögtön eiöállának а mellszúrás je

l'ei -—— ês megforditva.  Ezen fáîdalmak

mindegyike lobbá fejlödhetik; és nehéz

velt kisdednél mindenkor hiaten щенки.

тающимlebot a свара fáidalom,vagy

szaggatástól. Minden azonban az ervoslás

капы fox-eg, és _ hála az egeknek! he

gyakerlett gyermekerves kéiaes> leend ma

gát czélszerüen elhat-úrezni nadályek- al#

kalmazására, vagy nélkülözésé're. Амат

kai szempontból _ honnét пеш hatha

tunk a test-.nek legbelsejébe _leitet áL~

litanunk , hogy minden erös és ferróság

gal kapcsolt, s izzadás által nem enyhü

ld csúzos fej- és mellfájást, nadályekkal

kel-l ervoslaniÍ kisérlenünk. Eztán. jön a

hólyaghúzó és a Dowerpor. A mustárpé

pet (synapismus) esaknern ki kellene kil.

тылы а kisdedek gyógygyakorlatából;

inert szörnyen izgatja dket, meg тещ“

eléggé hatett volna._

Gyakoriságára nezve, legközelebb

az emlihett- fej- s mellfájdalmak afán»

jönnek azea'lhasi zavarek. A gyemer azen

rendellenességét, mely hánytatót kiván

_s mellette a gyomorideg-csůzt is ép

pen el'ébb említettük. Ez utóbbik, mîdön

csekély, vagy középfoku- nem okezván

t'ájdalmat csaknem ely jeieket mi, mint

a gyomorcsorva. De valamint а csúzos
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feinlfílglllmási 85651 а szaggatás.- és lob

fnkâig is emelkedhetik: úgy a osúzláz le

folyta alattis minden idöszßkhën beállhat

erös s za ggatá s а hashan, hol

hasfolyással, hol e n élkilL -—

На ez aláz elcjén történt, többnyire nem

tapasztaltunlc mellette fejlbángalmm. __..

А kisdedek ilykor idßszakonként igen
fájdalmasan sirnak, hányjàk 115111; 5 abas-l

felé húzzák lábaikat. --A has pölfedt. és

118 ‚ vagy izzadós és híls, а mi még т?

szabb. ~-,A hasfolyás magy rögtönséggel

történik, s többnyire egyfegy ízben nagy

mennyiségli fehéres vagy zöldes , biidös,

igen bc'í savós folyadék ürittetik ki.

Toßovits István (jegygñk.14„54.

sz.) 8 hónapos kisded 6 пар ola 101165135

Ьап, köh'ógésben, éjjelenként nagyobb hö

ségben, nyugtalansagban , lleves sirásban,

hö, könnyebbülést nem okozó inzadásokban

einlödik, а lejet anyja vállára támasztvq, tart

511, szemei mindazonálial élénkek; hase kissé

pöffedt, de а nyomásra nem mutatk'ozik

szembetünö'leg fájdalmasnak. Széküritései hi

gak, nem igen bövek, a kíün'tés mintegy

robamonke'n-t иметь. и А baarn langy-me

leg pépborogatások, bensöleg pedig: Bp; De

coct. Salap ex gr. 10 Unc. 2 semis, pulv. Dower.

gr. я е mis, Syrupi alth. dr. 5.1! . D. S. minden

2 órában gyermekk-análnyit, rendeltettelt."

Enea bánásmódra а kisded свай hamar meg

gyógynlt. _

Ha t.. i. az alhasi )elenetek nem

igen erösek, meleg pépborògatás és na

p_onként 1»- 2 adag Dewerpor, meleg

itallal ~-fszokott rendelkezésünk. De ha

цацек e jelenetek, nadályok, izgató ta

pasz è_s tört adagbani édes higàny lelie-l»

nek sznkségesek s hasznosak.

Schäfferv Magdalena (jegyzk.

1408; sz.) 3 éves gyermek, 4 nap éta eröe,

ha@ szonijì'àl',' szárae höséggei, levmeég'

sei, álle“ цитатам b», de, |5013»

nyebhäléstf man vkpnó izzadáwkkel jar@ laz»

ban szenved; feje szabad, nyelve tîszta vo'

rös; hasa a nyemásra- amájtáján fájdalmas;

uékkiüritései higak, gyakorialc és mintegy

roliamnnként. 'ómölve 161160101:- 15146 т, l. i,
septemb. 22én Salep fözet adatolt, de mit/'eia

erre javulás nem állott be,sept. 23kán a iras#

ra 3 nadály tételiett; видна Ища-1110159borogatások, bensöleg родив: Bp. СМ. ~

gr. 2.. Pulv. Doveri gr. 3. Pult.: gum. arah.

gr. 6. Sachar. albi dr. semis M. 1101119.

div. in dos. = 6. DS. mî'nden 2 órábán i

port. -« Ez'en bánásmód alan mimi a fáz, miné

a hasfolyás csak hama: ешш. д

Dietl а higanyt tört adagban ajágil»

ja a hagymános. hßsfolyás ellen. Én meg»

kisérlém e Snert szàz meg százsàor _a

leggxakacsahb savós hasfolyáeelg ellen,

(meiyek többnyire сайта termésnetiieg

а sgvóhártya 5 .idegek izggtotteágától Шва:

nek; а nyákhártya pedig ily ьшщщ

lobtalan aöt véptelen állapotban 11116115

1оц).— 521111, meg 526251101- „515611611.
5 menen)I ugyfeleim figyelxnélie ajánlïaynil,

Igaz игуан, hogy szinte щп- adagbgni

Dowerporral adám a сметен; teven;

ezt egyrészt а fájdalnwk .es erölköilfégê

másrészt a börhirálat elömonçlitálea уф

geit. De állandóan паразитов, hggy e~

féie hasfolyások azen gránybansçüntelç,

а mint а calomelféle _lgiuvitéselrV 010101110;—

иди—„1. i. zöldes, kocsonyás anyagokból

àllók.

Legközelébb a?. emliiett helybelieé:`
gekhez gygalioríséxgral nézve -—- litivetv

keznek a; izgatások és lebok. bien) kön?

n-yů ezeket kisded betegeknél fljlfedezui,A

ha nem igen crösek! Hol tehát 115112151.

zal van dolguuk-, s а kisded, kíïált [I_ńf

dön mozgaijálf , `tüslént eröeen nyngte,
lankqdik és _sir ——- àmbár a; _amylálkV ед

гепатит oldalpöfiedésnek (Untervyçeh~._

5511) szokták tulaidonltni ~ pentogßinA

meg kell vizsgálnunk а kisded Iniiwlçg;A

lzeit. Kell ezeket mozgatni, s a naigyobh4

höeég ищу. netaláni daganatl'a Ußyçlf

we. на negy höeég. дават és "fáiêß.

van leien. ß@ késßßßk- а ПЗФЫУЗЁЭЗЩ ¿fà-Í
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ne.'i iakassunk fel '1‹ечезеъ; mert ezen baj

rnakaes és veszedelmes. шиши rögtön

támadó kiizzadványokat, melyeket leg

biztosban ' mellözilnk h ath ató s n а -

d ály zás által. Eztán langymeleg гигаб

be ültetjük 10 perezre, ésfágyba fektet

juk biirbirálat végett. Ha mérsékletes iz

zadás áll be, ninos sz'ukség belsŕi orvos

sagra; és nines is belsf'i orvosság , mely

hasznes lehetne ekkor. Számtalan kisér«
ietek utiin`mondom, hogy ninos. Ellenben

a"bólyaghúzó'itt ismét Felséges hatású.
Haiizszaggatás, tevöleges lob és láz nél

ktilniakacson fönáll, bàtorkodem kisded
giyermekeknél a ealomelt, nagyobbaknál

a`maró higanyt olvasóim figyelmébe a

jánlani. ` Min'dkét szert Dowerporral

kapcsoylom öszve, egyrészt, hogy agyo

mor jobban türje azokats basfolyást ne 0

kozzanak; másrészt, mivel a Dowerpory

izzadásokra-hat,’ s igy közvetlen jót mi

vel'a'c'súzra; de egyszersmínd a higany

ra nézve is, mivel ekkép ellenhat a

nyálfolyasn'ak, а higanykórnak. 1--3

éves kisdedeknek az emlitett bántalmak

ellen' tehát reggel s estve Z - 1 gr: 111—

ganyt, szintannyi Dowerporral szoktunk
adnì -~s ugy látszott, hogy vezen orvos

ságnak kellett tulajdonitnunk némi gyorsl

javnlást. Sekkal biztosb és szembetiìnôbb

hatásu azonban а maró higany, melyet

leginkább esúzos czombizkór (coxalgia

rlienm.) ellen már annyiszor megkisér

lénk nagyobb (5 éven túl levö) gyermekek

nél, hogy majd e kórról szólván, az a

alaglás módját, javallati környülállásokat
al eredményt ——- mind részletben fogjnk

közleni.

' Vannak még egyéb` bántalmak, me

lyek а esúzláz alatt kisdedeknél alkalma

sint gyakrabban fordulnak 016, mint miv

észrevenni képesek valánk. y S z i v s z ú

r à st vagy szivburokfájdalmat ys lobet

kisdedeknél, csak egykétszer fedeztiink

föl; néhányszor sejditettük, de bebizonyit

4ni 'nem valánk képesek; de sok is a ne

hé'zség 1 -¿-' 2 éves kisdedeknél, ezen

vizsgálatnak a szivre vagy szivhártyárai

alkalmazására nézve! mi megvalljuk gyen

geség'nnket.
SokszerY sejditettünk szaggató ` fài

dalm'akat a >i'ej vagy arez némi részein

(csúzos arczzsábát), a nélkül, hogy azt biz

ton megismerhettük'volna. Semmi hely

beliséget sem tudtunk biztositni; s a gya-I

kori fájdalmas nyögés= néha ijesztöleg

eró's sirás .' mely alatt и szegény kisded

özönlö izzadásba , s `csaknem görcsökbe

esett -—— mégis tanusíták , hogy nagy fai

dalmának kell lennie. ily esetek az or

vosra nézve kinosak. S mit teszen rend

szerint? ad mindnntalan más orvosságot.

Ezt mi nem tettük kórházunkban, s a

magángyakorlatban szinte nem kedveljiik

az ily praxist ; hanem, ha bizton nem tud

дик, mi a baj- megrendithetlenül sem

mit sem adunk. A gyógyszer-betegség

kisdedeknél nem свара mese, hanem gya

kori igazság; kivált csúzláz folyama alatt.

Mert ez azen chamaeleen, mely sokszor

gyötri a gyakorlót , s melynél hol ez, hol

amaz okot, наг: és ervosságot hallunk

nevezni. Ha kell ily bizonytalan környül

állàsban orvosságot adni —— a szülök mi

att! adjunk ártatlant. De tapasztalatim

nyomán erösen állithatom, hogy a hiisi

tó’ és esillapitó, és iöloldó stef. mixturák

kisdedeknél nein indifferens szerek! Fon'

tos dolog ,' hogy az orvos erös meggy6~

zt'idésil` s nem esekély miveltség'n le-`

gyen -~ hogy а bizodalmat testrongálás

és charlatanismus nélkül föntarthassa.

к .

’i
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Volt dolgunkcsúzlázakkal, melyek

. 1651611 24 — 48.V óra. alatt_, általánes
vizkórba темен ài. Többnyire yennek fej

lödé se alatt minden lázas _visszhatás _s e

gyéb _ zavarok megszůntek ; а_ vízkórossá

vàltgyermekjó étvágyat nyert,ss_emn1irffil

sem panaszkodott. Ugy lépett föl ezen

.vizkóig mintha belsó', birálati izzadásxlett

volna. - Ezen»esetekr6_l s¿ orvoslásukról

késöbb -f а vízkórok czikkjében fogunk

_szólani. Х .

A csúzosllubok 5 lobterményekröl,

1101, ezek képezékla fó'bántalmatìv néha

lázzal néha láz nélkül -l 5211110 и1611Ь,

гё521е111е11 fogjukközölni tapasztalfiltinkat.i

hol egyes életmüvek 5 гёз2е1<ЪёМа1щёд _

ról leend szó.

_ Bezárjuk teháß fmcz vizsgálódásun

kata kisdedek láza körül , melyek iránt

csak azt ismételjük : hogy hideg viz, langy

meleg ital v(igen gyengé zilizgyökthea),

Dowerpçr, hánytató, hashajtó, hólyag

sziyó, nadályok-_azon szerek, nnelyekk

n_éhány >szálz csúzlázesetben elegendök vol

tak, hol maga а természet 001111011 elgggt;

5 hogy. e lázban aa szokott mixturákat

vagy haszontalanoknak, vagy zavaróknak

tapasztaltuk. A_klna s higanynakjitkán,

бе mégis néhziJ vehettük hasznát, hol a

láz egészen, vagy ideiglen mégsz(ínt,._v ,

А. 1611111 lázakról majd sokkal köny

nyebben _ s _ rövidebben leben értekeznunk

a_ jövö számban, (Folyt. köv.) __,

I v 866901411!

\ u J
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Ill- K_özlés; _ _ _ _)

__ Eló'bbi közlésenibemn kgntatàs és

lhzillgçitódzásnak n накол-1111111 111101610
nagy _hasznnit v_ázolv."'m", _és azv ezid'ei

_vtanfplyamì évhen__,_észlelt szíyburoklolbokat

lärgyalyán; ez 1111111 е1 nem_'_mu_laszlha

19111 olvasóini figyelrnét а szí_v_ _c_sarnokä

‚ hól (felületéró'l) annak belsejébe _v_ezetve,

_g szívbelhárlyalob 0-1 (Епбосаупёг
б1115)= 1ёгвуа1п1. __ _ ' l _: _5' l

Eà kór, епвьь @Sak 5011011 léfének

_ bebizonyiiása az ůjabb idei 4k_c’>4r_bo‘nòztan

‚ егебшёпуе; Ь121оз.1‹6115шё1ёпе1‹ lehetŕí

_5ёвё1реб13 csupán a kontatás , de kivált

' _ahaugalódzás ánal kifürkésgen kórjelek
_ 'nek köszönhetn'i. Miértis az ezen segélyt

l elfogulva megvetó’ gyakoylók, e kórt'bi

zonyára nem ismerve, de nem is ismer

_ A belve, tudatlanságukban atudomány iránt

.
› \'

...„

они”! ku'rodâjâhól.- ^ .-¿.lv

.i

‘». ‘Il
- n о...

`az emberiség 111111116 111133101 `v_é't-enek, _-.

s mkább rajoskoqu,_n1_int a terniészet h6

apródjai azok, `kik _ szívhelhártyalnb

kóri'srnêjéf, csupàn 112.` àlanyi s _á_lt_a_lànos

kóyjelekbó'l ‘vaknrjzlkî félállitani; meri La

pasztalati Lény 5 'hpgyfúgqundjem or~
vçsi _axioma az :I miképh. ly b e I h á r

t_-_yale_b biztos-A k_óri’s'__méje cs ak

u kovnaly (plessimetèr) hallc'gö

segítségével nyerheló'; -mi

csoda tehátv, hogy e kór a mostani 3315

korlati ori/_osi luglnmányban 161131

ként. szerepel. -- Mindamellett tagadhat

lan az, miszerint nem egy (пышет

kisebb lerületü, 5 nem a billenyti'íket` el

lepó’ s Еву yérkeringési akadályt nem o

kozó) szlvbelhártyalob a legélesebb 1611-

ismerö elött is elrejtözve folyik le.

A szivbelhágtyalpbnak leggyakoribb

о
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Heike a ‘196| gyomrees, vkitürföleg nyilá

‘ваапав ьтепъуйй, ь— iegwbbnyire а fkét

щуа, Titká'n а féiheldalaku Ibili'ei'rtytík.

»VA ‘ker Вагу jelentô'ssége-és fontessága is

«mi так niiiemydnuni {диктат а1ар

szik, в káros Aktîvetkezmämyei is штук

fre a biuentyůi yvál-tozásek anal-dehnen,

Ё‘Оёх‘й’еъ‘йвгнёзд akedályek s rendetlenségek

"böl ‘efedömérkészitési hiänyekban, vagy

тщету -fofntos életmü 'vérbös'égébe'n àl

Чаши; _ az igen метну s агавами ha

интимными igen ŕitka tti

nemény.

-A туша ìbietes üinfórisnflei jelensé

gek «a mentydkre (i), es 'helenenau из]:

állományába, гнета sávóslañrtya агат

seimvetbe történt lobos izzadmány ál»

tal gerjesztetnek, mely által a gyomro

csok nyilásaí megszorulván (billentyüszer),

vagy a maga idejében kelló'kép be nein

záródhatván (billenytyů-elégtelenség), a

vérkeringés wegm

tik, és sziv s utérverési rendetlenség, az

my jenem/6’ »ifevó'zörejjel 'jen iene, sirv

täji `s'zn'ren'gzi's , erôs ‘fêtelem, némi Iégzé

этапы: ‘ё “más актами küle'kezô

'másedlag'os jelen'sêgek kis'éretében. Mint

`hogy ’pedig а kiizzadrnz'my ké'pzödese а

Yeh Üeéiiäeáv'al едущей, és alig лампе.

’tik nag'y'ebb terjedelmü és jeien'töss'ëgü

szívbelhártyaloh, mely a billentyů'kön tó’

leg nem fészkelne: laz сшиты, wegze

'var't ‘vérker'ingês àltnl gerjesztett tünem'é

'ìmylek sem hiányza-nd'anak; _ melyek

шить а ieb Akisebb foka s teriilete el

5kiilnnekor ‚ vagy u nagyobb ‘fokunak` kez

"~`t`1et€ben ‘esekélyebbek `lévën,fnëha esak e

!ŕís Vf'end'etien héberge '(tuniultuär) s'ziv

veréssel, `arri-vdo'begassal, сбыт 'v'agy

‘kevesebbethemályes -szivhengdkkek s так

kêsdbb, --a >billentytîi izzadmàny vcsak kis

së пашем) mennyisége ‘melith is, vala

Н

melyf szivhahggal, тазу-шуте haliható

титле: küle'kezne'k.  Aftüdlitér ‘má

sodík hangiá'nak erösbülése csak a na

gyobb мы вынезубытепьушшпак, s

ezen billentydk elégtelenségének teneme

4eye-

Az вины és tavaiyi tanév агаты

rodánkban беден. h'eveny esetekb'öl ~ki

vont rövid korkép ßm'integy ez volna:

Knlönféle foku, többnyire heves, teve'ílege's

láz, magy szívtáji szorongás- és félelem,

vagy nyomás- érzéssel; többé kevósbé

vgyakori a szivgödröt erösen megrázkód

t'a-tó "szívderrbogás1 rendetlen háborgó

sz'ív'verëssel és igen sebes, kicsiny a

впитавшие! gyäkran meg nem' egye

-zö érütés'sel; немыми ‘tampa 'hatát'e

zatlan szívhang, késöbben штаб fúvó'zö

rej (általunk mindig a balgyemrocsnak

töb'bnyire elsô’ hangjávai együtt hallatott),

a kór nagyobb foka vagy késó'bbi [его

lyùâb'an штаб cent-lame .tüdütérnek e

rô'sb'últ másedik hangjával, s légzési ne

hézségek különféle 'fekban Az egyéb ál

talánes ёв aianyi kórjelek igen 'változtak.

тать 'szívbelhâr'tyelobekat csak mint a

hevenynek következményét hallo'ttu'k. _

Különösen az, mik'ép mi a szfvbelhärtya

lebet más ‘érdernes fê'rfìak tapasztalfatai

ellenében, maidcsaknem mindég nöknél

lé'szleltlik, miért is e ker пак. és шм

'nali eló'jötlé'nek Hache állal тащишь a

rányát (116k fértìakhez = 1 : ink'àbb

megforditve lennénk hajiandó'k kimenda

ni. fFészkêt ‘illetó'leg,’esupán a balgyem

lVocsban s `kízáróiag annak kéthegyů'hil

lfntydiében ‘hallottuk azt. Ternrészetëre

lnéz=ve azt mindíg esûzosnak vala aîkal

'm'unk kimutatni, bár ‘né-’ha `акта“: okát

`tarjeta-loin! esupán -kóro'dainknakV nagy lég

vonalosságában ’keliekeresniïnk; _ több

nyire suiyesbulö извивы táìlödett, тазу
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evvel egyetemben keletkezett, néhányle

selben шрифты паша vagy vérhiànyos,

magukat мышами meghůtc'í, ibetegek

hen önáfllóan észlelttlk; - azl Ízcsúzzal

szövetkezett sziybelhártyalob nem ткать

az eló'vement rögtön tetemesen alábbha~

gyó vagy -egészen eltünó’ ízcsúz után

(kóráttételesen f?) 'jelenkezelt ; —— szlvbu

rokloäbal szövetkezve свай а mult közlé

Vsemben I. sz. alatt tárgyalt betegben ta

láltuk. Kimenetele ritkábban egészség,

többnyire billentyííi elégtelenség (szor és

halál éppen nem. -i'Gyógymódunk a na

gyobb foku esetekben szorosan lobellenes

(érvágások, sale'trom, gyl'íszô'nyével); a

kisebb lf'okuakban lobellenzó'en csúzelle

nes (hányborkó' tört adagban, egyéb iz

zasztók, és gyííszó'nye.)

lll. Nagy Katalin 18 éves, egész

séges szülöktŕíl credó’ beoltanyozott jó

testalkatú s vérmérsékményû szolgáló,

gyermekségében .fejótvar s term'észetes

himläkben szenvedett; 10ik'évében vál

tlólàzzal изгибам; h=ószámja 14ik év

iben jelenkezeit eló'ször, mely is a nehány

hó után bekövetkezc'í s orvos segélyével

gyógyult sápk'órig s uiánamindig vendes

velt. ‘Ezévi ô'szhó végsó' napjaiban felhe

fv'nlés llsözben meghůlvén, lázas jelenségek

«kel зам a felsó' s ialsó végt'agokban el

[тещ 5 amk izeiben váliakozó ízcsúztól

шее: meg, mely czélszerû életrend meg

'irartása mellett Snap alatt annyirzi elenyé

еще“, hogy anuak csak'némi nyomai marad

шк hátra a jebb váll~ízfiiletben. Télelö'e

-lején történt isméti' meghůlés utàn а jobb

vńll, lassanként nagyobbuló bántalmáhoza

bal :kar- s térdekben is щадит: esatlako

mit. 14kén a bántalmas ízek megdagadlak

s mozgásuk akadályozotlságávul lázatger

Зените, а beteget-ńgyba kényezeríték , ~

ez idůtöl kezdveaz lz ületek'bántalma s a'láz

mindinkább súlyosbulván, а betegtéleflö

18kán estvc kórodánkba véletett fel, mi

d'ön is nagy fokú lázas jelenségeken kill,

mind'két, egész terjedelmiikben, штиб

leg a könyökhajlásokban, mértékletesen

megdagadt kai'jában, а térd s láb izek

ben, erös szúrva'vágó, közben enyhülö,

nyomás alatt `eró'sbülŕí vs amozgást akadà

lyozó fájda'lmukról panaszkodolt a beteg;

а légzés szabad, a bal szívgyomrocs el

sf'í hangja tompáb'b s allg észrevehetö,

csekély haiározatlan fúvózörejjel kisértet

ve; a sziv l'öködései erösek, rendellenek,

idönkéntszívdobo'gás, az érve'rés erös se

bes, a sziv lökc'ídéseivel megegyezó'. вен

deltunk csörét, s 6 obon perjelözetben

1 sz. hányborkövet mmden órában 1 e

vökanállal veendôt. Az ё] nyugtahm.

19kén reggel a kórkép ugya-naz.

 

=Kórisménketz ízcsúzzal j'elenlevö,

s z í v'bel lih á r t y alo Ь п a k „умни

ván , a szívbántalmat nagyobb mennyisé

gi'í billentyůi lerakodmány hiányában, ki

sebb fokúnak talalván, а tegnapì szert

folytattuk. Estve a làz sulyosbulásával a

szívdobogás gyakorìbb, a vállízìileti Páj

dalmak a lapcsontok tájára is elterjednëk;

az ё] ‚ gyakori szívdobogâs s a fà'jdalmek

hevessége miatt nyugtalan.

20kán a beteg nyugodtabb, a sziv

dobogás ritkább, a b'algyomrocs eîsö

~hangj'ával a fúvóz'órej hallatik. Estyc a

láz enyhébb, éjjel hö izzndás közben ez

líziileti 'fájdalmak a Lérdekben elenyészvén,

a kitiinó'leg lelohadt balkerban telemesen

enyhûltek. л

21-kén. A láz enyhébb, a szívbel

háriyálorb tiineményei állalidók; a sziv

dobogás igen ril'ka, a lüdüte'r második

hangja а rendesebbnél lvalamivel erösbiilt,
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y az izdagok eltiinvén, a fájdalmak kisebbek,

az izzadás 116, a beleg uyugodt.'

22kén. A láz csekély, az igen iz

zadó’ hör, különösen а melilájon kása

kliteggei (miiiiaria rheumat. Sch 011

\ 10111) 100011, szívdobogás csekély, a

' fúvózörej bomályos, a tüdütér második

hangja kevéssé 016511011; a iájdalmak n

'.már mozgatható bal karban eilünvén а

_jobbikban igen csekéiy fokuak.

23kán. A láz kisfokú, az izzadás

csekéiyebb, а küteg tiinedezik; szivdobo

gás nem jelenkezik, 11 1011111 szivbeihàr

tyalobbeli t'nnemények állandók, a fájdai

mak csak a jobb vállban mozgás áltai 0102

tetnek. .

24—— 31. А láz mindinkábbi 01

tìintével а jobb váilbani fájdaimak is tü

-nedeznekg 24kén amegjeienthószám ren

) desen folyik, a vszer folytattatik. 28kán

estve a láz és izületi fájdalmaknak tökéietes

eltiintével, s а karok szabad-miik'ódése

. mellett a szer féiretétetett. 29. 30. és

31kén láznéiküiiség. A szivverés eró'

telje alàbbhagyván, a balgyomrocs 0156

hangjávai a szivzörej világosabban ballha

tó, a tüdütér 016511011 második hangja

foiytonos.

T éihó 1jén. A beteg feikelvén hi
hetf'iieg meghx'ilti; az éj nyugtalan, 1060

kénti szivdobogás s jobbvállbani fájdalom

miatt.

2kán. Csekély làzmozgaimak, а

sziviökó'dései erc'iteljesek, kevésbé háber

gók, a balszivgyomrocs 0156 hangja 01

tüntévei a iúvózörej világosabban hallha

tó, atüdiitér másodìk hangja erösb'últebb;

а beteg ágyban hagyatva,meleg italt kap.

Estve а láz eitiint, szivdobogás nem je

lenirezik.Í a szívlöködés eröteijes rendes,

az éj nyugodt.

3kán. A váliizületi fájdaiom nem é

reztetik , а szivverés~ valamivei- gyorsabb,

lökŕidései eröteljesek, az érütés nem se

bes, de teit s erös, а bilientyiii 016510

ienség jelei ugyanazok. A vérkeringés le

hangolására rendeltünk: Bp. Pnlv. folior.

digit. purp. gran. sex. Cremer. tart.

sachari aib. аа drach. unam m. f.

pulv. div. in dos. == 12. S. napjában 3

port. Е 52егг01 éivén betegünk 4. 5 és

ökán, a vérkeringés háborodottsága csak

hamar eltiint, mig végre ‚ .

7kén а fenebbi szerrel ellátott. uta

sitàsunkat vevŕi, szivbántaima fontosságát

110111 15 50116 betegünk kórodánkat 01

hagyta. ‚

IV. ’) DriankaJanka 24 éves Kör

müczró'i 01006 hajadon (atyja choleràban,

anyja,4 mint állitja, szivburokvizkórban

holt el), beoltva nem iévén,a 101010520

tes himlóket kiállotta5~iiószámja 16 év

benjelenkezett elöször, mely idó’tó’l ez min

dig, megelc'ízó’ s követö fejfájással és

meiielfogultsággai, csak V,- 1 napig tart

va, rendetlen idöközökben jelenkezik. -—

Mintegy 1 év óta levert kedéllyel. járó,

mindinkább fejiŕidö étvagytaiansàg-, e

mésztési' nehézségekben, különbözö 10610

zökben, jelenkezŕi, kivált étkekkel telt

gyomorban, leginkább csak а gyomor»

esnkra korlàtozott,majd tompa, majd éle

sebb, ritkán elterjedtebb, összehúzó fájdal

makban s idönkénti hányásban. szenved.

Múit év 652116 22kén meghiilvén,

légntakbani hnrutos izgatottsàg 301010101

lett, kisebb fokú láztóliepetett meg,.mely

nek folytában 652116 24kén déiután rög'

tön elájuil, s eszmélete iassankénti visz

szatérése közben, gyomortáji nyemó ér

zés és ökiöndözések alatt, mintegy 2 font

__.._„_._._....._.„.„ g

N) Ez esetre nem csak a jelen volt szivbel

hártyalob tekintetében kérek iìgyelmet.
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fekete, félig aludt véri [Шее ki száján,

az ekkor 'megjelenó' köhögés által nagy

teriméjŕi köp is vegyült hozzá; midó'n is

a jelenlévŕi orvos állal rendelt jeges viz

itala s olajos hashajió bevétele uián

а vérzés megszl'ínt; az czután igen el

gyengült. beleg azonban szívgödre tájá

ban (mkább a jobb oldalon) súlyosan nyo

mó, az éríntés alatt nagyobbuló fájdal

mat érze ; mely heves fejfájással vs a láz

sulyosbultával öszhó 30ig folytonosan

tartván, az ágyat mindekkoráig kerük'i s

hószámjától most meglepett beteg, orvos

hoz folyamodott, ki is neki langyos für

döt, adatván, бь ágyba kénytette. A fél

napig tartó elég - bc'i hószámfolyás eltün~

te ntán, а köhögés tetemcsen enyhülvén,

а fönebbi gyomorjelenségek `s láz egya

тат, tartvàn, а beieg Öszlltó 12kén kó~

rodánkba hozaiott következó' kóráliapoitai:

A sápadt színii, egyébként izmos, de na

gyon elgyengült egyén enyhón izzadri hör

heve mértéklelesen felmagasztalt ‚ az ér

ütés sebes, kicsiny , könnyen összenyom«

ható; nyomó fejfájás, szédeigés; a nyclv

nyálkával fedett; étvágytalanság csekéiy

szomjj'al; а jól alkotott mellkasbnn sem

mi rendetlenség; а gynmortájban , так

annak johb oldalán, súlyos, idönként ¿isz

szehúzó fájdalmakkai váltakozó, nyomó ér

zés, mely órintés és mély belégzés alatt

nagyobbodván, töhbé kevésbé éles fájda

lommá változik; а székletételrendes, az ё]

nyug'odt. ")

13kán. A kórállapot ugyanaz. —— А

vérkìürités módjából, а kiürl'tett. vór ter

mészetéböl, az alkalmazott rögtönigyógy

mód siker-éböl s a-hátramaradott, most is

jelenievö nyilvános gyomorbántalmi jelen

"‘)` Biegjegyzéndö még az, hogy betegünkhen

»i a sápkór'osok'zöreje is vala hallhato. '

ségekböi valamint a iégzési utak és élet

mŕivek épségéböi is, a jelenvolt tetemes vér

vcsztességei vé r h á n y á s áital történt

nek àllitottuk; ——- ennek okát pedig a már

egy'èvíg tartó >gyomorbántaimi jelekböl,

azoknak valamint a mostani gyomortáj je»

lenségeinek- inkább a kis ivre s gyomor

csukra való korlátozottságukból, emezek~

nok pedig leginkább a bevett éteieknek a

belekbei való átmenete alatti- súlyosságából

gyanitólag, a (свай leginkàbb kórbonczta

niiag ismert, kórodailag biztosan igen rir

kán megismerhetö) úgynevezett áifúró

fekêlyekben (ulcera periorantia ventricnli)

kerestiik, s kórisménket ekkép mondot~

tuk ki: Vérhányás, gyomorbaní

àtfúró fekéiyek gyanujávai.

А természeténél fogva kevéssé ismert kór

nak gyógyulását, inkább a természet jó

iékonyságáiól várvan, az eddigi eleintén

jó síkerrel használt nagyobb mennyiségů

-gyomrot kitágitó vizivást korlátozván,

beteg'únknek csak kevés, hig, nem izga

tó nyálkás étkeket. engedvén, italul egy~

szeri'í mondolafejetet adtánk. Ezen élet.-> 

rend , ugy a iegszorosabb testi s lelki

nyugalom meilett a gyomortájinyomó fáj

(lnlom lassankint annyira kisehbedett,

hogy csak erösebb nyomás alatt vala é

rezheiö , midó'n is а gyomortakhártya na

gyobb összehúzódàsa eszközlésére 6 obon

piiypangfözeiben 10 szr. könhnlvagos kön

legeget adlunk, melynck hasznáiata alatt Y

(19v és 20kán) а gyomorbani jelenségek

tetemes kissebbüitével a fájdalom is né

mikép kissebbedett. 20kán azonban a

beieg tán meghíiivén, éjjel láz fejlésével

fejfájás és szivdobogás áital nyugtalanit~

tatott.

21kén. Reggel: heves láz, erös [е]—

iájássai, a szivverés sebesüit, lökc'idései

erösek,y háborgók gyakoribb lzivdobogás
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sal, а balgyornrocs eisö hangin helyett ki

ttínö fůvózörej hallatik, а t'ud'utér maso

dik hangja erösbült, az érverés sebes,

összehůzódott: mikböl а s zi vb e 1 h à r 

tya'lo Ь et ismertuk meg; _ ezenkivül

a làbak a bokák táján vizenydsen dagad

tak, fńjdalmasak, mozgásuk korlátolt; s

igy esúzos izlobbai páresult szlvbelhár

tyalJb ellen intézendök gyógymódunkat

rendeltünk: Rp. Folior. digit. purp. gr.

octo, inf. с. s. q. aquae f. p. Z herae,

Coll. une. 6. adde Boob Sambuci une.

semis. M. D. S. minden órában 1 eve'

Канапе“; (а bekák daganatának rendkívüii

vizenyéísségét а még most is vérhiányes

beteg vérének savós indulatábólszármaz

tattuk). Estve: a láz enyhülvén, a verke

ringési háborodettság is esiilapodott, sziv

dobogásA nem jelenkezik, fúvózörej és a

tüdütér erösb'ult másedik hangia mest is

hallható, a gyemortájinyomó fájdaiem alig

éreztetve, _ az ё} nyugedt, bd izzadással.

24kén. A làz enyhébb, szívdobe

gás ismét, de ritkábban jelenkezik ;а bo

kák daganata tetemesen kisebb,` aiájda

lom csekélyebb, a mezgás szabadabb; a

gyomortáji fájdalom egészen elenyészeti,

а legerô'sebb nyomás által sem gerjeszte

tik, s az eddig lassankint visszatéró’ ét

vágy nyilván jelenkezik (betegünk az át

fúró fekélyekbííl meggyógyult.)

25, 26 és 27kén a szer folytattatván,

csekély foku folytones izzadás alatta lábi

zületek daganata sfájdalma egészen meg

szíint, a mozgás szabad; a sztvdebogás csak

idönként jelenik meg; a fúvózörej s tüdutér

erösbült másedik hangja világesan hallható.

28kán. A láz eltünt, a visszama»

redt e156 hang helyett (a bal gyomrocs

han) hallható fúvózörej , a tedutér máso

dig тащат erösbtïltsége, mint is az

 

idönként megjelenó' szivdobegásek,a 11151111

lem, nem gyógyulandó kéthegylí bilientyi'i

elégtelenségét bizenyítják; _a verkerin

gési felizgatettság kisebb foku lévén, s a

csúzes bántalem elenyészvén betegünknek

Csak 6 sz.bó'l készült 6 eb. gyííszŕinye-fer- .

rázatet adtunk, mellyel isme'tlöteg 29. 30

kán és téleló' 1jén elvén, azt az ez (télelô 1

só'jén) éjjel bek'ovetkezett gydszönye-bó

du'ltság jelenségei (föfájás, kábultság, gyen

ge szívverés, hang és zörej, lassu érver'és

sel), végelt télek'i 2kán fóiretenm kénvsze
rmetunk. и

31611 azenban а vériferingési 12311

tettság ismét jelenkezvén, a Legnap 1111111—

gyett szerismét танк, mel-y is a» még égy

ban lévö betegtöl 6áig vétetett,m|dó’a bete

günk akkép utasitatván, hogy minden vér

keringést felizgató befolyásokat ker'úlve s

mennyire lehet testi s lelk-ikép nyugalmas

életmódot kövessen, s akövetkez'ö porekat

vegye: Rp. Pulv. folior. digit. purp. gr 6.

eremoris tart.l sach. albi ana dr. j. т. f.

pulv. din in doses = 12 S. napjáben 2

port., kóredánkat más orvos `iigyelete alá

kerülve elhagyta. Rendelet'únkkel hat hét

tolytában pentosan élvén, midön 18-f5ki

télutó 7kén nagy foku hashártyalebbal fel

vétetnék,a még moet is jeienlévö szivbel»

hártyalebnak jelenségeit annyira kissebbit

ve találtuk, hogy a fúvózörej most már a

visszatért- elsö hanggal vala hallható, a md

utér másedik hangjának erôsbültsége ki

sebb.

ь 

А szivbilientydk szorulata-s 111115116

sen elégtelenségérdl, mint a szivbelhánya

leb következm'ényéröl-» jövéí közlésem Szná~v

land,meiy aikalemmai, ha a 11er -szd'ke meg

engedendi, toldalékul az általunk utolsó kór

szakában észlelt függértágulatot is lesz sze

rencsém közzé tenui. Каш атм J. А.

m`
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Н. .l burgonyapńlínkának rit

ka наш-а egy gyel'mek-testre;

Dr. Stadler közleménye, Pr. Heusin

ger jegyzeteivel kisérve. -— 1838-ik évi

Junius Skán egy 5 Ь éves mindig egészséges

gyermeket az erdei munkások burgonyapá

linkával részegitének le. A gyermek csak ha

mar tetszholt állapotba esett. Igy vitetvén

haza, többször hányt, s azután álomkórossá

lön, álma félig nyitott szemekkel, az arez

szl'n gyakori vállozatai, s mély hortyogás

mellett több óráig tartott; álmából rögtön

felriadva, mintegy kétségbeesve pillantott

maga körül, és tagjai reszketvén, sikoltva ra

gaszkodott anyjához, moudván, hogy ò'tlszá

mos, rettentö állatalakok üldözik. ~ Ez 10

perczíg tartott, ekkor a gyermek öntudata

teljesen elveszett; ez alatt tag- és arczizmai

görcsösen rángatóztak. Egy óra mulva visz

szatért az öntudat, s a rángalmak elmaradtak.

Felsö tagjai reszketése, es érzéki zavarai`

mellett szomjas volt a beteg, feje és teste

fájt, enni akart, de a csaknem minden ne

gyed órában elötünö borzasztó állatcsoportok

látása újabb szorongásba ejték, s ez 5- 10

perczìg szokott tartani, de most már rángal

mak nélkül. — Másnap a beteg piros volt,

homlokát hideg verejték lepé, pillanata ha

tározatlan, látája kitágulva, érütése gyors

és kemény7 höre rendes melegségiinek talál

пасом, s egyszersmind nyelve tiszta volt, hár

székszorulás volt jelen. —- А tagreszketéssel

párosult szorongattatások még mindég ту—

vást tartottak, de ritkábbak lettek, mint ogy

nappal az elò'tt. A rohamtól ment idö alatt

is könnyen reszketésbe jött, okosan beszélé

el, a mi vele történt, igyekezett olvasással

s játékkal mulatnì, de ezekbe csakhamar he

le unt. А‘ szohában tántorgás nélkül járt,

gyakran ásitott, máx' nem volt oly fáradt,

és álmos. Ha a fölebb említett roham ismét

elökerült, a beteg mint a berzeró’ által le

sújtott, összerogyott, és tagjait még erò'

sebben hányta vetette. Homlokát nagy izzad

sági csöppek lepék el, pillanata bizonytala

nabb, érütése gyorsabb, s kisebb lön; a

sziv erösebben dobogott, а gyermek fólf'ól

sikoltott, vizellete öntudat nélkül folyt el,

fölugrott, és az ablakon akaxt kiszökni, az

ò't üldözö állatalakok elöl , melyek mint han

gyák hemzsegtek képzeletében körülötte, mint

ha rá akartak volna mászni; a gyermek te

hát magasabb tárgyakra igyekezett fóllépni а

szobában. 5 -10 percz mnlva ismét nyuga

lom állott be, s ezzel öntudat. Szerzö hideg

borogatásokat rendel a före; továbbá ecze

tes csò'rét; 6 nadályt a homlokra , és órán»

ként 2 szemer édes higanyt, h szemer má

konnyal. _ A gyermek mind a mellett egyenlö

állapotban maradt egész nap, és mivel szék

letétel még sem történt, szerzò' az édes hi

gany adagját 3 szemerre emelte s a mákonyt

elhagyta, közben pedig himboly- olajat lepá

rolt vízzel, keserü mondola vízíel és szörp
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abpel vegyitve adatott Iiifmïbetegnek. Miután né

hány székletétele lett, nyugodtabbá lön a

beteg, és éjen .át jói aiudván, másnap reg

gel egészségesen ébredt fel. ‚ `

ч Hogy a fentebbi esetben vaióban'resz

'ketö örjörigés' (delirium tremens) >voit» jeien,

kétség kivüli dolog, minthogy annak csak

egy kórjele sem hiányzott. Igy р.о. 24 ó

ráig minden e'i'ös> szerek hasznáiaia mellett

sem jött reá Aiom, jelen voltak azonban а

sajáuagos érzékcsalódások, melyek az emir

Феи kórt jellemzik; szemeit és felsö tagjait

ту bizonytalanul mozgatá, « mint~ a szóban

та kórban szenvedö, nii 'alatt alvégtagiait

'biztosan tudta basználni. Az egy'éniség s kor

eredmé'ny módja inkább lobos jellemet adott

а betegségnek , mely ellen tiszta'lobellenes

bánásmó'd vain szükséges; sà ez összeegye

zik Robertés Maen'iseh 'tâpasztalativah kik

szerint e kó'r, Ваш egyéneken, s eiyano

kou, kik hossza's ideìg'i részegeskedés által

idegeiket annyira túl nem ingereltek, lide

шина vérkeszitésre életmüségök nem vol»

na képe, hanem egyszeri mertéktelen pá

¿iinkaivás mia'tt estek e kórba'; -ë- olyanokon

e kór lobos jeilemmel шиш fóilépni. Erre

azonban hajlamnak kell lenni a betegben,

minthogy hány ily mértékietlenv ker-üli elîè

эти -- sò't gyermekek a páiinkávai s'okk'al

gyakrabban mérgeztetnek meg1 mintse'm ez

eset tüneményei beállanának. Hogy azonban

a mondett hajlamot más föitételek is kórrá

fejieszthetik, nem csak a léiesitalokkalivisz

наём, nem akarja szerzö eihatározni; ha

нет azt jegyzi meg meg, hogy a részege

sek öriifktsége által a szerzb’ honában csak oly

fészegesek lepetnek meg, kik leginkább kü

[мы csipös szerek áltai meeterségesen eröf

siiiett páiinkát szoktak idogálnl. Ha továbbá

esaknem minden vizsgálók szerint figyelemre

vesszük azt, hogy e kór a` bortermesztö he

чаш nem jö elö (nem igaz), azen kérdés

I

lesz megfejtendö, valjon e kór eredményét

föképpen а iazignak (alcohol) keii- e tulajdo

nitani. i

A fóilebbiekre Professor He usi nge r

megjegyzi: 1ör A reszketö örjöngést sokkal

ritkábban - de mégis tapasztaljiik a bori

vóknál is, leginkább csak az újbor itala u

'tán' szokott az kiiejlödni. '.2) Azon állitása el-Y

len, hogy a részegesek örültsége különösen

а burgonyapálinkaivóknái szokottkifejiiidni,

а tény mást látszik bizonyitani , mert az in

diai arrak-ivók Tólötte gyakran szenvednek

abban7 és Heusinger maga is emiékezik,

hogy egy länyfgyógyitoit, ki sz. Tamás 321—

getén a sok rhum-ivás következtében aresz

ketö iszál'ros-kórba e'sett. (Schmidts Jahr

bücher der gesammt. Medie. 1840. V.)

` Nová k. S.

ЯЗ. А halniblng nóidegkór

fhïñtßrià) внеш Dr B r aehtu l. -Sz'.

több ide'gkói'os nöknél a véletlenül megki

sértett hamibiagnak szép és megiepö siike

_rét Шва. Névszerint egy 25. éves hajadon

már 4 év óta а legvált'ozóbb s bonyolodot

tabb bajekban Aszenve'dett. Hószáma rendet

len lett; elsáppadt s'iábai megdagadtak ; фей

tén'ek'több' pontjain esomók muftatkoztak, mik

borsótól egész >tyúk'-tojás-'nagyszigra nöttek,

a'vbör alatt kevessé t'óbbé mélyeh iiitek, Ке—

mények, gömbölyiik, s mint dagadt miri

rigyek, oly tapintatuak voltak. 1839ben B.

вы keresett segélyt; áilapetja ekkor pa

naezesv vala. I-lalvziny,l altesti szenvet tanusi'~

t'ó arczszine mély szenved'ést шипами; e

mésztése remlott's nehéz volt7 tiszta nyelv

mellett hiányzott étvágya sf ritkán evett jó

izüet. Majd minden nap beves föfájâsokat

érzett, kinzókat ańnyira, hogy ágyba keliett

feküdnie. Idegei iszonyu érzékenységet nyil

vánitottak, kedélye szörnyii ingerlékeny voit,

úgy hogy egy szó, egy tekintet érverését

rögtön meggyoruitá. Hószáma minden tekinf
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tethen re'ndéil'en ivolt. A' '1лаа1“а1оп'1б1›1э höre

latti csomók voiiak érezheiäk; egy hasonló,

pnskagnlyó nagyságu csomó lili. a melien is,

s a fölöite helyezett _csecsbimbóból {olyvást

méziéle folyadék szivárgolt ki, mi kellemet

len в terbes tiinemény vala. Elöleges hashaj

tók (Kali tartaric.ésRabarb. -« azuián karls

badi só olvadéka) után halározá el magátB.

а hámihlag adására. Kezdetben 1 nehezéket

nyujtoit 6 obon vizben, mihöl naponkéni; 3—

szor egy evökanállal vételeit; majd az ada

gokkal emelkedeli. úgy, bogy a hainiblagból

2 és 12, nehezékei адом ugyanazon niennyh

ségii vizben felolvasztva. E gyógyitás 9 hé

tig tariolt. A hószám megjelenésekor _a szer

félretétetelt. Midön az adag eg'y _nehezékre

emeltetett., az úgynevezett ihlanyiáz ne'mely

jelenetei tüntek fel, úgy mini.: föfájás, nyug

talan àlom ‘sabes érverés, étivágyhiány; kü

lönösen pedigf panaszkodott, а beieg а gyógy

szer utáiatos rosz ize miait, mely folyvást

szzijában velt.v De a gyógymód mind e mel

iett csak folytattatoit. Majd megszünt а föfár

jás, az éivágy nag-y erövel visszatért, arcz

szine piro's lett, а hószám rendbe jött, а Ге—

hérfolyás elenyészett, s Én beteg.9 hét alatt

egészségéhez megint eljutott volt. (Med.Zei

tung von dem Vereine etc. 1844.) 111 és.

90. Uányllorkú ven-patins шея.

1M ellen; Dr Hirsch után. - Szerzö

а hányhorkö пазу adagaitó-l ideglázakban

szép sükert vala szerencsés tapasztalni.,v

А gyógyszer alkalmazása актив Когщоиац

dó, midön heves vértorlások észleltetnek а

fö feié, az шток szikrázó pirosak, a sze

mek kigyuladvák', vad félrebeszédek, ma

kacs álmatlanság, vagy kínzó fejfájások nyug- _

taianitják а szenvedöt, e melieti; pedig az e"

dényrendszer erölelisQéböl allászállott, az

érverés igen apró .és sehes, а végtagok el

hidegülvék. Nadályok, hideg/ borogatásnk,

börizgaiók, ásványsavanyok és Chlor ugyan

czélszerüßn használható .szerekl dg we

mindenkor kielégitök, zuhanyfi'n'dök nein

mindenkor lehetségcsek , a Caloniel nein biz
ws. Ш iehái;` a _hányborkö _.(tariçn._emep.) I

dinsö hatályu szer (??) Szerzöìgjszepnerrel “А?

di azt minden'második тащи пуишш; s_fel.-`

emelkedik 1, szemerre _óigánkini , v‘tiszljin _vqu

v_áleriana, amica forrázatban ‚ `közlaen káforâ,

чаду pézsniát adogaiván (1!) На a felreheszéqelí

megszünnek s álom днищем; he, акр;

ideJe, hog-y a hányborkövet {фисташки —7
Egy óvási szüksèg vmégis .tennünkz .la hány;

borkö Javallva van a‘felmŕlgasugliri<\ie_,g1§el}>d_l

szer és lenyomottA edenyçendszer köztiîarányf,

iaianság ¿1mi », de peak., ha, е; uióbbinàke,

röteiisége elnyomatott,nen,1 peçig , _1191

e`z kimeriitetett vagy kezdetben is ¿mit hiányf

zou; lgyengiilt., ideges egyének nem Jol szi;

velik azt, gyoriigmV elbágyadnak мёда“, g'

nem egy könnyen kapnak làhya. _(Schmidifsl

Jahrb. der ges. Med. 29. Bd. 1841.) I_llés.

30. Nélni gyógy-szerek меня.

tése., alapul vèvén 'a czitromsavan

'Mélegetî Mialhe ntán. - A cziirom¿

Savas va_s ily veny'szerint készül:

Bp. Açidi еще; c_hŕysmuisagiparies з

‚ Permfydi hydraiis ferri „' 2._

Aquile destillatae „ „ „' 12.'

vEzt fel kell forralni az élegnek` teljes

pzétbomlásaig, гашиш szivár'ezni, és az ell

párolgott vizei ki kell póiolni, hogy a fnl

lyósság 42 rész legyen. ` _ _' `

Az így nyert czitromsavaswaséleg gyti-4

nyörü vörös szinü, vizben könnyen ‘fólold'a

tik die csak lassan; ize nem savanyú, össze

húzó, söt fanyar. ` '

Néhány év биде kereskedésben két

különb'ózö változaiai vannak: az egyik вида,

mini webb miriam, а_ másikßgészen kaum;

bözö, úgy hogy a legegyszerübb vegytani

_nézlödés képes ineggyöznigl jelöl, liqu az е

iöhbi készitmény zöldßâ v.ör,ös, гонцы hama

„д



100 Ép-, életrend-, gyógyszer- és méregtan.

rább fóloldatik vizben, mint a czitromsavas

vaséleg, és eldata nem sárgás pires, ha

nem sárgára hajló zöld; ize pedig inkább

hamagos, mint vasas szóval: ez kettös czitrom

savas készitmény, melyben vasas só és bi

zenyos adag sziksó, vagy könlegeps (ammo

nium) foglaltatik. Innen van a különbözö

iz, melyetkülöl a czitromsavas vasszörp, mely

kiilönbözü gyógyszertárban készül. Syru

pus de citrate ferri acido készül, ha

közönséges szörphöl 500 részhez 8 rész 526

га2 czitromsavas vasat adunk. _ A czitrom

savas vasat 50 rész vizben kell föloldani, s a

szörpöt a tüz fólött tartván, ogy részét a

benne foglalt viznek el kell párolegtatni,

mely a czitromsavas vaséleg föloldására

szolgált. -' Az ilyen készitményben a vasiz

igen észrevehetö. Syrup us de citrate

ferri alcaline készül, ha 500 résztk'ózönséges

szörphöz czitromsavas szikélegböl 4 részt

veszünk. A sót föleldatván, hozzáadjuk a szik

éleget és úgy bánunk vele, mint lentebb le

irandem.

Aqua gaso ferrea (Eau gaseuse

ferrée) készül, ha veszünk 625 rész vizet,

czitromsavas vaséleget 1 részt czitromsavat

4 részt, ketted szénsavas szikéleget 5 részt.

Adjuk a vassót és a czitromsavat a viz

hez, ezután a kettedszénsavas vaséleget,

. és tiistént dugjuk be a palaczkot, melybe a

szerek töltettek.

Ez utóbbi két készitmény nem rozsda

izü. A szörp kevésbé kellemetlen mint az e

löbbi, a viz is kedves izii. (Bulletin général

de Therapeutique médic. et chirurg. 1842.)

K á r 01 yi.

31. Dühös ввек harapála н-`

tán штолен viziszony епеп Diel-bach

gyógyszertanában a következö növényi sze

rek ajánltatnak'.

Az Euphorbia villosa; Podoliá

ban, Gallicziában e növény gyökere márszá

zadok óta divatban áll. -— Egy 6 hüvelyknyi

összemetélt darabot egy icze vizzel felönt

vén s jól betapasztolt edényben meleg ke

menezére tévén, igy egy 'óntvényt készitnek,

melybò'l a beteg reggel éhgyemorra 3 oben

nyit vesz be s ugyan annyit, mikor lefekszik.

A bevétel három napig folytattatik s az ada

gek mindenkor kisebbittetnek.

Cyneglossum officinale. Dr

Hagen szerint e növény száritett porát a seb

be hintik, s belsò'leg- néhányszer napjában

késhegynyi adaget adnak a betegnek; a se

bet empl. mellilot-campherat. boritják be;

24 órában egyszer köttetik be s mosalik

a seb.

Gentiana crucia ta Lalicáltal is

mertetett gyógyszer. A gyökér sürünedv-a

lakban vétetik belsò'képpen, aztán a hékaerek

felnyittatnak, s a vér folyni hagyatik, mig

magától megáll. (Lásd med- Jahrh. d° öst.

St. Bd. 33.)

Külön'ós ósszetett szerek a viziszeny

ellen még а többek köz'ótt:

1) A Frank féle szer, mely а Quer

cus llex gy'ókere porából, tojással összeke

verve áll, mi mellett a betegnek hosszas já

rás által izzadàsba kell j'ónuie.

2. A Teleki gróf által megismertetett

Kovácsféle szer, mely Asclepias vincetoxi

cum, Crataegus terminalis g'yökeréböl s fog

hagymából készül, e gyökeret vizben 621111

ván, s aztán felt'orralván s egy óráig fözvén.

A fözet átszüretve, melegen adatik a he

tegnek.

3) Dr Asmus közli, bizonyos Trömer

család szerét, mely áll: Rp. Lapid. сапог.

ргаер.‚ Pulv. rad. Gent. rubr. aa. Èij. Bol

rubr» Ё j. Gum- Myrch. Ё ß. pr. _ Hárem

egymásra következö napekban éhgyomorra 3

késhegynyit vegyen a betegl mig izzadás

Ьа jen.

4)' Burchhardt, Javida erdész szerétiS
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merteté meg mely áll: 1) Rp. Pulv.radBel

lad. gr. V; flor. Zinc. src. 1, Aethiop. antim. 5l?

Mell. comm. Ё ß. Electuar.-theriac. Ё ij. m.

d. s. felnöttek a három elsö napban reggel,

esth еду kávés kanállal vesznek be; a többi

napokon csak egy kanállal- 2.) Rp. Alcal-vo

lat. fluor. Éß. S. Közidöhen napjában 3szor

10 csöppet theában, s az ágyban bevárják

az izzadást. 3.) Rp. Ungv. Basilic. Ё]. Hydr.

cin. Sij. Butyr. Antim. 5)?. Hydr. oxyd. rubr.

gr XVI. Opii pur. gr. X. M. f. Ung. Ezzel a

sebet 6 hétig kötözni, s genyedésben kell

tartani. (Med. Jahrb. d. oest. St. 1843.)

Illé's.

32. А rézkénllés új lnúdja n

törvényes vegyllontáuoknál. E vegy

kémlést Verguin, lyoni vegylanár гамма föl.

Ö történetesen platin tégelybe tevé oldatát,

s a rezet színl'teni akarván, az oldatba egy

vaslemezt. mártott. Mig a vaslemez nem é#

rinté meg a tégelyt, semmi tünemény sem

mutatkozoit, de mihelyt az ériilet'megtör-

tent,V a réz, réteget alkotva, oly erövel rako

dott le a tégely oldalaira, hogy lelietetlen

volt többé vas által leülepíteni, söt elvá

lasztása csak legsavval lön eszközölhetö. V--

Ha a kémlendö folyadék nagyon gyönge, egy

kissé töményíteni -— és sósavval gyöngén sa

vitani sziikséges; ebböl aztán egy csöppet

kell csöppenteni egy platin lemezre, mely.

re ugyanekkoritiszta vaslemezt is alkalma-i

zunk oly formán, hogy a vas egyszerre éJ

rintse az érenyt (platina) és a folyadékot- —

Néhány másodpercz mulva a folyadékból va

lamennyi réz erö rétegben rakódik le az é

rényre. `

А vegymagyarázat itt а berz-vegytani

észkép szerint tòrténik. Miszerint ha két fém

egymással érintkezéshe jö, berztiińemény

hozatlk elö, egyik berztevö-, másik berzta

gadóvá lesz. Ha illyenkor valamcly oldat jö

hozzájok , annak sója fölbomolván, а sav

a berztevö sarkra, az aly pedig a berztaga

dóra ülepszik. Vagynak sók, melyek nem

csak sav és alyra bomlanak szét, hanem azA

aly maga is tisztavfémre és elenyre bomlìk

fel; ez esetben а fém a berztagadó sarkhoz,

az éleny a savval вдуть а berzlevöhöz vo

nul. -Tehát a vas és éreuy egymással erü

letbe hozatván, herz fejlödik ki, mit még in

kább növel a sóoldat jelenléte; a vas herz

tevö-7 az éreny petig berztagadóvá lesz- -——

А rézsók pedig szintén sav és alyra —— az aly

ismét fémréz és élenyre bomlanak, mialatt a

kivált sav és `éleny rokon sarkukat a berzte«

vötkeresik föl , в а rézfém maga az érenyre, I

rnint berztagadó sarkra rakódik. E mód sok

kal egyszerübb és biztosabb mint- minden más

rézkémlési módok. (Bulletin général de The

rapeutique medical. et chirurg.) Károlyi.
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за. lnyvérdag (ntuphylaenlatoma):

Dr Volz-tul. -Az inyvérdagot, melyet Pauli

Haematoma palati-nek nevez, szerzö már Siz

ben észlelte. Áll ez egy, vagy több, hig

vérrel telt hólyagokból, melyek a keme'ny,

vagy lágy inynek takhártyájában вершат

s csupán belhammal (epithelium) fedetnek

ybe. Azok , melyek а nyelcsapon támadnak,

l

ennek csúcsáról csüggnek le felé. Ha fölszu

ratnak, folyó vér ömlik ki belölük. Nem о

koznak semmi egyéb nehézségetI mint gyen

ge fájdalmat nyelés, vagy rágás közben, a

szerint, а mint ez vagy amaz helyen székelf

nek. На fól nem szúratik a duganat, akker

az vagy fölszívódik, vagy magától fakad föl,

mire'auzhellyamelválik, s fölületesì. lkli'ssé
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iájdalmas fekéiyt bagy maga után, mely csak

néhány nap mulva börödzik be.- Ezen да—

ganatok выть illetöieg, sz. semmi fólvilágesi»

tást sem tud nyujtani, minthegy azok egyéb

ként egészien egészséges egyéneknél fordul

tak eiö, kik semmiröl sem emlékeztek meg,

mi ezen dagok származására aikalmat nyuj

tett voina. Egyik beteg azt vailá, hogy ö

már hosszabb idö óta, minden esztendöben

illyen bajtói lepetik meg. Pauli azokat min

dég a nyelcsapon mogyeró- nagyságú dagok

képpen csüggve tapasztaiá. Rendesen könnyü

séries, evés közben eiözte meg,a bántalmat.

Mindenkor hangtalanságot vont maga után,

mely azennal megsziint, mibeiyt a daganat

Vagy fölszúratott`, vagy ievágatett. (Heidelb.

med. Anual. X. 2. 1844.) Meczner.

34. Néaner Венеции nézvektól;

Voiliemie r- Ш]. —— Sz. jelen értekezésé

ben azen különbségröl szól, melyet a sérvek

kórisméje-, jóslata- és orvoslására nézve ten

ni kell7 a mennyiben a béihurok vagy telje

sen, vagy csak részietesen van beszornlva.

Ez utóbbi sérvek különböznek az elsöbbek

töl: 1) kórismére nézve az мы, hogy a

Sze'kiirilések meg nem szünnek; 2) a beszo~

rulás áital elò'hozett tüneményekre nézve az

által, hogy ezek k-evésbé hevcsek; 3) or

vosiásra nézve, hogy azok igen ritkún kiváll-`

ják a miitéteit, melyet teijesen kiszerult, s

Semmi más szer által vissza nem helyezhetö

séxveknéi szükségképpen végre kell hajtani;

hogy azeknál a mütéteilel hosszabb ideig le

het várnunk, s végre, hogy részletes beszo

rulásnál, a beszoritott résznek beálló Tenéje

ritkán von veszedelmes következményeket

vagy tüneményeket maga után.

tak bebizonyitásaul sz. ezen értekezéshez

egy kórtörténetet csatei, hol a beteg csu

pán lobellenzés áltai gyógyitatett meg. (Arch.

genér. Júl. 1844.)

35. Észrevètelek а vizsél'v (hydro

A mondet

Meezner

cele) gyökeres gyńgymódja köriìl:

P o rte rt ü l. Minekutána sz. a vizse'rvnek kü

löniéle mütétmódjait, mint veszedelmeseket

és elégteieneket adta volna elö, sajút müté

tét következöleg irja le. Mütétele részint'a

nietszés által (azen küiönbséggei , hogy ò', a

helyett, hogy a daganatnakv egész hüveiy

hártyáját vágná he, csak 1 — 1 i?" nagy

ságu vágást lészen), részint а tépsodrat által

végrehajtandó mütétbò'l all, mely utolsót leg

elöször France hozta javaslatba, s legú

jabban Larr e y ajánlotta. Sz. legelöl meg
szúrja a daganatot, hogy lássa, Avaljonl ha

szonnal alkalmazható-e a mütétei; erre az

tán. a tömlö megteiéseig békében hagyja a

beteget. Ha ez megtörtént, s a daganat ismét

teijesen kifeszüit, akker sz. következöieg

fog вот а mütételhez: Minekutána azen

helyét a tökberéknak, meiyen a mütételt

véghez akarja vinni, leborotváita volua, a

hüvelyhártya hosszában egy 1 - 1 ifa “ Ьозге

szu vágaist'l esinál ‚ вгге aztán a vágásnak в:

gyik végén egy kusztorát szúr be, úgy hogy

ez'a másik végén jen ki, s azáltal, hogy a

müszert sebessen visszabúzza , kette чаща a

hüveiyhártyát. - Most már egy fenallai el

iátott, és olajjal megnedvesitett gyolcstép»

sedratot tesz а sebbe, s evvel a mütétel

be van végezve. A beteg ágyba tétetik s kö

vetkezö nap mintegy 10 _- 14 obonnyi vér

beesáttatik ki egyik kar visszeréböi, mi kü

lönösen akker van javaliva, Íha а tökborék

igen megvörösödik. Sfad vagy 4-ed пары

iazabb lesz a tépsodrat, s magátui esik ki.

Szükséges emeán meg mintegy 6.,»napigß

mütétel után napenta az ujj't bevezetni, s a

netalán támadó összenövéseket feiszakaszta.

ni. Ezu-tán rendesen köttetik be a seb ,‚ mely

mintegy 3 het mulva tókéletesen begy'ógyul.

Sz. ezen mütétellei már 15 esztendeje hogy

él, s velerteljesen meg van elégedve. (Dubi.

J0urn Július. 1844.) Meczner.
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86. А heréknek bujakóros 111511

fßimßifólä Rico r d - tul. _ Ígen gyakran

bujasenyveseknek tekintettck a heréknekbe

tegségei, melyek éppen nem valáriak Пус

nek. Még nem igen regen csak egy nemél

vették fdl a hujasenyves herének (testiculus

ŕ'enereus). Vollak azonban némelyek, 'mint

H u n 1 е г, kik eàen`állapotot nem bujaseny

vesnek, hanem céak egyszerüen gyuladásos

nak vallották. H unter soha sem látta a tu

lajdonképi bujasenyves herét, s minthógy

meg nem ismerte', `elöjöllet 15 tagadta;

(le annyiban Inégis igaia volt, а теппу111е11

azt állítolia, hogy а takár soha bujasenyves

herebántalmàt 'nem tételez föl. S Wedia ur,

ki oly ponteszin ismerte 'meg székét azon he

relobnak, mely takár következtében szokott

támadni, egyetlen ègy sióval sem tesz emlí

tést azen herebántalmakról, melyek az eves

bujasenyves fertöztetés következtében szár
maznak; s ezen téivedés) még Lagn ea u

ilnunkájában is találtatik. Tekintetbe vévén n

már B el 1 által közzé 1е11 ismertetö bélyege

ket, továbbá Astl. Cooperlnak igen er

dekes tapasztalatait„a két kórnak egymás

közti fölcserélése meg nemì bocsàtható hiba.

vA herebántalmak7 vagy egyszerü7 nem buja

senyves', gyuladásból állanak, vagy [ledig

következményei valamely külónnemü _ bu

jasenyves _ méregnek. А taká ro s m el

iék'hereiob vagy iöktoldaléklob

(Epidymitis blennorhagîea) tehát, mely elne

vezésnek R ico r d ` azért ad elsöbséget min

den mások fölött, minthogy általa egyszerre

a betegségnek széke és oka is fejeztelik ki,

takár által ho1zatik elö. 100 takár után ugyan

sz. tapasztalatai szerint, talán csak egyszer

jön elö heŕelob, azonban mégis mindenko'r

okunk van tôle tartani, bár mily gyógymód

àlkalmaztatott legyen is a takár ellen. 8 w e

(Паи r azt hisii, hogy a takárnak buja
senyvesnek kell lennie, hogy berelobot o-A

kozhasson ; de éppen ellenkezöleg igazl 1111

jasenyves — bujafekély által támasztott _

folyások után Ricord igen ritkán tapasz'

táltä a mellékherelobot, soha akkor, ha а

~fekély a húgycsö lnyilásán, vagy a makré'szà

ben fészkelt, hanem csak akker, midô'n egy

szersmind igazitakar is volt jelen. Az idô`t

illetölèg, melyben a mellékherelob fóllépni

320111111, Aubry-m1 kissé euer einem,

minthogy tepasztalatai szerint az az 156 hét'

ben igen rílkán,' többnyire a 3ik-6ik 1161

ben lépett löl. Mindenki azonban Huntel'

óla еду vé'leményben vvan az iránt , hogy az

esak akker lép fól, midön a húgycsö-gyula#

dás már is esökkenöben van, s föleg akkoŕ,

midön ez a húgyesö hátsó részére terjedett el.

Azon vélemény ellen, mely szerint az

mondatìk, mikép a takár kóráttétel követ

keztében támad, különösen a kifolyásnak

gyors visszafojtása utá'n, mintbogy renâes

lefolyási pályáját nem futhatja végig -sz.
azt állîtja, hogy miné] hemal'ábbl vetünk

véget a takárnak, annál inkább biztositjuk a

beteget a hereloboktul, 561 ezek ellenke

zöleg akkor leggyakrabban fordultak elö , ha

a takár egészen ofvoslatlanul maradt. Ha bár

nem ritkán olyan herelobokra akadunk íé,

hol semmiféle más okot nem fedezhetni fôl,

mindazáltal mégís azok bizonyos körülmények

közt jönelc létre. Ide tarloznak: petyhüdt,

gíndár, lecsilggö tökborék, ériágulatsérv,

tisztári kifejezett aranyeres állapot, igen

nagy_ herék, szokványos ondofolyás, 111116

nösen éjjeli magömlések, eröszakos 61111163

tartóztatás asszonyokkal való folytonos tán

salkodás mellett, önfertözés, élelrendi hf'

bák, kül'ónféle meger'óltetések, sokáig tartó

állás vagy járás, lovaglás, szokványos has~

szorulás, húgykövek, húgycsöszorulatok, е

гё11е1е11 visszatartása és kihajtása a húgynak,

kutaszok alkalmazása, helytelen befócsken

dezések, meghülés, mechanical behatások,
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nyirkes alkotmány, még inkább gümőkór, e

lőbbi herelobok sat. - Vannak betegek, kik

mindenkor, valahányszor takártól lepetnek

meg, egyszersmind herelobot is kapnak

Sz. egy beteget orvosolt, ki már 7szer

szenvedett e bajban. Többnyire csak egy

mellékhere van megtamadva--Lagneau

azt mondja, mikép aligha van példa arra,

hogy mind а két here egyszerre gyuladt vol

na meg. A betegség igen gyakran egyik hee

rétől a másikra ugrik által. Általánosan

G au s s a i l-t kivéve — el van ismerve, mikép
aibal here gyakrabban bántalmas. - Ennek

magyarázata azonban különféleképpen adatik

elő. Meglehetős általánosan azon ok állitatott

föl ezen vélemény mellett, hogy a megke

ményedett és a római Sêben összegyülemlett

bélsár nyomást gyakorol az ondó-visszerek

re, Sz.nek úgy látszik, mintha erre nézve a

zon körülmény volna befolyással, valjon a

tökborék a jobb vagy baloldalon viseltetik-e,

s hogy ez esetben a bal, amabban pedig a

jobb here gyulad meg. Némely ritka esetben

a_ here a hüvelycsatornában maradt vissza, s

ekkor azt kellene hinnünk, hogy az mintegy

valamely függesz (suspensorium) által van

védve; s mégis herelob áll be. Sz. két ily
vnemü esetet észlelt, hol a borék, melyben

.esaka jobbik here volt jelen, albaloldalon

viseltetett, s a hüvelycsatornáhan visszama

radt bal here meggyuladt. A takáros töktol

dalék- vagy mellékhereloboknak előkórjelei

nem mindég egyenlők egymáshoz. Néha a

herék. megnehezülni látszanak, s mintegy

görcsös érzést ébreszteni, mely a töktámo

gató (suspensorium) s gyenge nyomás által

enyhittetik. Némely emberek gyakori és tar

tós tagmerevedésektől, különösen éjjel, és

ellenállhatlan nemi ösztöntül lepetnek meg.

Nem ritkán a betegséget a dülmirigynek és

húgyhólyagnak gyuladásos kórjeleí előzik

meg. Néha a fájdalom eleinte a vesetájban s

a lágyékban mutatkozik. Mindazáltal mégis

mindjárt eleinte leggyakrabban a mellékhere

hántalmas. Máskor ismét a betegek, a nél

kül hogy helybeli kérjelek vétetnének észre,

lázas mozgalmaktól lepetnek meg; néha a

láznak mindjárt eleinte félbehagyó nyomdája

van, mely azonban, a toklob kifejlődése u
tán folytonosbay megyen által. Néha a mel

lékhere minden előjelek nélkül hirtelen da

gad meg. Sz. úgy vélekedik, hogy ő neki

saját 12 éves gyakorlatában ugyanannyi ta~

kár-herelobokat, mint akárki másnak, volt

alkalma észlelhetnie, mindazáltal mégis az

ondóvezért (vas deferens) magát egyedül

megtámadva soha sem látta; a mellékhere

mindenkor ugyanegy időben bántalmas volt,

még pedig vagy egyedül, vagy pedig az on

dózsinórral együtt, mely utolsó esetben a

betegség mindenkor a mellékherében vette

kezdetét. Az ellenkező észleletek meg nem

győzők; azon esetekben, melyeket Culle

ríer ir le, az ondóutaknak gümős bántal

máról volt szó. A mellékhere tehát minden

kor először szenved, megnagyobbodik, ke

ménnyé és fájdalmassá lészen; minden nyo

más, úgy szinte a járás, sőt az állás is ki

állhatatlan fájdalmat ébresztenek. А szerint,

a mint a mellékhere vagy egyedül, vagy az

ondovezérrel együtt van megtámadva, mint

egy 2-féle különböző kórállapotok támadnak:

töktoldaléklob, melyet rokonszenvesnek ne

vezhetni, s melyben semmi daganatot, sem

mi anyagi összeköttetést sem vehetni észre a

húgycső és a szenvedő mellékhere közt;

és töktoldaléklob, melyet sz. „de succes

sion'L-nak nevez, s melyben a gyuladásnak

tovább terjedését az ondóvezér keménysége

által pontról pontra követhetni. Legújabb ta

pasztalatai szerzővel mégis azt gyanittatták,

mikép az első esetben is a gyuladásuak to

vább terjedése talál helyet, de ekkor csak

az ondóutaknak belső hártyáján, a külső bo
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ritékoknak megdagadása nélkül. Ha meg van

dagadva az ondóvezér, akkor gyakran vég

bél-vizsgálat útján, a dülmirigynek megfe

lelő oldalán keresztül érezhetni a daganatot.

Ezen daganatnak széke az ondóhólyagcsák

és az ondó kílövellő vezedékeiben van. Sz.

ezen vizsgálat által képes voltaz oldalt meg

határozhatní, melyen töktoldalékob létezett.

De legyen a dolgok állása bár minő, a be

tegség mégis már az első órákban igen he

ves alakot ölthet magára. A kifolyás, ha

már is meglehetősen meg nem volt szüntet

ve , soha sem fojtatik tökéletesen vissza, sőt

ellenkezőleg mindég ezt megelőzve Jelenik meg

a töktoldaléklob: gyakran a. kifolyás semmit

sem változik. A töktoldaléklob kíséretében

rendesen Jázmozgalmak, fájdalmak a czomb

hosszában, hasszorulás, hányás sat. mutat

koznak; de nem ritkán ilyen szövemények

nélkül is jön elő- Afelinél valamivel több e

setben savós kiömlés történik a hüvelyhár

tyában. Ez fő-,de nem egyetlen okát képezia

borék nagyobbulásának. Sőt egészen hibáz

hat, s sz. azt gyakran az egészséges oldalon

találta. А mennyiség egynéhány csepptől

több obonig változik. A minőséget illetőleg,

soha sem lehetett ebbőla savóhártyának va

lamely gyuladására következtetést vonni. A

kiömlött folyadék többnyire czitromsárga szi

nű és átlátszó, fehérnye-bolyhoknak, geny

nek és vérnek minden nyoma nélkül volt. —

А vér, mint sz. gyanítja, gyakás után, a seb

által tételeztetik föl ; tehát csak akkor mu

tatkozik, midőn a savó a borékbúl folyik ki;

mindazáltal sz. nem tagadja azt, hogy egyes

esetekben a hártya szinte valóságos gyula

dásba mehet által.
I Ámbátor pedig takárbetegnél a vizsérv

kifejlődhetik, a nélkül, hogy ezt maga a ta

kár tételezte volna föl, mégis csak ezen e

setben talál előbb a mellékhere daganatja

helyt, mint a kiömleny. Föllép az, a mel

lékherelob következtében már az első 24.6

rában, leggyakrabban azonban a 2ik-4ik

napig, ritkán a 2ik hét után. A vizsérvnek

támadása és kiterjedése nem állnak mindég

egyenlő arányban a betegség hevességével,

s sz. “nem is tapasztalta azt gyakrabban , mi

helyt egyszersmind az Ondóvezér is voltmeg

dagadva. A kórisme biztosítást nyer a hul

lámzás, az átlátszóság által, ha a boréknak

bőre és sejtszövete nem bántalmasak, de

különösen a gyakás (punctio) által. —- Igen

gyors és tetemes mennyiségü ömlenyek fáj

dalmakkal vannak összekötve, de melyek

csak a mellékhere- vagy herétől' erednek. -

Felületes érintésnél, mely által csak _a hü

velyhártyára történik a nyomás, nem panasz

kodnak a betegek azon heves, a savós hár

tya gyuladásait bélyegző fájdalmakról, mi

'újolag bizonyítja azt, hogy a hüvelhártya

——‚ kivévén némely, eseteket, - nincsen

meggyuladva. Ä herék minden ömleny nélkül

is nagyobb terjedelmet nyerhet, s ezt csu

pán csak a mellékhere és a szomszéd szö

vetek megdagadása okozhatja. Gyakran a bo

rék és ondózsinór sejtszövetének vízenyes

megdagadása, ritkábban térimbeles gyuladá

sa támad. Mindkét esetben ahorék igen nagy

terjedelmet nyerhet. A borék-bőr csak rit-

kán lepetik meg orbánczos gyuladástul s ez

majd nem mindég egy oldalon korlátoltabb.

А leghevesebb és legveszedelmesebb állapo

tot azonban magának a herének gyuladása, a

herelob, képezi, mely ugyan igen ritkán, 100

eset között mintegy 2szer, fordul elő. A fáj

dalmak ekkor igen hevesek, összeszorítók1 a

tapintás még kiállhatatlanabb, a rokonszen

ves tünemények még szembetünőbbek: láz,

csuklás, hányás, ájulások. Néha a vizellés

is nehézséggel jár, az ondó vöröses, eves.

Továbbá a boréknak bőre és sejtszövete

gyakrabban gyulad meg; s rendesen az on

dóvezér és az ondózsinórnak sej'tszövete meg

1
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vannak dagadva. Ha a hiivelyhártyába sem

т! savô Бей! ömlön ki, vagjf"'ha её kiam

tetett', akker annak azö'szabály'os, az el

le'n'kezö eidalévalv könnyen 'összehasoniitható,

tèrjedelme', s különösen azon sajátságos ru

g'ékeny'iïellëntáilásä van ," mi' á'ital azt 'aV fél

holdnlaku"iménékherétöt, шатуна körulvëtel

iik-'j köńnyën ‘me-gialle: выбытием. щ!

тешить minajárr схеме; miden meg
semmi'valóldi' daga'nat, Semmi képlö'dékeri'y

megkemén'yèdee'- sem" zalán helyez, ïnmét

rìigtön' ve‘ltlinhet,"fs ekker rentie'senl a 'kifefyïs

. erasebbm шлешь. -eiieñkeze' eseiben“ az
csak gyersabb, чаду lassubbl eloszlás` ты

тошнит el.' Eze börben és a' sejtszöveti

ben veszîlkezdetëthzutáii a vizsérv' fölszi

vńdáse'fterzénik‘,'finirel^‘~áz ondózsinórA is fe

szült 'áliapetjzity ielveszti; 'lassanként az onli'óï'

vezér is 'visszanyeri- élöbbi. terjedelmét ves

этапами, "eî va legelöbbymegbetegedétt

rész, a ”шепните, ›1евъмаьь-‘ is- marad

натащи. ser nena-armada@ = mama @gy

kia“ daganatï vissza l, 'mi дымит“ azonban , (si.

vizsgâlatai szerint, az мать ‘шййбаёвейдёз

mivoita'~'ie`gkisebb rövid'séget sem szenvednek.

Legt'ö'bb lesetbe'ri az'elesziäs rendes móde'n

.megy végbe, nélia a vizsérv még hosszabb

ideig marad fón. A genyedés ritkatiinemény,

sy csak a borék és ondózsinór sejtszövetéhen

talál helyet, a meilékhere és az endóvezér,

немцу ritka esetet kivévén', majd n'èin solía

sem mennek genyedésbe által. Ha maga 'a

here van megtámadva, akker az elosziás,

ha csak mindjárt eleinte nem {ш be, sokkal

ritkább; ekkor gyakran -aszály, vagy eige

nyedésv váltja i'ól a lobos Fóldagadást. Sek

félék azen betegségek, melyekkei szövet

ségbev léplret а takáros mellékhereleb. Leg

gyakoribb szövevényt képeznek a gümök, ié

teztek légyen -bár elöbb, vagy csak késöb

ben fejlödtek ki, s ez utolsó köriiiménytöl

mindég lehet tartani, ha tökéletes eloszlá's

nem áll be.ÍAlketványos bujasenyv éppen

oly Iehetetlen ez után, mint az egyszerü

takár u'táii. A"‘iñellékherelob шагами? véve

soha sem bujakö'ms virulent) beteg

s'ég. "Miuelyi “air-,fanali ‘уапашеяд падать
ben sz'envedòŕ szeiìiéiy takártölv,\is`ennek`kö_

vetkeztébeii` mellélìiierelebtui" liepe'tik meg,

akkoi` ‘ez ‘gyakran’ aikainii'ekul“ szoigáihat ~a

bujasenyves remos, vagy giimíis Lhas
sérvre (Sarcocele.)'v" i M ` n

A mi a takáros mellékhereleb (Epide

mitiS) orvoslásátl iiieti, ugy az óvó

tekintetben,” az alkalmi ekok szoros kerülé

séii kivül, egy jói oda iiiö függeszt (sus

pensorium) kiván', melye't sz. mind addig

hordatja ,_ miga takár tökéletesen meg nem
sziiiit, sötI még ezután `is„egy két hétig.

Delia mindèmelle'tt is mellékherelob álit'b'e,

так а beiegńék" álnhdöàhiiziráńyog вы;
zetben keii` märad'nia ,v" ai berëkot `niaga'siáii

шпата з”`бУотаз elleri óvniaÃ'ÈA'uhelybel'i

oszlátó szerekeńi kivlìl,` 'tèljësì'ërverém es

lázas 4m0`zga`lmakû"mellèttE >ere't V»kell vágnunk,

vagy pedig '20-ï 40 nadâiyt'zrakalniinkjiiiíg

pedig eg'y'ik'ufelëtvîawgiitria, a másikat pedig

a m'egfeieiíi-iágyëktájra , vsoha sem a borék

ra, minthogfy itte'n rosz következményeket

vonhat maga után, mint fenét, mit szerzö

nek 2szer volt alkalma tapasztalnia. Hogy ha

a fájdalem és daganat osziató szerek alkal

mazására nem enyhiilnek, akker szükséges

léendazokatmiŕágiyitii pépekkel fóleserélni, mi

ke't azenkan nem `csak Aa borékra, hanem a

lágyéktájra is kell alkalmaztatnunk. Ha igen

heveny lefolyásu a betegság, akker szoros

életrend-, higitó ilalok, és hashajtókon ki

viîl a nadályokat és érvágást ismételve kell

alkalmazni. Az újabbidöben annyira magasz

tait gyakások," mik által —- azt mondják

minden- hereiob, mintegy varázserö áltai, ke

vés nap általtökéletesen megszüntetik, a be

tegségnek tartására nézve legki'sebb befolyás

sal' sincsenek, miröi' sz. sok száz esetben

teljesen meggyözödött; S sz. 'azokat csak ilk`
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.kor használja, Áha a kiömleny igen tetemes

lévén, .a hüvelyhártyának kifeszítését okoz

.ta, s ez által fájdalmas nyomást a herére

hozott elő. llyen körülmények közt gyakran

azon“ pillanatban, melyben alkalmaztatnak,

nagy fájdalomenyhülést hoznak elő, mi ellen

minden eddig alkalmazott szerek sikertelenek

valának. Azt állítják, hogy a herébe történő

gyakás minden veszedelem nélkül jár:

sz. azonban ezt csak akkor találta, ha a he~

re nem volt meggyuladva. A _borékon tör

tént érvágástól sz. soha sem látott nagy hasz
i not háramlani, miért is attól jelenleg egé

szen elállott. A Friebe-féle összenyomást

dicséri ugyan általában, azt azonban soha

sem alkalmazza : ha a betegség igen heveny,

ha „igen gyors előmeneteleket csinál, ha az

ondózsinór egész hosszában meg van dagad

va, ha a hüvelyhártyában sok savó gyült

össze, ha a sejtszövet térimbelesen , s ma

ga a here is van meggyuladva.

Az összenyOmás egyszerü mellékhere

lobnál, száz. közt 50nél több esetben jó si

kerrel alkalmaztatik, a kóridőt felényire, sőt

”Íz-éré is rövidíti meg, ha előbb a hüvelyhár

tyában tán létező folyadék Iecsapoltatott.

Ha az összenyomás alkalmaztatik, akkor az

általa öregbedett fájdalomnak legalább is az

első fél óra után engednie kell. Ellenben ha

a fájdalom még inkább nagyobbodik, mi

vagy a tapaszcsikok hibás fölrakásától, vagy

a gyuladt életmii élénkebb 'visszhatásától

származhatik- akkor a tapaszokat ismét le

kell szedni, vagy ellenkező esetben a leg

veszedelmesebb gyuladás-következményekre,

mint genyedés- és fenére elkészülni. -

Ha az összenyomás jól alkalmaztatott, akkor

a daganat gyakran már néhány óra, vagy

legfölebb 2 — з nap mulva tetemesen csök

ken; erre a bánásmód ismételtetik. A ta

paszcslkok levételére sz. egy barázdás ku

taszt vezet be azok és a borék közzé, me

lyen azokat ollóval vágja keresztül. A bőr

höz ragadt tapasz elmozdítására, kevés bor»

lélt vagy eau de Cologne-t használ. ‚На az

összenyomás nem alkalmaztatott, akkor__ a

betegség vége felé, 1 -2-szer napjában,

2 -f 4 grammeanyit (26- 52 szemer) ket

tős higanyírt ajánl bekenetni, s eZek fölibe a

bépborogatásokat, Végre a daganat utolsó

nyomának eltávolítására Vigo-tapaszt, higany

nyal, vagy bürök-tapaszszal alkalmaz. Ekkor;

úgy látszott szerzőnek, mintha bodzavirág

füstölések, fris eczetgőz, iblany-bekenések

sat. is némi hasznot hoztak volna elő. Ax ta

kárt illetőleg, R. minden szereket mint ár

talmasakat és veszedelmeseket félre vet, mi

ket. sokan ajánlottak azon czélra, hogy

általuk azniegszűnt folyást ismét előhívják

A gyuladásos szakban, a takár lefolyását sem

mivel sem zavarja; azon kívül igyeksztk azt el

mozdítani, mind azért, hogy а takárnak és mel

Iékherelobnak egész tartási idejét megrövidí

tse, mind pedig azért is, hogy a mellékherelob

tul uj visszaesésekre minden alkalmat .elvon~

jon. Egyébként az úgynevezest takárelleni

szerek (balzsam, kubiom sat.) sokszor a mel

lékheredag eloszlatását tetemesen segítették

elő. Végre az eloszlatást, mihelyt a folyás

tökéletesen megszünt, s semmi fájdalom

sincsen többé jelen, nagy mértékben segíti

elő amártékletes nemi közlekedés. (Journ. de

Chirurg. Máj. 1843.) M e c z n e r.

И. Afülfolyńs okairól én orvos

lásáról; Wildetül. - (Vége) (L. a III. K.

63. l.) А fülfolyás okai közé tartozik továb

bá az ótvar és más idült kiitegek, melyek

a fülig terjednek; ez azonban, valamint a

méchanicai sebzések, ütések, idegen testek

által előhozott fúlfolyás is csak beteg, gör

vélyes személyeknél állandó, és némi fon

"tosságu. A fülsárnak (cerumen) csekély el

választása és megkeményedése, sz. vélemé

nye szerint, nem igen okozhat fülfolyást;

Ö
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azonban gyakran fordul clö különféle lázak

után, és heveny kütegek, kül'ónösen kanya

rók és vörheny lefolyása alatt , minbhogy a

közönse'ges takarók gyuladásának elt'er'jed'ése

köveikeztében а Ьа11]ёга[па|‹ 'háriyájára, а

kütegnek leplkkelyezése alatt, sipoly alàku

üregben nyálkás «genyes elváiasztás tör..

iétiik, vagy pedig tályogok képzò'dnek а

nyakon, valamint a ñilcse és a járat körül:

melyek az utolsónak inas részéhe nyilnak ki,

s ekképen egy kórállapotot tételéznek fölx

melynek következtében, a tályogok begyó~

gyulása щёк: is, а fülfolyás folyton tart.

А fejbörnek orbánczos gyuladása, mely a

belsò' fülig terjed, vagy pedig, mint gyak~

rabban történik7 csak~a külsö részekettámad

ja meg, szinte Iülfolyást òkoz7 mely azon

ban ritkán böséges, s inkább a gyenge, más be

tegséghez csatlódó fúlfolyáshoz hasonll't; va

lamint a vele minde'g együttlétezö meg

vaslagodás lepikkelyezés által mozdíttatik el,

s a járat soha sem változik nyálka-elválasz~

tó felületté által, vagy szemeres elfajulások

soha sem fejlödnek ki benne.

ValjonI bujasenyv okozhat-e Fu'lfolyást,

sz. „föloldatlanul hagyja; azonban gyakran

látta ezt vigyázatlan befecskendezések után

támadni, mikel. azért пенек, minthogy azt

vélték, hogy a siketség a fülsárnak megke

ményedésétöl származott; mig ellenben sz.

tapasztalatai szerint, а hallidegnek szabálytalan

eröhiányánál а fülsárnak elválasztása majd

nergßgészen meg van szüntetve, sa járat sa

játsjäggsan száraz. Еву másik7 és nem ritka о

' ka a >fülfolyásnak továbbá a fül csontos ré

’szeinek'csontszújában rejlik1 mely vagy а

'-i'dülf vagy heveny -füllobnak (otitis) to

vább terjedése {мы a csonthártyára és cson

tokrai7 vagy pedig az Шва! Штаб, hogy a _

óobhártya takhártyájának gyuladása а csecs

nyujtványnak scjteit támadja meg, mi sz.

nézete szerint “Не; akkor történik, ha a

fúifolyyásnák hosszabb ideig való tartasa után

a csecsnyujtvàny kifakad. — llyen fúlfolyás

mindenkor veszedelmes, s sz. több esetet

közöl, hol а halantékcsontoknak csontszúja

a halált vonta maga után; mit azonban sz.

inkább csak eredményének, mint kösetkez

menyének t-ekinti а fúlfolyásnak, minthogy

nézete sz. az elpusztulási folyam kivülrò'lbe

felé haladottés ment elöre, s eredetileg csak

fúlfolyás volt jelen, melynek oka, a takhár

tyának gyuladása, azonban а csonthártyára

és csontra terjedett el. Továbbá azon véle

ményben van sz., mikép azon esetekben, me

lyekrò'l azt mondják , hogy az agynak köriil

т gyuladása és tályogok okozták volna a

halántékcsontoknak csontszúját és fúlïolyást,

-a kifolyás már hoszabb idò' ótalétezett, s

agyhántalmat csak ekkor hozott elö, mint

hogy, ha a bántalom eredetileg az agyban

fészkelt volna, a halál sokkal elöbb этом.

volna be, plint sem hogy a koponyában lé

tezö tályogok és genygyülevények a kcmény

>sziklás részen keresztül magukuak ива: Lör

hettek volna- Végre sz. ogy esetben mint о—

kát а fülfolyásnak, a sziklacsontnak roszindu

Паш elfajulását tapasztalá, mely eleinte egy

pöfeteggel (Polypus) összefîiggésben látszék

lennie. De ez, bár mennyiszer mozdíttatotr, is

el, mindannyiszor ismét kísarjadzott, a be

teg nehézkórqs rohamokat kapott; a csecs

nyujtvány плац egy hullámzó hely fedeztetett.

föl; melyböl fölnyitása után sok вену öm

lött ki. s egy taplós tömeg гербами ki, s а

nehézkóros rohamok következtében erre nem

sokára beálló halál után, a csecs- és sziklás

résznek nyilvánosan kifsjezett csonthusanya

(osteosarcoma), a belsö fülnek tökéletes е!

pusztulásával tünt ki, a mig az agyvelò', az

alatta fekvò' elfajult rész által legkevésbé

sem volt megváltoztatva.

A kórísmét illetöleg sz. a legnagyobb

elövigyázatot ajánl, minthogy tapasztalása
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SZDriut, mfg a kifOlyás tart', lsoha зет

mondhatni, miképen és'mikor fog az vég

zödni, vagy mit fog okozni; általmegyen az

tán azon kóros változások szemléletére, mi

ket elhanyagolt fúlfolyások elöhoznì képesek,

s evvel еду rövid leirásáll köti össze azon

tüneményeknek, melyeket а külsö halljárat

és a dobhártyának külsö Afelülete egészséges

állapotban élöknél mutatnak. A' külsö hall- _

járat - a halántékcsontnak fülcse-nyujtványá

ból, egy erös inas, egy részben a porczczal

összekötött börtül és a pomztulv képzödve

egy szabálytalanul görbített járatot mutat,

mely kifelé a fülteknöbe nyílik, befelé pe

dig à dobhártyában találja határszélét. Ha

rántmetszése többnyire monoru; a míg ter

mészete, alakja és boncztani mivolta, шап

féle személyeknél elöjövö különbözö hosszu

ságának majd nem minden negyedhiìvelkjé
vel vältozik; mindeuekelò'tt azonban a hall

járatot alkotó képleteknek boncztani különà

féleségeí és sajátságai tekintetbe veendò'k,

minthogy a különféle-kórállapotok ezeken a

lapulnak. Közvetlenül a külsö nyilás mellett,

hol a Fúlteknö a monorú nyiláshan végzò'dik,

a járat csak nem egyedül roStos porczból

áll, melyet csupán a porczhártya és a kül

Fúlnek finom fólböre fedi; itt számos fehér

szört befelé irányzott heggyel találhatni, sok

faggyumiriggyel együtt, s minthogy а hör

a porczczal csak igen lazul függ össze, e

zért е helyen a körülirt, kis hályogokkal

végzödö gyuladás fordul elö leggyakrabban.

Ezen tályogok többnyire az alján vagy hátsó

falán fészkelnek а járat ezen részének7 mely

nek vastag börtakarója eléggé magyarázza

az azokkal járó nagy fájdalmat s azon lassu

ságot, mellyel magokra hagyatva, fölfakad

пак. Terimbeles és orbánczos gyuladások

föleg ezen részt lepik meg, mely ellenben

свай ritkán válik nyálka-elválasztó felületté.

`А rust-porczós részhez legközelébb lek

v6 rêszét'l ay járalnak s_z. sz'ërint mirigyrész;

nek nevezhetni, nlinthogy abban a Fúlsármi

rígyek székelnek. Ez 78“ hosszú, s a járat

nak legszükebb része , falai inkább inas ros

tokból, mint porczbul állanak, hörtakarója

fìnomabb, szörei és mìrl'gyei számra cseké- А

lyebbek, s élölmél egészséges állapotban

fülsárral van bevouva, mely az aljon é's hât

só részen vastagabb gyüŕüt képcz. A Шей

körnek bevezetése, vagy kutasszal való

pìszkálás által némely személyeknél csiklan

dozás hozatik elö а gögben és köhögés, a'

mig az utána kövelkezö Gsontos résznek ё—

rintése nagyobb könnyelválasztást ukoz ai

ennek megfelelö oldalon. Sz. föleg a járat

nak ezen részében, különösen pedig annak

hátsó oldalán tapasztalt pöffeteges bnjálkodá

sokat, melyek Dr C arlisle nézete szerint,`

а швагшаггзуекьы fejlädnek ki, mi шепеы
ugyanezen mirígyeknek helyzete és fekvésev

is látszik szólani, minthogy 4azok éppen a

halljárat ezen részének hátsó falán legna

gyobb számmal találtatnak, innét fölfelé a

csontos résznek hüvelyrésze fölé mennek, s

ekkép еду szabálytalan gyürüt képeznek,

mely némüleg egy pecsétgyürühez hasonlít.

Egyébként ezen mirigyeknek palaczkhoz ha

sonló alakjuk van7 s hosszuì szük nyilás

sal végzò'dnek, а mig a faggyumirigyekgó

lyóalakuak, r'óvidebbek, szélesebb nyakuak

és `fólületesb hclyzetûek. Ezen mirigyrész

gyakrabban változik nyálkaelválasztó felület

té által, mint az elò'bb leirt, és ritkábban,

mint a következö `csonlos rész; ritkábban
Lámadnak itten tályogok, de rendesen csö-

mörös és hólyagos изъеден, valamint ещё!)

börbántalmak is. _

А járatnak ezutún esö legközelébb re'

sze tágabb, részint csontos, részinl. rostos,

befelé a dobhártyával határos, s `egészséges

állapotban soha fülsárt nem foglal magában.

A hártya, mely ezen részt bevonja, igen
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szorosan függ össze a csontokkal s a többi

aiatta l'ekvö részekkei, s vaiamint a dobhár

tya, melynek fölsö rétegével összekötve van,

ugy ez is sima, száraz, gyöngyfehér, és

fényes; a mig beteg áliapotban megvasta

godik, húsossá és edénydússá lészen. Ezen

rész, vaiamint a dobhártya is, minden érín

tés iránt, esontokkali szoros összefúggese

miatt, igen érzékeny, fülgyuladásban ezen

hely föieg a fájdalomnak széke s fülfolyásnál

egészen nyálkaelválasztó feiülettè válik, mig

ellenben kiterjedt bujáikodások csak ritkan

fejlò'dnek ki benne. Végre ezen részben né

ha meg felüietes, а zsebrékhez hasonló fe

kéiyek is mutatkoznak, а mig börbetegségek

azt sem oly gyakran, sem oly erösen nem

támadják meg, mint a két, eiöbb emlitett

részt.

A vékony, monoru dobhartyának kül-~

se' felülete élöknél, ñìitükörrel tekintve,

majdnem olyan kinézésü, mint a csontrészt

bevonó hártya, t. i. sziirkésfehér, száraz,

egészen vagy félig átiátszó, mely a kiiisö

halljárat belsö torkolatjának ferde irányban

menö határszélét képezi; ugyanezen hártyá

' ban látszik a pöröiynek (malleus) markolatja

is, meiyazonban fölulröl lefeié, s lassé е—

löre fele', nem mint köz'ónségesen állittatik

hátrafeié, megy. Maga a pöröly a hártya k'ó

zepén keresztül fut le, s azt iölsö és а!-`

só félre osztja. -A tuiajdonképi debhártya,

meisö és hátsó, a pöröly áital elválasztott

részének küiönbözö boitezata és feszültsége

van, s sz. állitása sz. nem az egész dobhár

tya hemeru, hanem csak a fölsö és melsò'

rész lapos és gyengéden hemeru, a mig az

alsó és hátsó rész egészséges fülben és élet

ben gyöngéden boitozatos, a fólsönél jobban

fényiik, s fiiltiikör áital annak iegbeitozate

sabb részén egy fényes pontet vehetni ész

re. A közónségesen védett homeruságot sz.

hnllatüneménynek tartja, s azt hiszi, hogy

ezen beitozattól vaió eltérés gyenge haliást

(shyrt hearing) tételez föl. Továbbá a dob

hártya a gyuladásnak és következményeinek

van kitéve, gyakran igen edénydússá és

szemeressé, söt hasonlóiag a pannushoz,

nyálka- vagy genyelválasztó fólüietté válik;

de soha sem látett sz. rajta pöfeteget vagy

taplós daganatot támadni, a mint azt sok hires

író állítja, hogy tapasztalta volt. _Ellen

ben a dobhártyának minden felében kül'ón

betegségek fordulnak ele', minthogy az el

repedést, melyek ágyúlövések vagy egyéb

hanges zörejek által okeztatnak, csak az al

só boltezates és feszült részben taiálta, mig

iekélyesedés és átiúrás, idiilt füllob és fül

folyáseknál csak nem egyedül a felsö és

petyhüdt részben jön elö. Kétszer vala al

kalma’ szerzönek a debhártya rétegei között

tályogot szemléihetni; mind a két esetben a

tályog körülirt és serét-nagyságu volt, me

lyeknek egyikéböi, mìután az háiyogtiivelfól

szúratett, egy esepp vastag geny felyt kì.

А debhártyának leggyakoribb átváltozásai

közé tartozik továbbá a megvastagodás, va

lamint szerzö 3 esetben а dobhártya rétegei

közt mésznemü lerakedásokat talált, meiyek

azekhoz hasonlitának, mik az iiterek-, sziv

ben és szaruhártyában ferduinak eiö, mintegy

felét foglaiák el a feszült résznek, szabály

taian aiakkal birtak, s ha éles müszerrel é

rintettek, csikorgó hangot okoztak. Végre

meg meg kell jegyezni, hogyrbörbetegségek

gyakran egészen adobhártyáig terjednek.

A fiilfoiyásnak orveslása.

Eieinte pontosan ki kell kntatnunk akiilsò' hali

járat állapetját, azt lágymeleg vizzel kifees

kendezvén, ezután annak minden pentját sz.

csötiikörével megvizsgálván. Az else' ide'

szakban s a leggyengédebb alakban csak e

dénydús, nyáikás àilapetját taiáljuk а jára

tot es a debba'rtya külsö rétegeit bevonó

hártyának; а dobhártya e mellett meg van
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vaslagodva, kissé elhomályosodva s ‘Fölib'nyî-y
rey égy eůényòsomót lá'thatni rá'jta,"m`elywá

pöröly'lrányában fut lefllye'n ‘e'gysz'erìl Ё]
folyáànál usi..v legéavas ëzüstêleg (argent'. nil

tric.) olvadékot haéznâl ъ(Мг. arg. knit'.`ád?>ì_ì

Aq.) mèlye't minden hanmadnánonhleveszßŕ

везете! az egész AlLelü-letre ken,A közidözbèn

pédig ‘ŕeggel és estve',” vá'gy' a ’hol szlìksé

ges', дутым Ез‘ПагЬву091Й22е1 fecskénl

deztetì lil egy 'káucsukcsìöïsegedelnlév'el "а

met, s ¿bha вшить hànjáral meglel'é

seiëzsongító шумам csepegle'f. - À' leg’

savas ezüstéleg lvnlvadék штанины-32. az

ecßetet` a bécsépegtetésnél azért’tartja czél`

szerübbnek, minthogy azáltàl egyes nésze

ket érinteni, erösebb dörzsölés által azgit't

ott szorosabban oda tapadt nyálkát eltávolí

tani, ez által a sikert j_obban hiztosi'tani le
het, е melletl. pedig sem ay liìltekent'ít, sem

а ruhát nem `piszklthatnì be. Föfigyelmet a

jánl fordftani sz. a befecskendezésekre, mint
hogy az elválasztvány öSszegyülemléseil'à

já'ratban, a девизы) kórnevèlö' okokhoz tar

так, s megjegyzi, hogy 610m-, horgany

és réz-sók zsongító olvadékoknak használtat

hatnak. Sz. rendesen az yeczetsavas ólmé

lecsèt (Plumb. acet) használ (gr.vjjj.-XX.

ad?) Атм), de egyszersmind a Liq. alum.

compos., az Aq. saphirinát, a Liq. cupri

sulph.v ammonii., s igenv büdös folyásnál a

Calcaria chloralal is ajánlja. A levegò'nek

hatását ìlyen, sok tekintethen Sipolynemil ü

regre, mìnö а halljárat а llilfolyás alatt, pon'

tosan és пазу gonddal szükàéges megvìgyáz

ni, minthogy a sipolyos jellem gyakran n

szemcsésedéseknek és ñìlfolyás okainak епа

volitása után híg kifolyást tételez föl; azon

ban mindenesetre ártalmas, а járatnak külsö

nyilását gyapoltal vàgy fekete gyapjúval be

t'ómnì, s ezt minden befecskendezés után

újra behoznifsöt sz. egy gycrrneket yegy hó

nap alatt csàlfaz' által szabadítá meg a hosz

szú ideig, de égyébként nem rossszul- от»

solt Füll'olyástól, 11033? а gyapolol. kivétete',

az eddigi orvoslást àzonban folytattatá. '

шьет а hallîáŕat nyálka- vagy вену

elválas'zló тешит ‘változon мы, а fülsáp

nal: elválasztása azonnal- megszíinik s az е

'ßbßi állapot többnyîre csak több hónap mul

'va' té!-l visszá; а: èlválasztvány mivoltára

né'z've azonban sz. megegyezik Henle-vel

abban, hogy ‘à_tákhárlyáknak nyálkás és ge

nyes elválasztványa közt górcsö alatt semmi1

vagy csak igen csékély külömbséget fedezhetni

ТЫ, s megjegyzi, hogy a kifolyás a gynla'

dás` hevességéhez képest egy hónap alatt is

többször különbözik egymástól. Az elválaszt.;
vány szìnét ês szagát nem vt'artja biztos 1:61“

ismei jelnek, minthogy azt nem csak “овощ;

szúnäl, hanem’ minden csontbánt'alom nél'

kül, k'ülönösen a dohhártyának átfúrása u'~

tán“, feketésnek és büzösnek találta, mi né#

zete szerint minden állományvesztleség nélkül

is történhetik. Áltälános orvoslás sz. nézete

szerìnt, sokáig tartóïfúlfolyásoknál is csak

akkor szükséges, ha‘a göfvélyes küllem ~igen

nag)r s egy ша! а ny'akmirigyek> is bántall

masak, a midön gyenge zsongító és másító

szerekety hasznàl. Néh`a azonbankutacsot is

csinál a karon, ha а családnak valamelyik

tagjâ agybetegségben szenvedett, ha а fül

folyás vala'mely kütegnek, vagy másnemü el

választásnak rögt'óni megszünése után táma

dott, vagy ha a gyermek ez elölt görcsök

ben szenvedett.

Egyszerü idült fúllob követqutében tá

madott fúlfolyásoknak vége felé, sz. nem rit

kán, föleg gyermekeknél ,_ пазу hajlamot.

vett észre új fülfájdalmakra, vagy pedig kis

lályogok kilejlödésére а halljárat nyílása kö-Í

riìl; s ez ellen valamely izgató kenöcsöt-a'

jànl (Ol. crot. Lin. saponat.-n1al, Tìnct. jod.

kevés Kali hydriod.mal megerösítve, vagy

Acet.- пуще) a csecsnyujtványra alkalmazan
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dót, valamint ezen ingeran ápolását еду

ideig, a lìilfolyásnak megszünése után is.

Еду másik szinte a fülfolyásnak чаду önkén

tes, vagy mesterség állali megszünése után

támadó változás, a járat hárLyáinak megvas->

tagodása, mely, valamint a. kézen a forzó

vlzneky hosszu ideig штаб behatása után,

fehéren tünik elö, darabonként elválik, s а

járatot nem ritkán egészen betölti. `W. едва

darabokat ezüst lapátka és horogcsipesz se

gedelmével a fültükr'ón keresztül eltávoll'ta

ni, erre aztán a legsavas ezüstélegnek olva»

dékát alkalmazni,. s miután a folyàs meg

szünt, az egész orvoslást a legsavas hígéìf

leg-kenöcsnek alkalmazásával bevégezni a

jánlja. Edénybujálkodäsok, melyek gyakr an a

Vdobhártyán szemcsésedésßk által okoztatnak,

mindenkor kellemetlen, bár elég könnyen el

távolltkató szövevényt képeznek, a midön а

halljárat alya gyakran annyira vör'ós és e

dénydús, mint..a.szemeres szemk'óthártya, és

fontes dolog ekkor tudni, valjon a dobhártya,

' vagy рейд а dobüregnek belsò' fala tünik-e

szemünkbe. Sz. véleménye szerint ezt. leg

biztosabban egyszerü napfénynél intézendö

vizsgálat által határoztatik el, minthogy, ha

hár a dobhártyának nagyobb része el van is

pusztulva, az üllö (incus) a kengyellel (sta

рев) egyiìtl; eltüuve, mégis а pöröly majd

nem mindenkor i'önmalad, s Енот kutasz

segedelmével gyakran azonnal képesek va

gyunk meghatározni, valjon megvastagodott

hártyát, чаду pedig a középfúlben létezö e»

-löállást épintünk-e. Иду szinte a dobhártya

átfúrásáróll is bizonyságot szerezhettünk ma

gunknak, ha a betegnek meghagyjnk, hogy

zárt szájjal és orral erösen kileheljen, mi

áltnl. olyan személyeknél, kiknek csekély

nyilásuk van a dobhártyán, sziszegö zörej

пшик elö, vagy ha a fülbe fecskendezett

folyadék a szájüregbe is jut; sz. azonban

megjegyzi. поду ezen két módbul semmi

biztos következtetést sem lehet vonnioa dob

hártya bántatlansága- чаду átfúrására nézve,

minthogy fülfolyásnál, vagy a dobüregnek

lemeztelenítésénél nem ritkárflîustach kin-tje is

szçmcsésedések által bedugulva, уаду gyn-

 

'lad-ás által bezárva van. De eredjenek hár e

иен szemcsésedések akár a dobhártyátúl, а

kár pedig a dobüregnek falaitúl, sz. minden

esetben legczélszcrübbnek találjaî azoknak

pokolkövel történendö megégetését, még

pedig mindennap cgyszer, уаду ha szükség

többször, s e czélra еду 5 " hosszú, hosz

szának y-ében pergeképpen áttört csövecs

két him?, mely közel a hegyihez еду L'is

nyilással hir, s használatkor platinkanálban

lámpa fólött elolvadt. legsavas ezüstélegbe

mártatik mindaddig, т1д а vége ezen szer

rel bevonva s a nyilás ugyanavval kit'óltve

nincsen. Rugékonysága nem engedi7 110ду а

fület valamiképen megsérthessük, toyabbá

hajlékonyságánál fogva a halljáratnak minden

pontját. тед lehet érinteni, s ezen müszer

által az égetö szert spkkal hegyesbé lehet

termi s elfképpen sokkal biztosban alkalmaz

ni, mint ha csupán pokolkö-darabbal élnénk.

Közidò'ben sz. szorgalmatosan törlénendö be

fecskendezéseket s ugyanazon zsongító olva

dékokat ajánl, melyek az idült füllöb követ

keztében beálló fülfolyás ellen használtatnak,

s több esetet közöl, melyekben ezen gyógy

mód által igen kedvezò' eredményhez jutott.

A fülfolyásnak utolsó okàul és szöve

ményeül sz. а kóros, gyuladás vagy húzamos

fûlfolyás által штатом, szemcsés edénybu

jálkqdásokat tekinti, melyeket pöfeteg, vagy

tapló (fungus) nevezettel illet, és sokkal

gyakrahban vette észre, mint azon húsos,

száras kinövéseket, melyek majdnem szinte

lenek, vékony börtakaróval vannak bevonva,

semmi fájdalmat nem gerjesztenek1 sommi

folyàstul nem kisértetnek, és semmi lobter»

ménka sem látszanak lenni. — Tapló alatt
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kezelni. De külßnösen egy hurokalaku készü

letet dìcsér, mely еду finom, 5" hosszu a

czélszárból áll ‚ melynek négyszögü végén а

m'arkolat felé еду mozgékony retesz' (Schie

ber) шеи“, mig' a" “грез ,f юрты?) ¿aimé-y.~
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gyën', Воду az, На a` retes`z égéèzen a шаг
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ellenben ha a retesz elörefelé tolatik, akkor
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huruk tämä, mely въезде паду am ‚ поду

а b'njálkodásbknt катет, s' а Szárnäk sé#

gedelméveï шиш › gyîîierei ‘ "fèlé' l nyomatllŕ,
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minden tüneményeivel és veszedelmes kò'vet

kezményeivel együtt. (Dublín Journ. Január.

.Í Meczner.

A ветке: után a húgycuöhen,1

nidi-aai лёд ощипала. ваг muy eiméì

és:h'áìâîi§'ós’miâdolîat találtak is és használ

пав közönségesep, hogy а kötörés kövqtkez-.

tében _a húgyçsöben megrekedt kö okozta

bántalmakat elhárítsák, mégís gyakran tör

шпаг, поду elöre пот látott akadályokjövén'

кбит, azon közönséges segélyèk mit sem

émek; Bonnet dr. Lyonból, négyily esem`

említ, .s поду ö újísegélymódot is гамм,

melyan gyakorlali alkalmazása azbn .eset'ek

mindenikéb'en szerencsés sikerrel koronáz

ИМИ. ” u'. : У

Az ещё Yolt'egy 40 éves beteg, kin a

2
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köt'órés 1841ben vitetett véghez. Az elsö öt

kötörési iilések'után sok fehér, kevéssé tö

mör, vilsavas mészbò'l àlló töredékek men

tek el, és egyszer-iszonyú fájdalmat okezott

a húgycsöben megrekedt ködarab, ezt ge

uyes elválasztàs is követé magábói a húgy

esò'böl kil'eiyó, és csak hated napra sikerült

a csö beinyilását szabaddú tehetni. A hate

dik ülés után a iölebbi bántalmak még na

gyobb fájdalmak közt jöttek vissza, 10 na

pig minden kò'kivételi próbák hasztalanok

voltak. - шт tehát Bonnet, hogy min

den kisérlete hasztalan, vegyoldási ki

sérletet kivánt tenni, minthogy tudta, hogy a

kö vilsavas mészböl áll, mely a könhalvsav

ban (acide chlorhydrique) meglágyul és 16!

bomlik; e szert hozá tehát használátba, meg

pedig annyira fóieresztette vizzel a szert,

hogy a keverék a nyelvre véve màr semm,

égetést nem okozott; ezt feeskendé tehát a

húgycsöbe. Minden befeeskendés után ész

revevé, hogy a köbölsok részek fóloldattak,

mig végre »a többi maradék- kö oly lágygyá

lön, hogy porrátörésére _eiegendö volt a

tagnak mozgatása és nyomogatása is. Ezen

kisérletek jói ütvén ki, kaucsukkutaszt ve

zetett egész a köig, melynek nyilásába kön

halvsavas czítromnedvet eresztett kis mennyi

ségben, de a mely mégis nagy fájdalmat e

kozott. Más nap. ugyanez ismételtetett, és

a húggyal több igen morzsolékony darabek

mentek el. Következö nap új fecskendés tör

ténvén, s a cse' tökéletesen szabaddá lett7

s igy a hóiyagban meg létezett darabokat

szabadon szét iehetett törni e's шагает.—

A három más eselben a sóskasavas mészböl

:iiló megrekedt ködarabok több mint három

hétig voltak a húgycsö hátsó görbületébe re

kedve. itt is a kaucsukkutaszt alkalmazá a

f'ónt irt folyadékkal, de a kutasznak oldalán

lévén nyilása, és kevés nedvesség mellet

vén zit rajta, most nem engedett kedvezö si

kert; más kutaszt használt tehát melynek

nyilása a végén volt, ls belvilágossága is bö

vebb, ezen tevé a befecskendést, és a kö

vek vissza mentek az else' próbára a hóiyag

ba, bevá а kutasz közvetlen bedugathatott.

Sokkal többet érnek tehát a végnyilással ei

látott kutaszok, miut az oidalnyilásuak. (1_/de

méd. de Lyon. 1842.) Kárelyi.

'ММ

Értekezések

\

és közlések.

пиков-ми ёмгеуёсепек а wiedeni кедами kórházban

пап tapasztalatok кбит];

Dr Dietl .lózsef-, es. k. rendör kerületi orvos~ s az emlitett

kórház föorvos ától. (Folytatás.)

A csúzos és hurutos lázakrói.

Nincs határozatlanabb fegalem a esú

zes lázénái ! Mit értìlnk még mi mainap

a csúzos láz alatt ? Van iázas csúza az

izlìléseknek , az izmoknak , .a börnek. -»

Csúzos láz-e» ezen formák közöl minde

nik, vagy pedig e nevezet csupán egyik~

чаду másikra vonatkozik azok közul ? ——

1.
р.

Epen oly kevéssé van osúzos, mint

lobláz. Csak láztói követett gyuiadások

és csúzok léteznek.

Annáifogva, a csúzos láz kité

teliel semmi más nem béiyegeztetik, mint

vaiameiy, lázas tüneményekkel párosuit,

сайте bántalom. Ezen bántalem széke,
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s közelebbi minösége, és igy annak he«

Iye a nosologiai rendszerben .l nem jelöl

так ki. Azért is ezen nevczet, a trivia

lis nomenclatura igényeinek annyira meg

l'elel, s a rendszeres nomenclatura kivá

папайю oly kevéssé elégíti ki,r hogy а

. számüzetést egyszer mindenkorra meg

érdemli.

Ez'en szempontból indulván ki, az

ugynevezett csúzos lázról semmí hatà

rozottabbat sem mondhami. Csekély fo.

ku, mulékony, lázas bör- és izomcsú

zok, melyek паса! ‚ ingerlékeny egyének

nel, gyakran orl'-, вошь, 363-, vagy

hörghuruttal vannnk szöveményben, le

szik azon formákat, mikel сайте láz

névvel szoktak bélyegezni. Hogy ezen

formák-soha sem hiànyzanak , és [шву а

zok különösen gyakoriak tavasszal, k6

zönségesen tudva levö dolog. Gyakran

szegô'dnek mulékony bör- és izomcsúzok

más heveny kórfolyamokhoz. Az efféle

szöveményeket nevezetesen hagymázban

lehetett. tapasztalni, midön is амети
Ьеп шт. lcsúzos lálzl шм fel. Azonban

alig терзать az ki tökéletesen , s а mulé

kony csúzos szövemény azonnal elt'ünt, a

mikor aztán a hagymázra könnyen rá is

lehetett ismerni. Ugy látszik, hogy az

erös foku s veszedelmes csúzos шиш,

legtöbbnyire még azokatiis, melyek kö

lesennyel -Milliaria-- szoktak párosul

ni, s mikel a régi szerzök irœk le , ezen

szöveményekre visszavonhatm.

Különös ñgyelmet érdemlettek azon

csúzok, melyek bizonyus izmokban, vagy

helybelileg léptek föl, vagy más erös

heveny kórok után támadtak. Az elsök,

elsó'rendü, az utóbbiak másod

re nd ü csúzként t'úntek föl. Az elsören

dii csúzokat gyakran láz követle, gyak

ran nem, а bántalom foka és kiterjedé

`se, а beteg Юга, neme és'alkoimánya

szerint.

Leggyakoriabb volt azok közötl. a

feji zmok csúza. Ritkább esetekben

а fejnek minden izmai meg voltak támad

va , s a betegség heveny lefolyást сак-Соц,

lázas tüneményekkel párosultan, minök

vértelj, hßség, és vérgyülevényes álla

pot, mire a fejüterek erös verésébó'l le

hetett rá ismerni, azaz: jelen voll. az

úgynevezeu csúzos fejláz. Csupán надев

borogatások, eró'sebb foku eseteknél'na

dályok alkalmazásàval, köpölyökkel, hó

lyaghúzókkal összekötve, mérsékellák

szembetünöleg a tüneményeket, és minil

becses symptomaticus szerek штаны:

ki magokat.

Gyakran csak egyik, тазу másik lej

izom volt megtámadva, s a kór mint

láztalan fejcsúz folyt le ‚ és nemleges bá
násmód mellett, kellemetes melegség be- ч

folyása alatt, rendszerint hamar meggyó

душ. l

Érdekes és gyakori forma volt a

féloldalu fejcsúz, oly csúz, mely

az egyik vagy másik oldalnak izmait tá

madta meg, s legfó'bb esetben félbenha

зуб nyomdáju volt. E melletl feltünö volt,

hogy egyes esetekben а roham regge]

kezdó'dött, s eslve végzó'dött, más ese

tekben pedig estve kezdödött és reggel

végzödött, úgy hogy a bántalmat reggeli

és estveli rohamok bélyegzék. Azonban

mind két esetben igen fájdalmas volt a

baj, és rögtöni eegitséget kivánt. A reg

«деп rohamok ellen a kénsavas klnal, az

csteli rohamok ellen pedig az eczetsavas

szunyal -——- acetas morphii —— félreismelf

hellen gyógyerejünek mutatkozott, mind

két szernek hatása annál nagyobb volt,

minél nyomdaszerííbbek voltak a fájdal

mas közök. Ha ez utóbbi вы? nem for
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.duit 016, akkor nadályokat, köpölyöket

és hólyaghúzökaz 1‹е11е11 а11<а1ша201, s е

~,zelir is а fölätte fáidalmas tünegiényeket

‚трап mérsékelni, s а semmi тычут

111131102 _nem 1151611 kines bemgséget csak

‚11656 felé 510115101 volßak képesek- Ezen

.f9nt maken; azen Oknál ioßva Шиш ér

везении-111011111, mivel az láztal'çnsàga,

ìáidalmassága és félbenbagyó nyomdáia

iwal, igen természetes 111611011, szegödik

¿niplpgy gz idegzsábákhoz,-Neuralgìen

в a 0562 természetére папе átaljá

han, valnrninp annak gyógymósiját 1111516

ieg _is , ngâmü felvilágositást nyuji.

А melliszk csúzos bántalmai kö

2011, 1едпадуоьь figyelmet érdemelt а

hordaköz 11 izmok esúzos Машина,

minçhogy ez gyakran ‚ егбз qldalszúrás

5111 és memes légzési nehézségekkel kü

ценен, шепёвьагъуаюьм 521111911, és

mini!!ng ezt, а régiek ůgynevezett ál

mellnániyalçbjàtól -.~ .Pleuropneumonia no
thaìê- csupán hallgatódzás segedelmével

101101011 тед11111бп11621е1ц1. Gyengébb ese'

Leimen minden müsegély nélkül meggyó

душ, o_sendes, meleg megatartás ше1

legt.. Az eró'sebb foku eseteknél pedig

pépborosatmányok, és пешей vérbo

956116506 hößzonnal alkalmaztattak.

Hem riçka, s eddigelé mégigen ke

vás iigjelemre méltatott forma 11011 а

hësimek 656205 állapotia- Az гуай

@n дышишь чаду méhlobnak tarta

Щ s 631111161, a. csekély, тазу ёрреп е
3652511 111611у26 162, a puha, beesett, s

nyomástskönnyen eltůró’ has által 11111611

bözik. A fájdalom gyakran az ágyék és

végbéluyilás izmaira is elterjed, és 1аг

165 erô'ködést 01102; n_ölçet.l sokkal vgyak-V

sabbat; támadott шед е kór, mintA fé;

ûßkëi- Nyálkás lansyos ilalok., és melss

bowsamányok ‚111201011 alkalmaëtetmk,

vepés mérsékményů ,

Csak ritkán volt. köpölyökre, meg mus

tárpépre szììkség.

А leggyakoribb és leghnzamosb i~

zomcsúzok a végtagokéi voltak.

Bendszerint. láztalanok voltak és idösb,

senyves kullemii

egyéneknél fordultak elö. - Az al

só végtagok csúza gyakoribb és maka

115111111 volt a felsö végtagokénàl. Ez u

tóbhiak között legiontosabb szerepet já

152011 a kótalánosás izom osixza -— musculi

deltoidei- _Gyakran a vállizes'úlés 0511

zával pârosult, s azen szöveményes 116.11

1а10т elmultáyal is még hoszabb ideig

fenmaradi, _és 161ед ha elhanyagoltatott,

yagylcaélszerütlenül orvosoltatott, aleg

erélyesebb bánásmódra. sem engedett, s

gyakran úgynevezett. csúzos szélhüdést

hagyott maga után hánra. —- Зет те1ед‚

Sßm hideg bnrongatások, sem sidísz (а

conitum) sem ó'szike (colch. autumn.) sem

guajak, sem dárdany , sem higany, sem

iiblñny, sem hangyaszesz, sem opodel

dok, sem viaszkos taffota, sem flanell

nem gyözték а21 le. А fájdalmat minden

kor és gyorsan megsziíntette az eczetsa

vas szunyal. Gsak ismételt köpölyözé

sek, és tartós börizgatók, hólyaghuzók,

llányborkc'ífkenöcsök és Lapaszok hoztak

lassu javulást 1316, 5 a mit ezek .àltal el.

érni nem lehetebt, azt az orosz izzasztó

ñìrdó'k gyakran végrehajmtták.

Valamint а csúznak azen iormàja 112

izmokban mutatkozott, szinmgy volt еду

más alak, mely az ujjalgnak hajtó iz

maiban fészkelt, és fäleg mosónéknál,

szolgálóknál, tóásóknál, téglavetöknél,

tímároknál s töhh effiéléknél fordult 016

А köznek fájdalma észsngorodása által

ъцщеце ki magát, s vcsak a nyugalnm és

langyos fürdäk szeneztak némll 130116616“

Az alsó végth izmainak csúzos
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bàntalma, mind makacs lefolyása, mind

pedig rendkívüli gyakorisága által ште

té ki magát. _ Nevezetesen 1843ik és

1844ik évek nyári hónapjaiban, oly

паду mennyiségben fordultak azok elö,

поду а betegeknek csaknem egy harma

да: а nevezett bántalom lepte meg.

Vílágosan шиш annak átmeneti hajlama

az idült formába, s поду az legalább

кати -- nosographiai--szempontból te

kintve, átmenetet képez a köszvónybe,

ha идуап ily átmenetel létez. Az alsó

végtagok csúzos bántalma, vagy Нага],

s erös heveny kórfolyamok által Штем

lett, уеду pedig öregebb, különféle

korcsvegyes bántalmakban szenvedö egyé

neket'lepett meg.~ Annál fogva az legna

gyobbrészt másodrendů formákat képe

zett, igen lassu lefolyásu volt, s а kü

löuben ís-kínosan szenvedöknek fájdal

malt még inkákb nevelte. — Gyakran а

ozomb izmaiban dühöngött az, gyakran

a lábszáréiban, gyakran pedig а lábhaj

líló izmok inaiban, és нише fájdalmas

zsugorodásokat hozott elô’. '

А gyógymód nem lehetett más, mint

а felsö végtagok izmainak csúzos bántal

mánál; osakhogy itt részint а korcsve

дуез szövemény miatt, részint. pedig az

allsó`végtagok sorvadásra való nagyobb

hajlamánàl fogva, sokkal gyengébben kel

lett az említett gyógymódot alkalmazni.

AAz: ízesülési cs-úzt hevenyre,

és idültre lehet felosztani.

A heveny ízesülézi csúz

gyakran fordull elö a hagymázos kórjár

vány gyengültével 1842ik évben, leg

gyakrabban pedig, s a leghevenyebb

formában ezen kórjárvány megszüntévd

шт fel 1843ik év téliV és tavaszì hó#

napjaiban, elannyira , hogy kuteg, íze

sülési csúz és gllmäkór, csaknem egye

dül uralkodó betegségei voltak ezen idö

szakńak. anamint` az izmok c§úzos háll'

Lalma nyáron, ép-úgy az ízesülégi сад;

leggyçkrabban штата! fordult 61.5. Ya.'

lamint. az elsó’ gyenlgébb és öregebb, ép

иду az utóbbi erösebb és üatalabb egyé

neket támadott meg 20ik és 301k év

кыш. Егбз ~lálz mellett, kettös 'utérve

réssel, több ízesülések nagy fájdalmával,

savként visszható izzadâssal és vizellettel

kü-lekezvén , gyakran volt szivburok- és

szívlobbal, ritkábban mellhártyalobbal, `s

csak egyszer agykérlobbal szövetkczve.

Miutàn minden ízesüléseken ismételve is

keresztül ment, czélszerů bánásmód

mellett, 2 —-—З hét alatt, az ismert bör

és vizelletelválaszlások alatt dühöngŕí le

folyàsát bevégzé. l

E mindennapi kinos -betegségnek

gyógymódja, még ninos eléggé megha

tározva. - Vérbocsáj-tások! kîält

az еду": párt; meleg! szól a másik;

hideg! jelszava а harmadiknak, aszá

mns magasztalt bensö gyógyszert ide

nem чёт/е. Az újabb kor, meglehetó's

szótöbbséggel, а 10Ье11епе5 gyógymódot

dönlötte el, és nevezetes az, miszerint,

ez idö óta, а régi гаек legborzasztóbb a

lakja, a kölesenynyel párosult csúzos lá'z,

melyhez az'angol izzádás is sorozható,

oly ritka csúzos alakká változott.

Ha azon iutést követjük, melyet ú

jabb idn'íben а kórtani vegytan адом, és

а lieveny ízesülési csúzot иду tekint

шк, mint terményét, vagy is inkább 526

veményét a vísszeres vérvegynek, mely

magát az fzülések szálagaiban, és syno

vialis hártyáiban helybelisítfi; akkor eb

böl kiviláglik, miszerint a heveny ízesü

lési csúznák, a hagymáz és külègek ki

шт folyamaihoz hasonlólag, а maga

мешкам _- cyclusain, keresztül kell

menu-ie. Ha tehát az orvos , magának а

vérvegynek kifejlödését nem tarthatja fen,
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akker azon kiválasztàsi folyamot sem 5211

bad megzavarnia, melynek segedelmé

vel a vér kóres terményeitiil megszaba

dui. vaiamint káros következése van an

nak, ha ezen kiválasztási'felyamot el

nyomjuk, szintugy ártaimasnak keil len»

nie annak is, ha azt érvágások, izzasz

tók, vizeiletbajtók, és hashajtók áital e

rövel akarjuk eliimozditani. Mind ezen

kiüritö gyógyszer , az igen is 0165 vissz

hatás föléiesztése által, directe vagy in

directe gyengit, pedig mindazáital, а vér

ben történli vegytani foiyam minö'ieges

viszonyaira egyik sem hat; innét' van

aztán, hogy mi az emiitett gyógyszerek

kei, a heveny izesüiési csúznak lefolyását,

de csak egy nappal sem röviditjük meg,

még annak rendellenes és húzamos 10

felyására e bánásmód áitai okot szolgál

tatunk. '

igaz ugyan, hogy a nadályok

nak még mindig annyira kedvelt alkal

mazása а fájdalmas izülésekre, mindig

szembettinr'iieg enyhiti a fàjdaimat; azon

ban bátran számot tarthat az ember ar

ra , hogy vagy más, vagy ugyanazon 1211

iés ismét meg leend támadva, hogy a le

folyás húzamos lesz, és a helyett hogy

az egész 3 hét alatt bevégzödnék, gyak

ran hónapokig is elhúzódik. Ezen észle

letet azen esetekben volt alkalmamtenni,

meiyeket én magam is orvosi gyakoria

tom kezdetén nadáiyokkal orvosoltam, és

melyeket késöbb másoktól nadàlyokkal

orvosoltatni láttam. A mi a nadályokról

áli, az érvágásról is áll még sokkal na

gyobb mértékben. Rendellenes idült lefo

lyás mindig, erô'hiány özöniö (profusus)

izzadás és köleseny pedig gyakran kö

vetkezményei az érvágásnak. Több évi

gyakoriatom ideje aiatt, csak egyszer

voltam kényszerllive, egy heveny 120511

lési csúzban szenvedii fiatal embernél ér

vàgást tétetni, bol erös fokú láz, i'úktetó'

0165 ütérverés, szilaj tekintet, és dühön~

36 féirebeszédek voltak jelen. E 11100100

nyek mind engedtek, azonban az izesülési

bántalom iefolyására az érvágàsnak 10310

sebb befolyása sem volt. Ha tehát nein

tagadhatni is, hogy az érvágás ritkább e

seteknél, 16103 ha nemesebbA életmiívek

gyuladása van szöveményben, mint hasz

nálható kórjeles szer bizonyul be, mind~

azáltai az is bizonyos, hogy 0165 láz, e

rc'is fájdalmak és legkevésbé'sza

р er a 'ú té r v e r é s, annak ',javailatait

nem teszik.

A hashajtók már régi idök óta kü

lönös kegyelettel használtattak az ize

sülési csúzban. Bizonyos az, hogy azok

a béisárt és ingvilinus nedveket, de

nem a csúzes anyagot ürltik ki a vérbiil,

annàlfogva egy részt semmit sem hasz

nálnak , mig más részröl a beteget gyen

gitik s a húzamos lefolyásra okot 5201

gáltatnak. Az úgynevezett gyomorbeli

szövemény, a nyeivvonadék, legkevésbé

javallhatja azt, minthogy ezen szöve

mény a nyákhártyàkon történó’ kóros 01

választásnak szükségképeni következése,

minthogy az óráról óràra ismét megújul,

és liashajtók által még Seba el nem távo

littatott, de gyakran inkább öregbittetett.

Már maga a betegnek jóttevc'i nyugalrnas

fekvés ellenzi a hashajtók használatát.-

Csak tartós keveredés —- turgeseentia ——

feifelé és iefelé, menthetik a hánytatók

és hashajtók hasznáiatàt. l-làt aztán még

a szertelen izzasztásrói heveny izesûiési

csúznál s a csúznài átaljában mit mond

junk! Meiyik elfogulatian orvos fogja még

mainap ezeknek használatát pártoini? -—

Talán bizony még szükséges azoknak ká

ros következéseit fejtegetni? Gondoijunk
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csak a borzasztó kölesenyre, mely az

erőszakos izzasztások megszűntével szinte

legnagyobbrészt eltünt! Vagy száraz a

csúzban szenvedőknek bőre, vagy ned

ves. Ha száraz, akkor vannak ugyan

szereink, melyek kórjeles izzadást kicsi

karhatnak, de nincsenek szereink, me

lyek bírálati izzadást előhozni képesek

volnának; inkább azon legyünk, hogy e

zen szárazság okát, mely közelebbről va

lamely más bántalommal való szövemény

ben alapszik, hárítsuk el, ne pedig azon,

hogy a bőrt erőművileg kifacsart, gyen

gítő, és egyátaljában haszontalan izzadá

sokban fürösszük. Hogy ha pedig n ed -

ves a bőr, mire valók akkor az izzasz

tó gyógyszerek? Minek igyekszünk me

gint azt tenni, mit a természet a nélkül

is maga megtesz, még pedig jobban, mint

mi? A jeges víz ezen esetben az üdvös

hatásu párolgó izzadást ép úgy fentartja

és elősegíti , mint az eczetsavas hagyag!

A vizellethajtó szerek használatáról sem

mi határozottat sem mondhatok, mint

hogy e részben igen kevés tapasztalati

adatokkal birok. Azonban, az eddig fel

állított általános tételek után , több mint

valószínű az, hogy azok is ép oly ke

veset érnek, mint az izzasztók.

Az A c on i t u m már emlékezetha

ladó idők óta kitünő hírre jutott a kösz

vényben és csúzban, s még a legujabb

időben is hiteladó tisztelőire kapott. Én

azt több éven át használtam mákonnyal

párosítva heveny ízesülési csúzban , s at

tól meglepő sükert, azaz: ízesülési fáj

dalmak csilapodását , a kórnak rendes, 2

egész 3 héten túl ki nem terjedő lefo

lyását tapasztaltam. Én annyival inkább

jogosítva érzém magamat az aconitum

hatásáról meggyőződni, minthogy én azt

enmagamon, három hónapi kínos ízesü

lési csúz után, fényes sükerrel használ-p

tam-»- Azonban a magány gyakorlatban

nincs alkalom a kisérletekre. Egyetlen

egy süker nélküli kísérlet „gyakran a be

tegek bizalmába kerül. És így én egész

biztossággal még sem tudtam, hogy vaj

jon az általam rendelt, és 1/8 szemer má

kony s k; szemer aconitumból állott po

rok melyik alkotó részének tulajdonitsam

a hatást, valjon a mákonynak, vagy a

conitumnak egyedül, vagy együtt mind

kettőnek. Azonban a kórházban tett szá

mos kisérletekből kétségtelenül kiviláglott,

hogy a mákony vagy is inkább az eczet

savas szunyal aconitum nélkül, éppen а-‚

zon hatással bír, mint az említett ve»

gyület, és hogy ellenben az aconitum

nak magában legkisebb befolyása [sincs a

betegség lefolyására. És íme 12 évi tisz

telete az aconitumnak , mint köszvény el

leni szernek, édes csalódás volt! oly csa

lódás, melynek hány gyógyszer nem kö

szöni hírét és fenmaradását. A mi az a-

conitumról áll, az áll kétségtelenül a col

chicun1-, Rhus-, Hyosciasmus -, és más

ide tartozó szerekről. Ezek ugyan, mér

tékkel adatva, nem zavarják a “betegség

lefolyását, de egyébiránt változást sem

hoznak abban elő.

х

Sokkal fontosabb vitatkozási kérdét

se a jelenkornak az: valjon hideget

vagy meleget kell-e a-heveny ízesü

lési csúzban használni? A régibb idők

ben, csúz és meleg annyira “elválhatlan
két fogalom volt, miszerint azt llxittélg.

hogy minden csúzot csepübe és gyap-v

juba kell beburkolni.

Az újabb időben csúz és hideg két

annyira rokon fogalommá vált, misze

rint azt hiszik, minden csúzot a hideg

megmerevítő befolyása alá kell vetni. .

Az én „számos tapasztalataim követ- '
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тет да звав ыыъвеъ', sen-'a ы

aegei' räumen-ul dem drcsërnefèfffi, és щ A

а` Betégá'gynál elyr ëókszoŕ тетей; azon

rńegg'yözöd'ésemei ki kèll ŕnonda'nom," mí

мент ёсаНёЬёп legjobb', a z à z'. а е ё ú z

l¿5g/rendes'eblíY _lìèbfolyáät tarif

акын на Ёёш 'inëièg s'çm ы.
deg fielyilîi'elilegA n e'm álkälmaz

tjàëtik; Á hideg ёё nielëg bánäsm'ó'c'lnák

eŕedwfvn'éhyeît'ŕiiviöen a következiikbe ös's'z

noniäsiŕlìátíni: ' y ` ' ` .

‘ if. evasi foin fzeäuléäig'ymäaä-S'ńäi,

hol ëŕö's, М“, ŕng'anyos dägäriàt., szá'ŕa'z’

liliŕfiéìl'I kille-kei@ eŕßs Ей; eró's" alkotiná'ny

шепеъ‘с vow j'èlen, наш-а betëgségnék

leß ¿s àlälŕjánál, à“hideg vizzéli boron#

зайдёт? ; bizìds ési gìöŕs én'yhülést; á`zazz

а‘152’; ЪбЁёЁ, вашем, és fáìlîalońŕ епу

нйпёс vés à каппуёььтъд дым еш

sét’ leló’. v . ` I `

"  Q: Mëräéńeic fzesnlèsi gyuladáänáï,

nor мазать eè'ńßëéë* melee-ken von;

in' выпады: авзеьь fá'jaai'mak зените

bè'ú" is ,‘ пё'аюёз' тайменем méméken

lá'z телец; gyengeféfzékëny egyének

nel, шт 5 bètëgsïég èŕe th {сад 21.

làlljá'nál, a l'lideg- wŕizzëlii Bòŕongatlásök sem

»m'i гении}? enyhilìësń' slam a' könhy'ébbn-«

lés emlitetp jóitevö énzését effi nem'höz'
ШК. Minlâlí kilejlet'telìlí'v volt> az eŕetl'licus

так, annál kedésbé tüńéli а betegek a
hiüëg' borongátá'soka't. Azŕek. а гашиша

агезыюцёк’, á ki каши hagyamiok. '

З. Á" fónipa--torpidus-a
lälŕb'an mi'n'dig öreg'b'it'ették a'z

izülìé sekî 'fäjdalilnì'áï't és moz'

gékonytnlauságät:l ~
4'. Az'o'nb'zinl ai izesülési çs'úz lobos

мамаш is> ¿san ce Ыгшеп‘ ее ядо

ЕВГе‘Пев javu'láisi` esèïßzöitëlé а hidèg'

borog'atásnkl IHai ugyhnis' azók a legerö'

sew fàjaäimai ’1ècsi1apfwnák, акког ъо.

välàbä annak használa‘ta ать а fájdalom

nein enyhiîlt, és csak 1', 2, vágy 3

пар шипа bagna el а bámalma's ищем,

а 'mint ez а hide/g' hatása пении is мг

ténni szokott, ha a hideg borogatások a

lobos roham természetes lefolyása elŕitt

félretétettek, akkor а gyuladás meg fáj

dalom megújult dühhel шт ki, bizony

ságaul annak, liogy а hideg borogatások,

а melegség' elvonása àltal mérsékelték u

gyan а lob мы, de а gyuladást magát

lefolyásában fentártani képesek nem vol

шк. A hideg> borogatások tehát mérsé

keliëlî a lobes tüneményeket, de az е

gyes rohamoket, s az eg'ész

betegséget soha sem rövidi

tették meg.

5. Söt ellenben ‚ а bideg boroga

tá'sölì Haszn'älata- alatt, az egyes izesil'

lési ròhàmok szembeuìnöleg gyakrá-n, és

Мешает gyan-abban #éne-kf извив,

mint azon esefekben, hol вещий h'ely

belì hánásniód sem alkalmàztatntì, e1

annyira, h'ogy mé'g a kezd6d6‘ felüdlllés'

введении >is lrlufatkoztakl` gyengébb’ro

h'anìok, és az eg'ész betégség a'hide'g

borogaiáèok használara тенш ъоуььь

marient, тэта ńélknl. ’ '

6'. Bensö életmüvekre történö Шё

telt -— шЫазёЬешаЫзшпэ—ь; melyet

a'lìideg hely`beli' alkàlmaz'ása hozu'tty v`ol~`

nii` eló’ , és- шит sok régilìb' szerzö any
n'yfira iél, ls o'li'a sem fa*pï'aäsz1ta'l»

ta m. Azigaz, hogytavasszalg-yakŕan elli~

foŕdult a szivburoklob,` és' bels'zivkérlob,

(Pericarditiset Endocarldibis') de ameny»
iiyire engemi az eddigi травмам tani

tottak ,' a hideg bánásmód mellett gyak

ra'bbán' riem тешат: ki, mint а meleg

штата a'latt. Minden esetre megér

d'ernliÍ a fárailságot, Вову szorosabb ész

lelete't forditsunk azon áttételekre, me
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lyek oly дриад emllttetnek, gyakorló or

vosoknál, s a népnél oly fontes 52010—

pet iátszanak a legönkényteeebb magya

rázatokra, s a gyógymódban nem egy

balfogàsra okot szolgálnak.

р Én azz hiszem átaljában , hogy nem

éppen olyan nagyon könnyü dolog vala

mely már helybelisitelt kórfolyamot ki

vülröl befelé (ízni, vagy pedig belölröl

ismét kifelé vonni , és hogy в szerinL ko»

ránsem történik annyi áttétel, mint ezt

аз orvosok kulönben hinui нападавш—

Ауёгуеву— 111111'11651 folyam‘z inkább bizo~

nyos, bensó' élettani momentumok által

типами menetet követ, melynek mi

еду könnycn más irányt. nem adhetunk.

Igy p. о. nem azért támad szlvburaklob,

шеи az fzesülési bántalom eluyomatott,

hanem azéri. szůnt meg az lzesillési 111111

1010111, inert szívburoklob fejlödik ki.

Én azt hiszem, Еду áll a doleg legtöbb

áttéleleinkkel. Твоё: lllamé; а Рои hac,

ergo [жарит Лос!

Mm., 7. Ha а legerösebb helybeli tune

mónyek тащишь, akker a hideg ho»

rogatásokat félre kellett. termi, s a bán

talmae ízülésre meleg alkalmaztatott., ha

mindjárt. nem is voll oly erô's a fájdalom.

Az igen soká folytatott hides, úi csúzot,

új daganatot, új fájdalmat hozott elö, s

а betegség lefolyását meghosszabbította.

8. А hideg borongatások folytatá

sára legbiztosabb jelül szolgált a be

tegek érzése s az eredmêny.f

A meddig ugyanis azok kellemes érzést

okoztak a betegnek, haszonnal tétettek,

c_sak а szokás Pefolyását kelle tekintetbe

vßnni, melynél fogva а _beleg gyakran

azt hitte, hogy a hideg boroìgatásokat

tovább nem is nélkülözheti. На egyszer

egyenlôk maradtak а fájdalmak a hideg

borogatások használata alatt, akkor za

i

náosos velt azokat féketenni, miem!

egyrészröl többé eemmit sem használtalr,

más részs pedig mesterséges csúzot hoz

tak elô', s a» betegség lèfolyását meghesz~

szabbították.

9. A száraz meleg, a lobos lzmés»

nek csepübe meg gyapiuba való behut

kolása, a Spiritus saponatus- és opo

демоны tenui szokott bekenések , а fla’

nellel való 061250165, 65 más hasonló ke

zelések, még csupán a saenvedö embe

riségen kga artí: végbevitt kegyetlensó

gek, wrténeti emlékei käzé , nem pedi;

еду okszerü gyógymódtan segéd'ezereihen

sornnhatók.

10. A lenmagborogatmányok sega’

delmével teu nedves meleg , kár-os 11816—

su volt a lobos , s csak ideiglenes ceil

lapltó az erethicus és tampa alakban, kli

lönben szertelen izzadâst hozott 016, вувво

gitett, a hört elpuhítotna, visszaeséselb

re hajlamltott, s a betegség lefolyápát

meghosszabbitotta.

És ime így tanít meg ismét bemüh

kel a tapaszœlás arra, hogy mi a he

уеду izesülési csúz ellen вешай kulëm

nemü f- specìûcus  gmx-rel nem bi»

runk.; тег: hogy még a Шёпот sem

volt képes a láz és forróság паз/0556361

megtörni, e részben szavaimnak minden~

ki hitelt adhat. Hasztalan fáradozás, a» d

zon hatáses szereknek egész sorezatńt

felhozni, melyek a betegágynál ki nem

állják а pröbát. Ismét csalódás, és ismét

kár a betegre nézve! A betegség ter

meszetéböl , s az eldömhßâlen гарант

latokból tehát annyi kiviláglik, mismrint у

mi 120501651 001121161 tjeztán 116130

les -symptomaticus  Майд—

módra vagyunk utasltva.

А ,kórielee негой közëu leselöl áll:

az eczetsavas папин—всею

 

i.’
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mol-‘phil -— о1у’еу63у52ец mely az or-~

vost vàrakozásaiban soha sem csalja mcg,

s melyhez a kiállhatlan fàjdalmaktól Ипо—

zott beleg soha sem fog hasztalanul se

gélyért folyamodni. Kis adagokban, Vs

szemérként adatva minden 4 órában kö

zönségesen eleg'endö arra, hogy a lege

rösebb fájdalmakat lecsilapílsa, a nélkül

hogy a betegség ren'des lefolyását 'meg

zavarná. » ~ ‘~

Ès’így, hideg víz наш}, а bcteg

érzéséhez alkalmazott külsö hömérsékl'et,

_a lobos izesülésnek semmi helybeli gyógy

módja, és. eczetsavas szunyal, teszik az

én számos tapasztalataim követkèztében,

az ízülésl ósúznak (lgyan 'egysz'er-íí, de

sükert hozó kórjeles gyógymódiàt, à nél

kill hogy a körlllmények s'zerlntf, {пт

hátor nem csekély megszorítás nél

kill, más használandó symptomaticus

szereket, minök: érvágàs, nadályozás,

köpölyözés, mustárpép'; hólyaghúzó, hí

deg és meleg borongalások, stb. kizárni

akarnék. \
Valamint az lzesülési ceúzuak iméntl

ют alakja, mint futékony lzesil

lé si csúz »mutatkozoth а mennyiben

az , minden fzesülésen keresztill bolyong

ván, majd ezt, maid amazt támadá meg,

és reńdes lefolyása mellett egyíkbcn sem

maradott fen 2 egész 3 napnál tovább:

szintugy volt az ízlllési csúznak egy más

alakja, mely minlmaradó lzesü lé

si cs úz шт, fel, a mennyiben az min

dig csupán egy lzülésb támadott meg, az

egész betegség ideje alatt szakadatlanul u

gyanabban fészkelt, ós soha más Ízülés

re nem ment м. Ez, minden kulönös

ok nélkül gyakrabban támadt a nó’nem

nél, mint férfìaknál, gyakrabban a kéz

töben, mint a szökcsontlzületben

(Sprunggelenk), mindig fiatal, erös egyé,

nelmél, a 25ik és 35ik élelkor közötl,

és égelö höség, yerös ütérverés, fénylö-a

rózsaszínů, vlzenyes daganat, valamim

az lzlllésnek igen lleves, szaggaló fájdal.

ma által Liìntelé kl magát.- Soha sem ta

pasztallam ezen csúz mellelt szívburol.

»vagy szívlobot, soha erösebb lázat, so

lxa emészlési zavarl. és gyomornyomást,

soha veröczedénybántalmat. Еву csúz

sem volt annyíra fájdalmas, annyira ma

kacs, mint ez. Ugy lútszik, mintha az

egész csúzos anyag menetét ezen еду

ízülés felé vette, s abba гама volna lc.

De nem csak az ízülésí szálagok, hanem

а bó'ralatli sejtszövet , az ízmok, az inak,

а csonthárlya, s a csontok magok is at

lól besz(író'dve,’és sajálnemü lobos álla~

pol-ba hclyezve lálszotlak lennl.

Az elsö napokban hideg, késöbbi

lefolyàsban pcdig meleg pépborogalmá

nynk látszólagos cnyhiìlést hoztak elö.

Az eczetsavas szunyal megtelle а maga
пашем, de koránsenf vollâ oly lényes ha

tású .l mint, n futékonâ' ízeslllésì csi'lzban.

А köszvény me'gïcîsůz ellen 'magaszlaly

minden gyógyszer siker nélkiil használ

tatou.Egy azonban, mint jeles, éS nél«

külözhetlen szex` bebizonyull: n a d á l у ok

nlkalmazásával ismételt »'56

vérbo cs ájtások. )sak ezek voltak
képesek a végtelen fàjdalomnal: ваш

vetni, 3 egész négy hétìg lartott lefo

lyás ulán , а leglfevesebbv lobos tünemé

nyek eloszlattak. A csontok felduzzadá

sa , az lzülések megmerevülése, a vég
tagok sorvadása ‚ s az izmok szélhiìdése

még sokáig fenmaradtak, és gyakran свай

hónapok multával tüntek el a langyos

{шавка illatos bekenések stb. tartós hasz»

nálatára, s az elörement heves bántalom

nak kiirthatlan nyomait hagyták magok

után hátra. ~ »  »- -- _,

Minden gyakorló orvos az imént le
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irt дым; A»inkáhb> köszvény, там

csúz nevezettel fogja bélye'ge'zni, és va

Ióban e kórfolyamban a -régibb szerzök

vendes Podagra .‚ `Véga ._ Cliyragra maradékjait

шатра, таз/161; ‚ацо-пЬап ‚‚ egészen láz

talan mivoltg,„f¿jâ _veröczedénybántalom

hiáqya, а niegtámadtqk Баш kora, sok

kal hosszabb ¢ar§ása, egyetleń 'egy .ízllli

lésre valo ~§zoifitkozása, _és átaljában а

bántalom'l csökönö-ssége Ша! lényegesen

kulonbozik.¿ _

А csúz felgen làlakja meglehetös vi

lágossággaitünteti elénkbe azt: ,m i n t ju

LottlxnkI а__ Кбдз 2 v é'nry газа}—

máho z.1-"M_indengjcsúzv,' mer 3. vagy 4

швы ищЬь ‚мы ,. а: Ёуакфчбогубзю!
köszvi'anyneli':A ,yéìeçih îés a beteg ште

КешшеЦпурвззш meg kinos bántaimában,

mihçlytjqdláràïßdàtik, Позу az ‚б .baia

több a 051152115], hogy'azkösr
'vénylä"¿5_-'l y’ l

Ésjme iglyl sz'okou,v kofzönségesen

osak‘_3,egészi4 hét multával,> `a kösz-l

V_'vérìy' kórllatz'ix’zz_1ta` megtétetnì. Àddig a
lhiljjcsŕlznak vétetik, és osak azután vá

lik köszvénnyé , ha aff; îgyógykisérleteink

nek ellenszegul, s ha а szükség úgyv

hozza magával, hogy 'a beteget türe

lemhez ,bátorjtsuk Avvagyrnem elegen

dö-e шаг magában e tény а két bánta'

10m . Ugyanazonsàgának, vagy legalâpb

annak megmutatására, позу azokat, а be

tegágynál egymástól megkülönböztetni

lchetetlen? Éleselméjü szakférfiak, finom

megkülönböztetési jèleket ,állitottak fel a

köszyény és csûz шиш, és neve-zete

sen a 4v_eró’<‘,zed<'my-bz'mtalmat, s а bör

kiütést--Haut-Eruption , -mint az ei

sönek bélyegzö. jeleit állították leoni. ‘-A

és'

egész életben ы tarló ‘ízmerevülésekkek

Azonban sok, ‘csontdudorodásokkal,

- Anchylose - párosult jellemzeies

köszvényalak foly le, veröczedény-bánfтают _nélk'úl, és sok veröczedeny-báii

talom köszvényes fájdalmak nélkül Az or;

bánczféle börki'utés a hídeg víz befolyáf

sa alatt, osaknem ,nyom тёщи eltünt,

és inkább a csepü , viaszkosA tafota, meg

Папе] szüleménye, mint valamejy ` bär-kil»

teges tös gyökerü kórfolyam látszott `len;i

ni. Ha azouban osupán azon csúzt` akar~

juk köszvény gyanánt venni, mely a ve

röczedény-hántalom és csontgilmöképlííçI

dés lti'meményeivel szokott feltünni,l ak

kor mindenesetre Шипу!) 60103 leszl ~a

köszvényt a csúztól megkülönbözteçni, és

akkor ezzel, legalább kórirati szempontf

ból véve , a rég elkezdett csatát egészen

шабашишь—Агонии ‚ vajjon mi` ezen

впавшее által, еду“ és ‚ивуапагоп kórfo

lyam terményei-t két különbözö ' -dolog

gyanánt nem vesszük-e, vajjon mi nem

hasonnemíít vàiasztunk-e el egymásjolrés

ez által aj betegségek mesterséges e»los.z~`

tásáh'oz , 'nem' pedíg 'természetes ¿rendè

szeréhez jutunk, az más kérdésg-Àolg

kérdés, melyre csak a vegytau fog à

maga ввезен megfelelhetni. ' v A

_A gümökóron kivül ninos más be->

tegség, mely annyira elterjedt volna,l

mint. a csúß. Nem kimél az sommi kort,4

sommi пешей, semmi alkotmányt, sem».

mi wendet. Eiöfordul éjszakon és délen,

téleu és nyáron , gazdagoknái és szegé-y

nyeknél, henyéknél és munkásoknáil,fili-_.A

csapongóknál és mértéklotes élet'úekpél,

hús- és növényevöknél, 'sör- és borivók

па], és, a mi legérdekesebb, min d e u

vérvegygyel szövetkezik, azaz:

egy vérvegy sem zárja ki azt, sem meg

nem óv зыбь, mint, p. o. а hagymáz gü-l

mlíkórtól, a gümó'kór таксы, stb. Mia.

köszvényt és osúzot tudölobbal, képlé

keny -— plasticus- szívburoklobbal,

й:
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штатами, Битв. és визиты-д—

látîuk затакта. Két пошиву u

тащу ЕЁЗЬеп nein шт Нэп `egymás

menen. Annàiŕogva, ha а gnm'äkór es

ввёз eg'y egyénb'en szöveìkezve шаши—

mi, akker csak egyik 'leben а kend kö

lûl korcsvegyes bähtalom.“ 'Az'onban а

gümůk'ó'r i'ellemzetes korcs'vegybeli lbán

шрш; és аду а csú'z nem leben az.-«

E izerint nem `ely könnyü dolog -a kösz

meg Сайта]: oly vérvegynt теша а

ира}, mint a идущими, és

титан. sth. A rögtöni ватты, а

Můbny Zléii'yeg, а korlátian szövetkezé

джем, a heves шамот köz'elebb

l'á't'szanak helyeziii -a csi'izt az idegzsàbák

hoz Á- Nevralgien, —-— mint vérve'gylïleti

имевшими. Ha vajjon mánlmost ezen

живёшь, ‘оаташыу sajàmemü «Acre

«лентами, vagy vissza't,al‘t,ottl berz

«Electrics-iras ~ шву pedig .a synovia

lis Lnedv megakädálydzou вшитая

¿kozza-e iegközelebbró'l, jelenben мёд el

взыщет: marad, s itt vbi'íve'bb tákgya

làs yallá nem jöhet. Акту] azonban bizo

nyos, hogy a c'si'i'z , ‘ha nem is mint va~

Iamelyisajátneìnii vérvegy terménye , ha~

nem mint штатив k'o-rc'svegyes folyamok

szövetk'ezménye, leginkább sz'övetkezik n

visï'szeres vérvegygyel, és akkor azon kór

швы bozza elö, melyet mi, köszvényes

killlem, emósz'tési nehézsêgek, savanyu

felhöfögés, savanyu szagů izzadások, sav

Минет vizellet, székrekedés, afan-'yarns

bántalom , izulési fâjdalmak, izmerevülé

sek, csontdudorodások, csontosodások,

köképlödés kíséretében , köszvénynek.'ne

vezünk. ‘És akker а köszvény'idult vissz«

eres 'vérvegygyel szövebkezett, csúz vol
na. Á Ívisszeres vérvegy azonban Snom

min'dig szövetkezik csúzzal, és igy nem

штате tií'nik fel mint köszvény. Még kke

Vësbbé lehet ezt, a 'köfszvényes Котов

vegygyel ugyanazonosnak папам. А csúz

visszeres v'érvegygyel szövetkezvén, a

тактам, és csökönösebb; más korcs

vegyekkel párosulian pedig, a futéko’

nyabb és Мишень alakokat hozza elö.

,E'nnélfogïvm a csůz Мании és

lefïolyása азов I:kloi'ósve'gyes

alapbántalomtól f-il'gg, mely

l'y'el szövetkezik.

Ezen szempont-ból megfogäatni , mi

ért Шиш Гб1 а köszvény annyi különbözö

aiakokfban, miért Флагов]. az, ez utolsó

évtize'dben, midön a gyoniorbeii erö

hiányos kórnemtö - Genius morborum

gastricov adynamicus  és а visszer'es

vérvegy uralkodni Виден, inkäb'b a

товара, mint lobos Менты; miért гшъ

е! а Poéagra ‘régi rendes Iefolyásákól, ei

annyira, hogy azt ali'g lehet megismerni;

és végre, miért kisértetelt meg а kösz

vény'é's'csúz гнев-атм különb'özó' gyógy

eljárás, és miért talâlt majd e, majd a

ma szer h6 pá'rtolóira.

A köszvény okszer-ü vgyógymódia а

vérvegy-tanban alapszik. А meddig ez ш—

kéletesebben ki nem fëjlödik, az elöbbiröl

sem IeheL szó. Az :egyszerm nem зяб

vetkeze'tt csůz, mint, p. о. а beverly ize

sülési csúz, nem szorel speci'fì'onmra;

meri az különben is гадает lefoly, es

annak a »maga падшими át kell 'mennìez

А szöve'tkezett kores-vegyes сажать, mint

p. о. az -ugynev'ezeul köstvényt шитые

formában, csnpán az авт alapul szol

gáló korcsvegy minösége szerint gyógyiv

hatni. Elölegesen pedig `ниш symptoma

Цена ygyógymóddal kell megelégednünk,

mely a kör'úlményektöl f'úggvén, majd

hideg, meid meleg ‘használaiá'banw majd

шапка, merid csillapitó, maid börizgató,

majd zsongiió (шагом) szerekben áll; meri
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а sok magasztalt szer каш egyik sem

állotta ki а próbát. Csalódàs, és kàros

következésl'i lehet azon hiedelem, mintha

a köszvényt égvényekkel -Alealia,

acconitummal, öszikével- Colchicum —-—

higanynyal és már eröteljes szerekkel

le lehetne gyözni; vastag tévelygés, és

ujitási viszketeg, azt hideg vizzel elmos

ni akarni. A csúz, magában véve, je

lentékenytelen, könnyen meggyógyulha»

tó betegség. Csak azon korcsvegy знал,

melyhez szegödik, jut az jelentöségre, és

nehezen gyógyíthatóvá csak ekkor vàlik.

De a hideg viz semmlféle korcsvegyet

sem szilntet meg, és igy a esúzos kór.

szunyt (diathesist) sem. Csak azon sze

тек, melyek, korcsvegyektöl óvnak, óv

nak a köszvêny meg csúz ellen is. Ide

löleg a'z àthasonlítasra  assimilatio, ——

meg nedvkészíiésre beható befolyások

tartoznak, minök: táplálékony, könnyen

emészthetö élelem, evésbcn, ivásban,

és minden élvezetben valo mérlékletes

ség, szabad levegc'íbeni mozgás, kime»

rító' ‘munkák, és lesttó kedélyhangula

tok kikerülése. A gyógíszerek кыш а

keserü szerek azok, melyek valamely muy

tatkozó csúzos kórszunytól legbiztosab

ban megóvnak, és annak kitörése után,

minden астра alakban, legnagyobb hasz~

non hajtanak. Én azokat, számos tapasz

talataim után eléggê nem dicsérhetem;

bär azon sok, nagyrészt. a legdurvább

cmpiriátóll kölcsönözött és kártékony

szereknek helyét, авт; elfoglàlnàk, 'mig

tndományos úlon más jobbakhoz nem in
tandunkl `\_ l 1

Ennyit kivàhmm `a csúzos lńzrói, az

az tulaidonképen a esůzról emlitni, à

mini az, kulönbözö _ alakjaiban, észlele

tem Lárgyn volt.

A mi a csúzos iázat теизма шов

даст, ёсаЦёЬап а humm папы is 5u.

Van heveny orr», torok, gó'g-, [Юге-1

gyomor-, bél- és húgyhóiyaghu'rut sib.,

de nem létezik hurutos lax. А burut és
csúz, ш igen hasonió kórrolyem,l 6s

mind keltö esupán substratuma'âllal i'ü?
szìk egymàslól каштана; inné?. van

mindkettŕínek oly gyakori szövetkezméë

nyc", innét a régi nevezet: 'hurut . c sú

z os láz a gyakoriö orvosokŕiái, és cs ú

z"os hurut a népnél. Valamìnt a heveny

ízesiilési csůz az utobbinak, ép ogy a hc-l

veny hörghurut az elöbbinek ‘képviselöje

Valamint >a csúz, szintugy a burnt seni
ismer semmi 'hátározott és' kizárólagl

csupán (it villetö vérvegyet, hanem maid

c, majd _ama vérvegyhez szegödik, s ez'

ů'ltal nyer fközelebbi minöse'get, jelenlösé~

вы, irányt, alakzat-ot. De 'minthogy a
hnrut egyes alakjaít helycsebben `ti'irgyal-I

hatni más vrovatok alatt, arról bövebb

emlités itt `nein tétetik. (Zeitschr. der k.
k. Gesell. der Aerzt.zu Wien November.

1844.11. '(Folytat'ása катет.) l"

v ` Karácsonyi.
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orvollâ'sa körl'il:

Dr. Rech=nitz János, рези gyakorló orvoseúl

так betegségek fölßlî. sókat ïlehet hozni azolmak lewe», thneményei-sat-röi;

okoskodni, és sek elmêleli «овощ fóF de дубинами, ieswöh' `elláivolluiiink
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többnyire legnehezebß föladatát képezik se'g;,.¿i '-megengedletikammégis, sokkal

а kótlannak; annél, is ‘ijkálleMnlintlnogy ‚Мишу n eltñrhetö, milllhogy egïébne

némelyek úgy_tünnek löl., minthâ.,kivá ша heves Lüllemények,rl1¿q611sz rnegjele~v

natosak, jótékonyak , `só'tí szükségesekl nik, engednek, és-habár гама idc'íre csak,

volnának a [вешек ‚(бцъадфаёгщ tehámtL ¿~,§ńç3g§s_`„az elöbb olywlájdalmas Шпе

morbi рыть salutarii, nl_elygket Ч'еш епуЬШёзе áll be ‚ ——-5уа!кгап

csak bántatlanul kell hagynunlc` навет yugy'äl'n"azůçgyf'ennek паша: is okozza, dl?

még ápolnunk is szükséggs, mintlpgy e- azért mégiâvüdvösnek kell lennie.

zeknek —-а _holñarkórnak . А láz-`, mint mqndalik, nem. önálló

természete ezt дети engedê îgyakran ‘bebegségn1 csak [днища р bctégség

»omlást vontmgga то; s >ekképpçirrluli'i- Eissgléńy'érlek`ìés j_ellelnének, S ваш. v

madott egy kényelmes és kedvelnàglv'. kintelben» esuliV kórjel. --«Az összes„Betegse'geket, _melyek Íœlyetlexüâleg leunû'ségnek, ezen saját összhangzásàt

Mime/c fò'l, шву melyele/aezuu {ершики} Ье1угештанй igyckvö forradalma: Зуд? -

ma'r 1': ‚шиш надои, Iliviläu:ńfsìeum11111;-,V ш re k vl s'nek neveztetík; így a s о г v

:oÀ az emberz' ¿lewe/a kekzïbbi'ídäszalsáhláz q Lermészetrlek gyöngesége agllella-èban Iii/¿nek fò'l, nem azulqu biaînlefllgf. tàsrliíegyenlltésére ,muli folytonós Идёт:nii! ax e'letmâsegre „съев тезы/била: désben nyilvánul egy ellensêges. haLalómm' , mz'nt/logyÀ Луг” betegseg az ¿htx ellen, melyetA hasztalanul îg'yeklsz'ik Пе

.föntartácára s:z'iglse'áresÁ;2 ~- Mâkép le-âl зудит , rßíg végre gyakorì kjlsëfletek Ы—

hessen azonbgn a bete°ség az egészség> tal minden erejétöl megfosztva, az ellentöl
lgrgtartására szükséges, mindeneseue ne__ lggyözelik.’ Ugyapazon vglw/'ógytörekvése-n .

hezen megfejtendövkérdés ‚ Гбпъагъйвёгаг К‘еъ щдщ ада/ш betegségben vesszünk ész~

azngletnek, rner minden betegségçt, re, mind'kettííben a természetleâyögetìv

mint, életsemmisítê'll kizàeraljon ez voli-Ä hetik „И de lf_:z mégis semmit sem hizo-_

na-e azon út, melyet a természet, çůynylthasslguüezen *Lhetegség'ek gyógyító

gyéneinek élete biztositására választ? tel-¿nészete ellen, mart rosz kimenelel

Midó'n mégis minden kórállapot, élet»pusz~ ngi az egész çhkot uz életmíívezetwrlc, .a

tilgés semmisitö folyamot képez! -VÈs hiányos yisszhatàsra sat. (смак, s meg-

mégis látunk fekélyekeß, da- nyugvásb лепты gyakran félreismert

ganatokat sat. támadni, s más veszedeI-w`l`4 Hippokrates, Galenus, Stahl, Sydenham,

mes betegségeket eltl'ínni--sc'ít azoknak Frank Pét. sat.v gzavaìbaxl, s már is azt

támadásával tetemes könnyebbìllést be- gonxdoljpk, Позу mindentumegtettünk, ha

állanì а gyakran évekig tartó bántalmak- néhány lsürgfâtf'ís kórjeleket enyhíteltünk,

ban. Só't aszóban lévó’ aranyér is — sv Визг-ш] Ikìáltunk fdl: „Нет lehet.

аи mondjàk -mi cgyéb , mjnt ugyanaz minden betegséget meggyógyítanì.“S тёз—

idült betegségekre, mi а I_áz hçyenyekre is mind'azonl emberek, kik idült _bajban
nézve. Gyvó g у tö r e k v é s ei a termóf `szclznveculnek , sokkal könnyebben I,gyéízet

szetnek, melyek által а betegségek ré- nek lß ellçnséges behatások àltal; 6k

szint kìvetetńek az egészség köŕéböl, ré- rímimlégGVeáx'z'edelemben fá'rogn'ak, úgyne

szlnt pedig kiegyenlíttelnek. Maga az a- vezett viszonylagos egészség'úk mindenpil

ranyér is, àmbár magában véve beteg- lanatban fölzavartalik, legkìsebb hatmánygJ
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által elhomályosilibiik; sénki зеш’ъап.

hatja öket, s ¿ein tartjá egésàséges-n

ségèseknek; теги hosszabb ideig tartván

ezen {Шарм , . а}: egészségńek“ марши!

pai teljesori' alá-äsatnak, a'lrondes álla-f

potra Qaió visSzatérés mindinkább пепе

гвЬЬё 'és áůly'osbbá váliik,y s-lasêankinń

gyógyíthatatlan' зануд fe'ìiödìk ki a test
beriflgy laranyeres'eket,_‘ha a bciegség

fiiég itfju-korbnn темами/вожжа sem

lámnk megöregedniß hamar ишак ei sor
v'adäs-ok,v vízkórok sat. kovetkeztében; а

n6k igen könuyen внешне]; ; lfi'tág'uitdényeknck elrcpedéseì gyakŕan halálos

vérzésekeitI ok'o'znak; нет ritkári végbél

sipoly, végbélrák fejló'dnek ki.. [вера azz
moodják, Aoz mind csak akko'r шабаш:

ha aábetegsc'sgy tulzól'ag lêp f_öl. Azonban

kicsoda 'àz', ki valarńeiy'kórfolyam hala
gìásának ш parancsolhatoá, hogypálljon

meg, a pìélkül, hogy annakkorlátokat

yethi igyekegnék! Ellcnmondásokra az

granyérkórt' illetölcg már 'a legrégihb

id_ô'kben akadunk, s a legújabb kor ozen ta

länyt. még nlem oldá [б]; а mig némelyek Ш!

vösńck, jótékonynak nyilatkoztatván, аи;
hol nem voltl jèlen,l mesterségesen> elò'_

homi `tweaked-Lek, addig mások benne`

csak` a legkülönbözöbb` só't legtöbb idñlf

bánmlma'k _forrásái пацан. y ~

lgén kiçerjedt azon kórcsaládv, me

lyet àranyér ать értunk; firoteus-kép-I

pen tünik föl a legkülönféiébb alakokbany

egy betegség sincsen annyiféle мамаша.

soknak alávetve ; egyben sincsenek а ko

délyváltozások a tengëlelnek sz'abálytalan'

irányávai oly szorosan ~tisszekapcsolva ,' s

oly saiátnemûleg megbántvai mint itteo y

i 3

lappangva és alattomoáan kezdô'dik aleg-` I

jobb indulatu alakban, 'és végzôdik gyak-Í

rán a legborzasztóbb szenvedések alan. "
Á Azvv aranyér “годами maid igen'

вшитыми közzé sza'bták', midön ab:

ba çsak a végbél némely тютя: fog»

lanák, maid - ismér igen’ kizeŕjeszienék;
tekìntvén дам 'mint- az `összes> lvisszel'ias

rendszernek betegségét ; 4—— niíni ai al'

hasi életmûyek pangását ;~mint :ifmáj-l

ésY veröciér-rendszernck betegàégét ; «

mim/a màj zavàrt mdködésének" helyet

§esít6jét; тат az àlhasí, különösen
pedig yégbélí takhártyájának lbetegségét;

-mìnt vissizeres Шаром, те|уа visszi

ères pangás tlln¢'~,rńó'|1yeirx'v kivül, vissz

értágulatok-at , vérzéseket és 'nyálkńeivfái

las'ztást. a végbé'lben nyilvánít; -- majd

ismét mint oly (Шаром, melynek гага.

almál а havadzást pótolnia', s ‘igy ¿lett'a-l

nilag szükségesnek kell Iennie. Mások is-V

mét az .arany'érben egész вага: 'látják 'bib

zonyos kóralakoknak, meiyeknek góoízái
úgyan a veröczér~,vagy viusszéŕrèndszerfáfä

talában ké'pézifmelyek 'aizol'nlian` а:nisèg; »kok ‘заъ. кишпгыезёведваегш-ш ’

lönbözö' kneriedési у és 'ïkiféirödésí «мы

nyernek: „aran'yér, köázvé'nylêo так“;

a' hova némelyek még à recseteket és'görvéJ

lyeket is számítják. ~ f - '

“На ezen adatokat mind egypontba

foglaljuk összc, akkor az ara'nyérnekffo# '

зайца` meglehetösen világosan вали: kij

ném иву az egyes c'ei'telmezések,~ melyek’

а bctégségnek “свай ogy moezanatát, egy

kórjelét," vagy e'gy ojdalát шагает.

Már a véleményeknek'ez'en nagy штаба

ge is' звезде mutatie, mily'ńe'hézséggeì

jâr ezeń betégàég lényéń'ek megh'atáro#

z'ásalyde hogy mégis némi világot- vét

héssünk ezen homályos tárgyra, legelöl

is а татом fogalmakat bonczolni'fogjuk.f

A kór okát, általában véve a vissz

érrendszerbè, különösen pedig а veröcz'e

dényŕén'dázerbo helyezték, 's enne'k ku

lönnemü штата: vették `föl,"~‘a»nélklll

¢
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hogy шеи különnemiiségröl számot ad

hattak volna.-  De min alapszik te

hát ilyen állibás? A vérnek kifolyásán a

végbélblìl s annak visszeres természetén;

—— de ki állithatja azt, hogy ezen kifo

lyás mindég .visszeres? Ennek már azon

állitás is látszik ellcnmondani, mely sze

rint egy tevöleges, tehát. meres, és еду

szenvedöleges, мы visszeres állapot,

vétetik föl. Tnvábbá aranyeret teszünk löl

olyan esetekben is, hol semmi kifolyás

sem létezik, s nem замешан-е ezek ép

pen a legmakacsabb és legfájdalmasabb

alakok közé. Pangások az alhasi vissze

rekben , _s ezekböl eredö változások kór

bonczolatok Ша! ‚ melyekre mégis а leg

ůjabb idökben annyira hivatkoznak, nem

bizonyithatók be; a kórboncztan tehát e

zen állitást nem támogathatje , meri nem

csak hogy az alhas visszereiben scmmi

változások sem fedeztettek föl olyan ese

tekben, hol életben kifejezeit aranyeres»

ség volt ielen, hanem visszértágnlatokat

találtak az alhashen olyan betegségek n

tán, melyek вешай aranyériélc kórjele

ket sem nyilvánitottak; a legújabb irók

mindenesetre óvatosságot ajánlanak ezen

állitásban. Tompa fájdalombul -és пиры.

fedésbó'l a rászt~tájokban‘? Mennyi és

mily különbözö betegségeknek tulajdo»

ninatik ezen kórjelk- А végbélnek duz

zadt. visszereiböl? De valjon ezek is nem

lépnekœ ты színte mint következményei,

egészen más, lényükre nézve egymás

sal ellenkezö betegségeknek? Asszonyok~

вы, kik gyakran és nehezen szültek, sok»

naar taiáltaknakyisszeres tágulások а vég

bélben és namzë részeken; emberek, kik

súlyos munkákat állva ‘végezneh szinte

visszértágulatekban siaenvednek-eléggynk`

ran, а ваш hngyfezek nagyobb :Zava

rokat vonnának mang вши. Azeri'ibex'ek~

nek egyenes járása, a vérnek saját sú~

lya,az alsó végtagoknak serényebb mun»

kasága kiivetkeztében ilyen kizágulások

nem csak nem тык, h éppen sem

mi különös ñ `et sem ébresztonek.

Fériiaknál , буре istennönek gyeln

  

hát er " 1 _ a

пешабъ felé, mi ` чёрта“, l

nem tart ' án egyenlö,l ést'az шатен.

kel, vérrel

ilyeneknél ai», д v l f ’ agar'ányér

jön eló' gyn> я“ -~ `
  

  

leg sokat do

lllindnyájòlry Y“ an «, ж

gyenlö arány " gé kevesbé

módositva az 'tmñk ált ',' melyeknek

miiködéseit zavarja; és mégis az okszerd

kórtannak Веги иен!“ olyan fegalmat,

mely а киша-„Ли meg nem állható n#

lapját, az о ‘ veredménynek egy16 aránya и ' „msm elérëßì E

értágulatos visszerek tai 'y ц '

eret jelen lenni nem mön ',

méll az eddigi Газа}

  

  

на:

fölvilágosi

véltek il
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aranyeres alkotvány, azaz olyan alkot

vány, mely _eltörülhetetlen vonalokkal

nyomja az életmüségre szerkezetének bé

lyegét, mely erös kézzel olyan állapotot

idéz elö, _mely ezen szerkezetnek szük

ségessége Шва! ezen embeŕek sorsába pa

rancsolólag _vág bele. ——- Az alkotványos

kórhajlamnak azonban kifejlödésének föl

Lóteleit. magában és szerkezetében kell

foglalnia, mi az aranyérre nézve nem

all; minthogy ez nagyobbrészt szülemé

nye a civilisatlónak. ' .

Mielött tárgyunkatitovább folytat

nók, egyenvonalt akarunk шипа, az ed

dig elfogadott alkotványos szenvedések

кыш, hogy lássunk, hol találkoznak s

hol távoznak el egymástól. Az aranyeres,

Y köszvényes, rákos (még bizonytalan) és

görvélyes alkoLványokaL öszvesen, mint

hogy ezcknek legközclebbi okuk a vissz

eres rendszerben és ennek fuggelékében,
a nyirk-ŕdiidszerben keŕestétik, а sorval~

dàsi (plltysica) alkotváuynak ellenébe 51

lítjuk', hol а testnek sajátsàgo's hosszu

dad szerkezetén, s ennek az edén) rend

szerhéz való viszonyain alapul a betegség.

Ugyanis: `

Y >l) Mindannyian forradalmi beiegsé

gek, s vagy a be- vagy a kifejlödéshez

(EnvOlution, lvolution) tartoznak; az em

beri életnek szélsöségeiben egymást ke

ШИК; kifejlödésük elég korán ó'riztessék

és óvassék meg; egyszer kifejlödve, mes

terség és természet által nehezen távo

líthatók el többé. Némelyek mind a két

idöszakban fejlödhetnek ki, így a ràk az
ifju korbani, midön a'nemi kör még nem

munkás , mint velö-rák, késôbbi idöszak

han mint mirigyràk.

2) А 'nedveknek vegyülete teljes ki

fejlödés és hosszabb tartas mellett mind

nyájoknál megváltozik, azaz: korcsvegy

(dyscrasia) fejlödik ki ;' micsoda vegyta

ni viszonyoknak vannak'ezen különbféle

korcsvegyek alàvetve, miben különböz

nek egymástól, eddig még ток. Ezen

kóranyagok aranyérnél takhártyák útján

választatnak ki a testböl, recseteknél

(inpetigines) a hám, köszvénynél a ros

tos (librosus) hártyák utján; а rák

Schönlein szerint ezen betegségeknek

h'ármas, só't négyes összeköite'téséböl e

red. Bár mily elmésnek is lás'sék ezen

állitás lenni, mindazonáltal mégis ~mindern

alap nélkül замыкать; minthogy a ve.

röczérrendszer , mely a'z egyes betegsé

geknél mint ok állittatott föl, itt is mint

legközelebbi ok vétetik Fol; azonban ép

реп a legrosszabb faju alak ‚- mely a rák

nevet tulajdonképpen esak maga érdem-li

meg, a mirigyrá'k az, mely egészen más

kórfolyamokat ismer el. Ha a nyirkrend

szert mim fö-viteltyüjét akarjuk tekmte

ni a ráknak , melynek, az videgrendszer

rel összekötvc, a betegség lényél: kell

képeznie, akkor ezen ‘állitás ugyan niu

csen minden alap nélkül, de igen sok

tüneményeket homályban hagyja.

3. Öröklési átvitel. 4Klilönö

sen emeltetelt ki az, hogy az alkotmá

nyos bántalmak nemzés àltal tovább ter

jednek; oly bélyeg, mely а legnagyobb

megszoritásra, de a legnagyobbfelterje

gésre is képes. - На Гощо16га vesszük,

hány dynamicus és organicus betegségek

vitethetc'ík által, melyek az alkotványosok

sorába éppen nem számíttatnak, s az al

kotványosoknál az átviteli vonal csak

igen nellezen húzható, akkor itt, még te

lemes homály uralkodik. `

4.,) Nem. A'mi a nemet illeti,

ugy a sorvadás gyakrabban jönasszonyoknál, az aranyér pedig férfiak

nàl, a 'rák gyakrabban 'asszonyoknák

~ 3 - „



130 Aranyérröl. —-— Rechnllz,

uköszvény ollenben többször férfìalcnál.

Valjon а giìmök különböznek-e a görvély~

töl, még nincsen elhalározva. A затёк

és rák, Rokitansky szcri'nt., egymást ke

rûlik, minek azonban mások ellenmon

danak. ’

5) А refnd'szcreknek része

sülésü-k. u) A tahhárlyákrendszere; lA

takhártyák szenvedésci maid nem min»

dégfordulnak elöv, bizonyitják ezt а (а

konyfolyások , те1уеЪс-1айопу-агапуёгпё'

alattuiönek yelö; takárfèle folyások fér

fìaknál, fehér folyàs asszonyoknál; .1r-r»

takhàrtya - gyuladás , ñìlfolyás, giliszláks

lehêrfolyás sat. görvélykórban; ziha (ашх

ma), légzésnehêzség, hólyaghurm.= sah.

köszvényben. b) А m'uzerés e's дуй-дев

rendszer. Minthogy az aranye'er-,y kösz'»

vény-.és ráknak alapokát а: visszeres

rendszerben lmlyeztélf,` l sz'úksé-gképpen ya

görvélykónt is, mely nagyobbrészt-»a

nyirkrendszer szenvedésekint Atokintetìk,

ide kellelt soroznì, annàl is inkább,

mintbogy a 'nyírkvendszer- -a v-issze

res rendszernek'függelékc gyanánl4 véto

tik, s ugyanazon czélokés eredmények

fůzik azokat egybe. c) А: z'degrendszer.

Sorvadâs», és -görvélykórban- az аду-‚там

többi betegségekben-pedig az«alhasi ídeg

rendszer van kit'únöleg szenvcdó' {Шаров

Ьап. А kedély mindnyájoknál ваше-эве—
růen van elhangolva; 'sorvadz'afs-v és gür

vélykórban vidàm és tele гетёппусц a

ranyérben és rákban Итог és tele fèletf

unalommal; sorvadàs- és görvélykńrban

a szem élénk, lénylö; aranyérben és тк

balnbágyadb,` beesßtt;` bizonyos sajátsà.

gos lelkl kilejezésbäl--a legtöbb\gyógl3n't~

hatatlan betegségekfjellemét olvashatni

az arczon. d) Bizanyorfelemek elo”m~ali

дома а vdr-ben. Avanyérben több szé

neny, >köszvényben több legeny {Azoum)

foglaltalik a vérben. ‘

6) Az emésziési >telnetség

el «van hangolva, még- pedig vagy löl

magasztalva -- sorvadás, görvélykórban

~~ , vagy.lehangolva-~»a többieknél. :

“ 7)' Cíéllránylâla n táplálék
s egyéb élétre'ndì Ilìibáll' leg

íiíbbnél a 'bìëlegség4 êlöhpza'talára пазу
ЪёГо1у2355а1”К/аппа1‹.Ч" LSörtaI"t-ományokban

inkább aranyerèsek, boŕorszàgban „pedíg

inkább köszvéhyesek"loŕdulnak elc'í.

\.к.;. ц

8) A m áj letëbbjénél »azen bet-eg..

ségeknek magy, (гнетёт! а lélekzéssel,

Jnol az meres4 vér készilése gátoltatík, za

vartatik, вазу yéletmvlíveí betegek, гены

a vérkészités hiányos.

9) `Ragályóssz'igçfiv ~Á~ sorvadàs~

rés recsetekre nézve lapasìtàlási adatok

sió'lan'akj'a köszvény "ês' räkŕó'l még bi»

èönylalanj görvólykór és'ai‘ańj‘ér semmi

ŕagâlyosságot'swi fejtehek kl. -Semmi

kélséget sem szelnved ‚ позу @zen s még

таз alhasi b'áhtalmakat'ìs egy rokon sza

lag ll'ízi össze, Ногу egy földbó'l csíràznak, s

eleinte egyjlton járnak; de önállóságra
úeŕgöd'ìê, lll'illö'rllléle é's sajátságos irányt

vàlasztanak ., az egyêmség, hajlam , elô'~
rement" bétegségek ‚ lésy beható `o`lc`ok kü

_ lönféleségël'lez képest ¿de éppî'eń ezen kü

lönas “bély'egek' мены: кдгзеюккё ala

kulnak ‚ s min'dé'gegy топтал lünnek ты,

тет “а‘йдгъеьеъ; 'mig а` ьеъевёвупы е—

ёеЕКеГ ll)ghalaloskoduńk,` ad'dig az e156

ŕèhdl'í bàntalòní'a'hâtfê'x'be lép', s inkább

сваи aïèlméleli, тат a gyakorlatí паша.

szet fáŕgyâìá'vàlik. ' '

A*_„»._1..„\.£kkép.fejlödikki Áaz aranyér élet.

lörlénetileg, s hajlamßnfés-méxr'sékményen

alapszik; a for-màk, „течении: elßjön

megfelelök ezen mérsékményi ^ haj~

lamoknak; ingerlékeny (érethisch) a; v_é,

res és epés; tompa az epesáros és fehér
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tarhás mérsékménynél. Szinteilyen meg

feleló' viszonyban {Ш az idegrendszerrel

is, csak hogy az ingerlékeny jellem,`

hosszabb tal-tés és sok nedvveszteség ш

tán tompába ‘megyen ¿llt-al. Az elsönek

jelleme: hajlandósâ'g vériorlás- és gyuia

dásra; а másodiknak: szenvedölegesség

ès hajlandóság senyvre.y Meg keli a kórf.

jeleneti aranyeret,l vagy is a végbélnek

visszérlágulaijait-,l melyek 'minh- kórjeiei

más betegségeknek tíínnek (216,.y azon a~

ranyértô'l, mely áltaiánosan beható okok

tól származó kórterményt képez, kü

lönböztetni; Vaz elsö a `keringésnek me

chanícus akadályaitól, a' második анаш

ban_visszeres vérteljeségtó'l származik, s

ez utolsó kulönösen ésföleg olyan életmü

vekben külekezik , hol kiiejlödéäére тёте

külöuösen kedvezó' moczanatek tal-filmt»

пай. lgy támad'kórjelenelí aranyér min->

den nehezebb sz'ívbetegségeknél ; az akaf

dályoznazou Íkeringés kövezkezzében z. i.

vértorlódás támad az altest lfeléu, s чёт.

teljes egyéneknél а végbél viss'zex-einçk.

fàjdalmas впадины fejlödik ki- eny

hÍtô' végbéli vérzésekkel, úgy szinte

gyakran alkalmaztatott csörézés, önfex"

tözés sat. után. Kifejlödött aranyérnél

többnyìre fólmagasztalt visszeresség ш

láitatik, tehát csökkenv üteresség, nii-boi

sok kórfolyamnak magyarázalja Щупы——

Az aranyérnek egyikoldaia t. i. vérrend

szerhez való viszonya eddig l-már sokié

loképpen hányatott és тешь meg, nem

ugy annak viszonya az idegrendszerhez.

Ha fontolóra' vessz'úk azon beható oko~

kat, melyek az "aranyérn'ek', valamìnt

sok más betegségeknek (mik а föl

magasztalt vissàeresség“ rovata ат:

fordulnak elö) nyújtanak alkalmat, mint:

lenyomó lelki тащат; bú, gond, az

elmének megeröltetésc, kicsa pongások: sat.

ugy паша -fogjuk, hogy ezek különösen

hajlandók az idegrendszer megtámadásái

ra; a véréletnek ‘az idegélethez álló szo

ros viszonyánál fogva igenytermészetes,<

hogy az sainte a` betegség körébe vonapik,

s igy az egyiknek kórmoczanatai _által а `

másik hozatik eló'. `Éppen úgy áll а do~

log az okmoczanatokra nézve is; hogy

haspontosau vizsgálódunk, akkor több

o_kra akadunk, mely sokáig és sokféle

képpen патом, lzbe; arbetegség soha sem

támad rögtön,Ã` hanem csakiassanként. '

Ha megfontoljuk- аи, mikép az a-_

rányeres kórállapot nagyobb részt az al

testben központosul, akkor- çhhez igen

közel áll azonA állitás is, hogy a ~dúoz

rendszer, különösen pedig a nagy együtt

érzideg (nervus sympat. maxi) Щеп szinte

пазу szerepet játszikìezekbô'i magyarázható

a gyakran elöforduló félbehagyó, klilönösen

pedig hóldi nyomda (lunar- трав), s Шел

találkozik az aranyér а váltólázzal. Ám

[тог pedig ezen idegeknek bàntalma

boncztaniiag ki nem mutatható,y minda'z# —

àltal mégis ezen kóráliapotnak ilyen ol

dalrói vaió fülfogàsa nem látszik igen

messze'lenniai igazságtól, minthogy а

dynamicle változásokat általában véve

nem lehét bonczkéssel és góresövel be

штат, s bizonyára korunknak egyik

egyoldalúsága ‚ hogy а bé nem bizonyít~

паю változásokat, melyek а cselekv6-‘

ségnek eltérésén aiapulnak, oly kevésbe

vessz'úk, vagy egészen eltagadjuk. Az ér

zés és közérzés meg vannak változtatva

(гашиш), különféle idegfájdalmak, kóli

как, gyomorzsábák sat./állanak be, fó'

képpen nevezetes а herezsába (nevral

gia testis), söt nem ritkán nehézkór 'és

elmekórok is fejlödnek ki.

Különös fìgyelmet érdemelnek 'a_"

visszeres vértoriódások, minthogy e tan# `
.

‘1
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-banïnagy sz'erepet játszanak. Valjon visz

eres vértorlódások léteznek-e? Sokan

tagadják (Stiegliiz, Carus st.) ennek lé

tezését; és valóban, hogy ha a vértor

lásnak fogalmához szorosan 'ragaszkodunkI

mely is а vérnek crösbödölt odaömlését

jelenti, s ezen tevó'leges állapotot mint

az ütereknek můködését tekintjük, ek

kor a visszerekhen, mint а vérvissza

vezetés edényeiben ilyesmi nem шип

helyet, és elöfordulhat ugyan Щеп a

visszeres vérnek nagyobb összegy'úlemlé

se, ha vagy a visszavezetés gyengébb,
vagy az oì'daömlés erŕísebbf- mely utol-~

só állapot Puchelt- s-másokióllmint visz

szeres vértorlás tekinttetik ——- de ez még

is inkább szenvedi'íleges, mint tevöleges

állapot. - Ha hosszabb ideig tart, 5 а

visszerek túl vannaktelvo , 4akker ebböl,

némelyek-szerint, pangás származik; ha

ez csakugyan vtörténnék , akkor ott, hol

illyen pangás elöfordul, vórrög'nek (trom
bus) vkellene- képzödnic, 5 ennek ismét а

járatot áthatlanná тенте, mi azonban

nem lörténik; de tàmad Iúlielés , lomha

ság az edényck mozgásaiban, mi állal az

„életmi'iveknek mííködései is z'àv'nrtatnak,

melyekben ezen edényck 4találtetnak, s

miket а természet vérzések s egyéb

_‘ más kiüritések által kiegyenliteni igyek

szik. Az altest legkedvezöbb mozzanalo

kai 'nyújt' ilyen zavarok clŕiidézésérc,
-miért isA ezen részekben leggyakrabban

fordul elò' a betegség. Az àranye'ret, ha

a végbélben fordul elö, szabályosnak, ha

egyebim, szebálytalannak nevezik; de

hogy miért neveztetik ez uiolsó szabály

talannak, а midön képzödésének feltéte

lei az életmiivekben ugyanazoknak kell len

niök, ez а terminologiának talányai köz

zé tartnzik.  Ezen pangások és Шпе

mények tanja Kaempf idejében érte el

неуды) fokàt, — ki nem ismeri Kaempf

csöréit, mellycl egész nemzedêkét kinoz

ta, Позу àltaluk а vélt tüneményeket fól

o'szlassa és kìvezesse.

llyen vértúltelések következlében

vérgyülevények és vérfolyàsok lâmadnak

а legkülönfélébb életmiivekben; az аву

bnn а visszeres guia, а gerinczagyban

Szélhiidés;` а tiidökben vérguia; a sziv- _

nek betegségei, melka ilyenkor támad

nali, mind dynamicus természetiiek ie

hetnek, mind pedìg olyanok is, melyek

:1 visszeres vérnek túltelésétül заём-таг

nak. А májnak lépnek és az alhasí elet-

miiveknek állapolja ismeretes , kevésbé а

liasnyàlmirigyé, nekem. вы ilyen eselct.

.alkalmam volt megvìgyázni, hol nyomó

~ fájdalorn mutalkozolt. a hàtgerinczen, foly

tonos vizes iölböfögés, gyakori savós has

menés, emészneliézség; ykövetkezményc

ez a még ki nem гашиш, vagy vissza

fojtott aranyeres folyásnak.

(Véga a jövó' iözeiben.)

 

Közlés Sauer Фанат

lll.‘Közlés.

На valamely betegségben, bizonyá

га а szivbillentyiik bántalmaiban tiînik ki

leginkább a kórnak eszményi -_ idealis

-~ (5 hogy alkalmilag szóljak ez es_etben

kórboncztani) s kórodai ér'telemben való

kiilönbsége. Kórbonczlani tekintelben u

orvosi kórodájából. l

gyanis kórosnak mondunk minden а sziv

bilientyüín cló'jöhetii szerkezetre„t.erü

leìre, idomra, számra Stb. vonatkozó

rendeilenességeket.; holott kórodai tekin

telben a szivbilleniyi'ik` bánt'almaiiI csak

annyiban ismerjük, mennyiben azok а

vérkeringési'e zavarólag s akadályozólag
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hatván, k'ulönféle észlelhetö kóros tiinemé-v

nyekct —- gerjesztenek;  s bár mint kér

kedjék.tudományunk újabbkori haladásá

val s különösen a szívbántalmak körében

tett felfedezésekkel, kórismereti homály

oldan (az eszményi kór'nak-a kórodaitól

való kulönbsége) mégis éppen itt aleg

kitunöbb. lgaz ugyan, hogy aszivbillen->

tyl'ík bàntalmainak leggyakoribb tényezô

jét- a szivbelliàrtyalobot ——- ismerjilk,

-de ki az, s ki leszen az, ki a szlv

billentyñkßgyéb kóros 'vàltozàsainak fo

lyamatját elégtelenség vagy szl'ik'úlés 111—

fejlése elölt megismerni képes чета?—

legyen elég e részröl csak azoknak а.

theromai elfajulását megemlíteni. A kór

nak ebheli klilönbsége, egy részröl `kóris-

mei segédszereink hiányosságán, más

részrßl pedig avszivbilentyüknek а vér

ke'ringésre s ennek az egyetemes élelmi'î

ségre való nagyszerů bei'olyásán alapszìk.'

Gyógymódunkat bár biztos 4kóris-~

mére alapithatván а Iegtöbb esetekben,

tudományunk hatásànak korlátozottsága e

kórokban mégis igen szembeszöků; —‚

mert a jelenlévô' kórjeleknek valamely

szívbillentyííi bânt-almon alapuló kóroko-I

zati vìszonyát puhatolván ki, (Leak annyi

ban okulunk, hogy a gyökeres ‘gyógyë

módnak sikertelensége mellett magunkat`

csupán palástoló s a kór sebes elölépé

seit, hátráltató -gyógymódhoz `köthetj'nk ;

--s e tekintetben az emberiség javáért,

buzgó érzetünknek szinte jól esnék a je

les Hu ieland ‘l abbeli tanácsához ra»,

gaszkodni , hogy a szivbántalmakkal ösz-'

szefüggni szokott kóralakok gyógyitásá

ban njelenlévö szlv-jelenségeket 116115

 

t') Huf'eland Journal der prakt. Hoilk.

LIV. Bd. 151. I,Herzkrankhei

ten nicht im Herzen“, 16. l.

ménk teljes bizonyosságáig csakiokon

szenves vagy' kórjelesv bántalomnak tar

tsnk; -— de világosságnál sötétben tapo

зашит nchéz feladat. .. . ..

:l

0 О

и › A szivbillentyůk bántalmaitudomà

nyiink mostani,. áilása mellett~a kórodai

betegségek sorozatában, csak -mint sz (i

küietek éselégtelenségek tilla

nak. Ezeknek jelenségei pedig n verkerin

gési .zavarokból eredö tüneményoken. а- .

lapszanak, ilyenek a szivzürejek, melyek

a ver lolyamának mogakadályozása-, шву

annak fvisszakortyolásából . (10311181111110)

szarmaznak;.'. továbba.; az erösebb,.és

zavargó szivlöködések, a tiidütéi' 1111150—

dik hangjának -cró'sbülése, légzésí nehéz

ségek, ziha-iiohamok (insultus_;asthmalici),

köhögés, májnagyob'bu-liság, alhasi vérbó'

ség s egyébb rászikóroejelenségek, me

lyek а keriugésében akadályozott vérnek

a-gyomrocsok, pitvacok-, tüdiitér- s vissz

erekbeni -.- s ezek-következtében v.egy

részröl a màj meg egyéb' alhasi éieunů

vckbeni pangása által gerjesztetnek;,

ez volna a ,szivbillentyi'ík elégtelensége

és ysziiktileténrk közvetlen vagyis; 0136

rendi'í jelenségeinek összege.y Ay szivteri~

méjének. nagyobbulasa u. m. Uregeinek

tágulata, állományának túltengése (a sziv

liasztalnn ,eräködéseinck foganatju), mog

а vér Yvegyiiletének visszeres éslvízkóroâ

változata, а. vérkeringési akadályokkal

közvetlen lkóroki viszonybani-állván , a

szívbillentyû'k .bántalmai másodlagos kö

vetkezményének tekintendó'k.

Ezen Щеп rösszegile'g eló'állított je

lenségek, kórodai szivbillentyü- bántalom

kórképévé alakulván, а kórÍ különféle fo

ka'széke és kifejlettsége szerint killönbö

zt'í üsszelételekben jelenkeznek, _ és a
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mennyire a folytonos agésznek egyes ré

szei clszigetelve képzelhetök, шмыг

ídöszakokban u'ínnek elö '), s a Мг le»

folyása авт folmkban mindinkább növe

kednek. .

Legelsô tlinemény n szívgyomro

Свой nyìlásànak rendetlenségeï, mely ál

tal a vér folyama ватты“: meg ; —- ez

а szívbillentyük összeìllése hiényán (е

légtelenség), vagy az'ált-alok Répe

zett nyilás kisebbültségén (вшиты) а

lapulván, al szív швами: részën és an

nak különféle hangjaíva'l vagy helyellllk hall

ható rendellenes -— !úvó, Маршу”, те;

52616, sth. en штанге—штатив! kü~

Iekezik. -- Minlhogy (а háromhegyíl bil

lentyü bántalrnai igen тык, a шатё

rekéi pedig allg észleltetelvnek) a kóros

változá'soknakV széke leginkább свай a bal

gyomròcs billentyüíben vagyon, a zlire

jek leggyakrabban а bal gyomrocslòl és

fuggérböl типами; -—-- és pedig: 1) А

bal gyomrocsban a)az elsö hang

g al, vagy helyette а kéthegyů lńllenlyü’

elégtelenségében, mídön а szív összehú

zódásakor a pitvarba vissz'akorlyoló vér

a billentyílk érdes szélei- és желтеют:

surlódik; b) a második k al шву helyctte, a'

kéthegyů billentyíí szůkületében; mlkor is

a piwarban nagyobb mennyiséggel öszze

telult vér annak összehúzódása мы а szů

kltettnyiláson nagyobb erlível hat àt, s az

erdes billentyükön egyszersihind dörzsölô

dik. 2) A fu g é r b en: a) az elsfí hanggal

vagy helyette, а félholdalakú billentyfík s

а fuggérnyilás szííkül'et'ében, b) a másc

dikk al vagy helyelle azoknak elégtelen

sêgében, melyeknek okbelí magyarázatuk

 

‘Ü Mennyib'en t. i. az azelò'u is -— mindjárt

а kór elsö föllépésével —-‚ jelenvolt

kisebb fokú tünemények érzékeink àl'

tal is bizlosan megismerhetökké lesznek.

afentfebblek'szerìnt авт foly'axńa inen-l

t'ébŕíl könan magyarázható;~ - meg

jegyzeńdö méga lüggér'zörejeiröl, hogy

шк aîñiggérben legkíl-ünöbben hallatvän,

ездя а 4bal gydnirocsba вши. *-‘

A netaláin идущем billencyůben влёт-96»

szûkuleö, megelégtelenségnek, úgy a'

шалаш rendbeli billentyííkben jelenlévö

egyìdejll s'zíílmlet, vagy eleggtelenségnel:«l

az шатен zürejek mindenknr A[negle

lelnek.' ‘ ч ' ы а к"  г »_

l A zörejekkel majdnem egyideji'rek- а

kisebb' yfoliú vérkeríngési пташка-ш:

különösen peüíg а ‘ -kéthegyíírlv billentyä

bânlalmai'ban: а balpitvarban , - табу-5532»

erekben, шабЬеп;'ш(1ш6гЬеп, johb ‘szíw

ben, meg а nagyobb visxsnáerekben'"valaT

v'érpangás, mely а llldütérïnásodìk» hang-y

jànak =er6sbültével jelenkezik, igen iden"

Lékeny; 'valamìnt ‘a .<függér-hißemyůk y

bânta'l'maiban a bal slev lxathatosb' összeè

húzódásai is, a гезшегеь erösebü 'vel-ése,

az érverés nagyobb enötelje igen .neve-z

zetes. A nagyobbfokú vérkeringésl zavïr4

rok s légzésì jelenségek ‚ valamintv az al

hasi vérböség kítllnöbbjelei is, csak а vér-x

keringési akada'llynkv húzamossága s na

gyobb foka mcllett külekeznek.- A szívll-V

regel: kitágulása, ‚гетман lúlltengése, а‘

vérve'g'y változatával ‘ едут: ‚ "esupán naJ

gyobb тоник által a kórnak tovább'r lefo

Iyásában, s~nél1a атак csakvégsö idö-"

szakában lesznek“ észlelemnk- ищут:

—-—- midön is а visszeres vérrel bövelke'dö

életmŕívekben nella igen nehéz- lesz га vér

keringés zavara àltal okozott pangàsokat

a vérvegyböl származó vérböségtöl meg

különbözletni. Kitetszìk ezekböl, hogy a

szívzörejek, melyek mindjàrt, a kór kez

detével jelenkezvén, annak egész lefolyása

alan folytonosan tartanak, s а többi kór

jelekkel kóroki vis'zonyban állanak , а
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szfvbillenzyůk .hámaimaiban s ez ezekbííi

Fuggö- `egyéb»-kórilineményekben a legna~

gyobb liónísmei-jelentfíséggd birnak ")‚

miböi is következó'legn megértjük, niin

пазу foniaossa'agl'x,v s, egyedijli biztos kór

ismei segédszer е kórban >is a' konaly

(.plessimeter) .vés фанатикам. l

‘my
t

A sìíiìbilleniyííkélêgtelënsége, meg

szükliltéŕíclŕl'koŕtáni jelentó's'ögét' csak a2

tudja eléggé méïiän'yoini,"i<i"` kü'lönösen

kóŕboncz'óliitokiíól"tì1'djai,l тяну gyakori té

- nyezöi _àzòkwküliínféic Yvërp'angá'soknzik

(aranyér), 'vérzësékiìok , татами; kü
lönfélev lëgzési ' пёьёг'зёвеКпей' (cddi'gi sok

шагавший él'asthmá),tüd'övizcnynek,

¿s _ ièggya'krälibaiï .a ‘ieg'csokönösebii {ша

'ninos'y Штатах теса-4: vizkómknak.

‚впивш-хелезшепзтцыдевткаьр

(а kéthegyů billentyüét) anys@ .kórszakf

han, mint aszjvbelháriyalob Мушкетё

nyét elég шайтан vala alkaimnnk koru-i

ilánkban észieini, sgíjkülésgkot egyszßif

sem; melyekben isgyógymódunkat arr@

шармы , `ho'gy`~ а, yérksringés..háborgésç

sàga csíllßpfwfiLván,l à lvisszercs és vízkó

ros vérvesy YIiiißílsëfleL танцуйте шт

Ьй&гё1ьазвёк.‚. s ez они)! а Зубыбпуёь

borkövet és >ásvànysav_:ikait «különösen

Haller зачав—га szereknok Átuggiván, ç;

gyebeket csak :nellékesv jejgptésekböl

használtunk. ‚‘ \ ^  -U . _ ч » чип-р“

“) Hogy azonban a magánàllô ’szívz'órejek

nem mindég -jelei valamely szívbillenï

Lyiii elégtelenségnek иву sziikületn'ek,

@sy Мета . f.ér«‘«g,l«’»rraly (galandféws

' (mania solium) észlelésünk alatt levö

sapkóros cgyénben is травмами,

kinél депеше utáu'néhány napig a

függér második hangja yheiyebi,lrltii11¢'i

fúvózörej hallatszott, mely is, koi-_isfl

д ménth а billentyüi baj egyéb- kórjelei

nek hiánya ..végett elhalasztváh, ne

' мну nap тип/а t'ókéietesen elenyészeuf,l

Az .egy,„ubolsó “вымыв ёвгюч

letünk alait volt eset követkgzö: „д

Y. (Записки; György, 36

éves, Ylìiimr-megyei egészséggs вшиты

eredö, oros затёк тащат, lélas italo

kat,kedve16,.be nem _oltoit egyén, а вег

mészetes мышцы kláiloita, gyermeksé

Agébeu „gyakrabban шитью внеш/едем

s а eholerán szerenlcsésen> Äkeresztlil e»

sett. yMintegy 3 év: гит hevcs Нага!

kapcsolt' bal таща haves, ~szúrvavágó

fájdalmakban (szívburok- és szívbelhár

t-yalob?) s álialános ízcsúzban 8 hétig

szenvedetk.Y mcly idöiöl határozatlan idŕí~

közökben megjelenò', külöuféle rásztkóros

jelenségek kìséretében járó, шейте hosz«

szabb ideíg is kihagyó, késöbben gya.~

korta jelcnkozc'i és sulyosbuló szívszoron~

gástól, этап tompa, közben szúró fáj~

dalmaktól, szivdobogástól , légzési ne

hézségektöl s zihafohamoktól дервиш

meg, melyek is mintßgy` 4 hónap eló'tt

nagyobb lievességgel Löryén ki, a pozso

nyi irgalmas barátoknàl 19; пар alattné~

mi enyhülóst nyert. 1845ki télhó 14’

kon hozzánk folyaimodcvlt,l kövstkezó' kór.

állapottal: A- jól táplálß „halvány, kékes

veros азид s nyelvü, jó étvágyú, bágyadt

beœg, ffejéneknßmi elfognitsága` Wellen,

зимы: iszorongásrói,t ‚поджёг; loggésröl,

klith в syakrabban ‚ viâsßßiövößihaf

ватты ранними; т—дщ щепы:

так közép ша domborúbb; aanh erötal'

jesehbiszíylöködéäßk Паз 5--6 borda~

közbénláihatók, ‚а mellfalakpigeröien тев

iîázkódiatjâkg' Blvkßlîmási hßäg» а7Ш:ЬоШёй5 somellßsont köçépsö Щё—

tói а bordák .içgnggyobbßomborodottsà

gaìg kììiönösen {затрат smell еще!) te,

rületében éles ¿balies-g ,aqlégzési zörej

eìszta hólyagcsás; знай? balgyomrqcsának

lsö hangja Щупы {щите} давали, а)
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màsodik rendesfvalamivel erösbüit; a

függér elsö hangja-rendes, a második- hei

lyett` gyenge l'úvózörej папами, ше1у а

bal gyomŕoes ielé'követtetvén, mindin

kább gyengtil `s ab'ban végre 'egészen el

enyêszik ;« а tüdütér -második y hangin tete

meáen erösbültg' az érütés егбз; kevésbé

teljes, s feiüterek löködései valamivel е

röteljésebbek ,ifa'rnái s lép щам konta

‘tási- hang'nagyobb területben tompà; а

kiüritések rendesek. Kórismeä Kélńegyů _

fůggefr -- штифт . мушкетеры:

:zármazótt ykz'ŕzpontkülí ‚шашка; szw

túllengek. Rendeletünk: 1 szr. gyiiszö

nyéb'ó’l s 5 serA bex-ko" és шитыми

por'ok, melyekiiííl aV betegŕ napjában- 2

vévén, а szivlökíidése'i gyengültek, а sziv

Szorulás ~alábbhagyott, а szivdobugàs, lég

zési nehézségek-és Zilla-rohamok тишь

ban jelenkeziek. 2'6--5130kán azonban

rend'eletünk ellenében többpor vétetvén,

a gyiiszönye u’okozta bóòitásnak jelcnsé

geiv mutatkoztak, miért-.is-a szer еду nap

kiliagyatván, ismét folytattatott. --'3ltó'l

télixtó 7337 а màjl szembetünô' nagyobbo

dott-sága végettï betegünknek reggele'n

ként 1 pohár seidschit'zivizet és 'napjâ

ban 2 kávés kanálnyi czukros borkövct

adtunk.- Télutó Skán a màj teiülete any

nyird nagyobbnlt', Вову da'ganata a gyn

morieleig h-atván, nem-csak tapintható

de шаман, а májtáji fájdalmak, kule

nösen ' nyomás,l »-mozgás, mely> ‘belégzés

alatt tetemesèn sulyosbnlnak; а Scheid

schnizi viz шпата телец а шиши

hägyatván rendeltänk : Bp. Dcti gram. ех

5j. par. Ё 6 ,~ adde'liquor'terae fol. tart.
3. 2. Syrupiirub. lidi 5%' S. óránkétI egy

e'vö ’ knnállal , mi is*6 napig 'minden Aha

szoń nélkullfolytattai'ott. 'f '~ -

14kén betegi'ink "az orvosságtól un

dorodván, az`kiliagyatik »s-.sßlieidschitzi

viz iolytattatván, a nehány nap óta na

gyobb hevességgel jelenkezö rohamok

csillapitásàra a gyûszó'nye-borkö porok

ismételtetnek, а máj daganata eloszlatá

sára pedig rendeitetik: Bp. Kali hydro

jod 5 2. Ung. junip. З 2' М. exactiss. f.

ung. S. Regge] s estve .egy >mogyorónyi

а májtájba kenendó'; minek használata a

latt e fájdalmak elenyészvén a daganat
mindinkább kissebbedik. ì

20kán a szivszorongás es ziharo

Ahamok hevességé, s gyakorisága némi

vhátráltatéisáira» s különösen a légzési ide

век érzékenységének letompitása tekin'te

tébi'il kisérletként adtunk: В‘р. Tinct. lo

bcl. inil. spirit. 5 §12, Aquae dest. 5 4.

Mucil. gum. arab. Ё ‘/„ Sach. alb. 3 2

MDS. kétóránként 1 evö kanàllal; e szer

használata alatt а ziba- rohamok пети

leg enyhültek.ï‘ = ' _

22kén éjjel beteg'unk alkalmasint а

légvonalban meghülvén eró's rázó' hideg

löl lepetett meg, mely is 2 óráigtartván,
а Vbi'irhöség nagyobbuiása mellett Ьб iz

zadásba mene át; a betegierc'ísebben kö

hög's jobb alszára szaggató fájdalmairól

pauászkodik; а làb csepůbe `göngyölitte~

tik, a fentebbiszerek félretétele mellett

а kenöcs folyt'attatik s betegünknek egy

szerií zilizfözet adatik. А '24kén éjjel à ientebbi roharn 15

mét beköszönvén , s annak harmadnapos

путина (typus) által штамп pity
ipen,‘.';fó'zetben k2 5 könhalvagos könlege

get»renäeltünk, a háborgó véi'keringes

csillapítására pedig napjában И, szr. зуб

szönye s 5 szr. borkó' s czukorból álló

két port adtunk', melyek hasznàlata mel

ieu 261m езды сваи ha iz'zadás эшел
k'ezett.~ v

l 27kén aA ziha-rohamok nagyobb fo

kuak, gyakoriak, airelsůszemhéjak а ро
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fák 5 bokák vizenyösan dagadtak ; а pity

pangfó'zet félretétetvén beìegilnk csak а
porokat veszi. Éjjel 116 izzadás.ì

28kán az étvágy hiányzìk, az alhas

puftedt n vérkeringés 116110136, miértis

rendeltìink: Bp. Fol. digit. purp. scri/2,

inf. c. s. qu. а. f. p. И h., Col. Ё 6. ad

de Tinotur. rhei aquos, Syrup. cort. aur.

aafä MDS. Óránként 1 evó' kanállal;

az izzadás folytonos. Estve azonban ök

röndözés és hányás állván be a szer fél

re tétetett. Az éj a gyakran jelenkezt'í s

a beteget majd csaknem eszméletlenségig

kin'zó Zilla-rehamok 1111011, 116} 122111165 1102

hen, nyugtalan. ~

“` Tavaszèld els'öjënn beteg kedélye

lehangolt, érdi igen ‘o'sök'kéntekja 21111110

hamok gyakoriak, ‘köhögé's felakadó köp

pei; а neven izzadö beleg jobb naaien

'fekszik, 1101 15 а bordaközö'k kevésbé mo

zogván, kidudorodnak (mellvízkór), az ed

digi szívzörejek mellett, a függérben né

mi é'rdességi zörej hallatsz'ikr, a vizenyös

beszdrödések nagyobbak, az alhas hullám

zd. 'Rendeleliinkt Ер. Polyg.` seneg. 52,

inf. e; s. q. aq. f. p. V2 h., col. Ё 6 adder

Tinot. digp'urp. ser. Z, Oxym. Scill. Ё Zz.

Óráiiként l evd kanállal. Estve a szívmoz

gás háborgó, miért V2 szr. gyůszönye és

ezukorból álló porokgadatnak. Éjjel a lég

zés mindinkább nehezbiil, n ziha-rohamok

ma'jdcsaknem folytonosak, áijuldozások.A

2kán az e'szméletlen, zihálva lélegzŕi

beteg folytouosan jobb oldalán fekszik,

làtája kitágn-lt, az érdességi zörej a függ~
érbe'n _folytonos; ~- à tüneménìyek su’

Vlyosbulván, betegünk reggeli 10 óra 111}

ban kimult.

3111611 dèlútäni q'
.a órakor 8) fett

 

*) Nenn vaina-e ezelszerü a hnllaülledékek,

rothadásí' jel'ek 5 az e'b'böl következö

élemůii változá'soltna'k ponto'sabb

l

bonezolatnak veredménye ’következó'z `А

test 'közép nagyságú, jól kifejlett, s'á

padt ,a szaruhártya àtlátszó, a nyak rövid,

széles; а domborúy rnellkas bal, közé-p 'és

alsó része szembe'szök'f'i'leg> klkndorodö;

a hullámzó alhas és hát hullafoltokkal el

lepett; a hajlékonyvégtagok, kivált az alsók

savósan ‘beszl'írŕídvék Fejbör halvány;

koponyaboltozat jobbra ferdiilt, levétele

alatt mintegy Ё világds vörös 'vér folyt

ki; а kemény agykér a lágyakkal össze

nölt s paohio-szemcsésedésekkel ellepett;

az agyállomány puhább, big vérrel böven

ellátva; az oldalgyomrokbân mintegy З".

5- animó nig salvó; 112 611011а1011 halvá

пуа11, köleenagys'ì'ag'ú é'ávó-tömlökkel (hy

datities)1beèzd`ŕvá'k; а tobozrńirig'y 115961131

telen; koponyafe'néken mintng 2 Éve

rcses -sav'ó. vA’ 'torkola't- visszèrek'szapoŕa

hlg feketés vërrel' töinve telvék.~'Ä ì'oßb

_ 'meiluregben mintegy 3» 16111 “501152655

gás veren sav-'ó ; »a mindiz'ét. èzab'äd» 'indö

nig >vener beven euätva. sitvwrókßän

nehány ob'on-àtlätszó nevó. Siiv a ŕeit-  л

desnél legalàbb is hároins'zortá fifàgyobb,

a' gyoin'rocsolk 'ée' pitväroiŕ falâi niegväà

tagodvák; a 2 hegyů skelfôen nem 'zäró

nigger ыпетуаяп kendelmagnyi porczös

termények, a két hegyû billeîn'tyü égy 311:

leffentyi'í nyomával elláiva; a'szetnölbs

izmok számosabbak túltengettek, az iŕi'ak

megrövidülvék. А függér eredete 1011311

mintegy fél diónyi kidiidorodâs, melyŕièk
belsö színén ogy 2 k'r.-'nyi Вата—511611118

folt látható , hol is a bèlhárt'ya; törêkeny,

ютам (е2 1е1е1е tehát meg а2 ¿ifelse ná

 

itélhetése7 valámint a bórboncztani kö

`-1vetkeztetés'eknek annál jobban megfelelö

e'iöre való aikalmazása végett a korboncz

tani jegyzökönyvekböl , a 1101 csak le

het a '„men'nento mori-t“ ki nem

felejteni ? д

. 3o
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pokban hallott érdességi zörejnek.) Ana- belsejében meggyszínů; а légtöl igen ki

gyobbodntt hájas májvisszeres vérrelb6~ tágult gyomor takhártyája zöldes szím'í
velkedik; amegvastagodott kfalu epehó

lyagban szívós barna epe. А háromszor

ta naqubb lép duzzadl7 összeállóbb,

nyálkával fedelt Sat. f

Az litértágulaltal màskor adózom.

Közli Horváth Jo'zsef Antal.

\

Tapasztalatok és „ниш-пап észl-evételek a gyrermek

gyögytan körêben, min't а pesti gyermekkorllâz

' 5 V2 évi lnt'iködéßenek eredlnênyei.

(Folylatás.) i . .\

Csúzos epeláz.

A láz vazon nemét nevezem így,

_ rnelynély fájdalmak a máj táján, keser'ú

szájíz és epés hasfolyás, тазу hányás bé

lyegzik az egyébként с 5 úz l á za s kór

folyamot; melynél az orvoslàsnak szinte

,_ a csúz _ellen alkalmazollnak kell lennio

_azazz általábanlágymeleg ilalokra, Цо

; werpoxfra, hólyaghúzóra szoritkozónak ¿

‘nem pedig hi'ísltönek, minö a valóságos

lepésl láz`és4 hasfolyásnál szükséges.

‚ A; lOrvosi utóvilág blzonnyal bámul

V‘ni fog, hogy e jelen korban, melyben az

‚Не; és kórbonczlan, s а chemla büszkél

kélkeŕdölml'iködései |11ellclt_,_a górcsó'vcl

vizsgálta s rendszerezni merészlé némcly

„practicus“ a казашек lejbô'rén blijálkov

dó ótvarakat, 5 növényparasitàkkéntl 052

ыЩгогзЗ а szájban lnkadt, zsebréket ———

hngy e korban ezen kisdedek латы a

gyakorlók ily_ mély fúrkószszelleme ———а

lig mívelt csak parányil is! м báinulni

Ing, позу ekknr a именем unálló lázas

bántalmai clhanyagolt pai-lagon hevertek,

-- midön éppen в lézak трети а gyer

rnek gyógygyakorlal tán egy harmed kö~

rét, melyben найти шимми e's деду.

beh' :avaro/e csa/a aÃ/áor mner/zetó'la s

‚младшими ko'r e's gyógylam' геми

telbeu — ha as Шей; láz жаб/и közó's

гниёт/61119 efs даровой alapja aso/e

зонде [cell/beh' тишина/г, illmdó'eu

обид-"(Шали : fogalmuzlah'la.

Csaknem félelemnnel »e liogy olva~

sóimal ilynem'ú közléssel maid untalni f0

rgom~_- fogok á csúzos epésláz él

.lethó'l meritett klinikai vázolatához -s

mindean eló'tlbátor vagyok két, jegyzíí

könyvünkböl velt efféle esetet közleni.

P a t a y L с п k е 10,"2 éves láuyka (1843

diki jegyzökönyv. ‘20 sz.) -— Három nappal

fblvétele clôt-L vette jelen betegsége kezdc

tél hideggel, mely nem sokára forróságba

ment мы, fej- és iérd szaggatással; a for

róság, mely nélla hideggel változotl , mindég

száraz voll, étvágyát olveszítette, szomja

пазу lett, szájize keserü és Гопак, széke

шиш, hasa fájdalmas, köhögés is jött hoz

zii, mer azonban fájdalom nélk-üli volt. -—

Mind ezen jelekkel, melyekhez még nagy

nyugtalanság és sebes, szapora erös érverés

csatlakndékA január 27kén ìntézelünkbe fól

vétetelt —— azonnal hánytató 'rendeltefetß

mely ölszöri epés hányást okozván, némi

javnlást Надуть maga ищи, а menyiben t. i.

a kórjelek llevessége engedelt, miért is szo.

ros élelrend mellelt 28án a természet gyógy

erejére bizatolt a beteg,~» 29kén önként

liányt Зог mire rövid ideig tartóv javulás ál

lott be; mert 30am ismét az iszonyu föfá

jás, пазу hasfájás, igen keserüvszájHizg ét«

vágyhiány, csömör és hányástai .ínger ural

kodbak elò';. minélfogvajsmét туша геп—
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депеши. âszöri hányás так igen sok sürü

zöld epét увит ki. `A hányás. után izzadàs

Шеи, Ье, mer egész más nap reggelig iar

юсе. — 31kén regge! a láz таю nem egé

szen eltünt, a Те] es hasfájdalmak elmuliak,

szájize jó ion, és étvágya visszalért. Ezen

javult úilapoiban megmaradi a beleg febr.

4ig, a niikor а l'enileirt jelek isméi egész hc

vcsséggel elötüntek. Ismét hány'tató rende!

вещем, mire 5szöri epés hányás ulán csak

ideiglenes javulás következeu, söt вы" a

fájdalmak а hasban oly crösek lettek, hogy

a Iegkisebb nyomást sem Lürte, s ámbúr

naponként 5--7 epés széke volt, hasa még

is puffadt шагам. Szükségesnek tartoiiunk

lehát erösebb lobellenes módlioz nyulni,

mely`a hihelöleg Штат |1аэЬёЦуа10Ьоъ elhá

тат képos lcgyen; 10 nadály és 1 i@ ne

hezéknyi higanyír bekenése гашением.—

Azonban ugy szól'váu semmi javulás sem kö

vetkezelt, meri. a hasfájdalmaknak igen»igen kis

enyhiilését kivévén7 a többi jelek me'g mindég

ugyanazon hevességgel kínozák а szenvedò't.

7éu ujonan'csak hánytaió rendeltetett, mire

8szori bö epés hányás és 752er zöld szék

letételután а fájdalom majduem egészen el

ищи, а Н: igen csökkeni, a szájiz jobb

lett, az étvágy azonban még vissza nem lért.

9én éjjel önként hányt ismétiüször; mire а

fájdalmak ésoa láz egészen eltünt, szájize

jó lett, e'lvágyu vissza le'il. - Fönmaradt

nagy gyengeség, mely azonban napról napra

engedelt. llyképen lábadó febr. 18kán ismél

lázlól, éivágyhiány-, föfájàs~és keseriLszáj*

iztöl lepeiett meg, mely jelek másnap még

nagyobb fokra hágtak. Azonban`20án ismét

‘ónként äszöri epés hányás és 65zori széklc

tétel következvén, az állapotjavult. —— А ja

vulás ezen idö óta állandó maradi és mar

czius 7én egészségesen bocsájtatolt haza.

K о pira Те гё 2 (1843ki jegyzökönyv

141 52.)11 hónapos kisded, 4 hélóiai bete

gcskedése után, julius llkén hozatván intéze

tünkbe következö kórJelek гарантии:

lázl hö és száraz börrel, gyors s teljes érve

réssel , nagy nyugtalanság, gyakori fájdalmas

sírás, a mìdön egyszersmind lábait erösen

hasa felé húzá, szabad, nem fájdalmas s

nem is gyakori köhögés, ржет. has, fökép

a máj tájéka'm, hoi keményebb is, anyomásra

fájdalmasnak mutatkozott, gyakori igen híg

savós zöld, eröltetéssel párosult hasl'olyás.

4 nadályt a májtájra, uiánn lágyitó pép

borogatásokat 5 bensölog 3 kávés kanálnyi .

riczin-olajt rendeltünk. Ezen gyógymód alkal

mazását nagyobb csendesség ós nyugalom,

valnminl n lz'iz kis mértékbeni csökkenése
követék. а szeïklrnéielekv azonban nem vál

вожак, és izzadás sem щитками, miért is

julius 12kén rendeltünk 1 szemernyi Dower

port salep-fözctben egész napi adagra, mi

re a has kiüritések is ritkábbak és sürůbbek

leitek; a láz pedig csekélyebh, és igy a

kisded nem sokára meggyógyult.

 

Közlénk щ szántszándékkal elösàör

egy nagyobb gyeŕmeken , azlán csecse

mò'n elöfordult csúzos epés lázat.

A mint e вы eset részletben legymástól

különbözik, ugy а gyakorlatban'ez álta~

lános és helybeli zavarok erej'e- s változ`é `

konyságára nézve számtalana kiilönbség, "

folytou pedig csaknem oly mindennapi s

fontos tárgya a gyakorlatnak a csúzos- e- ^

pés láz, hogy a kezdö, kinek-türelme a

következö sorokat magáiól el nem' uta-'

sítandja ——+ úgy hiszemv legalább pa’- '

rányi jet és hasznost talál bennô'k вуа

korlatának зачёт. - 1

Е kóridom koros egyéneknél нет"
ritkàn, kisdedeknél pedig igen gyakraril

az „alhasi láz (febr. вазах)“ fölilletes

fogalma s nevezete alalt -a szintoly fö

luletes szokásban lévö f öloldókkal

(solventia) és fölváltva штаны ox'vosol-` '

latik , és makacs váitozékony csúzos ter

mészeténél fogva naponként új reudele

¿eket -— mixturákal. hoz a szt'ínyegre 'és

-jól megzaklatja a kisded életmüségét,

mire az végtére vagy meggyógyul, vagy

meghal. Szigorú kórvizsgálat és kórisme,

egyszerü orvoslás, cselekvéstelen tür-elmo

. az orvosnak, és oly míveltsége, mely által

aszüló'kben is föntarthassa а türedelmetés

bizalmat - ezek nagyon szükséges gyógy

eredinényi föltételek e betegségben. Hol

а kórisme kétséges--olt inkább hagyjuk

О
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juk egyedül a természetet miíködni, 'sem

hogy az emlitett „solventiák“- s„purgan

tiák“kal závarjuk а kóriolyamot.

A keserü szájiz s egyéb alanyi (slib

jectiv) jelek, melyek értelmes hetegek.

nél az egész kórkép megalapitását köny

nyebbítik ~ nem léve'n' kisdedeknéi ki

pùhatolhatòk, csakugyan mi is nem min

den, ilyeneknek látszó bántalmakat ismei'

hettünk bizton s nevezhettünk csúzos- е

pésláznak ; hanem csak olylázakatnevez

tiìnk és orvosoltunk igy, melyeknél а

esúzos kórfolyamnak megfelclö jelenetek

—— nagy nyugtalansàg s ingeiiìltst-êg,l

forrósággal» Fólváltó, de nem enyhilö iz

zadások - mellett, kisdedeknél а kü

vetkezö tárgyilagos (objectiv) jelek vol

tak fölfoghatók: а kisded nella nyüg,

s ekkor nyugtalanul lábait emelgeti s

ide s tova,veti; а has többé vagy ke

vesbé pöffedt, s midön nyomjuk., kivált

а májtáján, a kisded lábait sokkel eró's

ben Fólfelé húzza-, nyugtalankodik és fáj

dalmasan sir. Egyébként gyakran magá

tól is erösen sir, s a feszült has felé

húzza föl Щит. — Ezen jelenetek mel

lett, többször napjában, az emlitett fájdal

mas nyögés vagy sirás után, erösroham

kónt és zajosan пазу mennyiségü big

zöld folyadék птенцы—ат е

pés savó. Bitkább ~az epés hányás; s

rendszerint ez inkább csak а láz kezde

tén tapasztaltatntt.-A hányás eló'tt a

kisdedek lábaikat nem szokták eró's sirás

alalt hányni vetni., hunem aránylag sok

kal nagyobb fejforróság és majdnem á

lomkóros elnyomatásban, nyögve, nyugod

tabban iekszenek.

Valahányszor hànyás vagy kiürités

történt, utána `a kisded nyugtalansága,

nytigése vagy sirása tetemesen engedetl,

só'ta lázat kivéve, rövid idöre majdnem

minden kóros jelenet megszůnt.>

Láztalan csúzos~ epés hasfçil ások

szinlc пазу szúmnial jövének elô' а kór

házbnn, s ezeket jegyzó'könyveiukben

„csúzos- epés hasfolyúsnak“ nevezénk; s

innét az látszanék következni, hogy a

mazokat„csúzos epelsáz“ nevezet helyett,

„lázas csúzos-epés hasfolyás nevével je

_lelhettük volna meg (tieberhafte rheu

matiseh-gallige Dinrrh'oen). De ezenlneve- .

zet azért nem volna lielyes, mivel acsúz

lázas kóriolyam állhatatlan természeténél

iugm, @zen hesiolyás és alhasi fájdal

massúg néha jó idc'íre megszůnnek, de

а 'làz azért еду cseppet semŕ enged,

söt többnyire ilyenkor —— ha csak rendes

börbirálat nem történt —— а forróság és

nyugtalansa'igy meg nagyobb fokra emet

kednek, vagy epés hányás jelenkezik. -

És nem helyes azért sem, mivel a csú

zos-epés láznàl még egyéb erc'is és ijesz

t5 zavarodások is tiínnek föl, p. _0. id_eigle

nes eró's fejszaggatás; slit nem ritka,

hogy а mint а máj izgatottsága s az е

pés kiiiritésck engednek, más helybeli

bántalom fejló'dlk ki~- izszaggatás, mell

szúrás, mellhartya-vagy agykérlob sat.

-s e szerint legjobb a Csuzos láz neve

zetét itt is niegtarlani, s az „epés“ szó

iiozzátételével annak k'ùlön.. módositásàt

kijelelni.

Jegyzökönyveinkben a „es ú z os

e p éslá z 90szer talúitatik, s mint fönebh

emliténk, oly esetekre -vonatkozik, me

lyeknél a csúzlázas kórfolyam

mellett ep és húnyás, vagy sa

vós epés. hasfolyás is jelen

volt, s a màj [На többé ke

vcsbé fájdalmasnak tapasz

taltatott.
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Ezen- csú-z o s~ epé sl {на k- több

nyire tavasszalës deszel fordulnak 016.-

A valóságos op és l'á za kfellenben, mint>

utóbb elöadandiuk, esak nyári hó'ségben

szoktak fejlödni», s nem járnak azen bd,

híg,savós zoldes hasfolyással, söt néha

a székelés csak ritka , és csekély щепу

nyiségü, de sůriíbb »epésanyagot hord ki

a testböl, aránylag sokkal csekélyebb Её}

dalmakkal, mint amazoknál. Ezen utóixbi

aknál, vélèményem szerint, а nagìI

höség alltel a vérben az> epés eleman'yag

szaporodott, tehát a vi-sszeres kerosvegy

fejlödött ki- ; amazoknál.'pedig а чёт ~efféle=

visszeres valtozást` nem szenvedett, ha

nem alkalmasint osak а. màjhárty a s

idegeinek csúzos izgatottsá’

ga okozza az cpés kivàlasztàst; és mivcl

többnyire egyszersmind a hashártya s a

belek is» a-eeúzos izgatottságben részesül

nek-_az epés kiválasztás savóssal kap

csoltatik- össze.

Amaffontos vérkorcsvegyi (Извле

res) szempontból könnyen megfogható,

hogy orvoslásunk lehetŕí si-kere vagy kara

miatt jói» meg -kell küliinböztetni neve-péri

lázal. a osúzos* epéstöl; mertmidön az

epés láz- és hast'olyásnúl n_hůsilô’ savak

és savanyú hideg italok rendszerint na-`

gyon hasznosak-- a csúzos epésnél ki».

vélel nélklll kâ'rtékonyak, só't `ilyen hatásu -

meg a .tisztahideg viz is.4 -Ellenben a -

mákony, mely czélszeriíen kezelve а csú

zos- epésláz föszerei közé4 tartozik —— а

та általános epés -koresvcgy mellettl nem

fogalegnagyobb- veszély nélk'úl alkalmaz

tathatni. l

Gyakran vlölötte lassu vagy rosz e

redménnyel orvoslám а kisdedek imez

csúzos- epés` “521111,- mégfaz <emlilett Vezi

gorúbb megkülönböztetéshez nem «jutot

tam: miszerintwa hûsító'kne k ef
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féle iázafk 's haisf-olyásoknà'l

nincsenv helyök. _A mit'mar az-egy

szer'ú csúzláznál mondot'tamy az itt is` all*

-ezen lúzak fo'lyama alatt az alhas ide'à>

gei oly éx'zékeny s ingerlékeny állapet

ban vannak, hegy általában kevés отоз

sàgot, sós tarralmút pedig éppen nem;

‘tůrnek el.

A há n y á s га nagy hajlamot gyak

run lehet tapasztalnnnk e láz Мам; a mi

inagában mar' агга int, hogy orvosságokï

kal kiméljüka kisdedet. Haazonban a há

nyás által epés'folyadék ürittetettfki, s- а".

kisded erre még nem javult, s6t‘ aigyo

mortáj pöifedt, а fej for-r6 шагами——

nern-` River italát, hanenflv hánytatólì" ad

tunk а. betegnek; söt volt esetn'nk, hol

ezt al kór_folyamafa|att 2 —— 4szer is-isÃ -

mételtükä igen jó eredménnyel. De soha

-nem rendelnök a hányborkvett'e'gyedül,`söt

többnyire сваи. а hánygyökeret.

A hánytató alkalnftanlieal iránt> дида

lában az áll, а: ты: а шиш füzetben', av

esúzlázrńl -szólván," emliték. Két évesniêJ'>

ii'jabbkoru kisdednél- néha igen nehéz a

hánytató javallatát kipuhatolni. Ha azon

ban а gyomor ninosen lobosallapotban,

а hánygyökér által взятым hányás‘leg' А

alábfb kârt nem fog okozni, s' gyakranf'

használ.

Ha а вуотог s a belek legfölsöbb’

rèsaébe'n'lob fészkel -a mit а gyomortäï

nagy forrósága, szomj=és a-bövën'ivottï.

víznek :kihányása , s'zlmetlnélküli nyögés;

s a hasnakfnagy érzékenysége-által (a

fölpoifed-tßgyomortájat gyengéden =nyom~

van) ismerhet'únk meg gnadályokat, s a

vérzés megsz-(ínése ulán- пазу hólyag'hd- 

zót alkalmaztun'k.' A sebesitett helyet az

tánezet-irral (ung. spermacet.) швами,

az egész haeaty melegen borogtmuk.l A

gyonriornaklobes.> a'illapotántilA ‘nem- авт-г
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semmìfóle nrvosságo'i. 'Nincsen orvosság

-akárhüsítöneh akár enyhitô'nek nevez~

zlìkazt-mely az izgatottságon ne üi‘eg‘

bítené. Ha gyomorlob van jelen, n lias

folyás igen csekély szokolt lenni. Ellen

ben ha 6 1101011 alsób'h részében létezik

056205101), a hasfolyás 501155010 hiàny

zik. De nehéz megismern'únk e lobot, ha

csak nem véres tamtalmu а ki'nri

tett. folyadék. «lgy -szime kisebb foku 10

bol. а csupa ideges izgatoltságiól nem ш

dunli; gnegkiilönböztetni; 'meri 02- utóbbik

is már nagyomijesztö jelenelekel szül.

А; Ьа51‘о1-у65гпак csúzos- epés

neme makacsabb a- tiszta (vérkoresvegyi)

epésnél, s> ily bàntalmu kisdedeknél oly

паду néha az» ideges izgatoltság, ho'gy

minden kanálnyi. hidegvlz, vagy akármi

más ital, melyetf a. beteg lenyel, tüstént

hasfolyás tárgyává lészen. Azonban ily

állapot ellen а hólyagliúzó képezi=

a fögyóg-yszert,' és, ha а gyomor

nem hántalmas,~ négyórànként iii- Э; gr.

Bower-por igen czélszerü segélysz'er. Ez"

csillapftváu az alhasi'idegek csúzos 12311

1011563615 a iájdaimakat, egyszersmind.

az epés és savós kiválasztás ellen',- e láz'»

bari-~-~l melynél általános 01165 visszeres

korcsvegy nem létezik  gyökeresen hat,

s a biráló izzadásokat is látszik cló'moz

ditani. Erre пазу iìgyelmet fordltunk, 5

a поп/0111011 csak. 4 -= 6 616011601 ad»

juk, liogye nagyïidöközökben megitél`V

_ hessük: val-jon egy `:irán yban a

hasfolyás megszünésé vel 15]

1511111- e az egész kórállapotot

enyhilc'í bôrbii'álat? — тем ha

ez nem 161160111, 561, ha rögtön 016119611

0 savós epés hasfolyás , a has pöffedtnek,

а fej elfogultnak, a kis beleg пуанта

nabbnak tapaszlaltalik~ tüstént himboj»

olajial vagy nlaios`csörével=gyengéd has~

111116512 törekszl'ink elò'hozni. Másféle has

- liaitónak a csúzos epés 1621161 nincsen al

kalmazhatàsa; minden egyéb kétséges,

zavaró vagy ártalmas. Tehát a Dower

pornak csak akkorvan jótékony hatása,

ha azt úgy adjuk, liugy általa netalán a

belekben mail' nagy mennyiségben 1111,“

laszlva lévö savós epés foiyadék vissza

ne Lariassf'ik.V` A mi 11161 el van választva,

annak a belekbó'l ki is kell mennie; màs

képpen az a belek s az egész _test 1250

Lott- állapotjávöregbílexidi. Tehát, а liim

boj-olaj (01. ric.) mintegy mellékszere aVv

Dower-pornak а -esúzos epés-lázban.-gf\."

Az édes higanynak - тонус! e kórfolyam

yban is szörnyü visszaélés történik -'

lört adagbani alkalmazßhatásárólrgimajd a- Y

16 z Lal а 0 csúzos- epés lhasfolyz'ism'il ‘ér

tekezendiìnk, s iu. csak ámnyih--jegy'zünkA

meg, h-ogy hosszas és Fúrkésmsmmel' kîsért’

gyakori alkalmazása 11160, azon1~meggylíx

zödést nyertiink, miszerint e г 5 s lá z- é 5

száŕ'a :iy forró bö-rn-él az 6de-s hi

-gan yi so'ha" s em ‘ke-‘lll irfendeli`

-nifa csúzos epés 162061 pedig csak a

következö környülállások alalt adjuk je

.lerileg e szert: midän a-SavóS epés has~- a1

«folyás a láz és lobosjelenetek enyhülése

után is lmakacsul fönáll ; 1010611 a hólyag

húzó s a Dowerpor kedvezó' hatással nem

voltak; 5 midön általános 'föltételekkénl

f-a beleg kisded jó alkatásu, nem sá

padt, nem görvélyes. Összekapcsoljuk azi,

többnyire Dowerporral több Okoknál fog* I

va: mivel e szert a kisdedek gyomra

így iobban 11111; mivel eképp egszersmind

az izzadások ~ melyek higannyali élés a~

lun mindig hasznosak- elömozdíttatnak,

5 а higan-ynak székinditó hatàsa annál

biztosban csupa mâsítóra (alterans) kor

lámziaiik. (Folyi. köveik.)

«Sehaepf
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Ug'yanezen e'rtekuze'snek mult fiizelhen meg

jelent elsö részében tiihb e'rtelemzaiiaro' падшим

usúszott he, mit kò'velkezöleg вешал; kiign

там: 80 l. 2. has 15 sur föl. galnnféreg

helyelt olv. galandfe'reg; _831. 2 ll. 11 п. föl.

kizaadásl'n пекут olv. kiizzadásra; _

84 l. 1 h. 4 s. föl.kópeznek helyelt olv.

képeznek;86 l. 2 h. ll х. Г. csózláz

xxi-lq! ‘ ›

lntézetek,

.l титра.“ kir. nrwosegyelülct

18Min dec. lßllńn tal-toit шею.

A kitiìzött tńrgyat „a s á p k ó 1- (с h l о -

l'osis) hńrom alakjál'o'l“ Dr Wagner

János szóhelike'ppen tál'gyalá. Legelöl is meg

iegyzé, miszerint e kórállapotokrúl mainap sin~

сцене]: megegyzö véleményhen az оптовой , >én

Iniszex'inl nz nagy hasonlatossággal bir» a v e’ r

t el e n l é gi (anaemia) állapoltal ‚ lnilöl azon

шт különbözik. Szerinte ‘a одр k ó nu n ö n e n1

nerdñlési e'letfolyamatńnak вы)"

zu vara, mely megváltozott v пне

szitésnel-hihetöleg n vér völ'enye

(ernox'in) e's vala csökkenésiivel '-

jár. Jellenizö hélyeg tehát itten : а n öi n er

на l é si z n v nro k. lnlnlt мамаши , б“? nem

engedheti meg а sápkór шитые: férlìiiknn'l és

Кого-Ь hólgyeknél. .. .. ‚

Észlelelei lzerint a nńpkór hámln f6 д

lakját шара-пай: l) Aiki tin «'i le g id e ge l

я á p k ó l' , lnelyïben а tengélefti>` mm1-ok телец

tńlnyomólag uralkodnnk eló' az idegrendszerí

заелась: annyirn , поду anmzokat miele-.nyA е!

homályosítják, .s az они ñgyelmét `egg/edili 6k

vonják тазики. Ezen ideges tiinemények бит

Iában hysteria шамана“- lnutalkoznak, kiìlönösen

рейд; au idegek' еще: ágazatniban, `mint migrai

ne, uivdobogán, gyomorfájdaloni , штата hi~

так ‚ alvnjárńság , ‘valnmi eleven “Шпик e'rze`

le a gyomorhan sal.

2) A màj és пер izgalottaágńval

s kán-us epeelvńlnlztńslal (Намека

t ö lt s'áp k ó r, hazánkban igen gyakrnn elöfur

rluló; 'llt a májfiineinények нэп-Некие]: гагат elöu

l-algók. A betegek pananzkodnak: rögfájdnlomról

а lzívgödörhen, szel'ek мы okozott пап-риги“

lágról , étvágyhiányi'ól 5 annyira , ho'gy néha а

bámnlásìg hosszú ideig пшик az ételeket nélkii

lôzni; továbbá nékszornláli'ól, mely вузы-пи

halmenéasel vállugnivnilép ТЫ; е mellelt a. köl

hártya sńrgńs Ч 'ai man'z гашиша: . az érverés

ízgatott : mit s á p k ó г о s láznak антипатий.

'- З) Böségeshńvndzá-s'lal беззе

k ö löl! в á p k ó r. А lzenvedò' egyének попа.

nynk , levcrllek , bágyndtak ‚ arczuk Весне" : el

noványodnak; ezeknél jönek eléhb *utóbb létl'e a

пи nyes kiizzndmányok n szlvburok

bnn nl. — Eten Мак mehel. едущий vérhiányhß

(anaemia) illal, '

 

T`á по: а. _

n lil helyell она. cenizläznál; _ 86|. 2 h. 4 s. a~

ll'llról: chemie um ot пекут olv. c hi n inn

.mol; - 87 l. h. ll' sur nlnluhól jpnldiv.

helyett oli'. pnlv. div.; _89 I. 1 h._ 20:01' ,a

lnl. nnc. 2 svenmis helyett olv. unc. dnas

etsemis;_891. 2 h. 13.sor. вин. izgntń

sok пекут olv. ízszaggntásoli; _ 90|.

l. h. 26 soi'. föl, hi _aan y ‘ h. olv. ¿des higanyt.

társulatok. `.[ f.. .IQ

.lz elsò' шк okalapjni nlnò'idegkó

ros testalkatbnn s az idegek -kóros ~hmlglllßlihln

rejlenek; a más odikst ülö астры д р, mij`

nak nliìköde'si zavnrai tételezik fölfa hermi

dik gyakran öl'ökösödési bántalom л .12 i 13

évcs leínykŕknál tnpasztalható, ha спешащи

járt igen lok vért чешет]: el. » i

A ¿gyógymóilra> nezve ‚дыба щ

jegyzi szgíhi; 1_., Schnee felecljilk> el, 4hogy Sej

löaéni kóránapoml. van выдан-к, .mi okb'ól lie

igyekezzük ш talńu rövidA idò' вы: meggyâ

gyitni akami. Meri. sok évekig tert el a beleg

ség, амид; t. i. не; a вещам; hc nenn végezte«

lett. 2) Шаьь idöben n нац. mintegy. {намиб

nyos Младенца telt szerl. As'. оценок}. i.> {под

nézetböl indulván ki, milzenint sápkúróiok've'..

rében hiányqsl в vérvöreny (cruorin) és а vu,

_ezen hiányqn leggezélimeriil»henVy az мы véltek

segi'thetni, ha an> életmiiségbe ша: visznek'é'l

‚познай Ье. Пс nieggondolyáu еду ljënzrôl ezt,

hogy а nfl-tömggben összeuen еды: kls mennyî

.ségii vas kering, s [шву à hún~ és вышка ét.

kekkel ininrlég némi vannennyise'g тень he az

életnn'iségbe, más réströl, Ъпозу n зёрна: nem

cunpán él e'gyediil ezen hiányon ,' hanem 4:2 6:2

szes élclmůség матрона“ шарит; méltán

шведа; кшащдшшв модный: h_elyes _volte

ellen, inely петли. a vas çgyeilììli és mintegy

kůlönnemü gyógyszereként ‚ценимых в ‚арш

nak. . Smiló; Seelzjlit` n, vg; I,in csak „az ` által ha

lályos ‚ hogy nz emésntést e's elnvkészíléstjavíljg,

s igy тающими“ _jóy vérképzite'st штаб], _

`Az nk о k выжидал-д nézve ища. подумай-“ч

aknak шиш: _l)¿ A tel ti _lnozg,inoklt,

kivált щеки“, hol напавшие Airánylmh >man_ch в“

test, в mezognak в (даты: _egyeu` riénzei,HA ilyegx

в palió-sul'olás; 2)4 A наг életcsségének

em clé sé t, mi legcxélueníìhhen- a xnár Boet

Маге ,ähnl парт, Шуи-родащкыдщъбпцёц

tör'lénennò' dörzsölélek eazközlik. y, ч _ ` ,

Külò'nösen pedig.: l) A z i d e gie s `~l ip.

k «if in 6 ку на; 61.» uw Щей“ Унт Шуе

modnánk ‚ иййяёдев_.и ìdeges tìineményeketel

hárítnni, штатами rilkán завышена tökélete

sen lnindaddimimíg'n щелей folyaxnatot nem

затмили meg. ¿Ártalmgsak az izgïsló sze-~

rek. ~ A l'ej és поток idegel fájdllmlibln

aikerrel ватными; a l z e' naiv; l niv.

шин-[ша]: nillapítisira a Haller anal;



.' .144 Táreza.

uemzö kórliineményelnek lecsendesitésére а ho

rqpiyámnegyviz. A bodárszerek általában, щепу

_nyirc lebet keri'xlendôk. A vaskészitmények kö

ай! ezen alak ellen legczélszeriibh а Ве5шяе1тг

iilegzsongitó feltvénye.

2) A második alakban a máj ё: lép 1255

tutt állapolját mérsékelt vérbocsátálokknl Штаб

heini meg, nem tiirvén úgyis n gyomor belsö

szel'eket. Így hát nndályok, kenöcsök , higanyir

él beléndek vonatból ke'sziìltek sikex'esck. ‘Eten

föli'll _i6 lelz a vél't száraz köpölyök által a

telinek más rélzére elvezetní. Mnjd imlét szikeg

él rhabarbarß видимым. Végrc az гидам-отёка:

vehetni elô; millö а gummi ammoniacum, az

valc'ie,(me|y а medencze заедет izgalólag hat.)

'A valkélzitményeket шишек, mindenik jó lm
_tiim 'akker , ' midön шашни. A Li m a tu r a

martin пошли tel-heli az eme'sztö életmůve

ket él kénkönegefl Шиш kellemetlen felbüfögéle

ket szîìl. 'Legjobb a széusnvnx гибкая, mint :is

v'ányviz. -

3., A linrlnadik alakban: n v é rfo l у á lt

¿s Iv érböle'g'et horostyánniegyvizzel e's kis

цацки lpecacunnhívll тину Haller snvńval шта

мы: mega tompult шаром“ nywíkfolya'sukkal а

je! v а s és a n`ya r о z s (песни: comuium) leg

likerelben павший, mely uióbbi ‘n luiszámot is

rendbe szokla hozni.

Dr vEckstein nz'elsò' alain-a nézve meg

jegyzét’ mike'nt az eddig is a sa'pkór е

reth istikus alakja alatt ismeretesvolt; а

málodik alnknt inkább k öveftkezeti AIiór

állnpo tnak гагат; s úgy véli értelmczhemî:

поду a nápkórbnll a lehelés folyamnta „синед

vén, a vér пенале: ez áltnl a visszcrességre

liajlanak, mibôl majd n sziv дот, gyomi'ocsának

tágnlásn támad, s ez iételezi föl nzlńn a test e

дуем, élelmůveiben is (máj ‚ Iép) a visszeres

‘vérpnngûsi «Ширмы.

A lair lényegét: a vérnek vegytani шт

zńsálmn keresi. Okát рева; szinte a megznvart

nelni müködésekben'vélì rejleni; mi köríìl két

миром vesz fel: vagy f; i. а nemi élet koráb

hun телам ki, mint a lölilii tesi; vagy más

részek elöbb fejlödnek ki, s a nemi serdiìlés

таты! el a töhhì mögött. Mind két módon n

'kórt feltélelezö disharmonia jön létre.

Legczélszeriibbnek tekinii az óvó (pro

pliylact.) gyógymo'dot; mi okból tiszta leve

д ôt é s m о 2 gá s t (lovuglást fe'riìak пойма

szerint) javall а sápkńros sziizeknek.

A vas készitme'viyek közt legeny

hébbnek inrlja a fe 1' l' u nl laeticum-ot, mi

vel ö rendesen gyógyilását kezdi, a Lim atu

rát, végre a szénsavns газы. Utóbbit

leghelyesben ugy adliatjuk: hogy kali carb о

nìcumot és sulfas ferl-it tragen! méz

gával lnbdacsokba шита: ölzve; mi-böl в vegy

ноты: uiánArcnn. dupplientum él fer

ru'm carhonicnm жертвами!

Dr B ru n n er: a lápkór a vérnek beteg

sége és в vér képlékenylége'nek kimerìtéséhen

áll. Ezért nem csak leányokmíl, lianem 55520

nyok- él fériiaknál is láiliutó. Az id_eges tí'lnemé

nyeka kóros vérnek vilszlintásáliól érlelmezen~

dôk. A lá pkó r szövetkezik néha giim ö k6 r

i'al, mely utólibi következmvnye'nek tartja а

lápkórt, нюансы]: n csökkent iìteresség és Пёр

lékenység minti.

D1' J an k о v ich: a vérliiány а ve'r mem'

nyiségi (5 pedig minden létre'szeineli) — a s :i 

kór minölégi változását ábrúzolja. Mino' kóros

»állapot bozza le'lre n millóségi vállozást, mnig

nem ludjuk. — Valjon az ideges tíinem'e'nyek a

nenni штатский! szál'maznak- e, evvel sem va

gyunk még tisztábnn; elöhl» l'ejlik mindazoknek

llapja a dúcmndmrbe'n.

A Чет-1102011 második e `lim-mn

d ik al ak ot csak nzöveményeknek llézì , meri

leorolabhan vizsgálva azoknt, mindenkor csak

az Меди-спите?! la'tjuk szenvedöleg. A газа!

.minden выдаст. mint kiilönösen hatályos нет?

ajánlja, minden esel re elöbb а szöveményeki-t el

hirílvín.

Dl' S c li l e 5 i ng e г: А ko'rok статна

.ban ólinjtja, hogy csak -n травмам: és gynkor

Inti haszon legyen sinórmértékiìuk. Azért az el

s ö a l sk ot nem lilgyhltja helyben, тег! Iii

szen nein ismer sápkól't ‚ ideng tiìnemények

uélkiil; a ez okbofl nz nem állliut meg mint kü

Кн: kóx'alak'. —- 0 czélszerůbbnek véli n “Ер.

k órt feloszíani eredetileges és kórje

lcnetiesr e. Azelsöbb elöjölieterethisticus

гагу tompa alaklmn. A lmisodlngos шайтан

lép és máj ve'rdúslággal jelenik meg. Gyakori

szövemény a aápkórhan а р е с е fé 5 2 k ek 1:61“

állapuljai, úgy поду ezeket ellińritván, meggyógyul

a sápkór is.  На a sápkór бань-з tiinemény-cso

porlozaiát felfogjnk. úgy az csak a n e mi ki 

fejlödés slakáb l esö nöi betegue'g le

end. Vannak esetek, hol szcrencsktlen háznslágu

мышек vngy üzvegyeknél kifejlik a sápkór; de

ezt il cuk a nenni élet nunmal il'ányzaiából

kel! értelmezni. E пени: mint kifejlödési fo

lynmnlot, csak lialkal Не" gyógyitani.

Mi e gyógymódot illeti, ily kiilön

bözö uöveményeken alapuló , s különbözö 01:01:—

bril származó kórban , k ii lö n l1 atá su szer

rò'l (speciiìcum) szó se leliet. Az e rede t i l е

ge s sápko'x'ban , mint kifejlò'dési betegségben,

petyhůdt, gyeuge kiilemnél s а t st папаша—

ruilt vliii'ejlésémêl a vas (багет ugyln, de vele c

gyedůl тын érünk czélt, lianem egybekötve

н ervinńkkal, sò't пуды-ан szeszes illn

tu szerekkel Вен ellene kiizdeniink. Gly 10

— 11 éves lánykáknál, kiknél a hóazám még

nem fog beńllani: jó пикапе! alkallnaziatnnk az

ńllatì изд-абы — Ó böse'ges hószámot e

vredetileg lohn sem tapasztalt sápkórban. Ем ha

lélre jönuc, mint âlmeneii Iagot я nápkórhoz

tekinthelni. I.

«_»
 ~
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Orvosi reform- eszmék ll.

Az új iskola és a régi practz'cusok.

Újabb időben Bécsben, hol egy e

gész évszázadon kereszlül józan kórodai

szellem vezérlé s diszité az orvosgyakor

lati iskolát, hol most is annyi derék s

talpra esett férfiak űzik a nagy város or

vosi tudományát és gyakorlatát, _ e kí

fejezés „új iskola, die neue Schule“ is

mét gyakran használtatik “orvosok által.

_ Micsoda ez az új iskola? mióta létezik,

miben áll? mit alkotott eddig?

Régenten a salernoi első keresztény

orvosi tanodában,a 14-dik században,

még szóról szóra taníttatott, s a kitaz

nult orvosnövendékek végpróbatételeinél

szinte majd nem betűről betőre kérdez

tetett ki az, a mit Hippokrates, és Ga

lenus, és Avicenna -az első 2000, a

második 1200, az utolsó 700 évek e

lőtt  írtak. Továbbra senki sem gon

dolt. Orvosi vizsgálódás és élő fürkészet

helyett sok évszázad íróinak munkáiban

mindég csak és szüntelen imez okosko

dás módját találjuk: „sic est- vel sic

faciendum : Avicenna enim dicit etc.“ -

és kiki'elhitte s e mellett maradott; és

ez tespedés volt.

A XVI-ik században Paracelsus föl

zaklatta, s lábaival durván széttiporta a

régi tanok eránti píetást. -- A XVlll-ik

században s a XIX-ik kezdetén” az orvo

sok gyakorlati iskoláját oly férfiak képezá

ték, kik elfogulatlan szemmel fürkésztek

az élő betegen; --Sarcone , Torti, Bor

sieri, Stoll, de Haé'n, Swediaur, Frank

és még többen- kiket nem valamely is

kbla-czim, hanem a természetet s hő or

vosi fürkészetet tisztelő Klio fogja föntar

tani a jövő kor számára.

Brown egy „új iskolát“ alkotott.

Miből állott ez iskolának saját alapja,

mindenki tudja.

És föllobbant Broussais, és

ismét „új iskolát“ alapított. Könnyu vol

na szinte megmondani, mi jellemzé ezen

»- úgynevezett élettani -~ iskolát. Ennek

is volt jelleme.

És a míg ez Franczhonban dühön

gött, Némethonban a természet-philoso

phusok igen magas eszméi ismét egy

„új iskolát“ képeztek. És ha úgy tetsze

nék, a nevezettekhez még némi „új is

kolát“ lehetne soroznunk.

Azonban, míg újabb időkben ezek

történtek - új iskolák támadtak és el

hunytak egymásutáni-az élet- és kór

boncztan, a hallgatódzás és kontatás, a

vegytan s a górcsői vizsgálódások napon

ta erősben kezdének fejlődni, — а gya

korlati téren pedig egyes betegségek- fő

1
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leg a mell-, bör- és bujakórok _` szinte

külön külön mííködések tàrgyaivá lettek.

Ha valaki azi kérdeznê: hol mü

ködtek az orvosok legelííbb legnagyobb

tfizzel ezen irányokban; holxtétetelt (már

mintegy 2O év elöit egy idííre а kór

boncztan — tulsággal —- а gyakorlali

gyógytannak alapjává; hol szorlták сзи—

pán helybeliségekre az égész kór

vizsgálatot, orvoslást és kórfogalmazást;

hol játszott ezek után a vérvegytan legre

ményteljesb szerepet; hol pendittetett

meg legelöször а kórok viszonyos kizáró

dása; hol hirdették а hallgatódzást és

kontalàst, egyedìili biztos és elégsé

geseknek a mellüreg bántalmainak megis

merésére s orvoslásuk irányzására; hol (í

zék а börkórtant csupán helybelìleg, ször

szálhasogató szemmel sat.; szóval - hol

döntetett legelöbb és legerösben romba

а régiebb önálló klinikai mííkö

dés, s hol emeltetett a jelenleg büsz

kélkedö „új tudás“ az ó’s tapasz

talati cselekvó's é g fölibe: -— az

elfogulatlan felelet: „Francziaországban“

— hangzik?

És mi történik most a franczia fe

l'úletességet, és lármás, túlzó egyolda

luságot eddig mindég gúnyoló németek

honában? ~ - és mi Francziaország

ban! Ez utolsóra felelek. An dra] -- а

mindég eredetileg müködö, saját útjain

зама, öszinte пазу Andŕal -— kinek utol

só munkája olvasásra nagyon érdemes

-saját fejlc'ídési tévutjain is eredetileg

járván keresztül, az újabb vizsgálódások

nak egyoldalu, túlesapongó ir__ányai és

hiteitôl fokozatonként elállván- jelenleg

a tudomáuy ‚дам te'telez't a бесдеЪе z's

me't vísszañelyezett re'gz'ebb szellemü, ta'

gasb “(подай kór- eis gyógyfogalmak là'

ke'len'teìe'm haszua'lm' баз/едим. Шт

fêjló'dz'l: Fra/zczz'aorsza'gban a ló'bb iz

be/i лав-завешан tripas.- legelâl dy

патйтш, azla'n humoralz's/mus s те!

[elle solídz'smus.

És ezek már több évtized óta az

iskolákban egymás mellett történtek és

történnek; de az életben több és na

gyobb помёт.

Az életben a hit és pietas minden

ügy és tárgy iránt пазу fölrázódást szen

vedett; e zendülö mozgalom mellett. né

mi való és jó nehezen állliatott meg; az

orvosok- azaz: a gyakorló orvosok i

rànti hitel és kegyelet pedig sokkal na

.gyobb mértékben csökkont ~és szált alá,

mint bár mely más rend, vagy osztály

iránt. ‚

És ez ugyanazon idöben történt, s

egyaránt mindég nagyobb mértékben

а mint az orvosok új meg új tanokat és

iskolàkatl alkottak és alapltottak; és a

mig legújabban Ausztria székvárosában

is tudományunk traditioit, só't az egész

eddig fönálló épületet minden'únnen le

rontani kezdelték, s a régi hit és „sze

rencse-m'uvészet“ helyibe, új iskolàkban

újabb míîködéseknek igaz eredményeit,

mintegy talpköveit a jövendö „mathema-~

ticai“ gyógytudománynak, büszkén hir

detik: addíg az egész orvosi , rend, a

nem orvosi közönség bizodalmát és tisz

teletét majd nem egészen elveszté.

Hogylehet ez, mi lehet ennek oka

és összeñiggése ? - Talán a régi orvosi

ép'úlet ténytelen gyengesége , vagy talán

az új iskolai constructiók merészletcs е

rötlensége?

Еву jó barátom -midön kimond

ván а bennem gyökerezö véleményt: mi

szerint az oi'vosok iránti nagy tisztelet

ezelött csak пазу nimbus mellett létez

hetett ; 5 hogy nem birálván meg eléggé
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az orvosok, mily gyógyeredményt sza

badjon a gyógyszernek, — s milyet a

természetnek —- egyes esetekben — tulaj

donítani -- gyógytapasztalati épületünk

szerkezete igen íölületes módon történt;

s az egész épület. ingadozó alapján többé

dísszel föl nem állhatott --azt felelé:

„Е nagy hiányokat, e túlnyomó fö

„lületességét az eddigi gyógytannak ép

„pen nem tagadom; s ez így nem ma

„radhatott meg. Az egész csak egy gyen

„ge deSzkázatu, nagy gálya volt, mely

„csak a mult kornak nyugalmasb szelle

„mi tengerén állhatott fon épségben. 

„E hajón sokat kellett bontani és recon

„strualni, elvetni és beléigtatni, szóval

„az egészet újítani és erősíteni, hogy a

„korok folyamában tovább haladhasson.

„De. midőn a“ néző közönség azt látná,

„hogy valamely ős líniahajó tökéletes wrak

„ján, a rajta lévő tengerészek tarka se»

„regben nagy zajjal ide tova ugrándoz

„uak, némelyek az árboczok romjain

„vakmerő bukfenczeket vetnek, és sokan

„egymást heves rohanással fejbe, agyba

„is lökik-akkor a néző közönség "e ha

„jótól s e szenvedelmes tengerészi csa

„pattól , bármily lángész is lakjék benne,

„elvonná a hitelt és tiszteletet.“ Nem hi

szem ugyan, hogy dolgaink éppenséggel

egy hajszálig így államának; de mégis,

úgy látszik - hogy nem igen jól állanak.

Mindenesetre az az „új iskola“ szó, az

eddig sok új iskola-antecedentiák miatt,

kissé kellemetlen mellékhanggal bir.

És létezik-e most Bécsben, vagy

másutt új iskola -- olyan t. i. mely egész

len saját és reményteljes új elvekkel bir,

és a töredezett hajón többet javított,

mint rontott? Mert hogy ezen hajó olyan

volt, és maradand is olyan, melyen foly

ton kell bontani és lerontani, s újat ioly

ton hozzá alkotni —-— ennél bizonyosabb

semmi sincsen. És már jó ideje most

annak, hogy tudományunk , leginkább

kórtani részének, gyarapítását , ábrá n -

dos eszmélkedések helyett, több-

nemüjelestermészettaní irányok

segítik elő , melyeknek hasznát csak szel

lemtelen emberek tagadhatnák -- jelen

és jövendő becsét és hasznát, ha a gya

korló orvosok e segélyeket ön

álló józan szellemben fogják

használni. Mindez már több évtized óta

Europe főbb orvosi iskoláiban legalább

in thesi áll-t. i. azon tanulmányok

haszna s azoknak józan szellemmel való

használata. Ha pedig az „új iskola“ mást

jelentene és tanítana, - olyasmit t. i.,

mi által a régiebb klinikai tapasztalat tel

jesen megsemmisíttetik vagy elmellőz

tetik, ha dogmatismust tanít s mathe

maticai tudományt ígér - és ha ezen új

iskolához magokat valló gyakorlók

csupán szemeikkel és kezeikkel forognak

a beteg körül, az ész pedig és gondol

kodás a vegy- és boncztani termekből

meríti fürkészeti folyamait--akkor sza

badjon az ily új iskolát komolyan kérdez

ni: mit mívelt, mit alapított eddig?

Mily becse s állandósága leend némi

eféle , mostan dívatozó új tantételnek _

azt csak a jövő fogja elhatározni. Hogy

p. о. а hagymáznak sajátságos feh ér

n y és v ér ve g yét (albuminöse Kra

se), tehát mágát a hagymázos kórfolya

mot nem lehet soha és semmikép'gyógy

szerrel csökkenteni, vagy visszatartani;

sok idült bőrbetegséget pedig, mint

helybeli (parasit) kórfolyamokat csupa

külső orvoslással bizton gyógyítani: .

e két, például fölhozott dogmaticai állítás

szellemét tán igen sok eszélyes és gon

dolkozó, el nem fogult gyakorló - egy

li
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mással föl szeretné cserélni; azaz: egy

könnyen nem log meggyőződni arról, hogy

a hagymáz már kezdettől oly elhatározott

és másitbatatlan és örökké csonkítha

tattlan folyamu betegség legyen, mint a

himlőkór, mely ellen tehát alaposan mit

sem lehessen tenni sem nekünk, sem ajö

vő kor orvosainak; az erősb idült bőrbe

tegségeket ellenben helybelíleg bizton és

veszély nélkül csupán külsőleg gyógyít

hatóknak nem egy könnyen fogja tartani.

Az „albuminöse Krase“ s a „parasiták“

elfogulatlan szellemü gyakorló előtt mai

nap még nem szentírási igazságok. -

Egyébként mindezek fölött majd az évek

folyama log végképpen határozni : valjon

igazságok és hasznos dolgok-e, vagy

sem? De mivel az évek inuit folyama

eddig is efféle eszméket és igazságokat

nagyobbrészt mások és újak által sem

misített meg, sőt mivel azon új tanok

legújabb és jelen korban, a segédtanul

mányok munkás műhelyeiből számos gya

korlók által bona üde, sőt bizonyos büsz

kélkedő passioval fogadtatván el, több

nyire csak mint változó napi tünemények

szerepelnek - szükség volna elvégre,

hogy mi gyakorlók e részben ismét önál

lóbban s szigorúbban működnénk a- bete

gek körül.
I Ha igy nem cselekszünk , nagy za

varba esbetünk. Mert ——— hogy példát

mondjak-Engel azt állítja, hogy a gü

mőkór rostonyás senyv, mely rostonya

mint túronya módosítva rakatik le a szi

lárd részekben; e senyv tehát a hagy

mázzal —- mint febérnyés senyvvel -

nem fér össze soha. Mivel pedig a ros

' tonya szikeges (natron) vizekben fölolda

tik, a gümőkór ily vizekkel orvoslandó.

Andral s Gavarret azonban azt mutaták

meg, hogy a gümőkórban, ha csak lob

nem csatlódik a gumókhez, a rostonya

mennyisége éppen nem nagyobb a ren

desnél a vérben; tehát rostonyás senyv

ről (hyperinosis) nem lehet szó. És Bec

querel legújabban más módon tett nagy

szerü vegykémletek által ugyan ily ered

ményhez jutott. Tehát lehet-e vagy nem

а gümőket szikeges vizekkel meggyógyí

tani? Én nem tudom.

A régíebb gyakorlók azt álliták:

hogy azon rostonya, mely a kibocsátott

lobos vér felületén torlódik össze, a

rendes állapotu vérnek rostonyájától kü

lömbözik. --—- Újabb-kori híres boncz- és

vegytanorok ellenben azt mutaták meg,

hogy az egyik olyan rostonya, mint a má

sik. És legújabb időben Mulder ismét azt

bizonyítja, hogy alobterményes rostonya

vegytanilag tetemesen különbözik amat

tól. —— Tehát kinek van igaza? Én nem

tudom.

Számos ily példákat lehetne még e

lőhozni. Hogy angolkóros egyéneknél, és

szlvbántalmak mellett a túlnyomó vissze

resség (vcnositas) miatt, gümők absolute

nem állhatnak lön, vagy elkrétásodnak,

--hogy ezen állítás nem hasonlít a ma

tbematicai törvényekhez, azt egyébként

én is bizonyíthatom ellenkező kórodai s

kórbonczi tények által. Eféle vizsgálódá

sok és eszmélkedések szépek, fölségesek;

csak az a baj, hogy életműves testekben

tán igen kevés az absolut törvény

-- kevés az élettanban, s gondolha

tólag még kevesb a kórtanban; és ha

szenvedellemmel hajhásznak ezek után

némely német orvosok: bármiként mond

ják is, hogy ők most nem eszmél

kedők, nem többé tudományos ábrándo

Zók, hanem hogyaz új iskola érzéki

tényekhez ragaszkodik: mégis könnyen

történhetnék meg, hogy a rajnántuliak



utóbb még azt moudanák: ces sont des

visionaires. v

De térjünk vissza. Mert tán én is

v a k m е r ó’ e n tovább meutem , mint

kellene. Majd félre is értenek. Tudomá

nyos „status quo“ embernek pedig ne

méltóztassanak tartani. lgen is kivánom

s méllánylom eló'retörekvésüuket.

És ha е jelen kort csak 2 — 3 év

tizedtó'l kezdve összehasonlltjuk a mult

tal- minden esetre k е 11 új törekvósek

lételét elismern'unk. És ha azt mondjuk,

hogy ezen törekvések szclleme az, mely

a természettant és egyéb segédtanulmá

nyokat a régenten egyed'ul járó kórodai

lürkészettel s gyógy-můködéssel kapcsolat

ba hozá; mely minden útmódon, boncz«,

vegytan és górcsö által is ilgyekszik a

betegségek nemeit és természetét földerí

teni; mely elismervén, mily nagy fölüle~

lesség létezik eddìgi gyógytapasztalataink

s gyógyszeri hitünk mivoltában, а min

denek fölött fól'úletes pharmacologiát jó

zan s szigoru kórodai kisérle

tek által ügyekszik átalakltani —— akker

fejct hájtunk clötte. De ha e korlátokon

szenvedelemmel lúl megyen: akkor mi ezen

új szellemi párthoz nem akarnánk szá

miltatni; s tudom hogy ily szellemet

Bécsnek derék gyakorlói is igen nagyon

sajnálják.

A ló'dolog s leg'udvteljesb czélunk

minden esetre az ‚ hogy t eki n tv é n а

betegségek szernélküli gyó

gyulásait, ezentúl gyógysze

reinket czen fontosszempont

ból tanuljuk megitélni, válo

gatva alkalmazni ~- és sok е

setben nélkülözni. Ez leginkább

gyakorlali, betegágyi föladat. Mert ha a

segédtermészetvizsgàlat valaha bizton

meg is mutatandja, hogy e vagy ama
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kórlolyam yalett, a vérnek vegytani Кок-сво

sodása e vagy ama létrész, sav vagy lu

gany, fehéruye vagy rostonya, vagy tú~

rónya elöuralkodásán alapszik —-— innét

még nem következik, hogy а vegytanilag

ellentétes anyag, szóval, hogy az ösz

szehangzó vegytani javallat sikerrel or

vosolaudja .a betegséget. _ Hisz nem

vegytani mühelyben dolgozlk az orvos,

hanem élö testben. Tehát ismét s ismét

azt mondom: tisztelet becs'ulet a segéd

tanulmányok mfvelöinek; de a gyógyá

szat leginkább csak józan s elfogulatlan

kórodai lürkészet és gyógyszerì tapasz

talatok által fog tökéletesíttetni. Sz'ukség,

hogy az_ anyagi vizsgálodások mellett mi

gyakorlók el ne felejts'uk, sätszüntelen

Vmég gyarapítsuk а nevrodyna

mismust, mely leglöbb kórok kútfeje;

melyet nem tagadhatniazért el, mivel az a

bonoz- és vegyml'íhelyekben nem láthatò,

s az éló'n kézzel nem tapintható »- hisz

az élet sem tapintható!

És miben áll tehát az általam már

sokszor emlltett önálló, elfogulat

lan kórodai furkészet és tapasztalat?

Вову magyarázat által senki félre ne ér

tsen ‚ inkább példával szolgálok.

Swediaur a csúzlázas kórlolyam

rövid vázolásához e jegyzékét ragasztja:

„Arthtrilis rheumatica sibi relicla certo

temporis spatio inorescit, doneo acmen

seu summum gradum attingit, in quo

per aliquot tempus persistit; deinde gra

datim minuendo, tandem aegrum perfecte

sanum relinquit: sed quandoque , praeci

pue methode debilitante tractata, levato

dolore in membro affecto, subito Caput,

cor, pulmones ~vel intestina aut vesicam

male aflìcit, et syncopem, `pneumoniti

dem , dysenteriam, ischuriam , delirium,

subsultus tendinum inducit etc. etc,
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quandoque etiam fit extravasatio hu

moris, tumorem album dictum formans;

aut liquidum extravasatum cum mus

culis, tendinibus et ligamentis in mas

sam solidam concrescit, ankylosim aut

akinesiam immedicabilem formans. -—

Quum hic morbus instar phlegmasiarum

phlemonodearum , saepe pulsu frequenti,

` pleno , forti et duro, aliisve phogosis lo

calis symptomatibus stipetur, plurimi,

imo fere omnes auctores, eundem ut fe

brim inflammatoriam primariam, debili

tantibus, ovacuantibus et praecipue ve

nae seotionibus repetitis tollendnm esse

docuerunt; doneo 50 circiter ab hinc

annis amicus meusHugo Smith, medi

cns Loudinensis. sagacissimus observans,

dolores in hoc morbo frequenter vesperi

exacerbari , eundem tempore remissionis,

ut febrim remittentem, cortice cinchonae

officinalis, non obstante pulsu frequente,

pleno et duro, aggrodi tentavit, idque

successu felicissimo. Sed probe notandum

est, hanc methodum nunquam cum suc

cessu adhiberi, antequam remissio dolo

ris evidens et urina lateritia apparere

contingat. Haec methodus deinde ab aliis

medicis Londinensibus etc. etc.“

Még sokkal jelesben, sőt merem"

mondani kór- és gyógytani tekintetben

összehasonlíthatlanul ir a csúzos láz és

kóridomokról, ez előtt már egy és félszá

zaddal,Sarcone, kinek olvasását gya

korlóknak nem lehet eléggé ajánlani. De

Swediaurt azért nem czéltalan olvasni és

idézni, mivel az ő már egészen rend

szerezett munkája, az utolsók közé tar

tozlk azok közül, melyeket félig meddig

még a régiebb iskolához lehet sorozni.

Kérdem az elfogulatlan orvost: mit

tettünk hozzá a csúzkór vizsgálódása és

orvoslásahoz 4 évtized óta?-- De nem

csak hogy hozzá nem tettünk, hanem azt

hiszem, hogy a csúz, sőt általában a

lázak orvoslásában egy Sarcone, Borsie

ri, Torti és Frank hozzánk képest némi

elsőbbséggel bírnak. Kételkedem, hogy a

gyakorlatnak oly nagy részét képező csú

zos kóridomok- melyek valamely eg y

ségbe soha öSsze nem foglalhatók

kórtani vagy orvoslási tekintetben valaha

is más úlmódon annyi gyarapítást nyer

hessenek, mint a tiszta kórodain.-És

mennyi teendője volna itt a gyakorlónak,

sőt mennyi minden lázas kórfolyamok kö

rül, elfogulatlan kórodai analysis és syn

thesis által!

Én részemről tisztelek egy Engelt,

s minden természetvizsgálót, ki önál

lólag s szabadon dolgozik tulajdon kö

reiben, shypothesisek alkotása nélkül

szinte kevésre mennek; helyeslem to

vábbá az új iskola -— р. o. Dr Dietl —-—

azon gyakorlati oldalát is, mely az eddigi

gyógyszeri tapasztalatok felületes, ingado

zó vagy alaptalan mivoltát szemeink elibe

helyezi; de nem egyezem meg , sőt szo

moruan visszaborzadok azon szenvedel

mes büszkeséggel alkotott új gyakorlati

positivitásoktól, melyek kora szülés gya

nánt csak éretlen, meg nem élő terménye

ket és zavart szülnek.

Nagy a különbség a politica s a

gyógyászat közt, A politicában egyezke

dés által előbbi alkotványok helyébe tüs

tént újakat lehet fölállítani- mert ezek in

ultima analysi többnyire csak emberaka

rattól függnek; a gyógyászatban ugyan

nem nehéz, és szükséges sok eddigi a

laptalan alkotásokat eltörölni; de újak

alkotása csak igen nehezen, és lassan

ként történhetik meg.

Szép föladata volna mai napon az

orvosi történetek tanítójának, az ilju
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εε8ιτεινε; ε ιθΒΟ88ΒόιΥΘΌΌ Βόι·68οτιι6ογ6Ι‹,

Πιθωθιέ ΙαιΙϋιιιι6ο ΒἔΥΘΙΘΠΙΓΘ 86οι ιιι6Ιι.ειειι

ΜΚ, ι€8Ι1 ι“οοιο8ο!ιοεΙ: τ6τ8ι6ιι6!‹ ο Βεί88 θ·

ότι; 6ιι6: μοι Μ" ει εΒγν6ιδιι6Ιι ποιο

$18ΙΙ ΌΘίΘ88ό88 Ιιει!ειιόό ιιι68ιενει·οι ε έγε

τιιοτ ιιιϋιι66686ιτ: ιοοεο ε 8ι6Πιόι·, 8ενΙ‹6ρ

268, 826Ιι8ιοι·οΙέι8 εγειιτειι ε: 6Ιδτ6ι·Ιι6 Μρ

ιι6Ιι, 66 ΒγεΕι·ειι ΒΒέ582011 ι8 !ιιέιιγιειιεΙι 68 ε

τ68ει!ιόι·ο8 6ιιι68:0686 οσοι Γεω" ε Ι6Βιο!ιΙ:

6ΙΙεροτοεο νεο, 68 ο8ορειι ε: @με νι88Ζε

Ιιειιό οο!εοΙ«ιει, ιιιιιιτ ει ιοΒειό τέιρ8ι6ι·6Ιιε0,

ΜΝ, 8 Ι6Ι68 ιτεΙοικει ο6ιιι Βιι·Ιιετι:Ηκ ΠΙθ8. ····

Πο ε Ιιόι·ο8 6ι·26ιι6ογ868· 68 επ 6ιι6Ιιιιι Ι6

ν6ιιι86ις ε" 686ιο6ο 86πι ιιιάογιιιι. Α:: οιιι682

ΗΜΘΠΒόε ι8 Ιοιι6ι ]θιΒΙ1ωιώΠΥ |ΚόΓ]ΘΙΘ 68 ίδ

Μοι.εΙοιε ε Ιιο€68οοΙκ , πιο οι ι6οοιηιω Μογ

ιιγ6ο 6ΙοέιιιιοιιΙ‹, ιιιιεΙειτ ιιι6€ ο βθωε868

ίοΙγνέι8ι κοιτα. - Α π38πιώι· Μπιτ ο6οι Μια

ιιιεἔι80ἀιεἔ05 νει" κόψει ΜιοτεΙοιιι, ιιι6Ιγιι6Κ
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alapja az emésztetlenségben rejlenék. Továb

bá, bár ha rásitkór néha esztendò'kig fenn

áll, a nélkül hogy jelentékes zavart hozna

elö, s többnyire egésîséggel végzödik:

mindazáltal néha komorkórba (melancholìa),

örjöngésbe (mania), nehézkórba (epilepsia) s

más ismert agybántalmakba is átmehet, mi

alatl. a gyomofalig szenved valamely anyagi

váuozási,`1egfólebb is ha müködési гыуаша

zavartatott meg. ‘

A rásztkór természetéröl. A

rásztk6r nem edénybetegség, nem az аду, vagy

gerinczvclö valamely részének gyuladása.

A gyuladás vagy rövid idö alatt eloszlik,

vagy genyedésbe megyen (ц, mialatt a rászt

kór sok évekig fenmaradhat7 és végre még

ìs egészséggel végzödhetik, mi minden азу—

heli genyedési folyam eszméjét kizárja. —Е

kór nem lehet vérlorlódás sem ; mort avér

torlódás alatt Csak átmenö vértöl duzzado

zást értünk, e fogalom tehát ide nem alkal

mazható, minthogy a rásztkór igen hosszas

ideig tart; értünk pedig alatta visszcres túl

telést, melyetl a visszerek falai gyöngesége

tart fenn, bizonyos visszértágulatos állapot

ját az edényeknek, melyet ugyan a kórboncz

által föl nem találunk. Azért is azon orvosok

legközelébb vetnek az lgazsághoz, kik a

rásztkór alapját az agynak bizonyos izgatott

ságában keresik. -A mit azonban közönsé

gesen izgatottságnak mondanak, aligha teendi

e kór lényegét. A rásztkórban az agy- és ge

rinczvelö vesztenek erejükböl, mialatt a cse

lekvöségrei hajlam nagyobbodott bennök (ki

sebbült hatástehetség, túlos izgatottság mel

lett.) А rásztkóros lelke mindég munkában

van, de egy eszmét soha sem, vagy ritkán

tart erösen maga elött, mindég új benyomás

éretlen gondolatok sorozatát hívja benne lét

re, melyek más, éppen oly éretlen gondo

latokńak ismét oly gyorsan engednek helyt.

lgyra lelki tehetségek, bár folytonos тип—

kaságban legyenek is, valódilag soha sem

gyakoroltatnak, és a lélek határozatlan- és

gyermekessé lesz. Igy van a dolog а testi

benyomásokkai is: a beteg azokat еду pilla

nat alatt megérzi, bármiiy csekélyek Iegye

nek is azok, de éppen oly gyorsan el is fc

lejtkezik rólok, mihelyt figyelmét más tárgy

vonla magára. А fájdaiom oka nálok gyakran

csekélyszerü, úgy hogy aztföl nem fód'óz

мещан, és hajlandôk vagyunk így kiáltani

föl: „Oh! ez puszta képzelgés!“ Pedig a

fájdalom valóban Гоп-6, hangos panaszra ger

jesztö, mit azonban a figyelemńek más tárgy

ra való irányzása legkönnyebben semmisit

meg. A mozgási idegekben éppen ezen gyön

geséget találjuk fel, bár itta cselekvöségrei

túlos hajlam nem oly általánosan mutatkozik;

mindazáltal mutatkozik az most az álombóli

fólriadás  majd görcsök, néha valódi rán~

gások мы, nevezetesen azon esetekben, me

lyek nehézkórba mennek által. E szerint а

rásztkór az idegrendszernek kimerülési álla

potja, mely hajlammal bir, a túlmagasztaltér

zékenység következtében ‚ további nagyobb

foku kimerülésre. f

A- rásztkór okairól. A rásztkór

öröklési rósze а polgárosodásnak.-Testünk

elpuhulása, például a melegre vonatkozólag,

elökészl'tö okul szolgál, a benyomásoknak

egész sorozata azonban szintén кыш okként

munkál. Az utóbbiakhoz járulnak а különféle

induiati mozgalmak, léles italokkali élés, igen

izgató ételek, éjjelezés, szereimi kihágások.

G y ó g y m ó d. Eltávolitandók az indo

kok; a beteget ha lehet utazni kell küldeni,

különben testileg és szellemileg7 mint hozzá

illik, munkában kell tartani; a lovaglás fö

gyógyszer; továbbá az étrend szabályzása,

a léles itaioktól, és az erös füszerektöl le

hetöleg tartózkodás; a testet nem kell na

gyon melegen шпат, nem kell sokáig alud

ni a betegnek. Hideg leöntözések, melyeket
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ogy kissé magas iiò'mérsékletnél kezdîìn'k, s

mindég bidegebbre megyünk át, vagy ha er

re nézve nagyon gyönge volna a beteg, 111

deg esövlz-fürdöt alkalmazunk -egy öntözö

karma segélyével. Ha a beteg vérböségben

szenved, haszuosak a kis véreresztések, na

dályok, és véres köpölyök segélyével, to

vábbá a sós hashajtók, melyeket azonban

nagy óvatosság mellett kell alkalmaznunk,

561 jobb, ha illendö vékony étrend által pó

toijuk ki. A zsong-itó'és keseriì .szerek ma

gokban vagy égvényekkeli egyesületben gyak

ran használandók, e részben a könlegeg

(автомат), mint legjobban elbirható izgató

szer ajänlandó. Ha az emésztési tehetsé'g

meg van törve, ezt rendes utjára kell ismét

visszavezetni. ‘(Lond. and Edinb. monthly

лот. 1842. April.) '

Nová k S.

40. А türlóvéz önkénytes és

természete gyóg'yulása fölöttí ész

“MNHN Dr Vanier du Havre-till. —

Az igen fiatal gyermekek'légzö müszereiben

rìlíkán talàlhatnì gümô'ket; dr Thore 1842

Ьеп 835 gyermeket bonczolván a lelenczdé

ben egy napostól egy évesig, nem talált gü

mö'ket csak 13szor; a viszony tehát mint

1: 64hez. Еву évtò'l kettô'ig a tüdögìimök

közönségesebbek, itt a viszony ugy volt,

mint 1: 121162. А második évtöl fölfelé je

lentékenyül szaporodik а gümökórosok száma.

Szerzö minden választás nëlkül egy»

mäs után 197 egyénnek (2 évestöl 76-ig)

légzô můszereît vizsgálván meg, kik а 1‹6г—

házakban kiilönféle betegségekben —— söt egy

szerre megölö sértések miatt is haltak meg

virägzó egészségök k'ózepette, következö e

redményre jutott. .

А 2-15 év közöttiekben Z része az

elhaltaknak (33: 45) gümökóros volt. '135

személy közlil 15- 76 év között 116 ese

tet láto'tt, hol a iûdökben а h'örgdúczokban

több тазу kevesebb számú, új vagy régi

gììmò'k voltak, s igy 6 esetben 7 közül1

melyb'öl következteth'etni, hogy az életnek e

szakában bizonyos Fóltételek mellett a 1111181

Ьеп а gümök jelenléte igen rendes, hiány

zása pedig valódî kivétel. Налет nem kö

vetkezik, hogy a gümök tökéletesen kilej

Iödvén halált hozzanak mindìg, sò't legtöbb

ször önkénytesen gyógyulnak kmeg a termé

szet ereje által, s e módok: 1. А kire

kesztés (sequestration), midíin' а ‘tüdö

gyurmájában saját hólyagokban vannak be

zárva a gü'mö'k; melyhólyagokgyakran 10652

nemů, lmàskor rostos >zillományból szerkeszt

vék. 2) A megkeményedés (indum

tíon), midön a gümö kemény, szivós, vagy

száraz és morzsolëkony апатит válik,

mely állomány mészeny ‚ szikenybül továbbá

szén- és villsavból, kénsavböi sat. áll; így

sósavas szikélecs, kénsavas sz'îkéleg,r sat.

3. Átváltozás fekete tîìdönemü a-~

ny a ggá. Ezen gyógyulásmód igen különös;

gyakran látunk ily terményü mär kemény,

összeálló ‚ de köver tapintatú anyagokat, fe

kete folt alakban, vagy színte ilyen szi'nü

szalagokat mutatva; gyakran gümökkel 1611:

fekete körök is mutatkoznak, s a gümök

gombostü hegynyiek, melyek barnálló anyag

közepén ülnek. 4. Fölszivás. (absorb

1100), ше1у gyógymód különbféle, tojásdad,

kör a'lakúvá teszi a gümöt, ha az -még tökéle«

tesen fölszl'va nincs. 5. Kivetés (elimina

110); szerzö ezt .nem Iátta csupán a hörgcsö«

veken át torténni; ez pedig úgy esik meg,

hogy a tüdöröl leszakadoznak a gümös a

nyagok.

Gyermekéknél a gümöképzésbenl 1121—

tárvetés гика, а 3 evtöl 15ig 1261, в itt

kettò' gümös kívájulást mutatott; késöbb 15

évtöl 76ig a gyógyulás igen közönséges. —

Szerzö gyermekeknél is ugyanazon átalaku

lását vevè észre а gümöknek, *mint 1010151

il
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шипы, kivévéu азов átalakulási módot, mely

ezen kórterményeknek a fekete anyagtól lett

átszürödésének eredménye. Gyermekeknél is

behegednek a genybarlangok, mint felnöt

teknél.

A hörgdúczok gümöi is oly módon he

gedhetnek be, mint a tüdöbelíek, t. i. a gü

möképezte barlangcsák meszes állománnyal

töltetnek be többnyire.

Szerzö vizsgálataiból kijö, hogy a gü

mökór nem olyan, mint а kökem, mely lé

nyegére nézve gyógyithatlan, hanem gyó

gyulható; csupáe nagysága és пазу mér

tékben lett kifejlödése teszi azt veszélyessé,

minthogy az életre legjobban megkivántató

nemes életmiivekre szokolt leginkább iész

kelni. (La Clinique des Hopit. des enfants.

N. 6. 1843.) Károlyi.

41. [Неон] bujakór-tana alap

elvei- Ricord bujakór-tanában ezen alapel

veket állit fel: A bujakór elöállása és tovább

terjedése valamely különnemü októl függ;

bújakórnak mondhatni széles értelemben min

den kóros bántalmat, mely többé vagy ke

vésbé, egyenesen vagy nem egyenesen nemi

közösülés eredménye. De e kórok két osz

tályra szakadnak: 1. Olyakra, melyek a

különnemü októl nem iîiggve, naponként,

bármi k'óriilmények кыш is támadhatnak:

egyszerü, nem mérges és ragályos bántal

rnak, ~ Syphiloide. 2. Olyakra, melyek

kül'ónnemü, minden mástul különbözö kór-októl
függenek és ragályos természetüek: - Sy

philis. Ez ulóhbínak három különbözö kor

szaka van; az elsö korszak az elsöfokú

(primarius) kórjelekct, mint közvetlen ered

ményeit a ragálynak foglalja magábanf

ilyen a bujafekély; -a második kor

szak magában foglalja a másodren dü bu

jakórt (syphil. secundaria), mint a helybeli

méreg fólszivatásának eredményét, mely га

gadós ugyan, de be nem ólthaló; ilyenek a

bör-bajok, és lakonyhártya sebei,

szivárványlob stb; а harmadik kor

szakban а harmndrendü (harmadlagos,

syphilis tertiaria)bújakór tünik elö, mely nem

ragályos és be nem окнам; itt a kórjelek

és kóros változat/ok az albò'rön, altakonyhár

tyán, rost- és csontszövetben mutatkoznak.

A bujakóros nem ragályos betegség minden

pillanatban származhatik, lehel. ugyan hogy

elöbb is meg vala; а valódi, szòros érte

lemben vett bujakór már ma eredetileg nem'

származik, hanem szorgalmas vizsgálódások

után szòlván - egyszer származott magától,

és érintkezés által egyik egyériröl másikra

lön átiìltctve. Elöállásának —— mint más kór

mérgeknél -ideje nem швами, gyöngébb s

hevesebb változati szakokon ment már ál

tal, 'és nem kedvezö külviszonyok közbejöt

tével ismét a Fernel és Fracastori rajzolta

vészes idomot öltheti fel. (Medic. Jahresbe

richt, v. Canstalt.) Ká rolyì.

> '42. A bécsi авто? tárulat

lßlaiki jun. havî üléseíben оным...

аи" tárgyak rövid летные. —

А bécsi orvosi egyesület junius 6kai ülésben

1843. Dr Seibert 180 esetet emlitett, hol a

viziszony (hydrophobia) kitörése vala váran

dó, söt sokakon ezen rettentö kór k1 is ü

tölt és 1Зап meghaltak, bár a Lalic gyógy

módja egész terjedelmében használtatott is.

Maroschetli nyelvalatli hólyagcsáít Seibert

egyik betegén sem tapasztalá, hanem néha

jöttek elò' csomócskák а nyelv alatt, -mint

néha másnemü betegeknél is megtörténik. -

Ezen csomócskákat karczozta Seibert , -kü

lönben pedig az ebharapta helyeketégette és

reá körösbogár-porral kevert basilik-kenöcsöl.
(unguent. basiliconis) rakott hat héten át;

belsöleg körösbogárport és édes higanyt

adott.

Ugyanazon cgyesület. junius 6án 1843.

а tóbbek közt :_1 tüdövész ragàlyos¿
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vfag'y nem „еще: voltát vevé täg

lalás àlá. Prof. Lippich e kórnak viszonyos

ragályosságot tulajdoni't, s azi hiszi, hogy а

zon országban, hol a gümökór minden más

kórfolyamok fölött uralkodik--mint p. Bécs

ben-nehéz volna e kórt ragályosnak állí

tani, ellenben Olaszhonban7 1101 а tüdövész

nem járványos, annak ragályossága fontos

példák utàn itélve csaknem általános bizo

nyos. Mások többen szóltak e vèlemény el

len, fólhozván, hogy ha Löbben laknak е

gyüvé zárva, kik közül sokan l szenvednek

tüdövészben, legt'óbben mentek maradnak e

kórtól, vagy ha valamelyik megtámadtatîk

is, ezt nem a ragálynak kell tulajdonítani,

hanem az egyén tüdövészrei hallamának, és

a kedvezötlen életviszonynak. — Рг. Lippich

elöhozta még a golyvának a 3111116

kórhozi ellenviszonyát, saját ta

pasztalataival lépvén fel. Összehasonli'tva a

karinthìai és karnioliai népfajt, melyek kö

zül az elsö Га] rendszerint golyvás, a karnio

liai pedig tüdövészre hajlandó alkatlal hir;

és ha egyik a másik Fóldére megyen lakni,

r'óvid idön azon fóld kórait is gyakran örökh;

igya karinthiai Lüdò'vészre hajlandóva', akar

nioliai pedig,r golyvássá losz. Pr. Rokitansky

is saját tapasztalata után mondá, hogy e

két kór ellentéte az által is nyilvánul ‚ hogy

a tüdövészes egyénnek golyvája lassanként

elvész, és a golyvaképzò'dés ellenben a gü

möképzödésnek határt vet, ha nem ввё

szon is; теге 11а igen kicsiny agolyva: úgy

az a gümökórral megfér, a пазу golyva

ellenben kizárja a gümöket. - Ногу pe

dig e két kórra az égan és az ivóvi'z mino'

sége пазу behatással van, mutatja az, hogy

_ sok helyen vannak vizek, golyvát növeszte

` ni képesek (Prof. Heyne emli't egyet Vösen

dorfon ; — így Erdély паду hegyei közt is),

és itt nagyon ritka a tiìdò'vész; máshol pe

díg vannak .golyvaellenes (iblantytartalmú)

viiek, hol a tüdöilêsz könnyebben kilejlödik.

(Zehetmayer.)

-A junius 23kai üiésben 1843. Рг.

Lippich еду beteget mutatott elö. a ki 26 é

ves korában januar 3. 1843., miután ezelò'tt

nehány nappal meghülés következvén, jobb

melében és jobb véknyában, nagy fájdal

makat érzett volna: jobb oldali melhártya

izzadmány kórjeleivel vétetett fól а kórház

ba. A folytonos lobellenes gyógymód ellené

re is növekedtek, a kór 21ik паша táján, a

mel- és vékonytáji (regio lumbalis) fájdal

mak, annyira hogy félni lehetett, nehogy а

beteg véknyán tályog származzékl minthogy

különben is gyuladásos állapoti kórjelek 11111

tek elö a jobb vese táján. 28ik napon nagy

mennyiségü nyirkos genyes vert köpdösött ki

a beteg, melyre a jobb melhártyai kiizzad

vány kórjelei tüntével, gümökór és a vék

nyoni tályog jelei fejlödtek ki. A dec. lichen.

carajeen- használata mellett folytonosan tar

1011 а genyes köpés és sorvasztó láz, 11113

nem a 104ik napon a bélcsön á't вену iìrit

tetett ki; erre a jobb vese táji fájdalom és

daganat lassanként 'szünni kezdett. A sphae

r0cocc. confervoid. fözet és a kénsavas ki'nal

használatára minden kórjelek javultak, úgy

hogy a beteg május utóján ágyából felkelt.

(Dr Kluky.) Károlyi.

43. ¿statistica сваи tévutakra

vezet az orvos-gyakorlatban, декад

leg Dr Trousseau-nak7 à Neckerkórház or»

vosának leczkéibò'l kivonatban adjuk ezen igaz

eszméket a czímre vonatkozólag:

„No ütközzetek meg uraim elöre ezen

nagy igazság hallásán , t. i. hogy az általunk

leirt kórok, más, ugyan ily nevü kórokhoz

kevéssé hasonlítanak, sò't néha ugyanazon

kórok ogy nap, sò't игуан azon óráhan is

változnak s egymástól igen clütnek. Ha az

1841ikì hökköhögés-járványt, annak nehéz

alakait, veszélyes voltát, szöveményeit sat.

Ü
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gondolóra vesszü-k, vizsgáljuk meg сваи hat

év mulva és itéljük meg valjon az akker he~

állandó vagy mutatkozandó hökk'óhögós u

gyanazon kór lesz~e, mi volt az 1841iki?

„És mest már ha statisticát, akartok

vonni, mi-ly nyomorú tévelygésbea шагай—

tokl Kisértse'tek csak meg az elsò' járvány

ban alkalmazandókkal, s meglátjátok 111113105

toba eredményre juttok! A statistica embe

rei nem emlékeznek még meg eléggé a je

len idö Hippocratesének, а magy Sydenham

пак iszonyú tévelygésére, ki elödei irásaira

nem ñgyelve, hosszú kort érve sem látott

nag/,y skárlátkütegúárványt, s ezen veszélyes

lázas kórŕól аи mondá: „Vix nomen morbi

meretur“. Ez volt az ö orvosgyakorlaitának

eredménye. Kevéssel az ö elhúnyta utáu

Nagybrittaniáhan sokkal veszélyesb skarlát

járvány állott be„ mint maga a dögvész, mely

egész tájékokat telt néptelenné. A statistica

készitök nem látják át, hogy e tények min

dennapiak, midön párizsi kórházaikban а

legpontosabban szàmol-ják ki a betegsógek

tartóssági ide-jet, és kèt év , vagy 10 Мир

mulva vizsgálataik eredmónyéböl törvc' nyt

nlkotnak, mely tö rvény már csak egy má

sik departament-ben sem alkalmazható; a

rothasztó láz, és hagymáz, mely eleinto 4

»- 5iket гада-(1011 а holtak közé, máskor

minden másodi-k beteget áldozatúl kivánt, s

isme't máskor csa-k a. 18 «20adiknak kedve

zett. És haAsonló tények történnek Párisban,

а. `staitisticuscik szemei elölt, saját kórházaik

ban — 5 ök ezt látni nem akarják ? Két óv le~1

folyása alatt száz gyermekágyi lázat gyógyitn

пак oly könnyilkct, melyek nevezetes 1161131

nyüséggel engednek a hashajtóknak és ét~

iendnek, ~ és ime veszélyes alakot ölt а

kór, mely közönséges erös gyuladúsát hoz
za elöI aA méhanyának, has- és tüdölu'irtya

lob, vértorlódások az agyra , pókhállókén'c,

tojáslîészekrev, nedvgyülem а medencze sejt

szövetére, a nyìrkedónyekre, anízesülések

re napi renden. vannak , ellentállnak miaden

gyógyszereinkñek, s a szàmtalan мамаши

rakásra húlnak el. -— Ёв`е gyermekágyi láz

аза]; tegnapi; mint à Sydenham skarlátja az

öl. követök elött-ez is oly törvényt ösmer,

тег: új szövemények keltek fel sokat пуа—

mók a mérlegben, és a ránk tukmált 161

vén yek et fölforgaták, miuthògy hiányzott

a természet Vszentßsitésse !! (Gaz. 11. Hopit. et

Bullet. gen. d. ther. med. et chir-11842.)

Károlyi.

и. A из: kòlbnncztnnl takin

tetben; Dr és Pr. Engel Józseftül.

(Folytatása all. Köt. 171-ik lapon megkezdett

czikknek.) A vérnek szabályszerü szelkeze

tétöl általában véve ватта eltéré-seket

ismerhetni meg'. a vémek mennyisége allta-y

lában nagyobb vagy kisebb, а nélkül, hngy

az egyes alkatrészek arányának tetemes vál

tozását ki lehetne mutatni. Általános vérbö

ség (Hyperämie) igen gyakran а vérnek а

lább leirandó visszerességével, általánosvér

hiány pedig а. savós kórszúnynyal esik ösz

sze; min-dkettö végre az emlitett állapotok~

ba megyen által. Vérböség a közép életkor

ban fëltünö kövérséggel, vérhiány, mindenl

életkorban jön elö; új szúlötteknél ke-vés sü

rů sötétszínü vér találtatik s ilyen gyerme

kek rángó tünemények k'ózt halnak meg, пазу

pedig edényeik kevés híg, halvány vértfog«

lalnak magukban, mi különösen olgau gyer

mekeknél gyakori tünemény, kik iöletetnek.

Fölnötteknél kevés big vér tal'áltatik; de

rostonyœaludékokkal; ezen vérbetegséget é

letben sápkóros tünemények gyaníttatják. -

A második férñkorban ismét megsürüsödött

vért találunk. —— Minthogy a vérhiány mind

gyermekeknél, mind pedig komsoknál 2 :i

lakban tünik elö, ezért az ezen egyéneknél

kül'ómbözö küllem által is nyilvánul; vérhi

ànynál sötét es. siìrü vérrel a hör sovány,
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száraz, sitaétl szx'm'á., а kéz és мыла]; ваш

ritkán kékek; hol a vér híg, folyó., лампу,

ott а hör рам, gyakran keveset beszüröd~

` ve, halvány. Általános vérböségnek kimene~

tele többnyire csak süly, vagy általános аз:—

kòr (Marasmus), soha sem- megyen az tulaj

donképpi. lobos állapotba дна]; terménykép

zò'dések ilynemü vérbetegségeknek nem sa

játjai.

Ha a vér -kifejlödésében vagy elöfe

siet, vagy hálra nia-rad , tehát minöségére

nézve а külömbözö életszakoknak kellöen

meg nem felek, akkor az izzadmányképzödé»

Бейте nagy mértékbeu izgat. a) Túlságos

gyors kifejlödés; az újszül'óttek vére

olyau minöségü, minö rendescn csak a 20

-30 éves korosoké; ilyen esetekbon a vér

мазь—‚над rostanyadús izzadmányokra s név

szerint gümökórra. Ezen Шарм többnyiro

karcsu termet, virágzó szi'n és gyöngéd й—

пош bör által külekezik. Korosoknál az elsö

férfikorban gyakran a másodiknak visszcres

sége jelenkezik, s hájlerakodáso-kra, genyes

fehérnyés izzadmányokkal végzödò' gyuladá

sokra teszen hajJandóvá; sok fatyuképletnek,

mint а rákelfajulásnak alapját Yeti meg; egy

szerü aszkórrá, ritkán sülylyé változik мы;

ezen ál-lapotnak sommi bizouyos kiilleme (ha

bitus) n-incsen. А második férñkorban gyak

ran azv agg aszkór (Магазины senilis) mutat

kozik, mely is tetemes izzadmáfnyfolfyamok,

нищем gümökórok, rákok, vérhœak,` hagy

mázok вас. kö-vetkeztében fordul elö, vagy

реф; elò'rement terményké-pzödések nélkül

lép föl ideges egyéneknél, külünösen pedig.

idegkóms asszonyoknál; a мы gyakran rög

_ ша kö-vetkezik be.-b) Összes vissza

fejlödés agga-styánoknál 2 alakban fordul

elö: магу t. i. mint az aggkorig elhúzódott

visszeresség, beveny; savósffehémyés tar->

talmu terményképzödésekkel, a mig futó

csúzos es köszvényes timemények az alap

Мачта: ugyan дышим, de вдувает

mind annak tulajdonképi. természetét elfd

di-k; vagy pediig a vér azoa minöséget mu@

сак, mely az elsö férfikornak зайца (ellm'f

змеи: üterességi; ezen á-llapottal mindener

terményképzödések járnak, melyeknek föal

katzészét igen hegedékeny rostonya képezi.

Az úgynevezett közänséges betegségeknelc

leggyakoribb forrását a vérnek azon диарее

ja. képezi, midön annak közelefbbi alkatré~

szei kiilönhözö arányokbam állnak egymáshoz,

ugy annyira, hogy egyik alkatrész a töhbie.

ket menuyiségre nézve túlhaladjaf, s ekkép»

pen, a- verno-k sajátságos boncztani двигать

kölesönöz. Az egyik, vagy máslk alkatrésa

nek elöuralkodása szeriat, 3 nemen különböz

tethemi meg ezen osztályban: a rostonyas, а

fehérnyés és a sa=vós vérvegyet.

I. A rostonyás vérvegy. Вове:—

tani bélyeg: öregbiedett és tömöttehh meg

ailvása` a vérnekr mi mellett azonban nem

lényeges dolog, valJou lobhártya képzödik-e

vagy sem; a rostonyának ezen- elválása шаб

betegségekkel való szövetkezésétöl таз, mi

nél inkább meg van akadályoztatva- ezek ál

и! a tüdöbeli vérkeriugés, annál nagyobb а

rostonya-elválasztás; mindazonáiltal ez ma

gában soha sem bizonyi'thatja beV al lobos vér

vegyet. A hullák ezen vérvegynél зады ösz

szehúzódási és ellentállási fo-kot шайтан

majd nem minden életmůveikben ‚. а roslnak

nagyohfb 'ósszefüggésével és szárazságával

összekötva. A vér leginkább a szivben- s as

пазу ütereknek kezdö részei-ben душ összxi,Y

méfsékelt mennyiségbeu találtatik а vissze

rekben, a hajszáledényekben igenv kevés.; av

ñnomab-b edényekben nem alszik meg a vér,

aközép átméröju' erekben aludß'kokat képez,v

melyek annál nagyobbak és tömöttebbek, mi

nél közelébb fekìisznek az edények a köz

ponthoz. Еву másik (б bélycge eze-n vérmi

nöségnek а rostonyadús és terjedelmes iz
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zadr'nànyok 'képzöd'ésm melyek a vér tulajl

donságaira is módositólag hatnak. Rostonya

dús‘kiizzadások a savós hártyákon jelennek

meg, melyek mintegy sziirò'it képezik avér

`tömegnek,' s ezután mindjárt a tüdötérim»A

‚ belben. Ha a kiizzadott rostonyának tömege

nem.oly tetemes, hogy az életmiiségnek,

rostonyában való kimerités következtében

tönkre kellene mennie, akkor a vérben két

következmény«állapot léphet Fol. А tömegé

ben-alászálitott vér még képlödékeny, vé

kony vér- és rostonya-lepényeket képez, az

cgész életrnüségre nézve azonban mennyisé

gileg elégtelen ‚ s hamar fejlödnek ki az asz

kórnak (Marasmus) jelei; vagy meghl'gul a

vér, s képez még ugyan rostonya-hegedmé

nyeket, de nem vérlepényeket, és t'óbbé

kevesbé hamerl általános vizkór fejlödik ki.

Ha az egyén már az olsò' és második férfi

kor határszélén áll, akkor terjedelmesebb

kiizzadások után, a vérnek visszeressége

sokféle kórtüncmények kiséretében léphet

föl. Izzadványok, melyek ezen vérvegy ál-l

tal hozatnak létro, ha nem igen terjedelme

sek, gyorsan indulńak az életmüvesedés fe-*t

lé, vagy pedig gümökórokká képeztetnek ál

tal- Bonczlani oldalról csak egy oka fedez

hetö föl, s ez is igen ritkán: a balszl'vnek

túltenyészete, a jobb szivnek egyidöbeli túl-r

tenyészete nélkül. Ezen nemhez tartoznak:

tüdölobok fiatal erös alkotásu személyeknél,

mellhártyalobok, szivburoklobok, tömött és

szilárd csontolc gyuladásai, agykérlobok, to

vábbá tüdò'gümò'kórok, méhgümökór, mint

a méhtakhártyára történt izzadvány, elgümö

södölt agykérlob, giimös savóhártyalobok,

végré а gyermekágyas láz, kivévén a visszér

és nyirk-edénylobokat. — (Wiener Zeitschr.

1844. 2.) ' `Meczner.

45. A ‚ниц-61; Dr Heh ra Fer

din a n d t ul. Az elsö iró, kinek munkájában

jegyzetek találtatnak a rühönczröl, E b n

Zohry (1197).v lgen kis állatkákról 'szól , mi

kèt tetükkel hasonlit össze , s Sy ro n е se k

nek nevez, melyek a kezeken és lábakon

a hör alatt mászkalnak, s vizzeI-‘telt bobor

csók (pustulae) támadására szolgáltatnak 0

kot. Ez idö óta nem történik többé emlÍt-és

a rühönczröl egészen a XVII. századig ;'lé

tezésükröl való tudomásunk azonban nem

merült el a feledékenység örvényébe, mint

hogy a pórnép, kül'ónösen Német.- és Olasz

honban, megtanulta7 vagy 'ór'oklötte azon ü

gyességet, 'miszerint a rühesek böréböl ш

segedelmével állatkákat tudott kihúzni (Ва

sonlilsd össze Moufet, insector. s mini

mor. animal. theatrum. Lond. 1634. Cap.

23. p. 266» -A rühöncz történetére nézve

lásd Frank Jos., pr. med. univ. prae

Cepta. Ed II- P. I. Vol. Ill- Sect. II. p. 166.)

Moufel pontosan írja le az rühatkák szé

két, valamint az általuk okozott járatokat és

.börkiütésekeh ~ Ö kiviile még На upt

mann A., Hafenreffer, Ludovìcì

D., Morgagni és Ettmüller sat. io

vábbá Bonomo és Cestoni, Lanzo

ni ésÍMead, Storch, Linné, de Geer

is szólnak е tárgyról, mig végrc Wich 

mann a rühnek támadàsát, elterjedése't és

valódi lényét helyesen ki nem fejtette. Ezen

egészséges theoria ugyan egy idöre a nedv

kórtan által ismét háttérbe szorittatott , s

nagy fértiaknak sem akart sikerülni a rühön

czök föltalálása, de mióta В еп u cci (1834)

а rühönczöt minden idöben ügyesen elfogni

megtanulta, azóta Raspail és Albin

Gras, vizsgálódásaik és kisérleteik által a>

rühöncz-elméletnek helyességét minden két

ségen túl emelbék, s ezen helyesség nem

csak Franczia-, hanem Némethonban is álta

lánosau ismertetett el. Sz. e'miatt csodálkozik,

hogy' még újabb, egyébkent becses börkór

tani munkákban is rühes csipösségröl, rühes

átlételekröl sat~t`órténik szó a rühröl. H0
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lényénék, eredetének és orvoslásának tökéle
tes és helyesv ismeretéhez juthassunk, arról

kórismei, kóroktani és gyógyta

111 tekintetben értekezik.

I. Kórisme. Minden mcgbetegülése

az életmüségnek, ennek bizonyos élettani

változásai-állandó tünemények által

jelenkezik, mik által 521 megismerni s ha

sonlóktól megkülönbóztetniképesek vagyunk.

Minthogy а hasonlatosság, melyet sok be

tegségnek- tüneményeiben találunk, könnyen

alkalmat nyújthatna azoknak egymással 1е

endö fólcserélésére, ez okból föképpen az

állandó tüncményeket és bélyegeket kell fól

kùtatnunk, mi által a betegségnek jellemzése

adatik. S e ijészben semmit sem határoz a

zoknak_ nagyobb vagy kisebb száma, 5515—

gyetlen egy bélyegzô' és állandó s csupán ef

zen betegségben elöforduló kórjel elegendö

leg különb'ózteti meg azt minden egyéb ha

sonló betegségtô'l. A rühnek bélyegzö 1161

jele: а hámban lévö járatok és ba

rázdák, s az azokban tartózkodó

r ühönc z (Acarus scabiei, Sarcoptes homi

nis). Atka nélkül nincsen rüh; a ŕühöncz van
elöször jelen, s ö általa okoztatnak a kiiité-

sek, melyek azonban sokféleképp'en 51515—

kulva, s különféle okok által átváltoztatva

tünhetnek elë. Ezek tehát mint nem állandó,

csak lassanként fejlödö tünemények a rühnek

lefolyásához és nem kórisméjéhez tartoznak.

Az atkajáratok különbözök, a szerint,

a mint hosszabb vagy rövidebb ideig állanak

160, fiatalabb vagy öregebb egyénnél for

dulnak elö, a mint a beteg'egyén többó ke

vésbé tisztátalan munkával foglalatoskodik,

vagy pedig a tisztaságol. ápolja, így, p. о.

ha a rüh csak rövid ideig áll ymég fön 115151,

vagy 1100111, р0115 börrel ellátott betegeknél,

kik a tisztaságot ápolják, a rühönczjáratok fe_

hér, gyengéden kigyódzott (soha egyeêl

nes), kissé fölemelkedett 1"' egészen töbh

l

hüvelykig hosszu vonalok; ezekkül'ónféle 11у1—

15501151 55 kivájásokat csinálnak; és vag-y а

járatnak csak egyik végén (f a rkvég) 1115,

gömbölyüded ,` rendesen s'ótétebb színüy fól
dagadással (a.rühöncz fészke) birnak, vagy azl

ellenkezò' végnek is ‚(а járat fe j végé 11011)

1115 bubornya (Knötchen),_ hólyagcsa vagy bo

borcsó vet határt. *_ На a~rüh már hosszabb

ideig állott fön, vagy ha öregebb, 11521515

150 55 vastag hámmal 151151011 egyéneknéll

fordul elö, akkor а rühönczjárat nem fehérl

többé, hanem vagy rendes bör-szinü, vagy

pedig a 5201101, a mint a beteg színes, be#

mocskoló munkával foglalatoskodik, barnás,

feketés, vagy fekete, minthogy a járatnak,

bár mily módon okozott színezete, annak

csak tökéletes elpusztulásával törölhetö el.-

Végre а rühönczjárat még hosszahb ideig való

tartása 51151 15 módositást szenved. Fris ál~
lapotban emelkedett, nem igen hosszu 55

16115151е5е11 zárva van; miután hosszább ide»,

ig állott fön, lapos, gyakran több hüvelykfl

nyi hosszú, és .vagy nagyobb kiterjedésében,

vagy legalább fejvégén nyilt. Ez onnét szárÄ

mazik, hogy a fejvégen képzödö 150155161

karczoltatik, vagy 5011511 hÍg 151151111511155
egyéb módon üríttetik ki, ezután Atehát csak

@gy hüvelyböl áu, те1упе1< Г66е12е15 151111

s csak a fehéres oldal hámszéleket tünteti

szemiink elibe, melyek a járatnak inég 1611ч

álló maradványaiba nyilnak. —- Végre 15154;

1011 még a rühes kiütés 161611 15 vl'utnak lelv

azaz azon hámrétegben, mely a bubornyák,

hólyagcsák vagy boborcsók fódelezetét képezi,v

Ámbátor a rühönczök a testnek minden`

részein jöhetnek elö, sz. azokat mégis csak
a kezeken, azìalkaron, a láhakon, а yino-r

nyon és borékon, a mellkas 1110155 felületén

s néhányszor a téijden találta; atestnekl

egyéb helyein _soha sem fedegett

161 rühönczjáratokat. Ezenjáratokban

az 51115 mindég azoknak egyik végén tairtímfkof:4
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dik, minthogy az élete Yogytáîg задав 5111-111

ját mindég hos'szabbra fúrja, 's a csiuált uton

solia vissza nem tér. A rühönczöt tehát a meg

jelelt vegen Ice/ll keresni, melyet könnyen

ismerhetni meg a járatna'k kis, gömb'ólyü

ded ñìldagàdàsán, különösen akkor, 'ha az

elicnkezö ('fej) végen valamely kìütés képzö

Gött. Е czélra :rz oltanytünek hegyét 11005111

juk vizìrányosan a riihiìnczöt befeöö ‘h'ám aëlá s

ezt a 'tilhegynek oldalmozgásai ä'ltal elvá

lasztjuk egy darab hosszáig, mi által az äl

lai lemezt-elenlttetik, s hosezú szöreivefl a 'tü

hegyre ragad, vagy 'pedig azt azon kis mé

lyedésböl, a 1101 tartózkodik, tüheggyel

könnyen kiemelhetni. _A rühöncz mint kis,

тез-101161, gömbölyììded test tilnik 016,

melyen а 'fegyverteîen szem egy sötétebb

роты, а2 állat fejét és 'elölábait külömböz-l

teti meg. Valamely lapos testre, külön'ósen

a bôrre têve, az állat gyakran mozogniI söt

futni kezd, s ogy perez alatt И hüvelyknyi

utat csinál. De ha elfogáskor megsértetett, vagy

ha'az egyéb módon veszté el szabad 11102311

sát, akkor csak ingadozást vehetni észre,
vagy vpedig egészen mozdulatlanul fekszik.

Összenyomván azt a két hüvelykujj körmei

1162611, 110501116 roppanást 'hallhatni, mint

midön tetüt, vagy bolhát ölünk meg.

Górcsö alatt a rühöncz nem keveset hasonllt a

tekenösbékához; teste majd nem monoru,

z'óldes-szînû, a hát ágas-bogas kiállványok

kal és egyirányu harántvonalokkal ellátva;

a hasfelületen 8, hagymaalakn hüvelyekbe

rejtett, láb találtatik, melyek'böl részint ho

ázabb és rövidebb szò'rök futnak 1:1, részint,

nevezetesen a 4 elsön szivornyák (Saugnäpfe)

vanna'k; a Те] 161‹а1а1:11‚ 5 szivánnyal (Saug

rìissel) ellätott. Az eddig megjelent ábrázolá

sok k'ózt szerzö egyet sem ìsmer el tökéle

tesen helyesnek , в ezért egy új rajzzal 5201

gâl. Fö'ltalálván ekkép arühönczjáratokats a

zoknak lakóît, а bántalom, melyet 0161102

nak, mindenkor rüh, bár mîly tunemènyek

és kiütèsek legyenek is jelen a börön; a

zonban ezen tüneményeket is szükséges is

merni. Elörement, különñsen az Азу mele

gében s felhevülés által erösbödött viszketés

után, a kezek- és lábakon részint halvány

vörös bubornyák (papulae) támadnak, melyek

vakarás által jobban megvörösödnek, 65520—

nyomva néhány csepp vlztiszta folyadékot

önteuek ki s ezután összeesnek, s f'ólvakar

va, ezen folyadékon kivül meg néhány csepp

vért is mu'tatnak, mely megszáradván, ké

söbben mint kis fekete vörös pörk az eze

lött itt létezett 'bubomya helyét jeleli meg;

részint a kczck- és lábakon 1:15, többnyire

gömbölyü, viztiszta folyadékkal telt, 2111211

szó1 a repedésig kifeszltett hólyagcsák kep

zödnek, melyeknck tartalma vagy kì'ómlilr,

ha fólvakar'tatnak, vagy pedig eleìnte savós,

zavaros, végre genyes természetet ölt ma

gára, azaz: boborcsóv'á (pustula) változik àl

tal. Ezen tünemények ismételve lépnek föl a

testnek kiilönféle helyein, mig a végtagok,

különösen pcdig hajló oldaluk1 az 121110501:—

nok hajlásai, а kéz- és lábujjak belfelületo,

különöscn hajló oldaluk, а kezek- és lábak

nak hátfelülete, а kéztöizülésnek tájéka, vég

re az altest, az ágyék- és kereszttàj, а segg

partok és а те" lassanként a fönnevezett

kiütéssel födetnek be; csak igen ritka ese

tekben láthatni az arczon és a háton is e~

gyes bubornyákat. Ezek a rühnek elsö

rend ü tiineményei, melyekhez csak hamar

másodrendüek is csatlakoznak, mint

vakarás, mire а beteg а mindinkább ö

10311066 és szörnyü alkalmatlan viszketés által

kényszeríttetik. Ez által nem csak a 11111101

nyák csúcsai dörzsöltetnek le, s a fönemll

telt kis feketés vérpörkök okoztatnak, lia

ncm még nagyobb lehámlások és gu

mók (Knoten) is képeztetnek. Ez utolsók

többnyire а bubornyás kiütésekböl fe jlödnek
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zlìtft., 'és iŕnég kevésbé vvilá'gòs elöttem,

r'n'i módon термиты: ki а hagymáz vál

шипя.

Én web ‘mim 1000 ыщаш ёзипеть

hagymázos betegnél, az átmeuetnek,

vagy másodrendü kifejlödésnek soha

legkiSe-bß nyomára ‘sem iaiánam. Агава

Ьап, egyik kórfolyamnak átmenete а má

sikba, eg'észen -h'elytelen , csalódásokból

szärrńaizott, tapasztalás által be nem bi

zonyult., ïmi'nqen természettörvénynyel

élie'nkezö , a шов fajók egyéniségét meg

semmisítö, minden швам, és tudományt

m'erö alapiáîb'an megräzkódtató fogalom.

Minden kórfolyam úgy alakul össze, mint

välamely egyén. 4— Egyik egyén egye
sülhet a rnásikkal, vagy kímulhat 'ê's más

пак адЬаъ helyet; de egyik egyén soha

sem 'in eh'et á't à màsikba. 'Egyébiránt

ha szorosabb összeñìggésben állana а

hagymáz a váltólázzal, akkor a klnal is

bizonyàra hathatósbnak mutatkozott vol

na a hagymázban.

A hagymázkórjárvány ellünbével, f6

leg a jelen év tavaszhónapjaiban , legna

gyobbrêszt Icsoi'vás tünem'ényekkel 'páro

sultak a vàltólázak, és csaknern átaljá

ban harmad паров nyomdát tartottak, és

legt'óbb esetben 6 egész`8_szemer kén

savas kinal elegendö volt az egész gyó

gyulásra, már aztán, akàr 92 szemerkint

adatott az minden 2 óràban, akár pedig

kevés idó'vel а roham elött poralakban,

vagy olvadékban, magában, vagy föle

resztetett kénsavval, az mindegy volt.

Elôkészítö gyógymódra soha sem volt

sz'úks'ég, visszaesés ткёт- történt, a

тешите több esetben soká elhúzódott.

Sâr'gakóros, fakó börszinezet, és

bizonyos sajátnemüleg megváltozott ar

nz'ulat bélye'gzék, az utol'só roham után

‚Мёд Vj'ó мерз, а kiállott betegség nyo

mait. Legnagyobb fogékonysàg ‘mutatko

zott mindkét nembeli fiatal, erůs egyé

neknél, a felserdültség korától kez'dve è

gész a 30ik évig. Külsö föl'tételeket nem

lehetett kipuhatolni.

Az úgynevezett Febŕís interna?

tem' датам körůl, vagyis ínkább azon

visszaélésröl, mely azzal még man ‘na

pon történik, lehetne egy két Slzót vál

tani. Ha minden világos enyhülés'ú lázat,

minden gyuladá'st , mindenlídegkört, min

den idegzsabát, mely idöszakonkìntvisz

szatéróv rohamokban mutatkozik, Váltó«

láznak tekintünk, akker az igaz, annak

fogalma igen kiterjedt, de éppen olyan

határozatlan, за gyógymódtanra n_ézve

érték és haszon nélküli leend. Egy 30 î'.

ves izmos czukrász, a ki az úgynevezett

szórt-czukornak (Streuzucker) készitése

mellett, az é'gö szén legforróbb hevének

gyakran ki volt téve, s ennek következ

tében többször egy más után agykéreg

lobban szenvedett, harmadnapos váltó

láztól lepetett meg, és attól nehány sze

mer kénsavas klnal használata által rövid

idö alatt megszabadult. - Alig gyógyult

meg, ismét ugyanazon kàrtékony befo

lyásnak volt kitéve,` és egy erös азу

kérlob-rohamba esett, mely ez alkalom

mal erös lobellenes gyógymód által, 24

óra alatt szeren'csésenlegyözetett..A 3ik

és 5ik napon regge] felé ujra erô's agy

lobféle tünemények mutatkoztak, mig a

2ik és 4ik napon tök'életes láztalan älla

poi. vétetett észre. A 6ik hápon lehetó'

nagy adagban kinal adato'tt a betegnek.

7ik napon a roham kimaradt, és többé

víssza sem tért. Ehhez hasonl'ót tapasz

taltam egy erösfejfájásnál, mely minden

estve visszatêrt, és 4 hétig hatásos sze

r'ekkel süker nélkül orvosoltatott, mig

végre nehány ‘szemer kénsavas kinal
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besználatára. szerencsésen meggyógyult.

Ez, és ehhez hasonló esetek bizonyitják,

позу a' чашами 10Ьо!‹ és ieegzsábák а

1а1‹1а‚ЬЬап is elôfordulhatnak, vagy is in

kàbb lobokkal és idegzsábáikkzil` szövet

kezhetnek. Azonban` ezen esetek bizo

nyára sokkel ritkábbak , mint azt közön

ségesen hinni szeretik. Azok, vagy a be

teg egyén különös körokbeliviszonyainak,`

vagy pedig Yalamely- uralkodó váltólàz

iárvány befolyásának köszönik eredetöket;

inert valaminturalkodó hagyrnáz~iárvány,

éppen úgy uralkodó váltólázjárvány alatt

minden hevenybetegség шинные színt

ölthet magára.

Annálfogva van egy Intermíltem

gena/ina, nu' generis, melyet, ha azt

akarjuk, hogy osztásainkból haszon há

ramoljék a gyakorlati gyógytanra, minden

más, idííszakonkint visszatéró' kórfolyam

tól szigoruan meg kell különböztetni.

A hagymázról.

Miután а cholera és grippe eltünt,

a hagymáz világ kórjárvánnyá чан. Minó'

alakban fordult az elö 1842dik évben

Bécsben, és nevezetesen a wiedeni rend

ô'rségi kerületben, hol szembetünc'íleg leg

erc'ísebben dühöngött, azt az 1843ik é

vi bécsi orvosiévkönyvekben elöadni igye

keztem. És így nem marad részemröl е

gyéb hátra, mint az említett idö óta tett

tapasztalatokat, mint az elöbbiek kiegé

szitö'it , közölnöm. '

Alig van olyan betegség, mely egy

részröl oly észrevehetö, más részröl any»

nyiralappangó volna tüneményeiben, mint

a hagymáz. A hullavizsgálatoknál gyak

ran frisen képzödött hagymázos fekélyek

re akadtunk, holott a petegen nyoma

sem volt а hagymáznak. -- Nevezetesen
iszákosoknál, idösebb személyeknél, ésv

_szöveményes hagymázalakoknál, fordult- e-l

16 az ilyeny eset..l Egy 50 éves asszony

nál, kinek s_zivében a kéthegyü billentyů

elégtelen volt (cum insufñcientia valvula

rum bicuspidalium); egy 83 éves asszony

nál, ki tüdölégenyben (Emphysema pnl

monum)v szenvedett, a szeinbetünôleg'

пазу foku levertségen kivill, semmi más

nyoma sem volt a hagyináznak, és а

hullákban fris hagymázos fekélyekre ta

láltunk. Valamint gyakran nehéz volt a

valóban jelen levö hagymázt fölfedezni,

ép oly könnyen eshetett az amber ellen

kezó’ tévedésbe., s azt ott kereste, hol

legkevésbé volt ielen. A heveny köles

gümó'kór (acute Miliartuberoulose) any

nyira csalékonyan utánozte a hagymázt,

hog)I ezt a betegágynál amattól egyátal

jában nem lehetett megkülönböztetni. -.-

Legtöblb heveny yérvegy, különösen а

túlnyomólag fehérnyések, minök: а he

veny börkütegek, a heveny szemcsés

veseelfajulás, a heveny velösrák, és he

veny csúz, többé kevéssé hagymázos je

lenetekkel léptek Ш]. Hagymázos tünemée
nyek, éus hagymáztünemények, hagymá

zos ~láz, és hagymáz, tehát nem

mindegy, és úgy állanak egymáshoz, mint

nem a fajhoz.

Ha bár а hagymáz a kórjárvány el

tüntével hevességébííl soket veszített,

és annak nem egy sajátsága eltünt;

mindazáltal soha sem hiányoztak he

veslefolyásu esetek, és а tompa álla

pot, megváltozott arczulat, a vör'ós szl

nezetü nyelv, nagyobb csip-bélfájdalmak

(llealsohmerzen) mellett, а hörgi hurut,

а hasmenés, és hasszélpöiïedés (meteo

rismus) mint lényeges, s а kóhratárzatot

biztosító tünemények mindég jelen voltak.

A biborvörös színezetl'í

nyelv mindig csekély, а тезаез színe
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zeti'í és vonadéku nyelv pedig ellenben

hevesebb csip-bélfájdalmakkal volt páro

sulva. —- Azt hiszem, hogy a kórjárvány

àlkalmával tett ezen észleletemet itt is

mételnem sz'úkséges, mínthogy az a дуа

korló orvosra nézve haszonvehetö kóris

mei jelt nyujt. Ha ugyanis, а biboi'v'ó

rössêgü nyely mellett a esip-bélhagymáz

(lleotyphus) többi lényeges tüneményei je

len vannak, akkoi` a hagymáz jelenléte

feló'l kételkedni nem lehet; de hogy ha а

rendes hagymázos tünemények mellett

csak rendes színezetů, nedves s egy

kissé bevont nyelv vagyon jelen, mint a

csorvás láznál szokott lenni, akkor a

hagymáz bebizonyitására nagyobb csip

bélfájdalmak kivántatnak.

A hörghurut csaknem elválhat

lan társa volt a hagymáznak, és annäl

kevesebb veszéllyel járt , minél késöbbeu

шт fel. Azt tartom, hogy a hörghurut

га vonatkozólag egyet mást szükség lesz

felhoznom. A hörghurut, bär mily csekély

,jelentc'íséggel bir is e nevezet, а hagy

máz egyik legjelentékenyebb

és legveszélyesebb tünemé

nye. A höŕgi nyákhártya felduzzadàsa,

s а k'úlönben is jelen levò’ cröhiány mi

att visszamaradt kiköpós által, a hörgök

nek eró's bedugulása származik , ez által

a légnek a bedugult hörgökbe való beju

tása, és igy a tüdökben történó', élt-etö

élenyülési folyam (Oxydationsproeess)

megakadályoztatik; ez a visszeres vér

vegy kifejlödését elösegíti, és а nehóz

lélegzésen, szorongatáson , kékkóron ki

vül , levertséget, s az összes életmi'íködé

sek lomhaságát, az газу, tüdf'ík és szív

szélhüdéseit hozza elö. Én làttam heveny

hörghurut tüneményei alatt hagymázos

beteget az elsó’ napokban meghalni, még

mielô'tt а többi hagymázidó'szakokig fei

Маш volna ki а betegség. Hagymäzos be~

tegek,v kik már a láz eltüntével csendes

felüdülés felé k'ózeledtek, a heveny hörg

burnt kifejlödése által ujolag nagy életve

szélybe estek. Ennélfogva a hörghurut,

ha az nagyobb fokra hág, az orvos ré

széröl а legnagyobb fìgyelmet és leg

gyorsabb segélyt igényli. Gyakran legyö

zi azt ugyan maga a természet ereje, de

gyakran nem, és idö eló'tt halált okoz,

vagy пазу levertségre es húzamos lefo

lyásra szolgáltat okot. Ha bár mások a

hánytatókban találtak annak következései

ellen üdvös segitséget; én mindazáltal

azt а vóres köpölyekben `keresem,

melyek mindenkor felülmulhatlan gyor

san és biztosan ható, s eléggé nem

magasztalható szerkin't mutatkoztak.

A legvégsó'bb tünemények jelenlétében,

ha mindjárt izzadás és köleseny (Frie

sel) lepi is el a mellet, sem kell annak

használatától visszaijedni. Mindenkor en

gednek azokra az asphycticus tünemé

nyek, а kékkór, az eröhiány; а szem

vidámabb leszen, s a beteg könnyebben

érzi magàt. '

‚А h a s m e n ést mindenkor а hagy

màz lényeges ismertetó’ jeléül kell tekiu

teni, habár az több nehéz és halálos le

folyàsu esetben egészen hiányzott. Ezen

eset fó'leg 1843ik óvben , és 1844ik év

téli hónapjaiban fordult elö, midó'n ay

himló’ пазу kiterjedésben kórjárványilag

uralkoclott, a hagymáz ellenben semmi

tökéletes kifejlödésre nem jutott, s átal

jában több rendellenességet mutatott.

Jelenleg, míóta а Ыш1б tetemesen alább~

hagyott, és a hagymáz ísmét gyakoribb

kezfl lenni, az erös hasmenês a rendes

lefolyás mellett újra napi renden van.

Nem egészen jelentŕíseg nélküli а

gyakorló orvosra nézve azon haskor

rogás, melyet a kórjárvány ideje as

latt világosan iehetett észlelni. - A ha
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megrázásánál, s a csíp-táj ismételve lök

tetett tapintásánál fedezhetni azt fel és

a kétséges esetekben, hol még hasme

nés nincs jelen , nem éppen megvetendő

támpontul szolgál a kórhatárzatban.

E lényeges, s a tökéletesen kifej

lődött hagymáznál nem hiányzó tünemé

nyeken kívül, még más, ha nem is any

nyira lényeges, de mégis a hagymáz

nak megfelelő, tüneményekről van egy

más említendő.

Az orrvérzés, mely a kórjár

vány alatt oly gyakori, s annyira félel

mes volt, azóta csaknem egészen eltünt;

cz oly körülmény, mely egyátaljában

nem szól azon nézet mellett, mely sze

rint az orrvérzés hagymázban nem

rosz, hanem inkább kedvező jelnek tar

tatik.

Sz ájzsebrék csak néhány ke

vés esetben, mérsékelt hasmenés mel

lett, ámbár hevesebb tüneményekkel e

gyütt, a nyelv szélein észleltettek. -

Míndenkor gyurmavesztés volt követke

zésök, és minthogy azon kevés beteg,

kiknél előfordultak, meggyógyult, annak

bélfekélyesüléshez (Darmhelkose) való vi

szonyáról közelebbről mit sem mond

hatni. -

A fenés pörk (Brandschorf)sak

kul ritkább volt, s csak hosszabb bete

geskedés után fejlődött ki, nem pedig

már a láznak második, vagy éppen első'

hetében , a mint ez a járvány ideje alatt

gyakran történt. `

Azon nagy elsoványodás, mely

a járvány ideje alatt még gyengébb ese

tek után is hátra maradt, s a lassan

történő felüdülés ez uttal csak a heve

sebb esetekre szorítkozott.

A járvány ideje alatt oly gyakran

tapasztalt~ hagymázos sinlődés,

mely bizonyos, szfvós, rozsdazöldes és

undorító szagú anyag hányásával kezdő

dött, és a lágyrészek' mumiaszerü ösz

szezsugorodásával, s tökéletes elerőtlene

déssel végződött, a járvány eltünte óta

többé nem észleltetett.

Ha a hagymázt mint sajátnemü

vérvegyet tekintjük, mely a kercsvegyes

vér bizonyos alkatrészeit kiválasztó haj

lammal hir; akkor megfogható, hogy

mind azon különböző alakot, melyekben

a hagymáz előfordul, az életművek kü

lönbözősége lényegesen föltételezi, és

hogy a hagymáz, ugyanazon vérvegy kü

lönböző kiválasztási folyamára nézve,

csak genericus név. Az utolsó évtize

dekben csaknem kizárólag a csíp-bél

nyákhártyáján helybelisitette magát a

hagymáz , és mint csip-bélhagymáz (Нео

typhus) mutatkozott. Azért is jogosítva

vagyunk arra, hogy acsip-bélhagymázt,

mint a hagymázos kiválasztási folyam a

lapformáját, úgy vegyük, s a többi for

mákat, a csip-bélhagymázra vonatkozó

lag, részint mint rendellenességeket, ré

szint mint másodrendü formákat te

kíntsük.

Egyik legritkább rendellenesség az,

ha a hagymáz nem is helybelisiti magát,

azaz, ha a hagymázos anyag ki sem vá

lasztatik, hanem a vérben marad, s azt

sajátneműlcg megfertőzteti. Bár ritkák

ezen Esetek , azoknak létét azonban már

többé kétségbe nem vonhatni. Én ezen

utopicus hagymázt, az 1842ki

nagy járvány alatt, kétszer észleltem, s

az orvosí évkönyvekben fel is hoztam.

Kitünőleg hagymázos tünemények, minők

a kifejlődött csip-bélhagymázban észlelhe

tők, rázó' borzongatások, görcsös tüne

mények, kékk'ór, tetszhalálos és “agy

lobféle kórtünetek a halál előtt, csekély,
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gyakran alig észrevehetö beszůrödés a

görbebél nyákhártyájában, а vérnek és

más életmííveknek sajátnemü boncztani

minösége a hullában, ezen eseteket kö~

zelebbröl bélyegezték. E rendell'enesség

hajlamiló és alkalmi föltételeit. nem lehe

tett kimutatni. Egyszer egy Наш, erös7

egyszer pedig egy idäsebb koru, éjjele

zés által elgyöngült nöszemélynél, mind

két esetben a járvány fokán észleltetett.

Gyakoribb rendellenesség az, ha а

hagymáz а maga sajátnemiì kiválasztó é

letmiívét, a osip-bél nyákhártyàjál. egé

szen elkerüli, s más életmůvek

nyákbártyàján, vagy savós

hártyákon helybelisiti~magáh

A bécsi orvosi évkönyvekben már

közöh. eseteken kivül , még két eiféle е

зеъеъ kivánok megemlltni: az egyik egy

baloldali tüdó'lob, egy 40 éves napszá

mosnál, a másik egy baloldali mellhár

tyalob, egy 23 éves asztalosnál , melyek

kit'únó' hagymázos tüneményekkel léptek

fol, még pedig annyira, hogy а hagymáz

lényeges kórjeleì közi'íl, de csak egy sem

hiányzolt. Az е136 eset 3 , a második

2 hétig tartolt betegeskedés után, halál

_ 1а1 végzödött. Az 0156 esetben , egy kö

zépszer'n lépdag s egy csekély foku be

szfírödmény mellett  a görbebél nyák

hártyàjában, a vér sajátnemü [111065636

vel egy'útt, az’egész bal tüdc'ínek fenés

elpusztulását, s a szivburokban pernyés

—- ilockig `-savós kiizzadmányt találtunk;

amásodik esetben pedig az egész mell

üreget kitöltö, nagy mennyiségü pernyés

savós kiizzadmànyra találtunk. Az elsö e

set egy elsŕíren dii tildó'hagymáz`

а második pedigegy els 6геп d il mell

hártya-hagymáz volt., és ezen e

seiek mind azt mutatják, hogy van hagy-`

máz bélfekélyek nélkül, s bogy ezek a

hagymáz fogalmához lényegesen nem tar

toznak. f `

Leggyakra bban fordulnak 616 azon

rendellenességek, 111111611 а с s ip  bél

nyàkhártyáján történt 111116

lasz tásokon kiv'úl, még m ás

nyák-, vagy sav ós- hártyákon,

vagy Lérimbeles (parenchy

matosus (életml'ívekb-en, vagy

vég re а [161136160 is 1611611

nek kiválasztások.

Kórira-ti szempontból tekintve , e
yrendellenességek , mint m à so dr e n -

dii alakok, vagy szöv'emények

úgy tünnek löl , s a csip-bélhag'ymáz,

gög- , légsip-, hörg- , 111116, mellhártya»,

gyomor-, hurkabél-, húgyhólyag-, és bör-l

hagymázzal sat. szövetkezik , ha a hagy».

mázos anyag nem csupán а esip-bélnek,

hanem a garavt. , gög , hörgök, tiidök,

gyomor , hurkabél , és hugyhólyag nyák

hártyáiára, a mellbártyára, s a külbörre

is stb. rakódik le. Ezen szöveményeket.

legtöbbnyire csak a hullában fedezhemi

föl. A bezegágynàl csip-bélhagymáz a

lakjâban tiinnek föl ,Y s azokat ugyall

gyakran gyanithanni, de ritkán ismerhet.
nni meg.

A leggyakoribb és ` legszembetü

nöbb szövemények közé tartoznak , а

hörghurut, a gyomorhurut, a

tüdó'lob és a kììtegek.

А hagymáznak hörghuruttal való

szöveménye közönségesen heves lefo

lyást és kékkórt hoz eló'. A gyomorhu

rutlal való szövemény közönségesen hu«

zamos lefolyásu, mérsékelt lázat, mérsé

kelt hasmenést , nagy levertséget , elszá

radást , lassu fel'údülést okoz.

A tüdölobbal való szövetkezmény

sajàlnemü kóralakob idéz elö. Sem a tü

dó'-, sem a csip-béllob tüneményei nem
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mutatkoznak világos alakban, s mind két

kórfolyam viszonylagosan látszik egy-más

kifejlödésétkorlátozni. Az elsôt, egy kis

körre korlàtozott dobféle üres kontatási

hang, hatàrozatlan légzés, és sajátnemü

köpedék bélyegzik. Bitkàn lehetett vilá

gos hürgi légzést (Bronchialathmen)

hallani, melynek oka részint a májaso

dott tüdö csekély téri-méjében, részint

pedig az izzadmány kevésbbé képlödé

keny minöségében keresendö. A csipbéllob

tompaság, erc'íhiány, kettös ütérverés,

csiptáji fájdalom, bélszélpöifedés (Meteo

rismus), mérsékelt, gyakran meg egészen

is hiányzó hasmenés által külekezik. -

Valódi crouposus tüdölobok gyakran lép

tek Fol kisebb hagymázos tüneményekkel.

Az ilyen betegek hulláiban, a tüdök lég

hólyagcsáiban létezô' rendes rostonyás ki

izzadmányon kivül, a hagymáznak sem

mi nyomaira sem lehetett találni. Annál

fogva hagymázos tilneményekkel járó

tudölob, még nem tudöhagymáz. A bél

és tüdöhagymáz szövetkezése, vagy is

а másodrendü tüdöhagymáz, úgy látszik,

inkább а hagymázos anyagnak a bélnyák

hártyára való megakadályozott kiválasz

tásából, sem mint annak nagy mennyi

ségéböl veszi eredetét. Ez leggyakrab~

ban akkor fordult elö , midön az uralko

dó himlöjárvány miatt, а hagymáz több

rendellenességet mutatott, és a tavaszi

hónapokb'an april, május- , és iuniusban,

midô'n atüdälobra való hajlam uralkodott.

Különösen fìgyelmet érdemel acsip

bélhagymáznak szövetkezése а bör

vagy küteges hagymázza-l.-A

küteges hagymáz igen ritkán mutatkozott

a kórjárvány elsô felében. Csupán an

nak másodi-k felében, midön a természet

jótékony gyógytörekvése ismét fólébredt,

kenden úâolag nagyobb számmal fóliép

ni, s а járvány következö végét eló're

hirdeté. Ha ugyanis a hagymáz a csip

bél nyákhártyáján, a~ `kórfolynm megaka

dályozott hevessége miatt, nem eléggé

helybelisltette lmagá't, akkor az élénkehb

munkaségra- ébredö bär veszi át a vér

ben még hátramaradt képleny (Plas-ma)

метет, s ezen az úton támad а

csip-bélhagymáznak szövetkezménîye а kü

teges hagygnázzal. A börhagymáz úgy

áll a csip-bélhagymázhoz, mint а шаб

hagymáz а csipbélhagymázhoz. Вбг— és

esip-bélhagymáz tehát egy és ugyanazon

vérvegy'nek terményei S iényökre nézve

egymástól _nem шишек.

A börhagymáz lehet els 6, ‘vagy

másodrendü; elsörendü, ha а hagy

mázos kiválasztási folyam , a csip-bél

nyákhártyáját e g é s z en kik е г ill

vén, kiràzólag а kill börön tör

ténik. Ezen esetek bizonyára éppen

oly ritkák, mint az elsörendll t'udö-, mell

hártya, garat-hagymázok stb. - De ha

gyakrabban fordulnának is eló', még sem

volna elegendö ok ап‘а ‚ hogy egy önálló,

a csip-bélhagymáztól független és lénye

gesen killönbözö, küteges hàgymázt is

merjünk el. Bizonyos kórjárványi befo

lyások lehetnek okai annak, miért vá

lasztja a hagymázos vérvegy maid a

osip-bél nyákhártyáját, majd pedig killö

nösen a killbört kiválasztási életmüvéül.

Ennyiben nem kell a régiekkol duzzogni,

ha 6k а küteges hagymázt mint sajátne

m'ú fait állitják föl. Megczáfolhatlan ta

pasztalatokra támaszkodván, mi még sem

engedhelj'úk meg, hogy а k'uteges hagy

máz, а csip-bélhagymáztól lényegesen

különbözönek tartassék, és hogy a hagy

máz-t küteg-képzödés nélkül, mint hagy

mázt, meg se lehessen engedni. Dr Ze

hetm ayer és mások,e tekintetben nyil
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vánltott nézetemet, tapasztalataik által

bebizonyultnak találták. Ujabb tapaszta

latok gyöztek meg az óta arról, под а

kilteges és alhasi hagymáz között semmi

lényeges kulönbség since, sô't hogy mind

kettö, a bélk'útegnek s а hullában паша

tó többi boncztani változásoknak közös

tüneményei által, ugyanazon származás

ra mutat.

Azenban a régibb szerzök küteges

hagymáza , vagyis a hagymázos biborkü

teg, nem egyed'úli böralakja a csip-bél

hagymáznak. Söt inkább az, a külbörön

történö helybelis'nlés által több kilteges

alakot hoz elö, melyek а kütegeknek bi

zonyos természetes sorozatát képezik.

Az említett biborkütegen kivül, az or

bánczos bubornyás, 65 vörnyegenyes

(кыш) küteg teszik а legközönségesebb

hagymázokat. Néhány esetekben a pir

any (Erythema) és egyben az izzanyt

(Eczema) láttam csipbélhagymázzal szö

vetkezni. Kivéve az ugynevezetthelybeli

kûtegeket: a vörhenyt (Scarlatina), ka

nyarót, és himlöt, a többi ugynevezett

kórjeles küteg, 'mint a csip-bél szövemé

nye, mind elöfordul. Sßt még az sem

látszik igen merész állltásnak lenni, hogy

a vörheny, kanyaró meg himlö eredeti

börhagymázok. Azon fehérnyés vérvegy,

mely mind a hagymáznak, mind pediga

heveny b6rki1tegeknek alapul szolgál, a

поп kitünö ideges tünemények, melyek

ez utóbbiakat oly gyakran szokták követ

ni, azoknak eltünte а hagymázos kórjár

vány növekedése alatt, és visszatérte

annak fogytával s eltüntével, és több

más hasonlatosság, mely е kóros folya

mok ok- és gyógymódbeli viszonyaiból

kiviláglik , némllleg e szózat mellett szól

lanak. ~

Valamint а killönbözö küteges пагу

mázok külsó’ alakjok által tüntetik ki ma

gukat, ép úgy tüntetik ki azok magn

kat az alapbántalomhoz való megliatáro

zott viszonyuk által. Ugyanis а blborkü

teg szorosviszonyban áll a légzési élet

müvek nyákhártyájához. Az már а láz

elsó’ napjaiban генами а legerôsebb hörg

hurut kiséreteben, Az orbáncz , a vör

nyegeny és bubornyás küteg közelebbi

viszonyt nyilvánít az emésztési életmfí

vek nyákhártyájához. - Azok csak a láz

második, vagy harmadik hetében mutat

koznak, mindig gyomorbeli tünemények

kiséretében. Annálfogva, uralkodó huru

tos bélyegü korjárványok az 'clöbbi ala~

kokat , uralkodó alhasi bélyegü kórjárvá

nyok pedig az utóbbiakat hozzák eli'í;`

innnétjöhet, hogy az utósó két évtized

ben , mely alatt az alhasi kórnemtö állan

dóul fentartotta magàt, ez utóbbi formák

oly gyakran, az eló'bbiek pedig oly rit

kán fordultak elö.

E rendes szövetkezményeken kivül

ritkábban még а következök észleltettek:

Csipbél- '

hagymáz és az agykérek gutáia

az agykérek visszér

' lobja

göghagymáz

hörghagymáz

valódi màjasodás

mellhártyalob

a hasizmok gutája

iszákosok senyve

aggaszkór (Магаз

mus senilis) 1

Ez összetételböl láthatni, hogy a

hagymázos vérvegy шитые alakjai, me

lyek egyébiránt csupán hely'ókre nézve

különböznek egymástól, de nem`más vér

vegyek alakjaival szoktak szövetkezni.

A hagymáz különbözö szövetkezményei

lszer

___. _4

выгонки——

l

..

_

_

l
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más vérvegyekkel, kétségtelènül min'd

azon mondatra vihetök visszaz`miszc

rint különbözö vérvegyes terményeknek

а hullábani együttlétébó'l, nem lehet kü

lömbözö vérvegyeknek az élö életmfí

ségbcní egyuttlétére is тушеным.—

А vérvegy'ek terményei legtöbb евеьЬеп

а ЬиНёЬап egynttlehetnek, só't egy'utt is
Вен lenniök , а vérve'gyek azonban schal

sem-léteznek едут, hanem bizonyos ál

landó meghatározott veg'ytani kifejlôdési

törvény szerint következnek egymás után.

E sorolmak nem lehet fela'data, a

szövetkezm-ények Маш valami' részletes'»

bet mondani.- Annyit azonban иву hi

szem meg вен iegyeznem', тешит а

sztivetkezménytan` az азам: iskolának reg

drágâbh> ajándoka'. -f Ez azon jótékony

fênysugár, melyet a tudumány шедша

taink homályos tévùtaira lövelt, аисте

rös pont', melyet tudományunk {тёща—

шиш területén nyerlünk. A mennyiben

a szövetkezménytran a vérvegytanon, a

vérvegytan а vegytanon, a vegytan- a

vegyaránytanon(Stöchiometrie) ez' pedìg а

számtanun alapsm'k, annyiban a szövet

kezménytaw' 1s а mérta'non alapszik. 

Ésl igy a ‚твоим:- gyógytan a зимов—

kezméwytán» (та! mértani alapot nyer,

тау ат; à mysticismus fülé, a tudomány

méhósága, és bïztosségára emeli. Вби

daderv тенёта, ez azon- rmegm'érhetlenl

haszon, melyet- mi еду tökéle'tes'en kifej

lödöw vérvegy- és szîîtkezmérfytanból

vàrhatunk. Igen is csak ezen az uton kö

гению: а gyógytan al штамм, és igy

свай ezen маем bír ai képes'séggel- а

tudományos kîfejllůdésre.

A hagy'máz жатвы нищее sem

miújat sem' тешит А járvány вжав!

téth аз, Ьа= nem is= mindig rendes,még

is egésœbuu вошь enyhébb volt. На рёг

» камешек] hé'ves ' tüneményékkel шрам tà

“ТЫ, kevés nap' alatt azonbaix már eives'z

tette minden ijesztö jeleneœit, в а: от

vosnak minde'n különös hozzá'járul't'anél

kül gyorsan meggyógyult. `

Kóroktani tekintelbeu azt ,  ша. mâr

orvosi- évköńyvekben томаты, uffabb

tapasztalatok nyomány is tökéletesén meg

kelk erßsímem. A legnagyobb hajlam а

15ik és 20ík évi életkur кыш mutat

kozott. Nagyon megcsökkent az az ¿iik

év alan, s a 40ìkep Ш]. А leäñatahbb

hagymázos betég egy 7` évessy хвата

vo-ìt, s a" legöŕegebb~ egy SB-év'es4 asz

засну. -— А hagymàzus véŕvegy lmlsŕíî

viszonyokßól függetl'enük fejfx'íâík Ici, a

kórjárványos alkotmánîy befalyá'sa“ мам.

Hideg, гамме, e36, триад, szél,

шт; извив, hegy, völgy, туб“, mb

csár', ivóviz, heìyfekvésî, s` шьь ha'sonló

legkìsébb befolyással sem volt a' hagy

mázjárvány eredetére, éstovábbi МЕК

паштет; ézegénysé'g, szükség, {ёрши—

híâny, bánat, gcnd,Y этакая, 511116663;

és más lehangoló Okok ińkáiblby душою

mint hajlamító feltételei a мышами.

Soha> sem volt aìkalom ату fiatalf, мать

jes és virágzó népességet láthatni a k'ór

ház'i termekbenrf mim, a ha'gymáziáŕvány

ídeje alatt. Ahagymá'z' r a'Qàlyœs

s á вы illetöleg ‚пижам шаге: а: этом

si êvkönyvekben mundottam, атм: ke“

kiigazhnom, miszerìnt, a mennyíberr 6:11

а hagymázt ép vo'ly .ra'gàlyo'snak путат

tottam, mint a hî'mlöt, én щ пот annyirafa'

hevességifofkozatot, штаммы а két

folyamnak vagálîy анаши М‘Ьыщ‘т

jedh e tését фен—штат тщеты. 3120Н

л пуов azgfhogy а hagymáz korá'ntsem bir ат?!“

ragál'ydssággal ‚ mint a `hîmhn'í; meri egy\

himlös bete'g az egés'zV швед-зимы, sötfl

-nem elegen'dßf etkulünzós мыт, ai e-

2#
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gész kórházat himlővel megfertőztette; a

hagymázos beteg rendesen legközelebbi

szomszédaira sem hatott ártalmasan.

De az is bizonyos, hogy ha a hagymáz

valamely körben, utczában , házban , la

kásban magát megfészkeli, addig onnan

ki nem irtható, míg az minden hajlam

mal birópgyént meg nem támad, mond

hatnám {a talált hajlamuaknak egész ösz

vegét ki nem merítette. Szintugy bizo

nyos az is , hogy a hagymázjárvány ide-

je alatt 1842ik vévbe_n a wiedeni kerü

leti kórházban minden fiatalabb orvos , ki

még a hagymázon keresztül nem esett,

abban különböző fokozat szerint, mely

gyakran csekély roszlétben állott, többé

kevésbé szenvedett. '

‚ Kórjóslati tekintben egészen az orvo

si évkönyvekben mondottakra hivatkozom.

A hagymáz gyógymódja, sajnálattal

kell megvallani, annak lényege körül tett

alapos vizsgálatok ellenére, az empiria

sokféle fáradozásainak daczára, lényeges

előlépést nem tett. - Annyi igaz , hogy

egyszerüsfttetett, és nem egy haszonta~

lanság'tól megtisztfttatott; azonban még

mind ez ideig nem tud specificumot mu

tatni.

Sok hagymáz gyógyult meg bizo

nyos szer használata alatt, de eg y

sem gyógyult meg valamely

gyógyszer használata által.

Még mindig áll a hagymáz gyógymódját ille

tőleg azonmondat: Minél kevesebb,

a n nál jobb! Mi a hagymázos betegeket

gyógyítottuk мшт oleasaval és ők

meggyógyultak; felcseréltük az olaj os

vegyitéket salepfőzettel, s ők

meggyógyultak; fölcseréltük a s ale p f ő -

zetet salétrommal és ők szinte

meggyógyultak. Végre mi a s álé tr o

m o t felcseréltük M a g n e s i aval, és 6k is

ä

`

meggyógyultak; és bizonyára cseréltük vol

na fel a magnesiát édesgyökér

p o r r al, ők akkor is meggyógyultak volna.

Már hónapok óta nem hal meg de csak “e

gyetlenegy sem, hagymázos betegeink kö

zűl! Annál fogva más szerencsés gyógyta

norok példájakínt mi is elmondhatjuk, hogy

nekünk 100 hagymázbeteg közűl, nota

bene a magnesia használata mellett,

egy sem halt meg!!! A járvány

tetőpontján 100 hagymázbeteg közűl 33

halt el, a timsó, savak, halvany (chlo-V

rina) klnal, íblany és édes higany da

czára, minden ellen- és hasonszenvi sze

rek ellenérel Ki fogja még ezen tények

között , minden magasztalt gyógyszernek

haszonvehetetlenségét félreismerni? Ki

nem lesz kénytelen igénytelen szerény

séggel megvallani, hogy mi a hagymázt

csupán a jótékony természet gondosko

dása alatt gyógyítjuk? Ki fog még mai

napon ez vagy amaz fólmagasztalt, saját

tapasztalata által bebizonyult, gyógyszer

mellett küzdeni, а beteget elveszettnek,

a gyógymódot helytelennek tartani, és

ügytársát kárhoztatni, ha azt nem hasz

nálja? Meddig fog még ezen tulságos

pietas a Materia medica iránt, ezen е-‘Ч

lőszeretetet a megnem ' próbált, mindigu

csalékony, és soha be nem bizonyuló

szerekhez, ezen türelmetlenségaminden-n

hez, ezen barátságtalanság és incollegia-h

litas a betegágynál tartani? sosem

A(Isak valljuk meg tehát nyiltszivő

leg, mi nem bírunk semmi gyógyszerrel

a hagymáz ellen, azaz, nincs olyan sze-v

rünk, mely által mi a hagymáznak ala

pul szolgáló fehérnyés vérvegyet fentar

tani , a már elfajult vért, a korcsvegyes

folyam lefolyása előtt, rendes utjára visz

szavinni képesek volnánk. Sem 'oly SZer- '

rel-nem bírunk, mely a“ hagymázos vér
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vegy kitörését megakadályozná, sem oly

lyal , mely a már kitört koresvegyet kifej

lódésében fentartaná , azaz : sem megelő

ző (Praeservativ) sem gyógyító szerünk

nincs a hagymáz ellen. Jelenleg, midőn

a hagymáz fölötte kedvezőleg foly le, és

a legkedvezőbb tüneményekkel, minden

mesterséges hozzájárulás nélkül, a sza

bályozott viszonyok csaknem egyedüli

befolyása alatt, legtöbb esetben gyógyu

lásba megy, most mindenki meggyógyít

ja azt, és az ellen a felséges szerek nem

is hibázhatnak. Egykoron, midőn ajár

vány legyőzhetetlen dühösségü hatalom

mal pusztított, máskép állott a dolog!

Azonban mindamellett hogy ez így

van , mégis éppen a hagymáz gyógyítása

kiván vigyázó és munkás orvost.

Mindenek előtt meg kell a hagymázt va

lódilag ismerni, minthogy ettől függ lé

nyegesen a kórjóslat és gyógymód. _

Mily nehézségeknek van pedig alávetve

a hagymáz kórisméje, az már megemlí

tetett. -- És így vigyázó orvosra van

szükség.

Ha nem is bir az orvos speeificus

szerekkel valamely betegség ellen , azért

még az ő jelenléte a betegágynál nem

mindig fölösleges. -- Nem tekintve azt,

hogy ő a kórisme biztosítása, a kórokbeli

viszonyok méltánylata, okszerü kórjós

lat, s a külviszonyok szabályozása által

is már sok világot és jót terjeszt el a be

tegszobában , a veszélyes tüneményeknek

elhárítása által is, melyektől gyakran a

betegség kimenetele függ, «igen jótéko

nyan hat az orvos, és a szó valódi ér

telmében életmentőjévé leend a veszély

ben forgott betegnek. Nevezetesen hagy

máznál áll ezen eset, mely a megemész

tő lázhőség, az életfontosságu életművek,

különösen a tüdóknek gyuladása, a szer

telen hasmenések,. kimerítő ' vérz'ések , s

a külső szövetek fenés elfajulása által,

az életet legnagyobb veszélybe döntheti.

Bármennyire igaz is tehát azon gyógy

módtani mondat: minél kevesebb, annál

jobb; mindazáltal szintoly helytelen vol

na azon állitás, mikép hagymáznál az

orvos .munkátlany s a kór lefolyásának

pusztán nyugalmas nézője legyen. A most

említett tünemények azok éppen, melyek

őt folytonos éberségre, és gyakran eré

lyes kezelésre hivják föl; azért is mun

kás orvosra van szükség.

Midőn tehát mi, a speciûeum utáni

hasztalan kémlelődés következtében, szé

pen szépen visszavonulunk, s az úgyne

vezett egyénitésre utalunk, vagyis inkább

az egyénítés (lndividualisatio) meggé

rejtjük erőtlenségünket; akkor mi ez a

latt a kórjeles szereket értjük,

melyek ha nem is közvetlen akórfolyam

га, legalább annak következéseire nézve

gyakran a legelhatározottabb haszonnal

alkalmaztatnak. A kórjeles szerek hagy

mázban ép oly különbözők, mint azon

másodrendü tünemények magok, miket a

hagymáz előhozni képes; a hid eg víz

ital gyanánt, beálló lázhőség ellen; a

véres köpölyök a tüdőlob és ful

lasztó hörghurut ellen; а ti msó а bél

vérzések; az édes-higany a szerte

len hasmenés; a káf or fenés elpusztu

lások ellen haszonnal alkalmaztatnak. -

Én azért nem állítom, hogy e kevés ál

talam felhozott kórjeles szerek egyedü

liek, és legjobbak. Van ezeknél bizonyo

san még több, és valószínőleg még jobb

is. Ezen szerek közűl azonban, azt tar

tom, ismételve szükséges figyelmeztet

nem t. olvasóimat egyre, és ez az é

d e s- hi g any. Az orvosi évkönyvekben

e gyógyszer körüli tapasztalataimat már

o
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közöltem, és, a mint vártam, ‘úgytár

saim között részvélre nem találtam. En

nek oka részint magában а szerben , ré

szint pedig egy tudományos gyógyszer

tan hiányában keresendö. Minthogy ez

egy 1652161 különszer a bujasonyv ellen,

más 1652161 pedig maga is sajátnemiì

vérkorcsvegyet támaszt, ezen oknál fog

va is már igen termeszetes ellenszenvet

kell annak legyííznie. Еву tudományilag

megalapltott gyógyszertan hiánya miatt

pedig, valamely szer hatása mellett

mást fel nem hozhatni, mint a betegágy

nál tett tapasztalatokat-. Mily bizonytalan

zsinórmértékül szolgàl pedig а betegágy

nàl szerzett tapasztalat valamely szer

megitélésére, az eléggé kiviláglik már a

zon számtalan elleninondó -tapasztalatok

ból, mik gynkran ugyanazon egy szer kö

rül történnek, s azon 1111161 származó és

naponta növekvô hitetlenségböl, mely

minden, а betegágynál tett tapaäztalatok

nyomán, magasztalt hatásu gyógyszer

iránt mutatkozik.

Fńjdalom ez uttal magam sem bi

rok más bizonysággal, mint а betegágy

nál tett tapasztalattal! Az édes higany

azon egyetlen szer, mely biztosan 65 а

legrövidebb idó’ alatt epés székeket hoz

eló’. Az epés székek pejig hagymàznál

a legkedvezó'bb tünemények közé tartoz

nak. Az édes higany a leghathetósabb

szer a bujasenyv ellen; de a bujasenyv

és hagymáz szövetkezhetf'í betegségek.

A priori meritett imez okok ugyan az

édes higzmy mellett látszanak szólani,

ámde hatásának tudományos szempont

ból történó’. megmutatására nem elegen

dó'k. Azonhan ameddig esupán empiriára

alapltott gyógyszertannal birunk, а be

tegágynál tett tapasztalatokkal is meg

kell elégednünk, azaz: valamely szert

annazk azon sükere után kell megitëlnünk’

melyröl hisszük, hogy azt a beteg

ágynál észleltük. De hogy valamely szer,

ezen empirieus szempontból tekintve,

gyógyerejünek ismertessék ‚ n e m elé g,

hogy а beteg annak használa

ta alatt meggyógyul; mert vala

mely szer hasznàlata alatt meggyógyul

ni, nem annyit tesz, mint annak 112152

nálata ált al meggyógyulni'. hanem с

mellett mêg, bizonyos meghatá

roz ott idó' а1а11, látható javu

lást kell annak а betegnél 65

sajátnemi'i hatást az 6365256

gesnél elc'íhoznia. _- Azon 11161,

mely alatt valamely hatányos szernek ja

vulást kell elò'lioznia а betegnól, köze

lebbró'l meg nem határozhatni; azonban

annak mindig а betegség termeszetes le

folyása 61611, 65 nevezetesen а kór te

töpontja eló'tt kell történni.

A gyógyszerck sajátnemü hatása az 616

életmi'íségben , eló'ttiink 11161,у koránsem

elegendöleg isrneretes. Annyi azonban

bizonyos, miszerint bizonyos természeti

testet csak akkor lehet gyógyszernek te

kinteni, ha az különnemü, azaz: neki

kizárólag megfeleló' tüneményeket képes

az vegészséges életmüségben elöhozni.

Az iblany és higany а nyákhártyákon fe- `

kélyeket 65 vérkoresvegyet hoznuk 616.

De а mennyire különbo'zó'k ezen 1611116—

szetitestek, ép oly különbözò'k azon keros

vegyek 15, miket azok elähoznak, elannyira

hogy sajàtnemiì iblany- 65 sajátnemiì hi

ganykorcsvegy áll е16. Az iblauy 65 higany

tehát különnemüleg ható természeti tes

tek 65 innét e tekintetben gyógytesteknek

mondhatók. На а nagyobb mennyiségben

ivottzilizfi'í meleget, 122116651, vizellet- nö

vekvést, nehézségeket, hányást stb. o

koz, ezt mint annak Sajàtuemü hatását
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nem lehet tekinteni, minthogy ugyana

zon hatást hoz elö a langyos viz, a

bodza- és hársfavirág stb. A yzilizfŕí tehát,

sz-ígóru értelemben véve, nem gyógy

szer. Minden gyógyszer egyszersmind sa

jàtnemlìleg haló természeti test, de nem

minden sajátnemüleg ható természeti test

gyógyszer is egyszersmind; p. o. a higany,

vas, és kína elismert gyógyszerek s az

életmüségre sajátnemuleg ható testek

‚ is. Horgany, ólom, gyûszůnye az egész

séges életmůségre sajátnem'uleg ható

tesLek, de nem gyógyszerek; mert а

legszerencsésebb csalódások köné сапог

nak, ha valaki azt шпица, hogy б hor

ganynyul idegbántdlmat, ólommal шаб

gümökórt, gyííszl'ínyével vízkórt gyógyí

Кои. meg. Valamely sajátnemü Lest csak

akkor válik gyógyszerré, ha az a kórfo

lyamhoz közelebbi viszonyba lép , és ав—

nak gyengülését még tetöpontja elött ké

pcs eló'hozni. Ez azon megmérhetlen ü

reg, mely a sajátnem'ú hatmányok, meg

gyógyszerek között. létez. Ha minden sa

iátnemü hatmány egyszersmind gyógy

szer volna, akkor alig volna betegség,

melynek sajátszere nem volna. De igy

ввёз: öszvegét. шпик а sajátnem'u tes

teknek, melyek egyátaljában semmi vi

szonyban sem állanak valamely kóralak,

hoz és igy gyógyszerek nem lehetnek.

Ha tehát valamely gyógyszert, empiri

cus uton, azaz: а betegágynál mutatko- -

zó eredménye után, akarunk megitélni,

akkor а csalkövetkeztetések kikerülése

végett a következô két criteriumra kell

tekintettel lennünk:

iör. A kérdés alatt levö gyógy

szernek а sajátszerüleg ható természeli

testek közé kell tartoznia.

2ог. Annak a betegségben, még

mielô'tt az teu'ípontját. elérte уста, ked

vezó’ változást kell elc'íhoznia.

Csak akkor; ha valamely шаман

gy'ógyszerben mind e Lét criterium е-’

gyesítve van, állíthatjuk a legnagyobb

valószínííséggel ‚ hogy~az orvosolt beteg

ség, nem csupàn а gyógyszer

használata alatt, hanem annak

használata мы is gyógyult

meg, és 'hogy'e szerint а hasz

nált gyógytest valóban азов

betcgség gyógyszßre.

Еву gyógyszerben sincsenek pedig

е criteriumok tökéletesebben egyesítve,

mint az édeshiganyban,> azt. a hagymáz

ra alkalmazváu. Az egészséges életmů

ségre történó' sajátszerü halásai, az

egész világon ismeretesek. Annak haLá

sál; а betegség lefolyásáraì 500 egész

600ig menö hagymázbetegben kisértet

tem mcg. Egy szer sem csilla

pÍtja oly gyorsan, és oly biz’

basan a hagymázos has menés t,

mint az édeshigany! Én {шипа

sok tapasztalataitól, melyekrc'íl elsf'í ki

sérletem alkalmával semmit; sem tudlam,

független'úl használtam. Én azt sem oly

пазу adagokban, sem azon czélból, mint.

màsok, nem adtam. Én az édes higany

nyal nem a hagymázt meggyógyítnì, ha

nem csupán а szertelen hasmenést akar

tam megállítaní. Mérsókelt hasmenéssel,

vagy egészen a nélk'úl járó hagymázban

tehát azL soha sem használtam.

Minden bólhagymàzuak sajátja ren

desen a hasmenés. Mérsékelt hasmenés

tehát nem csak ártalmas, de söt inkább

kivánatos, a mennyiben hnsmenés nél

kill a hagymáz rendotlenebb és roszabb

lefolyásu. A tulságos hasmeuéa _azonban

kimeríti az eröt, és öregbíti а lázat. -

Ezen esetekben az édes higany mindent.

megtesz, mit csak egy gyógyszertöl ki

vánhatni. 24 óra alan, gyakran már'ha

шагам), а szertelen kimerítö hasmenés
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csaknem egészen mègáll, vagy korlátaí

közé visszatér; а láz tetemesen >:fllább

hagy és vége felé közelg; az ez eló'tt h5

és száraz bó’r gó'zölg; a пазу tompaságba

esett beteg vidámabban tekint. szét, és

mint egy szomj miatt eltikkadó az eny

hitó' ital ulán, erösödvc érzi magát. Ha

ezen kedvezö változás már 24 óra alatt

nem áll be , akkor az édes higany adag

ját, mely kezdetben minden 2 Örában

X3 szemer, szemerre kell nagyobbi'ta

ni. На ekkor 24 órai kasználat után sem

áll be а nevezett kedvezr'í hatás, akkor

a hasmenés nem egyszer'ú terménye töb

bé a görbebélben Lörténc'l kiválasztási

folyamnak, hanem egy felqldásba átme

nö veszélyteljes rendellenességnek jele.

A hagymázos vérvegy ugyanis sülyösbe

megyen át, s a beteget végéhez köze

líti. Vérzési kiizzadmányok és csokolá

déféle, büdös hasmenések bélyegzik a

heveny vérfeloldódás ezen állapotját, mely

ellen sem az êdes higany, sem más

gyógyszer nem segít. Ezen rothadó has

menésen kivül az édeshigany minden

más szertelen hagymázos hasmenést

„педали, és egyszersmind minan ál

tala föltételezett tüneményt, ncvezete

sen a lázat és eröhiányt вышита.—

На tehát a hagymáz rendesen, azaz: ha

A szépnô'nye (Belladonna)

DI' Kulhy

A hasszorulásokban ezeló'tt legin

kább a hashajtók játszották a föszere

pet. - Mihelyt valaki székszoi'ulásról pa~

naszkodott, tüstént eszébe jutott orvosá

nak a hashajtók egész serege. Mint

kezdó’ orvos egészen hasonló vélemény

az kizárólag és tökéletesen, a görbebél

nyákhártyáján helybelisítette magát, és

az még csupán a szertelen hasmenés ál

ш eló'liozott t'úneményekben áll, akkor

az édes higanyban a legbiztosabb ellen

szerre találunk. Valjon ezen esetek édes

higany nélkül is meggyógyultak volna-e,

azt sem nem állíthatom, sem nem ta

gadhatom. Különben az elféle Largyalá

sok nem vonatkoznak a gyógymód értê

kére, melynek föladata, а s'úrgetö til-_

neményeket gyorsan és biztosan eltávo

lítni. Ezen várakozásnak az édes higany

ép úgy megfelel, mint а kína а váltó

lázban, a higany a bujasenyvben, a vas

asápkórban, a savakasülyben. Több szàz

elfogultlan kísérlet gyöz'ótt meg engem

erröl. Annálfogva nem mellözhetem el,

hogy az édes higanyt, mint sajátszerü

szert, a rendes lefolyásu csip bélhagy

máz Szertelen hasmenései ellen ne emli

tsem , s azt ismételve ügytársaim llgyel

mébe ne ajánljam.

Ennyit а hagymáz gyógymódja kö

rül, a mennyiben ez annak, mit, az

orvosi évkönyvokben gyógymódlanì szem

pontból mondottam, igazolàsa- és mege.

eró'sítésére, szükséges volt. __(Zeitschr.

der k. k. Gesellsch. der Aerzt. zu Wien.

Il. З.) (Folyt. követk.) Karàcsony i.

 

llatâsa hasszorulásokban ;

L а о 5 tó l.

bcn voltam, egyedül a belek tompaságà

ban keresvén az akadàlyt; bátor a ma

kacs has- és szêlszorulásban — kólika-,

bc'lt'úrem- (liens) és sérvbetömlöczözés

ben (hernia incarcerata) -három f6 о

kát tanulám а bajnak , t. i. lobos, gör
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csös , és tampa természetét megismerni.

A Iobosnál természetesen véreresztések,

nadályozások; hideg vagy meleg boroga

tások, >édes higany a f6 Szerek; a gör

csösnél lél, égény, fiíszeres fuvek, hó

dony (castoreum), mákony sat.; a штра

nál foiyó higany, mely súlya által taszitja

ki а bélsár, és sok más hashajtók. Mind

мышц ha ezen kór természeti lefolyá

sát kissé a betegágynálvizsgáljuk, csak

nem minden egyénnél megtaláljuk a lo

bos és görcsös jellemet, a tompaságot

pedig csak akkor, ha már az elc'íbbi ál

lapót vagy eimult, vagy tetemesen eny

так. A belek ugyanis egészséges апа

potjukban szìlntelen mozgásban lévén , a

kivülröl bejütt tápszert,wés az abból el

váló és kiüritendö ganéjt, mindég to

vább és tovább mozdítják, míg az utób

bi a végbélen ki nem takarodik. Ha már

ezen természetes cselekvény, vagy az

igen csomósan összegyült ganéj, vagy a

kevesebb elválasztás által а belekben, a

kadályoztatik, és а kifejló'dö szelek (Gase)

szabadon nem indulhatnak, vagy valami

daganat és-betömlöczözött sérv, (hernia

incarcerata) nem engedik a szél és ganéj

szabad járását c“ az életerö ezen akadályt

elüzni iparkodván, nagyobb munkaságot

fejt ki, annyira, hogy a bélmozgás külsó'

leg is észreveheiö; az akadályhoz közel

esß bél görcsösen összehúzódik; nem

lehetvén `szabad átjárás a belek kifeszít

пешек, igen fájdalmasak lesznek, а ta

pintásra igen érzékenyek, dagadtak és

igy utoljára a lob következik be. 

Ebbííl> természetesen magàtól érthetö,

hogy minden, а mi а belek munkasá

gát clömozditja, a természet visszha

tásátfis felmagasztalja, ingerli, és igy a

meglévö bajhoz meg шьь bajr. рои, ha

az akadályt el nem távolithatja. Ilyenkor

tehát a hashajtók száz esetben kilencz

venkilenozszer, minden bajt elämozdita

nak, a beiek mozgását nagyobbi'tván ; az

egész az akadályig sebesen mozog, on

nan azonban ellenkezövé válik, a gyo

morban hányingert, aggályt, görcsöket,

ájulást, csuklást vagy erôszakos hányást

okoz; ámb'ár mind ezen tunemények ak

kor is jclennek meg, ha bátor semmi

hashajtót sem vett be a beteg, csak igen

érzékeny az idegzet, vagy a természe

tes visszhatás nagyobb.

Megfontolván szigoruan ezen jelen

sêgeket, és a betegágyi tapasztalatokat

összevetvén, azon szer lesz bizonyosan

a legjobb és legbiztosabb ezen betegség

eltávolitására, mely а természetnek, a

béltartalom kihajtására czélzó törekvését,

nem hogy akadáiyozza, hanem a tulsá

gos fóiingerlést lecsillapítja, a belek gör

csös összehúzódását eltálvolítja, a belek

izmait kitágítja, а takonyhártya elválasz

tását elömozditja, a szelek kitágitásától

okozott ideges fájdalmakat eltávoztatja.

Ezen jóltévô munkálatot minden bo

dárszerek közt, legjobban megteszi a

szépnônye.

A mákony a fájdalmat enyhíti u

gyan yvalamennyire, de а nyák és bél

nedv elválasztását gátolja, a béimozgást

akadályoztatja; а többi bodáif sem oly

biztos, sem nem müködik оду jól; a do

hányról saját tapasztalaiom ninos.

A szépnönyét az orvosok közííl többen

dicsérik, a mint. azt a lipcsei Summarium

füzeteiben oivashatni; igy Dr Warneck

Cöinben betömlöczözött sérvekben "adá

azi.I mákonnyal, ily vény szerint: Rpe:

Opiiy puriïgrane duo, Pul. гад. Belladon

пае щгцпащм, Saiczhaŕ.I albi scrup. qua

tuqry'mQß p. diyid.„in doses octo. St.

'Minden {вшиты fé! órában еву рог;
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kell ven-ni; kiviilröl vlzzel elegyitett szép

nönye port , meleg pép formában 16111111
111. Tambaehi Dr F is eh e 1 egy yasszony

1161 betömlöezözött Sérvben szépnönye

056161 (С1у51ег) а6011, egy terecs 16101

rázatát egyszerre, ilyen két vagy három

1166301 egymásután ismételvén. Egy fér

finak hasonló esetben egy fél' nehezék

TM 116521111 három 056161 116011, mely

azonban 110661 visszhatást 521111; ugyanis

a' beteg ábrázatìa' pires lett, érverése se

bes, látája kltágult, félrebeszélt, de ne

h'äny óra mulva könnye'bbült és bajától

megszabadelt. Dr B'e cker béltüremben

(neas) egy nehezékbßi 151111111- 656161 @gy

48 êves1 6552011у1161, 1101 11161 5011111 elkö

vetvén folyó higa'nyt akartak 116111, 11 163.

101511 511161161; '-- Austriai Br Wem-ba

Qwettelben, Dr Hennins 111611, 161

1161: hogy egy 30 61/65 asszony kfnosy

bélliá'jdalomról , 116пу10361161 és,-v 037011165

161 ра116521106111 65 а görcs ellen adott

szerek nem használnak, szépnönyéhez

fol-yarnodott, 3 nehezéket a'dván 05616

formában 6 eben’ vine 65 ennek egy

negyedët adván egy'szerre. _Mindîärt az

6156 111611 bodàr visszhatás tâmad'lf, az

érver'és sfebesebb', eró'sebb' lett', a läta ki

1615611, az‘ egêsz test 1761652 foltokkal telt

el, a beteg nynghatatlan voit, félrebe'

521611. Czitrom'o's italra‘ ezen jelenségek

eltlálvozvän, a beteg fáîdälmai’ c'sillapod

tak, 65 hasür'nl'ése lett. A fááldelmak ui'

ra» 111561111 mértékben' elökerülvén а szép

nönye 116521111 meleg pep felraka'tái-`

51111 епу11111’1611. 81001111011111 Di» 1111101

156161102 három esetet, 11011 hasonló has

fá'j'dàlemßen, 116пу651ба11, makaes szêkre

116665666 szépnönyét 6611111 esöre'formá

111111, lieti 1616655 f6' forŕázatâë egyszefr'e,

521111611 a' fegiebb haszonnalv; némelyek,

Hanniu's eggJ egêsz, Nate-man liet'

nehezéketajánlanak, mely 11161 igen nagy

adag.

Még több ilynemü tapasztalatokat

olvasván, magam is eleinte csöreformàban

adám a szépnó'nyét, fél nehezéket 10116

2а1Ьап egyszerre; de kivévén az eró's tia

161 16111 egyéneket , asszonyoknál és 616

geb-beknél 11161 62611 adag mindenkor

bódlrlási tüneményeket hozo'ft 516, 1101 ki

sebb hol nagyobb mêrtékben; egy 116156

161111611 520111666 ereg férfinál perl-ig ezen

adag után el nem távolítható bód'nlási 65

szélütéses torlódásokat láttam támadni.

Azért is ezután пеш forrázatát adám 656

16-101т6111111 , 118118111 111111663 116156163 рог

alakban; igen fiataï Férfi-, asszony- 65 lire

gelmel 161 526111611 yegy adagra, 3 sze

mert egy парта; 61656ЬЬ férlieknál egy

szemert egy adegra, 4 szemert egy nap

rà; а mint az erô'szakos jelenségek kivân

tak, minden 161, vagy egy, vagy 1161 6162

ban. Bátor az 6161111 hasfäjdalomban-, ma

kacs szél- 65 székrekedésben ,' hárryáá'ban

а 526р11811уе 6 (65261, mindaz'áltel igen=

hatalmas elömozdie'ói, a hol lobos jele

netek fórdlulnak 616, a‘ heÍybeli hid'egv'lz

zel'r borogatások, чаду vér'mes egyénekf

1161, ‚а 1101 az` érverés 6165 és kemény,

összevonnlt és 116106037,- az'y 611616605 vér

boesátàs'oŕk. A hast'ájdalom é`s_ {611165010

665 enyhûltével* а: riczin-olaj, néha' a sók,

legjebban'felelnek meg az össz'ekeménye

dett ganéj'- kinfietetésié'nek. 'Pewáßbä 11116

zönséges és hideg vízbgl 6116 0561611, heli'y

beli boiler 65 li'igyitlöv füvek meleg' alkal

mazás-a 65 166163611“. Ezen 616501011:

526р11611уе 161611011у 111116511 111661616561‘6,

szabad legyenl egynehány kóres'et'et; mely

a többi' közül külö'nös'en közlêsreérdemes,

elßadnom.

13)‘ 1843111 6111611 ёзутвууепьёчы

1061311011161 526561131 ißldmivelß, kine me
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zeimunkája közben , hasfájdalmakat ka

рои, melyeket három napig a tanyán

türvén, negyednapra haza hozatá magàt.

щ valamint а .tany-án is holmi meleg fü

veket, páliukás borogatásokat, és más

hàzi szereket kivéve, egyebet nem Lett

meleg dunnák közé takaráson кыш.—

Hatodik nap már a dolgot tovább nem

tífrhetvén, minekutánna látta, hogy ba

jától már semmiképsem szabadulhat, hoz

zám folyamodott. A betegetàgyban ülve és

feltámasztva találám, ábrázata be volt

esve (hippocraticus), igen verejtékezett,

hasa пазу, puffadt, azért lélekzete aka

dályozott, a tölt belekben görcsös moz

gás és пазу fájdalom, kiv'lìlrŕíl шиш

hurkaként tapinfuni lehetett, a beteg

csuklott és hányt, érverése nem nagyon

sebes, hanem k'icsi, csaknem czérnaszál

nyi volt. Félretévén a rendentuli mele

gltéseket ezen aggasztó állapotban, egy

szemer szépnó'nye port rendeltem min

den 2 órában. Másnap meglátogatván, e

gész valója megváltozott. Most már lefek

hetett, ábrázata nem volt úgy össze

esve, érverése teljesebb és lassu, hasa

nem puffadt, bátor meg tele, а beleg egy

nehányszor szelet hocsáithatott` és ke

vés Széke is volt; étvàgya kissé jelen

kezett, hasa csak keveset fájt; most egy két

hét óta elösz'ór alhatott nyugalm'asan. Has

hajtót akarván adni, a beteg ellenkezett;

másnap a fájdalom kisebb mértékben ujra

elöjövén, annak enyhitésére ujra négy sze

mer szépnônye port adtam nyolcz adag

ban, ritkábban, ha fájdalmak jelenkeznek,

beveendöt; oly jó sikerrel, hogy harmad

napra több székürülések következvén,

betegem jó étvágyat kapott és lassanként

felépült..

2. Egy Наша] 18 éves asszony

1844ben kiallhatatlan hasfájdalmaktól

lepetett meg, ezek melegítésreés me

leg herbaté bevételére nem tágítván, hoz

zám folyamodott. A has mindenütt érzé

keny volt, igen fájdalmas, az éŕverés

lassu, а szél- és székürülés fenakadva.

3 szemer szénnönye port hat adagban

adván, minden 2 órában egy port, és

csöréket rendeltem. Í- Másnapra mind a

fájdalmak enyhültek, mind egy kevés szél

és székürülés történt. Most külsöleg bódár

lágyitó fůpépet rendeltem melegen, és ri

czinolajat. Éjjel és regge] felé afájdalom is

mét nagyobbodolt, szék-kiürülés nem tör

Lént, szélkiürülés csekély. Ujra szépnó'nye

port adván, másnap a fájdalom enyhült ll

gyan, valamint a szelek isjobban megindul

tak, a szék azonban rekedve maraclt.~ Azért

a szêk'úr'úlés elömozdítására, 'Aegy obon

keser'u sót adtam, hat obon vízben felol

vasztva, egy obon édes gyökér vonattal,

minden két órában két kanállal veendc'ít.

Minekutánna ezt lassanként. elköltötte

volna, több székürülések következtek,

tetemes ~könnyebbüléssel ‚‘ utóbb étvágya

megjövén, csakhamar elöbbi egészsége
visszatért. l ' ‘ =

3. Еву erò'teljes , vaskos , körülbe

lül 40 éves szabó, 1844ben` nyárban

hasfájdalmakat kapott, minekutána egy

más orvos által ere megvágatott, és va

lami görcsellenes `orvosi szert kapott

volna , kissé jobban látszék'lenni.- Azon

ban orvosa otthon nem létében erösza

kosabb hasfájástól lepetett meg. Hozzám

folyamodván kinézése halvány volt, ér

veiése kicsi, összevonódott, hasa puf

fadt, benne пазу fájdalmakról panassz

dott, szelet nem ereszthetett, kiüritése

csekély, vagy semmi. Látván hogy egyéb

szél- és szék-rekedésnél Ínem okozza a

bait, és hogy ez a kínnak és fájdalomnak

а hasban, valamint a görcsnek is Oka

3
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mindjárt 4 szemer szépnönyeport adtam,

Minden 2 órában egy szemert. Ezen por

шаек: után betegem fájdalmai enyhül

tek, 'másnap basa nem volt oly p'ólfedt,

érverése pedig igen emelkedett, erô's

"lett, àbrázata piros, és az egész 'vérfor

gás vêrtelire штатов. E'zen mutatkozó

lobos {Шаров megsz'úntetésére egy font

nyi vért kieresztv-én, egy obon himboj

magolaiat y(Ole'um Bicinì) rendeltem a

szêk elömozdltására. Minekutánna be vé

шеи, а hasfàidalom éijel ůìra elö keńìlt,

а beth nyugbatatlanabb lett, szél- és

Szêkìïrülês'volt ugyan valami,de csekély.

Чзтёт négy, 1 52ешегпу1 szépnönye-port

машет, а 'fájdajom megszüméig min

den мы“ veendöt, azután пата: né~

gy'et napjába-n , о1у fényes sikerrel, hogy

'több нищие}; »kövelke'zvém a 'hasfáj

dalom megszünt. Betegem тёмен meg

könnyülvên gyomnrgörcs, és gyak-ori 05111:

’Àäk штат hátra, »mely Magie-t. Bismuthi

регента eknulván , és étvágya megjövén,

csalŕhamar felépüh.

4. E'gy -fìatal lbéresnek `az an'yja

1845ki januariusban hirtelen igen паду

hasfkjdalomról panaszkodó íìähozv hivott.

Elìtîrvén îhozzá «délelöŕtß ki сваи те35е1

Íle'tt lresszlfll, flítet az ёжит fetmfmgve

‘tálâlám , 'lhasában -iszonyú -fájdalmakrólfpa

nasnkodva, завезены, hänyingerrel 'és

fh'lm'yáesal; a -mellettbal oldali boréksé-r

ve , тату m'âr «régi velt, ‘és yk'ét таща

таэузёвн, 'igen ритм, vés csalmem »k6

fkemênységü volt. Lá'tván Вовку 'az egész

bai oka szél és székrekedés betömlöczö

zözt sérvvel, t'ústént a bélgörcs és fáj

dalom enyhitésére négy szemer szépnö

nyét adtam, nêgy adagban, minden órá

ban egyet; az igen kemény és fájdalmas

sérvre pedig hideg borogatásokat. Meg

látogatván másnap betegem, csaknem e

gészen jól találám, t. i. a lent leirt po

rok után lassankónt hasfájdalma enyhült,

`serve puhulni kezdett, a szél megindult,

kiürülése lett, és igy minden agga-sztó

jelenségek elmultával jobben lett.

5. Egy hatvan évet meghaladott.,

régi boréksérvel küzdô' mesterember

1845. marczius elején magàhoz kivánt.

Mär kfét het óta hasfájáshan szenvede,

mel)7 utóbb annyira kinzá, kivált éjszaka,

hogy sem nem alhatott, sem nem ehe

tett. .- Ábrázata sápadt volt, érverése

gyenge lassú, hasn рыбаки. Széke igen

rilkán és igen kevés, görcsös össze'vonu

lások а belekben a sérv lelé, а szelek

nem тетей. Három szemer szépnó'nyét

adtam hat adagban, minden 2 órábanegy

port. Más nap, bär basa p'ólfedt volt, és

széke igen kevés, a szêk meg nem in

dult, mindazált-al a göresök megszünlek,

a fájdalom kísebbedett, а beteg kissé

aludt. Ujra nêgy szemer szépnönyét ad

tarn nyolcz ‘adagbam Hason'lókép vevé

azt а ybeteg minden 2 órában, s még ye

gészen el sem költé, шаг а szelek megin

 

‚шлак, .fés székümlések'ftërtén'vén, ne

gyednapra тезкам.



Aranyérröl  Dr Bechnit'z. 119

Elmëlkediéœk az .amnyér-kóráyapotok s azoknak

orvoslása körul; -

Dr. Rechnitz Лицом, pesti gyakorló orvostúl

(Vége.) ,

Orvoslás.

Az empiriának tán az összes kór

tanban sem пущ oly lág mezeje, mint

azon betegségeknél, meiyek az aranyér

elnevezés alatt, fordulnak eló’. A левш

lönfélébb belegségek, só’t таю nem min

den idült alhasi báutalom ezen névvel

béiyegeztetett; sok betegséget, melynek

okait vagy анаша, vagy föloldani nem

ними, az aranyér rovására итак, ha

bár а beteg еще]: soh-a legkisebb nyo

màt sem tapasztalá; innét a legküiönfé

lébb: szereknek egész затее, melyek e

zen betegség ellen a legrégibb юаня

kezdve ajánitattak. Majdnem mind-en kor

nak meg voltak а maga nevezeies szerei

és különsz-erei, mik meilett a divat és

rendszerek nem kis szerepet. játszottak;

ezek közt а legkitünöbb helyet a hashaj
шк foglalták el; azon közvetlen könnye

bülés, mely ezeknek használatára követ

kezett, egész sereg-hashajtót hozott nap

fényre , melyek, miután ~hosszabb vagy

rövidebb ideig uralkodtak volna, a lát

határról ismét вишней; legtöbbje ezen

ajánlott, gyakran Шок gyanánt drága

pénzen eladott вышедшей, eró's drastica

mokat foglalt, magában, miérft is az Шпа

luk okozott ká-r kiszáx-n-íthatatlan volt, s

több ember esett ezen -l'abdaßsok- -és

festvênyeknek áldozata'ul, mint а -mennyì

életet emésztett meg а d'úhös cho-1era,

midän életpusztítólag vonult Europa yLé

rein kefresztül. Úgy látszik valóban, mint

ha a beteg emberiségnek saint-e úgy, mint

` az egészségesnek, ‘divat- és rendszerekre

voina ~szüksége, malyek gyalrran az e

gészséges emberésznek szégyen-gyalá

zatára válnak, minzhogy még soha

sem töröltetett ei valamely rendszernek

uralkodása okos ellenokok, vagy парази

talásilag megrostált adatok által, haneml

új rendszer keletkezett, mely az elöbb

létezöt helyéböl kimozdította, mely kö

vetó'ivel вдуть elaggott és elgyengült., hi

telességél, és kelendó'ségét eiveszté, és

divatból Ищет; а fiatalság ismét az új

rendszer felé hajlott, melyet. mint egye

düli igazat, és патина: egekig magasz

tala. —— Éppen igy állanak a dolgok je

lenleg is ; de ha ezen szemkáprázó rend

szertô'l el nem vakíttatva, a múltba pil

lantunk vissza, akkor nem egy könnyen

fognak minket ilyen ephemer tünemények

megcsaihatni; inert látni fogiuk, hogy u

gyan igy Lör-tént aBrown', Rasori-, Brous

saisféle rendszerekkel, а hasonszenv és

vizgyógymóddal is; hasonló sors várja a

jelenleg uralkodó éieL-kórboncztani is

kolát is,

Minthogy a betegségnek orvoslása

jelenkorban nagynhbrf'aszt` csak meliék, a

kór-tani чистовик halál uLáni fölfede

zése, s а kórtúneményeknek, bizonyta

lan kisérlebek таи magyarázatja pedig

födoiog gyanànt. шпицем: а gyakorló

orvos ezért gyógymódffelé töfekvöutjá

ban, nem csekély zavarba jc'í Az újabb

munkák ш „Az orvo stan kézmů

vészvevt“ стай rovnt alà helyezik, el

lentébben az „okirányos“ .gyógymód

dad, melynek csak élettani ielveken, az

empiriânak megvetésével _, szabad шара}

nia. Mi azonban smug vagyunk gyäzödve

arrói, miszenint „az -oksze'rü rimpi-
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ria és tapasztalás“ azegyedüli biz

tos vezércsillagok a betegágynál, miért is

itten csupán ezekhez tartottuk magunkat.

A legtöbb idült betegségben, külö

nösen pedig az aranyérben föfontosságu

gyógytani elvként àll az: soha zaio

san be nem hatni; hanem csak

lassanként fogni a munkàhoz;

szel id, de hosszabb ideig ál

landóan fol ytatott bánás mó

dot kivánnak ezek gyakran az

egész é letmód megváltozta

tà sával, miért is a már szokássá vált

betegségek visszafejlödésének inkább élet

rendi, mint gyógytani bánàsmódon kell

alapulnia, ha gyökeres gyógyitást, vagy

csak kedvezöbb viszonyokat akarunk e

lt'iidézni.

Minthogy itt többnyire olyan élet

korral van 'dolgunk, melyben az élet

eselekvöség hanyatlani kezd , az életmii

ség visszalép , a tevöleges cselekvöség

csökkent àllapotban van: ezért az or~

vosnak legyözhetetlen akadályok gördiìl

nek elìbe; mert ezen visszafejlödéssel

hosszú ideíg a lcgszorosabb viszonyban

áll az ezen bajokra való elökészités; és

a divat, a’visszás életrend, többnemii ki

csap'ongások szinte ezen àtalakuláshozjá

rulnak; az elmásitás gyakran már annyi

ra ment, hogy életmiives változásokat

hozott eló'. — És ez azon szirt, melyen

gyakran а legjobb orvoslás is hajótörést

szem/ed , söt, hol а gyógyulás még a

lehetöség körében is fekszik, az embe

rek, különösen pedig az elpuhulàs-, elv

asszonyodás-, buja életmódhoz szokott

emberek., csak ritkán vetik magokat а

miivészet szigoru igényei, s a sz'úkség.

parancsolta törvények alá. Olyan bajok

nak tartatnak ezek7 melyeket nyugod

tan tiírni kell, mig —- rendesen késíin

\

-a szükég parancsolólag a miivészet

segedelmét nem hivja föl.

Az aranyeres hajlam kiirtása tehát

a müvészet legiontosabb teendiíi közé

tartozik` inert7 ha egyszer ki van fei

lödve, azt csak hosszu uton és nagy ne

hezséggel gyó'zhetni ismét le. Szemein

ket tehát azon átálakulásokra kell irá

nyoznunk , melyek ilyen kifejlödést e16

segitenek. Többnyire olyan egyének e

zek, kik iijukorukban gyakori orrvérzés

ben , késöbbi éveikben pedig mell- és Се]

feléi vértorlódásokban szenvedtek, gyn

kori hàtgerincz és kereszttáji fájdalmak

ról panaszkodnak, székszorulásban szen

vednek, jó életmódot, ingerlc'i italo

kat, különösen kávét kedvelnek, nyugo

dalmas инв életmódot kövelnek, szelle

mileg soket dolgoznak, s korán ràsztkó

rosokká lesznek. AAz orvosnak tehát oda

kell törekednie, hogy az életmódnak

megváltoztatása, szabad levegöbeni moz

gás, könnyen emészthetö és nem inger

16 ételek sat. által a nedveknek rosz föl

osztását rendezze; -- kill'ónösen s'úrgetc'i

sen kell ilyen betegeknek aiánlani, hogy a

fekete kávénak mindennapi élésével hagy

janak föl s azt gondosan kerüljék. ltten

hasznosak а szöllö-,téjsavó- és vizgyógymó
dok. Már Theden emliti, hogy szoros élet

rend, sok vizivás és sok keserů növênyned

vek által, melyek rabarbarával együtt hosz

szabb ideig használtatnak , az aranyeret

meggyógyithatni. -— Nem lehet tagadni,

hogy a viz a legalkalmasabb italàt képe

zi az aranyereseknek , söt magok az ás

ványvizek is, melyek rendesen e kór

ellen alkalmaztatnak, nagy részben viztar

talmuk általhatnak.. Midó'n az úgyneve

zett vizgyógymód, gyógyrendszerig föl

magasztalva, divatgyógyszerré vált, s

mint ilyen csak hamar hitelét elveszté,
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az aranyeresek àltal hideg mosások-, hir

dökképen, hol még erös visszhatás volt

jelen, vagy gözfúrdökképpen, hol börbi

rálatrai4 hajlam jelenkezett, használtat

va, mindenkor егбз hatásu s semmi ál

_ tal ki nem pótolható szerként mutatkozott.

Ott hol a kifejlödés többó vissza nem

tartható, vagy hol a beteghez késön hi

vatunk, gyökeres gyógymódnak van helye.

Mindjárt. a gyógymód kezdetén

majdnem legyözhetetlen akadályokra buk

kauunk; mert. bár mily fontos és szük

séges is az okoknak elháritása más be

tegségekben, éppen oly nehézséggel jár

ennek kivìtele a legtöbb aranyeres ese

tekben. Sok ok olynemů, hogy arra ter

mészeténél fogva semmi hatást sem gya

korolhatunk (életkor, mérsékmény); más

_ okok ismét olyanok, hogy azok alúl а

beteg nem oly könnyen vonhatja ki ma

gát (életmód, keresetmód, szobalevegö

san); mások alúl ismét. az emberek nem a

ka rjá k magukat. kivonni (buja életmód,

kiosapongások), só't sok ember ugy él,

mintha készakarva ezen kórállapotot ki

vánná elöidézni, vagy gyarapodásának

kcdvezni; s ebben fekszìk annak is az

oka, miért hogy cs_ak igen kis számmal

gyógyulnak meg ezen betegek, vagy meg

gyógyulva ismét régi állapotukba esnek

vissza. És bár mily nehéz legyen is az

orvos állása ilyen körülmények közt,

mindazáltal semmi által sem engedje ma

gát visszatartóztatn-i mindannak ajánlá
sára,l mit szükségesnek hisz` és tennie

hatalmában van. Ott hol az okot eltávo

lítani nem képes, azt lehetöségig àrtat

lanná tenni igyekezzék` és ezt annyival

inkább, miné] kifejlettebb kórhajlam ked

vez a bántalomnak. -Ismereteink azon

szerekró'l, melyek közvetlen befolyást.

gyakorolnak а vér mivoltára, oly cseké

lyek, hogy azokra gyakorlatilag semmi

tekintettel sem lehet'únk; a régick azt

hitték, hogy vaiamely csipó'séget, az' újab

bak pedig, hogy a szénenynek lulságos

mennyiségét szìlkséges eltávolítani `és ki

választani, és ámbátor sok szer ajànlta

tik ‚ ше1у а csípöséget megváltozlatni ‚ 5

а szênenyt kiválasztani képes lcgyen,

mindazálial mi öszintén megvalljuk, hogy

egyet sem ismerünk, melynek ezt

tennie hatalmàban állana. Csak az é

letrendnek kellö elrendezése

által, állandóan és hossz-u ide

ig folytatva, ,vihet az orvos

sokat végbe; ez okból nem 1011010

lêggé gyakran erre fìgyelmeztetni; s ha '

Hahnemann követöi némi jót követtek el,

ez csak abban áll, hogy figyelmünket e

zen irányban, jobban mint valaha, ger

jesztették föl.

Ha a betegség kiüt, akkor az or

vosnak агга szükség ügyelnie, micsoda

irányban kivánja a természet kórfolyamai

nak kiválasztását, valjon köszvény, a

ranyér vagy recsetek fognak-e щипает;

hogy ehhez képest orvoslását is módo

’síthassm Ez azonban a legtöbb esetben

nehéz dolog; néha az orvost, az uralko

dó kórnemtö vezérelheti; ha ez gyomor

epés, akkor aranyér, ha csúzos, akkor »

köszvény fejló'dik ki könnyebbeo, ha bör

kütegek uralkodnak, akkor recsetek sat.

Mär fölebb megkülönböztettük a vég

bélben elô'j'ovö visszértágulatokat, melyek

minil más betegségeknek kórjelei fordul

nak elö, s aranyeres bántalmak gyanánt

orvosoltatnak , azon aranyértöl , mely bel

só' okból, visszeres vérteljbô'l fejló'dik ki;

csak ez utolsó lehet. vizsgálódásainknak

tárgya. Tulságos táplálék, ingerlö italok

támasztják és ápolják, a Folebb elöterjesz

tett körülnlények közt, ezen vérteljt;
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legelsö föladatunk 101161 az legyen, hogy

ezt megváltoztassuk, az életrendi befo

lyásokat akkép rendezzlìk` hogy а ver»

készítés csekélyebb, s a fölosztás czél.

szerůbb legyen. Ezen kivül mêg sok or

vosi szerek ajánltatnak, ezen vértte le

gyözésére, melyek közt az elsö helyet a

vérbocsájtások és hashajtók foglalják cl.

Kêtséget sem szenved, hogy a vérvéte

lek által leggyorsabban lehet valamely

vérteljt lehangolni; a régiebb orvosok

azt hitték, hogy kicsiny és ismételve al

kalmazott érvágások által, az aranyér

hajlamot kiirtani lehessen; ilyen érvágá

sok а tavaszi gyógyokhoz tartoztak, me

lyeket évenként ismételni kelletett; ma

ga Sta hl is egészségének fontartása te

kintet'éböl évenként egyszer vágatta meg

ereit. Ámbátor pedig ezen nézet tégen

elavult, s a feledékenységnek adatott ál

tal: а2 mégís Broussaís vérszopó korâban

ismét föltünt. Gyakran ismételt 6111636

sok által ugyan lehangolhatni a vérteljt,

de egyszersmind gyógyllhatatlan vî-zkórt

is hozhatni eló'; mindazáltal gyakran kén

telenek vagyunk ezen gyógysegélyhez

folyamodni, ‘ha lfomos életml'ívek erö

sebb vértorlásban szenvednek, vagy hol

kevesbé nemes életmíívek felé nkarjuk

vezérleni a vértorlást, mint p. a végbél

felé aranyeres törekvéseknél sat.

H ashajtó k. Különbözó' iavallati

szempontból használtattak `ezen gyógy

вшей orvosok ált'a'l az aranyérben;

Stoll nyerseségekct (Crudit'áten),

Kaempf -tömemény-eket iìritetl ki 611111111;

Puchelt azt hiszi, mìkép az àltal, hogy

az alhasi elválasztásokat Vellímozdltják, a

vérteljt is általában lehangolják. Néme

lyek egyszersmind az epeelválasztást is

öregbítìk, mi álta'l a vér oly elemtöl fosz

tatik meg, mely атак visszeres mivol

Aranyér'nöi. и— Rechnm, _ f .

161102 tartozik; a legtöbb hashajtó tete

mesV vértorlást okoz az alhas felé, s bár

el is vonja a vért más életmt'ívektöl, az

alhasì vérteljt mégis öregbíti. Minthogy

itt nem annyira böséges hasüritések, mint

inkább a körül forog a dolog, hogy az

alhasi můködéseket rendbe hozzuk; ez

okból gyöngéden olvasztó és 1165116 sze

rek vannak leginkább javallva, milyenek

a tamarind-gyümölcsök, borsavas 1161116

leg (tart. tart.), а borkíí salitrommal;

különösen jó hatásu itten а méz s Spina

ccrvina szörpeä kár hogy ezen régi sze

rek a feledékenységnek adattak 611111.—

A rabarbara itt nyilván àrtalmas hatásu,

5 ennél még inkább az aloe és a kán,

miért is az úgy nevezett aranyeres po

rok, melyek minden aranyér-nemben

minden terv nélkül alkalrmlztt'itnalks bor

zasztó kárt okoztak. Mind két szer csak

egy kórjelét mozdítja el a bctegségnek,

az alapos gyógyulás egészen más körül

ményektöl függ. - и -2

Maga az aranyérkórállapotoknak or

voslása külömbözik, azoknak jelleme szöv

vcvényei sat. szerint; az elörebocsátot

tak után most már röviden szólhatunk.

Az ingerlékeny állapot in

116111) csillapltó, gyengén elvezetö 1161165

módot `kiván. Az itten oly gyakran 16

madó ideges tünemények, a végbélnek

rokonszenves viszonyából eredíí gyomor

görcs, а visszeres véneljl és ideges iin

gerültségbó'l származó kólikàk különös 11

gyelmünket ígénylik. — На е16ига1110116 а

véríngerültség, akkor nadályok а vég

béltájra, gyengéden olv-asztó szerek пазу

hasz-not fognak hajtani; VAideges 103011111

ségnêl Magist. Bism., Cyanur. Zinoi,Extr.

nuois vomícae sat. ajánltattak, -ón 'magam

leghathatósbnak találtam ilyenkor a szú

nyalt (morphium) kátorral. A szl'vbeteg
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ségek, melyek ilyenkor keletkeznek maml

annyira а visszeres vértelinek, mint in

kább az életmíivek rokonszonves Лиза—

wttságának következményei , s е szerint,

inkább ideges termászetüek; ezckben

gyenge haßüritökön kivül a vaniliát bor

kösavval Laláltam különösen пажити,

kevésbé a gyŕíszc'ínyét. Az egész bélhu

»zamnak sajátságos ingßrültsége látszik

itten eif'íuralkodn-i, `mcly izgató behatá

Ysok Ша] könnyen veszedelmes `színi. ,ölt

het magára. Iiyen ingßrült áilapoll wbb

nyiro mßgszoktaielözni az aranyeres törek

-véseket, .s nem свах Гё1ша3азща11 érzé

kenységi, hanem vaióságos «vértorlódási

Шарм, mely könnyen gyuiiadásba me

het. ша! , ha .a természet önkémes Ши

ritések által ешь meggáloini nem wrek

s-zik; ilyen vérfolyás yaióságos birálati

шипением] hir ‚ хлещет; а hol az lmaai

дым nem következik he, м опоздай

иен helybeli vérbocsátások ‚мы. тёти—

nia „és рыо1ийа;е2е1‹ел кыш még a him

‘boimagoiaj L~s az édes шведу is певица]

.tamarkg a hátramaradoti. ingerüliség ,le

выпариваю legtöbbet 4982 а káior kis

adagban; a *.bńz-faszait., imi sainte аб‘ём

tamik, igen ,bex/ft, s а hœostyánmegy

víznek man soho нефть hatását som

применён].

А stampa ‚Жарымы «enösben 21

-vezetö , is vf.er'o"sit6 bánásmódot Мудр; itt

тещу тащит, csekéiy ingßrüllség

lmellett „van áelon. _A >hélkiiìrités inmin

шарит, а hélsáf немец, а szé

»kdésmehéz, _soz _mint iúj linger .újra föl

imagasztalja Aés Aìimegbiítii La gkóms iii-nomé

nwken Шеи lerösben ъшдчьаэьщма

ványvizek р. а karlsbadi, marienbadi

vizek vannak javallva. A hasüritó'k so

rából a Tinct. Colocynth. emelem ki kü

Iönösen, mint olyan szert, mely órán

ként. 3 -4 cseppnyi adagban adva, sok

kal kisebb béiszárazságot és iomhaságot

hagy maga uián, mint az aloe, vagy ra

barbara. Szinœ igen hathatós és Маге!

mes szer a St. Germain thea; a Kaempf

«не csörék is , bár взамен _divathól 515:

tek már ki, _ezen áliapoßban‘igeu .aián- '

landók, csak hogy'sonki fia sem fogja а

zokat jeienkorunkban иву ‚аШаЪшаяпй, а

mint неона: maga а szerzó' ejániotta.

Az egyes kórtünßménïek közt: a

yvii-mzoires véntorlások nemesebb (вдета

мы: вам, а «взят-ш, s а nagyon e

rösen folvyó arßnyér ат tünemények,

плешек ШШШБЗ âgyelmünket érdemlik.

A visszeres vértorlás тез, és шеи

felé ,annál Топтать, minél »na-gyobb a

vqszéiy, mely Шпана eiůhozßthatüé. Ezek

vérbocsátálsokat Иудиным érvágásokmt а

lábon, `«egyidfíbeli lábfürdßkkel; bár щепу

nyire_eilenkßzik is ilyen alkalmazás az

elméleti :nézetekkel , melyek szerinl. igen

-közömbösnßk-iàtszik lenni, akár фаун; .ér

ból boosá-jtassék is .ki а жёг, .CsakhogY

àltala a vér mennyisége alább „щами,

mindazáfinal mégis sok дуй {аразщщаз

ilyen esetekbe-.n az шепнет bizonylfwb

La he; az ßlvezetés «Sokkal gyorsäbban

тещи, mim akkor, щади а kanmk
тати: ene пищик föl. На „шеи f

- ,el .Yanháríwa, s а vért а уединенными

„мы, agkkor a -végbéltájra 'alkalmazßtt

настучи s _egyêb .elvezew этак мац

„пак javallya; ,ezen этим-каюта ak

,kor ан be, ha lezen vértoriások, шагешь

дёгтем de binden „штоком anany

iérioliiálstófl итак- —— Az анамнез

gyógymód, csak айвы veheni шабаш,

`ha @indou чешет »el «van háriwa. А гё—

ьвд ёгёешес kerestek ,az

wangen@ {туш дгбзгаКОВ .elöhozaia

lában, ezt mint sok betegség elvezetö folya

mánaktekintvén; s ámbátor ezen elv már

régóta le van губи/е, щ mégis азов
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kérdést költi föl benn'únk, valjon általá

ban véve egyik kórállapot, а másikat he

lyettesiteni, vagy Folváltani képes lehet

e, mi szinte mesterséges fekélyeknél is

vitatárgyul szolgálhatna, melyet sem el

méletileg, sem gyakorlatilag sem lehet

ne oly könnyen eldönteni.

De az ellenkezö állapot, t. i. az

igen erösen folyó aranyér is nem ritkán

tettleges bánásmódot igényel. Nem oly

könnyü dolog meghatározni, mennyit ké

pes az életmiiség eltůrni. Vannak példák,

midlín a betegek borzasztó sok vért vesz

tettek el minden káros következés nél

kill.' Itten а gyakorlati tapintat vezesse

az orvost; annyi bizonyos, llogy vala

mely szokvànyos kitlritésnek visszafojtása

szomoru következmények'et von maga u

tán, de szintoly szomoru, ha oly nagy

kiüritéseket, melyeket a természet csak

nagy nehezen tud ismét helyre hozni,

látunk folyton tartani; ilyen tilneménye

ket csak lassanként és nagy óvatosság

gal szabad megtámadni. De ha a beteg

igen elgyengült, az ábrázat halvány, a

végtagok hidegek, az érverés kicsiny,

akkor ideje, hogy hathatósan vess'únk gá

tot ezen vérfolyásnak. Sokféle szerek a

jánltattak e-czélra: kénsavas vasélecs,

eczet-égény, fahéj, hideg borogatások

sat.; én leghatliatósbnak találtam a tim

sót kis adagu rabarbarával. Ha a veszély

el van háritva, akkor a vas-készitmé

nyek, különösen a szénsavas vasélecs,

myrhaval, a Griñîth iestvénye kitünß ha

tásuak, csak hogy azokat sokáig folytat

va szilkséges adni.

Végül még- néhány gyógyszerröl

sziìkséges emlitést tennünk, melyek mint

aranyérelleni k'úlönszerek magasztaltat

nak; ide tartoznak a kénvirágok, rabar

bara, aloe, millefolium és pimpinella.

A kénvirágok inkább el6-, mint el

mozditják a visszeres állapotot; gyengéd

föloldó erejiik, mellyel, a régiek szerint,

birnak, oly csekély, hogy az fìgyelmet sem

érdemel; adatnak többnyire összekap

csolva borkövel , rabarbarával, sennával,

és mégis csupán azoknak tulajdoníttatik

а fóloldó егб, шшбп mindegyike ezen

szereknek egyenként véve, sokkal nagyobb

fololdó erövel bír, mint а kénviràgok.

Ezen szernek használata csak akkor van

javallva, ha az aranyér a bört támadja

meg, s mint aranyeres sömör jelenik

meg, ámbátor itt sem hat különszerüleg.

Az aloetul sokan annyira félnek, hogy

azt méreg gyanánt tekintik aranyeres be

tegekre nézve, mások ismét azt igen

fontos, söt különszernek tartják az arany

érben. A tapasztalás azt bizonyitja, hogy

béllomhaságot hoz elö, tetemes vérter

làst okoz az alhas felé, s az aranyeres

állapotot inkább öregbiti, mint meggyó

gyitja.v Azonban hol az epeelvàlasztást

sz'nkséges ek'imozditani, ott az aloe igen

fontes szerepet játszik. A mennyìre visz

szaborzadnak az aloe haszuálatától, ép

oly szorgalmasan adogatják sokan a

rabarbarát az aranyérben, holott ez ha-_

tàsra nézve igen hasonlit amahoz; kis

adagokban erösitö , az alhas munkaságát

elömozditó szer. Még sokkal kevésbé ér

demli meg a különszer nevét а millefol.

és pimpinella; mint gyenge idegesillapi

tók , az aranyeres betegek пазу ingerult

ségénél igen becses szerek, de szintoly

hatásuak а székfiivirág, chenopodium st.

efélék.

_-—_-——-.

'.11
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’Eapasztalatoli és gyakorlati észrevételek а` ацетилен.

gyogytan k'örében, ln'inrt а pesti gyçrmekkorház

5 lf2 evi müködesenek ,eredmenyeí

(Folytatás.)

A hashártya csúzos izga

tottsàga 5 lobja szinte nem ritkán

65 116110 igen 15 rögtön fejlödik 0 0511205

epés láz folyama alatt, és nehéz valóban

megkülönböztetni а csupa izgatottságot

a lobtól. Nagyon pöíïedt has zárt szék

kel, föltünöleg na'gy fájdalmassággal, mi

helyt Iegkisebb nyomás érinti a kisded

110561— 0201 0 г652 csúzos 060101106—

001 jelci. Ha azonban а máj s belek 0511

za eró'sb mint amaz, akkor a hasfolyás

szinte 0010 11160у211. _- Az orvoslást il

1016103, 02 010111011 kül- ls belszerek

111011011, higany-kenó'csöt is szoktunk be

kenolni ~ s ezt egyszerre illen

(16 adagban s 0 101165 1006050501

(ungv. dupl.) lenni rendeljük (10 —— 20

szr.)-hogy a megalapított hit szerint, а

kiizzadmány gátoltassék, vagy a már

létre jött fölszívódjék. De szabadjon ki

mondani kellemetlen véleményünket, mi

szerint mi 0 higany-kenöcstöl nem 161

1101111111 eléggé tisztán eféle erösen 11111

hatásokat. Jó nagy hólyaghúzó -—— 02 a

1165 szer a hashártyacsúz ellen 15.

А hólyagcsúz — izgatottság s

lob — 521010 egykótszer tapasztaltatott

általam csúzos- epés 162161 meglepett kis

deden. Nem nehéz 021 megismerni. _

А kisded idc'íszakonként igen 016500 5

/folytonosan sírván , csak cseppenként vi

zel, s a hólyag fo'lötti hasfalak a tapin

tatnak feszesen ellentállanak. Dowerpor,

meleg olajos csó'rék s meleg borogatások

többnyire hamar enyhítik e fájdalmas ál

lapotot, és nem tanácsos ilyenkor s e

helyen hólyagszívót alkalmazni, hanem

inkább mustárpépet; mert'a kt'írösbogár

tapasz, mint néhányszor tapasztaltuk,

magától is képes 5"-v 6 órányi 110165 u

tán, 11560601061 hólyagizgatottságot g о

10201

Az eddig mondottakból kivehetö:

hogy 0 c-súzos-epés 162, mint egyík, de

kisdedeknél igen gyakori ido

ma a 16205 csúzfolyamnak -— ennek ma

kacs változékony természetével bír ; 1101

0р65 116103165, 1101 savós-epe's hasfolyás

által jellemeztetik, a nélkül, hogy ezen

jelenések éppen már kezdettô'l, vagy vé

gig szerepelnének, úgy hogy róla vala

mely àllandó nyomdáju (typicus) kórképet

.adni lehetne.

Nagyon kìvánatos volna, hogy e

zen 162061 521010, mint az egyszer'ú csúz

162061, 0 gyakorlók -- ügyes tapintattal

fölfogván s'megismervén а bántalom ne

mét - az egyébként is czéltalan föloldó

vegyitékeket, 0 50000- és sótartalmu has

hajtókat 65 savanyús 065116101 teljesség

gel 1001162061; 10011020161101 0501 20

var, 561 javithalatlan kár is 010210111!

Hólyaghúzó, Dowerpor, hánygyökér és

riczinolaj-ezek 02 egyedül ezélszezü

segélyszerek; mellettök пазу türedelem v

5 111201010 0 természetbe, nem nyugta

lan gyógyszeri változtatás 65 016161615.

Megkellett —- 02 legalábbl vélemé

nyem и- meg 1011011 említenem, 561 is

mertetne'm azon helybeli zavarokat s bán'

talmakat., melyek a csúzos-epés láz leg

gyakoribb csatolványai Az ízek 05621011

ba s a 'mellhártyaosúz 65 lob —— 0001уе

101 02 egyszerü csúzláznál tagla_lánk`

3* `
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e körfoîyam акт általunk igen ritkän' ta

pasztaltattak a gyermekkórházban.

Epés láz.

v Mily különbség létezik az epés láz

és a fölebb részletezett csúzos-epés làz

kö'zött- hogy amaz általános visszeres

vér-kdrcs'vegyen, emez csak a màj csú

zos izgatottságán alapszik -— azt már

megemliténk volt egyszer. Ambátor a

zon'ban az epés l`áz alatti hasfolyás cse

kêlyebb mennyiséglì és tisztább, sürůbb

epét; a csúzos-epés Iáz széküritései pe»

dig' nagyobb hasfájástól megelözött bösé

ges, hlg, savós~«epés anyagot hordanak

Шь— mégis, meg kell vallanunk, ha e

Её: igen különbözö kórnem egy idöben s

egymás mellett lepné meg a kisd'edeket,

nem ritka volna az egymássalí fölcseré

l'éS; s ez megtöi'tént velunk amugy is.

A csúzosepés lázat- mint 'rögtö

nös idöváltozás, meghììlés ` szóval,

in'int' csúz nemét néha nyáron is, kivált

az [844 êviben látluk s orvosoltuk ; az

e'pés lázat azonban csupán ahö nyàri 116

napokban , nem pedig hůs ô'sszel és ta~
vasszall vêltük észlelni.

Bo'rbély Helena 19 hónapos (a

je'gysökönyv 1084 száma alan) 1844ki juli

118111611 járólag orvosoltatott. Három napig

tartó betegségét következö kórjelek bélyeg

zék: mérs'ékelt láz, forró száraz bör, le

«швед, aránylag forróbb és az anya vál

Ива t'ámasztott fej, homiok-ránczokkal és

bágyadt szemekkel, nyògés, nagy szomj,

étvágyhìány, lágy, kissépöffedt has és zöl

des gyakoribb székletételek. -f- Rendëltetett

Ер: Dect. e. rad. Salep gr. X. et fructuum

шита. 5 ij. par. ijß, Syr. rubi idaai

5. jt MDS'. Minden 2 órában gyermekkanál

nyit. 13kán még semmi javulás sem lévén a

fejelfogultságra nézve, ámbár а láz már en

еще“, а fejre`A` 3 nadály alkalmaztatott, bel

söleg pedig következö porok adattak: Rp

Calom. gr. iij., _Pulv.gum. arab. gr. Vj, Sa»

cheri albi 513 M. f. р. div. in dos. aequal

ХЕ]. Ü. S. naponként 4 port. Èzen bânás

módra a fejelfogultság és nehézség eltünt а

l'ájdalmas hasfolyás engedettt, és igy ily

szembetiinö javulás mellett a kisded 17én

orvosság nélkül hagyatott.

A heveny epés láz, mely meglett

egyéneknél nagyfoku száraz forróság

gal- Soha nem fólváltólag izzadásokkal,

mint a csúzos epés láz- erös fejelfo

gultság- és fájással, vörös,l vagy sár

gás-vörös arczszínnel, keser'u szájízzel,

sárgás nyelvvel , s vörös barnás vizelet

tel szokott jelenkeznì , a nélkül, hogy e

pés hányás, vagy hasfolyás volna min

dég jelen: annál nehezebben ismerhetö

meg kisded betegnél, mivel a nevezett

állandó yjelek nagy részt alanyiak (subjec
т), а tárgyílagosak (objectiv)l egyik ré

sze pedig — р. о. а sárgás nyelv s a

vörös barnás vizelet, nem egy könnyen

tapasztalhatók két év alatti kisdedeknél

Ámbár sok orvos - kivált az édes hi

gany пазу barátaí _ minduntalan máj

s epebántalmakat vél lálni kisded bele

geknél; mi mindazáltal a gyermekkór

házban ezt eddig nem tapasztalhattuk, s

csaknem hajlandók vagyunk hinnì: hogy

a kisdedek vi'sszeres, tehát

egyszersmind epés vérkorcs

vegyre, nem oly hajlamosak,

mint meglett egyének.

Е hiedelm'únket némi élettani okok

is látszanak támogatni, s az ellenvélemé

nyüek tán abban csalódnak, hogy I)

а kisdedek görcsös hányàsával szükség

képpen kicsikartepés anyagot, mint a há

nyás okát »_- mint az epéss'égnek (bilic
sitas, polycholìa)l jélié't tekintik; 2) hogy

a c's'l'iz'os-epés kórfoljfámot' val'ósá'gos vér

korcs'vegyi e'pês'ń'ek пятак; ЗУЬОБУ’а

savanyu csorváä (saburŕa'lìs' acida)` has

folyásnál Шатен anyagór--mely иву“

többnyire свай neháńy perez' ниш a lé
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levegő által változtatik zöldre- epésnek

nézik, Van okunk ily tévedésekre hinni.

Azonban, akár miként légyen is mind

ez-mi a gyermekkórházban csak akkor

mertünk epés láznak keresztelni va

lamely gyermekbetegséget: ha forró láz,

nagy fejelfogultsággal s nyögéssel, s e
mellett vagy zöld epés hányás, V vagy

ilyen hasmenés mutatkozott. A sárgás e

pét nem vehettük egy könnyen az ugy,~

nevezett epésségnek, még kevesbé'pedig

` az epés láznak jeléül — s igy kevés e

pés láz találtatik jegyzőkönyveinkben.

Az előfordult esetekben a kór több

nyire rögtön, émelygéssel vagy hányás

sal kezdődött, а kisdedek nagy része

csak nem álomkóros elfogultságban fekü

dött; pölTedt has, érzékeny májtájjal;

vizelet kevés, mely néha a fehér ruhát

sárgára testé; izzadás éppen nem, leg

elhatározottabb étvágyhiány; csekély fáj

dalom, deannál nagyobb veszedelem ta

pasztaltatott.

Agylobbal, agyvízkórral s hagy

mázzal legkönnyebben lehetne fölcserélni

e betegséget, sőt a himlőkór első lép

teivel is. Azonban az agylob még sokkal

ritkább kisdednél, és szörnyü fájdalmak

kal, nagy nyugtalansággal s ingerültség

gel lép föl, a has pedig beesett. A he

veny agyvlzkórnál ezekhez hasonló je

lenetek -- ezen fölül éles fölkíáltások és

görcsök. A hagymáz sokkal lasabban fej

lődik ki, mint az epés láz. A himlőkórnál

legfölebb egy két nap tarthat a csalódás.

Azonban csalódtunk néha, s fölcseréltük

egymással a nem heveny folyamu epés

lázat, а nem heveny agyvízkórral; mert

ez utóbbinál nem ritka szinte az epés há

nyás, és a has nem mindenkor lágy, vagy

beesett. Ну kétséges esetben mégis nem

egy hamar fog az ügyes gyermekorvos

kárt okozni; mert a hánytató ilyenkor

nem oly ártalmas, mint legtöbben'hi

szik, a hideg leöntözés pedig nem ár?

talmas az epés láznál, himboj-olaj pedig

és édes-higany, mint kiürítők, mind-e két
környülállás alatt nem ártalmasak. I

Bánásmódunkat. kevés szavakkal

említhetem meg. --A hányborkő s a ri

czinolaj -- ezek a főszerek; mellettük

hideg, hűsítő italok, p. o. gyengéd tama

rind- főzet, kevés borkősavval. Mily je

lenetek alatt szükséges vagy tanácsos a

fejre, vagy májtájra nadályokat alkalmaz

ni- réSzint az előbbi, részint e füzetben

mondottakból kiviláglik. Higanyt, ha he

veny a láz, soha sem rendelünk, s nem

szorultunk reá.

Hurutos láz.

Miután fél vagy egész napig akisde

den а láz első léptei - bágyadtság és for

róság tapasztaltattak volna: köhögés vagy

nyálkás hasfolyás , vagy mind a keltő e

gyütt jelenik meg. —— А köhögés erősb

szokott lenni mint csúzos láznál, de nem

fájdalmas. Ámbár a hurutos láz tulajdo

na az, hogy mellette mindig egy vagy

másik nyákhártya lobos vagy izgatott ál

lapotban létezik, mégis gyakran 1 —2

napig tart már a láz nagy levertséggel

— azaz el van idegenitve az idegrend

szer s a keringés Á- mielőtt valamely

nyákhártyában helybelisített bántalom

volna jelen; és sokszor , midőn a hörg

bántalom már kifejlett - nincsen okszcrü

arány a láz s ezen helybeliség közt, mely

néha nagyon csekély, midőn. a láz s az

ideges levertség magas fokot értek el ;

néha erősb hörglob mellett csekély arány

lag a láz. Y

A kisdedeknek gyengéd, érzékeny

ideg- s vérrendszere, a lázat mint általá

o
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nos ideg- s vérrendszeri zavart jobben

tüntetì ki. `

А2 eró'sb foku helybeli hurutos 111111

1а1та1, az egyes részek bántalmaiközött

fognak taglaltatni. E helyen csak arra fi

gyelmeztetek: hogy kisdedeknél szinte a

hnrutláz kezdetén, nagy fejelfogultság mu

tatkozik azon jelekkel, melyeket a 0511

205 láznál rajzolánk, s hogy 11115 nugyon

ezêltalan e miatt nadályokat, vagy hideg

borogatásokat a fejre alkalmazni.

Azon idoma a hurutos láznak, mely

а gyomorláz (10111.3а511.) tág fogalmának

egyik részét képezi- midó'n t. i. a gyo

mor- s bélnyàkhártya izgatott, vagy lobes

àllapotban 1010211, szinte mindenféle 0201

xalan s a gyengéd életmiiséget zavaró

` orvoslásra ad alkalmat; mert ilt is, ha

csekély foku izgatottság lepi meg a bél

056 111136 részét, vagy dúezrendszeri el

nyomoltság miatt , étvágyhiány,~ fehér

nyálkás nyelv, löbbé kevésbé puffadt has

és lassu székele's van jelen - sok gya

korlók rendelik а laraxneumot _kevés kö

zépsóval, vagy az altheu-fò'zetet ilyen

nel, vagy hugyagsóval (sul а111111011.), vagy

hányborkô'vel, hogy „abf'irre is hassunk“

sat. -.s ez mind-igen szépen van mond

v.a s javallva, de a kisded lán hamaràbb

gyógyul, ha ilyesmit nem használunk.

Általában a következó’ ba'inásmódot

ajànlom. Ha esekély a làz, s csekélyek

a helybeliségek _ akkor àgybani való

fekvés és lágy meleg italok (de nem sok,

s nem siirii nyálkás italok) elégségesek.

Ha 016511 köhögés, vagy nyálkás hasfollyás

kezd fejló'dni, egy-egy adag Dowerpnr s

meleg ital, sokszor hamar véget vet az

egésznek. Ha а köhöge's makaes, de nem

fájdalmas, s a'gyomor jó úllapotban va

gyon, althea-fözettel hugyagsó és 01105—

gyökvonat ajánlhatók; de ha a gyomor

elrendetlenitett , akkor visszatartók le

gyünk eféle siirii gyógyvegyitékekkel; a

hugyagsó az alhasi hurutbántalmakra nem

hat jótékonyan; a hánytató cllenben nem
ritkán `Vhamar jóra forditja az egész kór

folyamot.

Ha e láznál izzadás ’mutatkozik, ez

rendesen birálószokott lenni, s 1101111

lözhetó'vé teszi az orvoslást.

Néha hurutos bántalmakkal 03311116

ben esúzosak is köttetnek össze.

Hagymàz.

A 7ik év eló'tt igen ritkán fordul

016, s csak a 1011 éven túl levŕi gyer

mekeken láttam olyfele hagymázos 161

képet, mint nagyoknâl, kifejló'dni, 1.1.

szàraz ferró 1161101, kormosan be vont

nyelv-és ajakkal. Úgy látszik, a kìsdedek

elhalnak, 111101611 meg aheveny 116110105

vegy magos fokra juthatna.

A gyermekek a hagymàzban tompa

álomkórságban, száraz, meleg 1161101, néha

nélia nyögvên, 1101/011101; А has pnffadt

_mi által hasenló kórjelenetekkel iáró

1101/сну agybàntnlmaktól külömbözik.

A kóriolyam elsó' 8 nàpjaiban, ha a

[с] nagyon iorró velt7 s mellette gyakori eró's

nyögés -_ nadá'lyekat 5 hideg' borogatáf

s()th nagy 11115201111111 а11а1111а21а1ш11. -——

Nem ritkán 0165 111116-1/01ра03115 volt je

1911, ámbár köhögés vagy lehellési aka

dàlyok nem mutatkozak; azért ily be

tegeknél a physieai mellvizs

gálnt n élkülö 211011011. llyenker eret

vágatlunk s mustárpópet alkalmaztattunk'

igen jó sikerrel. А Ьа5га is néha nadá
lyok és pépek valának szúkégesek. ' ` Y

На helybeli zavarok nem létezlek,

vagy el voltak már háritva -- hagymáz

elleni orvoslásunk igen egyszer'ú volt.

Tiszta viz, а mennyi kell а betegnek, pe
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dig jó hidegen, s a testnek vízzel “való

lemosatása -— még pedigminél fórróbb

a bőr, annál hidegebbel, rendszerint jóté

konynak mutatkozott, bőrlágyságot s iz

zadást gerjesztvén. Ellenben ha száraz,

de nem meleg volt a bőr (a mi legro

szabb !), akkor meleg vízzel mosattuk az
egész testet 2- 3szor napjában. l

A halvanyt (chlorine) általában nem

találánk hasznosnak; ha alhasi hagy

mázzal volt dolgunk, károsnak. Ha hagy

mázos, barnás, büdös hasfolyás jelenik

meg, Dietl-lel megegyezőleg minden 2 -

3 órában V8-V4 szrnyi édes higanyt a
jánlunk. t

Néha izgató orvoslás is jó hatással

látszott lenni, kivált midőn a bőr cse

kély hősége mellett, az érütés szörnyü

gyenge volt. E czélra a káfort legjobb

nak tapasztaltuk , %- V2 szemernyi a

dagokban, minden 2 - 3 órában; néha

ezt kénsavas klnallal kötöttük össze.

Sok ily beteget -- tán 30at _

minden gyógyszer nélkül hagytunk, vagy

legfölebb a helybeli zavarokat hárítottuk

el, s a többi folyamat maga a termé

szet vezeté véghez. Összesen 100 közt

nrm vesztettünk el 5nél többet.
Még mindeddig azon xhiszemben va

gyok, hogy a hagymázt is eleinte hány

tatóval gyakran el lehet fojtani; mert

tán itt is eleinte még csak az idegrend

szer van kóros állapotban , s ez kórosít

ja el 'a vért. 1839 -—— 40-, s 41ben ta

pasztaltunk legtöbbett; csaknem mind e

pés jellemmel birt- -- Két év óta alig

láttunk egy két hagymázt.

ldegláz.

Öt év előtt magam is hajlandó vol

tam a tiszta ideglázat, melyben a vér~

korcsvegy aránylag igen csekély, s ha

van is, egészlen máskép szerepel mint a

hagymázban -— tagadni: de mióta sok

beteg gyermekkel van dolgom, azóta más

képpen gondolkodom.

A küllevegői befolyások által ger

jesztettlázak, ugy látszik, legelőször mind

az idegrendszer megzavarodásával kez

dődnek. A váltóláznál, s ezután a csúz

láznál ez legszembetünőbb. Erre aztán

következnek többnyire vérkorcsvegyi s

némi helybeli zavarok. Sokféle láz

tehát egy kútfőből látszik e

redni s egyformán kezdődni»

De a kisdedeknek érzékeny s fölötte gyenge

idegrendszerénél fogva, a láz ezon első

lépcsőzeti fokán sokkal gyakrabban marad

meg, mind korosoknál, s több ekképen

meghalt kisded hullájában legkisebb é

letműves változást sem találhattam.

Miután egy két napig azon kórjele

netekettapasztaltuk a kisdeden, melye

ket már mint a csúzos vagy hurutos láz

“első jeleneteit vázoltuk -a nélkül, hogy

a fej nagyon forró, vagy legkevésbé fáj

dalmas, a nélkül hogy a nyelv bevont

volna, vagy étvágyhiányon s elrekedt

székürilésen kívül helybeli zavart tud

nánk fölfedezni -- a kisded mindinkább

bágyadtabb s mellette nyugtalanabb lé

szen, az 5i.<10ik napon lúl kezei

reszkedezni kezdenek, szava bizonytala

nabb lesz, a kisded mindinkább ér

telem nélkül csacsog s ha biràló álta

lános izzadás nem áll be , lassan lassan

ként oda vész. A4ik év előtt e korido

mot nem láttam; legalább nem `ily fokra
fejlődve. п

Történt ilyenkor, hogy midőn a

fej nagyobb forrósága s nyugtalan félre

beszélés miatt nadályokat alkalmaztat

tam -- a kisded tüstént rángató, gör

csöktől (ecclampsia) lepetett meg, s egy
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köziìlök nem sokára meg is halt. Hashaj

tó, ha nagyon hatott, szinte megártott;

nem jöttek eló' egyhamar jótékony izza

dások; a hánytató - legalább nem ár

tott annyira, ha mindjárt eleinte adattam.

Ha az érintett kórképet tapasztal

juk ‚ melynéi minél magosb fokot ér а

1161101уат ‚ annál nagyobb а nyuglalan

ság, annálkevesebb az alom; a vizelot

színe, a nyer s az alhas mivolta pedig

a vérnek észrevehetö elváltoztatását (01

lenkezöleg a hagymázzal) éppen nem ta

nusitják ——- akkor s_zigoru fürkészet után

ezt ajánlhatom: а testnek többé kevesbé

hideg lemosatásai, ide sxtova rakott mus

tárpépek, az alhasi elválasztások csak

néha néhai gyengéd elô'mozdltása, s min

den 4 —- 6 órában еду adag mákony ká

forral, mely ntán meleg ital, 0. vé=

kony árpalé. Minél nagyobb a nyugtalan

álomtalanság, annál inkább van javallva

s annál nagyobb ndagban türetik el a kis

dedek által a mákony, úgy hogy egy ß

éves ûúnak egy ízben fokonként~ 116110110

dö adagban —— minden 6ik órában be

veendö и szemernyi mákonyt adattam,

s ezen adag mellett 3 egész napig ma

radtam meg 3 s minden adag utàn nyu

godalmasb, de soha álomkórOS pelli lebt;

székei sem rekedtek 01, s igen gyorsa-n

meggyógyult. -— Е2 tán .a feb-r. nervosa

versatilis Franckii -— _melyet б mákony

nagy adagjaival szerencsésen orvosolt.

(Folytattatik,)

Semaf

 

Tár

А sebészet jelen àllása

Párisban. (vége 212 Évkönyv. 111. к.

47. 1ар. megkezdett czikknek.)

А Ь011аГ016111 csonkitásnak egyik kelle

metlen oldala az, hogy a mankó igen össze

tett, minden egye'nhez kiilön hozzá illeszten

dö, könnyen eltörik, igen drága, és ha az

egyén testesedik, többé nem használható.

Továbbá a můtétel sincsen veszély nélkül;

így a hör, a bönyék megfenésedhetuek, a

csont kìállhat és genyes beszürödés tórtén

hetik. Hét ily eset köziil,ke't esetben genyes

beszürödés állott be a csont kidudorodása

mellett7 egy esetben а genyedésre erökime

rités következett, háromnak sebje ugyan

szépen begyógyult, de ezek közül is csak az

egyikröl mondhatni, hogya miìtétel után meg

lehetös könnyüséggel járt а szobában, а má

sodik még 22 hónap multával sem használ

ага.

hatta a mankót, minthogy mindég necroticus

csontdarabocskák váltak el а miitett helyen,

a harmndikról pedig nem tudhatni, mint

türte el a mankót. A hetediknél már csaknem

egészen begyógyult a seb, midön ismeretlen

oknál fogva a lábszár alsó részén erös ge

-nyedés állott be, s a beteget igen пазу ve

szély.fenyegette. E_zen oknál fogva el kell

ugyan ismerni, hogy ezen mütétel által a tu

domány ismét meggazdagodott, а mennyiben

ez bizonyos osztályu embereknel alkalmazha

tó; de azt kevésbé veszélyesnek _n_em tart

hzatni, mint a mely ez elött a lábszár felsöbb

részén vitetett véghez.

És valjon a tagnak használata mindég

oly korlátolt-e, mint az említett eseteknél, a

további tapasztalat fogja csak megmutatni.

А k ö m ets z é s Párisban ritkábban

fordul elö, a mióta a kömorzsolás oly

лаву tökélyre vitetett. _Bo uxnak osztályáf
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han тат idö alan 3 kömefszésf méwteoc,

kétszer az oldalmetszés tétel'ebß )ú eredmény

nyel, egysze'r pedig' Vidal dé Cassis

тёще »a has'met'szés, két,A шамана, napoleon

ismételt- ишемией Шт kétszer técereln rá

risba'ń ä kömenszés шт 21 módon de' ты

kétszer,- ez alkalommal is t. í. -ë sieren»

csét'len паштеты, а metienczébeńi sejt

szövetuek geny'èdése által.

Kömorzsolás több történt, és igy ezen

mütételnek haszna és káros következése felöl

tudomâsunk lehet. Volt töb'b olyan eset, 1101

а beteg egy két ismételt mütétel után' bàj'á“

tul megszabadult, másoknál herelob állott

be, s a mütétef ismétlését meg nem engedé’

egyes ltöüaraboka> húgycsöbe szorultak, s

a legnagyobh fáradsägbá кеты ázóknak ki

vétele. Ha a kö пазу és kemény volt, 112

sier is гением 18шё’ев1п1 а fólöfte fájdalmas

шашек. ArraV isY voli; már példa, h'ogy az

olyan egyén'nél", kiben а ‚Ёбтопвыёз alkal

mával csak egy kö volt, néhány ev mulva

több kö képzödött; elkko'r ismételtetvén a

mnrzsolás, Löbb' ködara'b szoruìt be a húgy

csô'be, s e körülmény többször fordulván é
lö, elvégre is а kömetszéslI tette szükséges

sé, mely ilyen esetben halálos kimenetelü

volt. Söt olyan esel; is volt, 1101-а‘ müszer a

hólyagban eltört, .s az eltört darabot nem

lebetett kivenni, a heteg genyes beszürö

déshelè len Шамана”, а tüdökben, májban

s а visszerekben «genylerakódások támadtak.

Èüdîgelé 3 olyán ese't fdrdult e'lö Franczià

o'rszágban, hol a müszer a hólyagban eltört.

' Vati a franc'zia sebészelànekl еду sz'erük,

melye-t ò'k sokkal gyakrab-ban alkalma'znak,

mint а пёшыей, meg pedig kêtségbe-von

hadan haszbnnaly s~ea az iblnny-fóstvény

’ Vel p ea u mondatìk e'lsöne'k, ki' azt vízsérv,

idült писать, inhüvelyek savós gyülevé

nyei- és зачав tömlökßenrßeiöcskëndezé. н

Szerinte az a vízsérvben, hol а hüvelyhártya

nincsen megvastagodva, a legbiztosabb sze- »

reknek egyike,` s sokkal álkalmasabb a bor

nái ç de nem szabad azt vi'ziel igen föleresz

teni, s kevesebbet egy harmadná'l két vl'z

har'madra Inem szabad venni; söt, haa 1:6—

rülmények parancsdlják, ezen~ arányt meg is

lehetïfondl'tani. És valóban vfzsérvnél, ha a

hüvelyhártya , és iaeskósdaganatoknál, ha a

oömlö nincsen megvastagodvá, ezen Fóstvény

mindenek fölött e'rdemli meg az elsò'séget ‚ s

za'cskés daganatoknál ezen szer föképpen ak

kor igen becses, ha ezek oly helyeken fon»

dulnak elö, melyek a машем igen nehez-zé,

vagy éppen le'hetetleńné teszik. Igy Jo be rt

ezen szerrel gyógy'itott meg egy zacskós da

ganatot, melyŕ a francziá münyeh’v szerińt, a

Fossett@ sternale-n ült, .s Velpeau egy

másikat, mely a fejbiczentò'nek szétágzásán

volt helyezve, s innét a nyaksziŕt fclé in

dulv. Vízkóros Ízekbe szînte V elp ea u сет

befecskendez'éseket ezeu вып-01. А gyógyu

lás egyik esetben 14 na-p alan, másikban

kissé késöbben дном: be; Ezen tapasztalás,

miszer'int az iblanyt kár nélkül lehet a térd

ízbe hozm', igen Готов intésül sz'ol'gá-l bizo

nyos zacskós daganatok orvoslásában, me

lyek a térdalyban fészkelvén, magával az l'z

belsejével összefúggésben vannak. Roux ad

elö ily esetetì melyben ò' ilyen zsacskós da

затаил fölnyitott, s ez ákaì íz'ge'nyedést: idé

zëtt el'ö , .те1у а czo'mbcsonkitást tette utóbb

szükségessé.

‹ Gerdy a sérvnek,gyökere's müte'telét

Hétszer vitte véghez. Az' egyik betegnél a

lágy'ék-csatórna annyira ki volt tágulva, hógy

sérvkötövel a' beleket visswtartani> többé le

h'ètetctlenség vala'. E2 e'setbenesak a sérv'

nyilás megszükítése нашем ki czélul. A f0

nalak kîvétele után a hasíz'mok közti sejtszö

vemek gyuladása és genybeszürödés áliott

be', mely' eg'ész 'a C'S'ebsbíińbóig terjedtl-T

A beteg mindazáltal, bár igen lassan, meg
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meggyógyult.` Kibocsáttatúsakor a bélnek

visszatartására elégséges volt egy közönsé

ges sérvkötö. A második esetben а mütét u

tán semmi rosz következmény sem állott be.

Ugyanezen miltételnek, mely egy középkoru

férñúnak mindkét lágyékcsatornáján vitetett

véghez, azon sükere volt, hogy a belek 3 e

gész esztendeig nem estek elö. Kibocsáttatá

sa után 10 hónapig jól oda illö sérvkötöt

viselt, s 16 hónapig a legterhesebb munká

kat vitt véghez egy köbányában, miglen a
sérvek ismét vissza nem tértek. l G erdy azt

mondje, hogy az àltala mütettek körül egy

sem-halt meg haskérlob következtében, mely

a fonalaknak hosszu ideig való benbagyása,

s а behüvelyezett börrésznek megégetése ál

ш! tételeztetik föl.

Bizonyos sértések nem a leg

ezélszerübben orvosoltatnak. Erös zúzások

és csontt'órésekre majd nem általánosan nagy

pépborogatásokat raknak a párisi orvosok,

minek következtében igen gyakran kiterjedt

és húzamos genyedések állanak be. Csonttö

réseknél rendesen hönyék szakadnak szét,

melyek késöbben, ha `а többi lágy részek

nek gyuladása áll be, összeszoritás által

heves fájdalmakat szülhetnek; itten tehát,

azt mondják, a melegnek lernyesztöleg kell

hatnia; zúzásoknál semmi sem csillapitja, vé

leményük szerint, a fájdalmat annyira, mint

a langy, mely egyszersmind а legjobb osz

lató szer.

A tagesonkitások után alkal

m az 0 tt kötözések a francziáknál általában

véve igen hevitök,'s nincsenek mindég a geny

nek szabad kífolyásához elegendöleg hozzá

mérve. M ais о п e u v e egy izben kissé inge

rülten azon észrevételt tett, hogy némelyide

genek azon módot, mely szerint Párisban a

esonka tagok kötözései történnek, nem helyes

lik; ezek azonban nem fogták fol, miért hogy

a párisi sebészek a többi közt oly sokv tépe

tet raknak a csonkare'szre. Ez által a cson

karész puha ágyat nyer, s elmellöztetnek a

zon rosz következmények, melyek a nyomás

tól származnak. - R o ux igen lelkiismerete

sen rakja fól ragtapaszcsikját, tépnyomatait

és pólyáit, de ezentúl semmit sem gondel

avval, ha а csonkarésznek megtisztitása u

tán a sebszélek összeillesztésénél, még geny

szivárog ki. S éppen ö nála lmltàk meg leg

töhben a tagcsonkitás után, még pedig több

nyire hagymázos féle állapotban Valjon ezen

állapotot nem а sebszélek közt fenmaradó

genynek i'ólszivódása okozta-e ?

 

lntézetek,

к. orvoskar gyůlése aprilie

lßkńn 1845hen. A tngok паду számmal

gyiiltek össze. Az iìle's, mind nz elöfordnlt tán’

gynk, mind ezeknek szabad, ékes és jeles 326

noklati megvitaińsára nézve nevezetesnek mond

lintó. Ezennel —- összefiìggô'leg s úgy szólván

sziikséges pótléknl a m. e'. october 13Íkán tarta

то“ gyiilésrôl szóló közlésiìnkliez (l. Evk. п K.

201 l.) -~e jelen iilés игл-душ csak röviden em

lÍtji'lk meg. -Egy föls'öbb liclyröl jött intézvény

olvastatott föl, mely впал a mult iilésnek губи

ten véleményeì s Iiatárzaiai még inkább megala

pittalnak, s az ezekkel'való ellenszegììlés nem

helyeseltetik. — Eznián a 16 új tag fölelkedte

lett, _- Indítványoztntott egy tuilós tag által s

liosszasb vitaiás utńn lmtározntiá lön : hogy „ké

l'elsék meg alázattal ò' felsége, miszerint vagy

a magyar egyetemì orvosi oklevélnek érvényes
saégét Bécsbeni gynkorlatra is kiterjeszteni ‚ vagy

 
тж

társulatok.

a Bécshcn s egyéb kîilföldi egyetemelren Копо

rńzott doctoroknt, ha Pesten gyakorlntot ůzni

szándékoznak, liasonló próbatétellel, a minö

Bécsben szokásban van (colloqi11m\,te1'lielni ke

gyeskednék.- Inditványoztaiott еду, n nyilvá

nos rendkiviìli s külön leczkékx'ei engedelem

könnyebliitését eszközlö kél'elem, de ez útial lia

iározattá nem lôn. — Elnök 6 nságn мы több

fölsöbb lielyröl б liozzá intézett, érdekes orvosi

tárgynkatilleiö, közlemc'nyek és rendcletek olvas

шик föl. Еву érdemes tagnak inüitványa: mi

szei-int a kar pénzbeli állapoijának eddigi keze

lését vizsgáló bizotimány nevezteinék ki, elnô'

kůnk által, több elöadolt okoknál Годик, nem

-nlapíliatott meg. - Mint máx* emliténk; a véle

mények szabad nyilaikozata, de egyszersmind

többsége, a mint ш a kor és ily темам :zel

leme kivánja, az elnò'kség által таит-топ.
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Kór, gyógytan és orvosi kóroda.

46. A vér kórlmncztani теши

willen: Dr Engeltül. —— (Folyt. L. az

Évkönyv. п. Km. m. és ш. кап. 156. i.)

ll. A fehérnyés vérvegy.

Boncztani bélyeg: a vérnek sürüsége, cse

kély és ucm szilárd vérlepénynek képzödé

sével, sötét szin mellett; klilönös hajiam fe

hérnyés minöségü kiízzadásokra. A fchérnye

ség vvagy а vér teriméje- és tömegének ö

megbülésével1 vagy e nélkül tünik fól, az

elsö heveny a második idült állapot, s wr'

£50110' visszeresség névvel jeIeltetik meg.

a) Heveny fehérnyeség: sötét színezése a

hullának . sötét szinii hullafoltokkal; az iz

mok sölét vörös-barnák, feszesek; a savó

és takhártyák gyakran befócselve; az agy

ellentálló és törékeny, igen fehér, savó-tar

talom nélkül; a tüdökben sok megsürült

sötét szinü vér; a máj vértelen; a lép több

nyire sötét-vörös vértöl duzzadt; nem ritkán

visszeres pangások a gyomor vak tömlöjé

ben; a vesék sötét-vörös, híg vérrel tel

vék. A vér különösen a környéki edényké

születben s legközelébb а visszerekben van

bsszehalmozva; annzil sürübb, minél tovább

fekszik a keringés központjától, a nélkül a
zonbàn, hogy aludékokat. képezne; a szÍv

ben lnéha tetemes aludékok találtatnak, de

csekély összeállással birók. A vérnek sötét.,

feketèvöŕös színe van, és a nagyobb vissz

erekben pangásokra hallandó. Az izzadmá

uyok fehérnyét és vizet foglalnak magukban;

különféle arz'lnyokbnn1 s különféle formák a

latt jò'nek elö; életmûves képzödésre игуан

igen hamar képesek, de az életmüvesedés

nek magasabb fokait csak ritkán érik el; ha

igen böségesek, akkor csak hamar az egész

vértömegnek sülyes összeesését vonják ma

gok után. Ha ezen vérvegy fóléptìlésbe me

gyen дна], akkor a .vér higabbá, de egy

szersmind hegedékenyebbé is válik. Virágzó

életkorban Íévö egyének vannak legínkább`

ezen megbetegülésnek alávetve. Ezen osz

tályba tartoznak: a rendes hagymáz, a he

veny kölesgümökór, а heveny börkütegek,

a heveny Brigthféle vesekór, а hevcny

velörák és a heveny csúz. b) Idült fehérnye

ség: a vér teriméjének tetemes nagyobbu

lása, a hullának erösebb átnedvesülése, min

den éieLmüveknek sötét színe7 erösebb be

föcselés és nagyobb töredékenység meilett,

az alpangások rendesen kiterjedtelibek és

nagyobb tömegekben elöjövök, а rothadás

sokkal gyorsabban eihatalmnz. A betegség

nek lassúbb Iefoiyása az izzadmányoknak

gyakori átváltozásait okozza; kitünöleg gyak

ran mint hurutos termények fordulnak elö.

Hosszabb vagy rövidebb жаб mulva а vér
sììlyfélelszétbontáson esik kerèsztül, vagy

vízkórba változik кыш; а rostonyaböség
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(Hyperinose), mint ntókövetkezményes 110105—

ség„solia sem tordu-l elö. -Leggy-akoribb

boncztani oka ezen állapotnak: a keringés

nek meglasusodása а finomabb edényekben7

mely a mellkas elidomtalaßitása, a, szŕv bil

lentyühibái, a nagyobb edények betegségei

sat. által hozatik elò'. А közép kor különö

sen ezen állapotnak van alávetve. —— Е2еп

rendbe tartoznak а túltenyészetek, a hájas

ság, az iszákosok vérmegbetegiilésének elsö

kórszaka, az idiilten lefolyó rák. `

III. A savós vérvegy. Boncztani

béiyeg: a vér szilárdabb alkatrészeinek ke

vesbüliése a viz öregbülésével, hígság kö

nyebb átbatóság- és halvány szŕnnel, állan

dean fóilépö savós izzadmányok. Két föido..

11101 .külónböztetünk meg: а) Vlzkór rosto

niaböség. után; a vé-l.' 2 alkatrészre oszhk

5201, lialvany rqstonyaiepény- és véres szinü

vízre; áitalános vérhiány az életmiivek hai.

ványságaval és összeesésével; szintelen,l hal

vz'inysái'ga vagy zöldes-sárga savó-beszüröd

menyelg; sehol vérhegedmények, hanem

csak 5211105 viz; nostonyahegedmények а

szi'vben;v savós izzadmányok minden savós

töinlöben. yEzen állapot rendesen erös ros

togyaizzadmányok után támad, különösen

pedig tüdökbeni gümöképzödés, sápkór és

görvélykór után.; а, vér híg, hal-vány ,

Vér- és rostonyahegedmény nélküli; а hul

lák [ölpöfi'esztve, piszkos színben, minden

hqlbslavósan beszürödvc, kiterjedt 111111016

tokkçl jeiennek meg; a belsö életmíivekben

sha n_agy savós tömlökben véres savó 121111115

Heveny és idült fehérnyeségek különösen

izzadmányképzödések után ilyen állapotba

mennek által ;" gyakran szívaszály után is,

szivburoklob kiséretében jelenik meg, mely

a szivnek ves szi'vburoknak teljes: ‘ósszenövé

sével végzödött. -

Neg-yedik osztálya а vérbetegségeknek

àltalánosan v é r föl old á в n а k(Zersetzung,

».5

Dissolution) *neveztetiln A betegségek, me

lyek ide számittatnak, lefolyásuk, izzadmány

alakjaik által ncmi különbségeket árulnak el,

melyek seni honcztani, sem vegytani vizs

gálódások által nincsenek kellöleg fölvilágo

sítva. Boncztani bélyeg: a vérnek nagy híg

sága és áthatósága hegedség nélkül, piszkos

barna szín mellett; kül'ónös hajlam a гота

dásra; izzadmánykepzödések a legkülönne

mübb életmûvekben, még pedig vérzésiek,

savós fehérnyések, gyors geny- és evképzö

déssel. A vérnek tei-imenagyobbulása heveny,

kevesbiiiése рейде 1111111 betegség-ben .rendes

tünemeny. a) Heveny idomï а bulla fólpöfá

feszwe, piszkos színben jeleiaik meg7 a hnl

lafótok nagyok, számosak, piszkos-szederj

színüek; a rothadás hamar áll be. A savós

hártyák piszkos-szinüek, gyöngén fénylök s

tömlöìk szennyes véres savót foglalnak ma

gukban; а takony-hártyák fölporhanyózvák,

a nagy edények lefolyása szerint szenyes.

vörös szinüek; az izmok szakadékonyak,

перцев-5211110 színüek; az agy rugékony

ság nélküli, puha , szennyesi'ehér, fénytelen;

a tüdök fólduzzadvák, szakadékonyak, взапу

nyes~sötétvörösëk_, píSzkosszinü Savólól at».

áztatvákl; а ma@l összeesve, porhangó., na~.

gyobb edényeiben big és piszkos szinü vér..

rel ellátva; a lép nagy, földuzzadva, Iaza1

szennyes-sötétvörös; a vesék szennyesek, la

zák. Á vér kiilönösen az edényekben van

összebalmozva, kevésbé а szív üregeihen;

a mellettük fekvö szövetek vérátizzadás áttgl

szennyes sziniiek. A híg vér könnyen aláfelé

szál, szine szennyesbarna; aludékok nem

képeztetnek. Minél hevenyebb a kórlefolyáa,

annál nagyobb a hajlam izzadmányképzödé

sekre; minden тещах-‚ад aggkomn kivül, ezen

heveny idomnak alá van vetve. A kórielek

gyakran а csúz, váltóláz vagy шишка

301011102 hasonlitanak. Mint мечтай beteg»

ségeket kell tekinteni a vérnek genyferrását,
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az iszákosok sülyét, а гет1011е11 lefoiyásu

hagymáznál elöforduló sülyt. b) Idült idom:

a vérnek kis tömege; a vérnek bélyege s а

1611111 15111011016 jelek ugyanazok, melyek a

heveny idornban jönnek elö. Ide tartoznak

minden sülyféle állapotok, melyek a képlé~

Неву asyagnak elörement пазу vesztesége u

tán fejlödnek ki, továbbá az elsörendü süly,

a morbus maculosus Werlhofii. -Az eddig

mondottakbói következö következtetéseket

vonhatni ki. Minden szabálytól eltérö vér

vegy terményképzödés (izzadmány) által

igyekszik magút kifejezni. А terményböl is

11101 visszont, az ezt föltételezö vérvegyre

101101 következtetni, még pedig oiyképpen,

hogy a megmásitott vérvegynek jelenlétét

vagy csak általánosan, vagy pedig különö

sen is haiározhatni meg, minthoigy az elöu

ralkodó alkatrész az izzadmánynak is fö al

katrészét képezi. De hogy ily visszkövetkez

10105 az izzadmányból az elöuralgó vérvegy

ге megengedhetö lehesseu, szükséges, hogy

az izzadmánynak minösége kellöleg kifejez

ve, s mennyisége bizonyos mértékben, s

az izzadmány Iehetöieg fris legyen. Külöufé

le vérvegyeknek terményei ugyanazon еду

életmůségben és еду idöben ép oiy kevéssé

jöhetnek elö, mint két korcsvegy ugyanazon

egyénben és idöben taiáltathatik föl. Gyak

ran ugyan küiönféle vérvegyeknek terményei

egymásmellett fónállva fedeztetnek f öl ‚ еге

detük azonban küiönfél'e életszakokban 161

1001. Terményképzödések által minden vér

vegy kimerítheti magát; ez azon út , meiyen

a természet a vérvegyek gyógyulásait 0521

közii. -— Egy korcsvegynek kimeritése után

gyakran egy másik áll be, még pedig ekkor

bizonyos, az egyén éietkora által 161161010

2е11 rendben. Micsoda sorban szokott ez 161

10пп1, néhány példa áital adatik elö. Ter

ményképzödések áltai egyes korcsvegyek

könnyebben kimerithetök, minil mások; függ

ez: 1) a termények mennyiségétöl; лаву

bömegek könnyen meritnek ki minden korcs

vegyez, még pedig annyira, hogy ugyana~

zon anyag többé чаду éppen nem, vag-y

csak hosszu idö muiva pótoltathatik k-i».> 2)

Könnyen meríttetnek ki a korcsvegyek, ha

a beleg egyén йога аша201:1:а1 110111 hangzik

65520, 1101102011, ha az а kort 111016 1:0105—

vegyhez közel esik. 3) Bostonya» termények

legkönnyebben merilik 1:1 korcsvegyiiket, 1:0—

vésbé a fehérnyések és savósak. -- (Wien.

Zeitschr. I. З. 1844.) Meczner.

4%. Акт-161: Dr Hebra Ferdi

nandtói. (Vége az Évk'ónyv. 111. 158

lapján megkezdett czikknek.)

ll. Kóroktan. Azon számtalan véle

mények, melyek a rühnek kórokait illetöieg

hozaitak szönyegre, 2 tantételre vonhatók

össze: 1) А rüh belsö, be nem hizonyx'tható,

tehát kényáiiiunányos októi ered. 2) А rüh

megfertözés álial származik. Az elsö tételt

sz. nem tartja fönáilhatónak. - E miatt sok

nagy fontosságu auctoritásokaz idéz s а mi

sokkal többet пуош, saját tapasztalásait is '

hordja elö. 5500 általa orvosolt, s парома

t'óbbsz'ór fìgyeiemmel megvizsgált rühes beleg

1:621, nem talált szerzö a) egyszer зет

csupán rühes beteget 111016 küllemet; b) а

testnek többi éietmüvei és rendszereiben elö

forduló egyetlen egy betegse'get semJ meiy

а rühhel összefüggésben lett voina; c) soha

a rühnek más betegségekkei való fólváltásáq;

d) a rühnek semmi áttételeit s az ebböl

származó bánLaimakat, bár mily пазу szám

mai adassanak is ezek más szerzök által elö.

A legtöbb rübes beleg egészséges fiatal em

ber, t'óbbnyire a férñ nemböl s a dolgozó

osztáiyból való; 0201: isv mind olyan körüi

mények, melyek a rüh vérkorcsvegytöli

származásának ellenmondanak. Mi legalább

nem ismerünk sem olyan kòrcsvegyet, 1101

а2 áltaia mcglepett egyének egészséges és
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virágzó szinben s minden élettani miiködé

seik a iegnagyobb rendben volnának; sem

olyan korcsvegyet, mely a fériinemnél túl

nyomóbb volna, mint az asszonyinál; sem

pedig olyant, mely gazdagoknál oly rit-` '

kán, szegényekne'l pedig oly gyakran for

dulna elö. `

Ellenben a 2-ik tantételt legkevésbé sem

vonhatni kétségbe, de hogy a rühragály mi

kép ered, fejlödik, terjed és vitetik által más

testekre- ez igen nagy_vélemény-különbsé

gekre és kényállitmányokra adott alkalmat

Ш csak а legpontosabb kisérletek és esalha

tatlan tények határozhatnak. А rühes kiüté

sekben foglalt folyadéknak beoltása és be

dörzsölése által а ragályt, söt közvetlcniil a

rühönezötis, igyekeztek rühes betegtöl egész

ségesre általvinni, s az ekképpen nyert e

redmények tökéletes összhangzásban voltak

egymással. A mig t. i. rühes hólyagesák- és

mely uralkodó ragályos betegségtöl nem

minden ember lepetik meg, vagy bolhák, te

tiik, poloskák által nem minden ember ki

noztatik. '

На а rühöncz oka a rühnek, akkor azt

kérd'ezhetni: а) honnét jón, mikép szárma

zik és terjed ezen úllatka? Sz. rühöncztojá

sokat fedezett fól embereknél, Walz, Ri t

ter és Hertvig állatoknál, s a két nem

nek különbségét, а közösülést és szülést is

tapasztalták. É szerint tehát a rühöncz 10121—

sokból fejlödik ki, melyek nagyságra nézve

mintegy 1/3-2'1t teszik az állatkáknak, s szinte

a rühönezjáralokban találtatnak. b) Miként

vitetik а rühöncz egyik egyéntöl másikra ál

tal.

a rühes beteg által történik. Gyakran ugyan

is fölkarezolt rühönczjáratok találtatnak rü

hönczök nélkül.- Ezek tehát valószinüleg

vakarás közben а beteg körmei által távolit

ишак el- Mert, minthogy a rühöncznek fú

ró mozgása, akkor, midò'n ez saját járatját

tovább ássa, éppen e helyen okoz legna

gyobb viszketést, a beteg ez okból ezen lie

lyet vakarja Ieginkább; e mellett fölvakarja

a járatot , eltàvolitja belöle a rühönczöt, s

Sz. észleletei szerint az átvètel mindég

boborcsókban гашишем nedvnek beoltása

vagy bedörzsölése solia rühet nem vont

maga után, addig n rühöncznek ein-_

berek és állatokra történt átvi

tele rühet hozott elö. A szerzò' ma

ga magát és másokat egyszerre oltolt be а

fennevezett folyadékkal, а ne'lkül, hogy Va

laha cgyebet vett volna észre, mint kis bo

borcsót а beoltás helyén, s ez is gynkran

híányzolt. De midò'n ogy élö rühönczöt al

lcalmnzolt volna balkeze kózép ujjának bel

` feliiletére, akkor 8 пар1 viszketés uteln, mind

két kezén majd nem egyszerre az elsö rüh

kiü-téseket kapta A nélkiil, hogy gyógyszert

alkalmazott volna, 2 hónap liosszáig vizsgál

ta és észlelte а betegség leiolyását, s ez

tökéletesen megegyezett a fölebb leirottal.

Erre aztán több ápolónak s más börbeteg

ségekben szenvedöknek, testiik legkülönié

lébb részeire rakott le rühönczöket, s leg

többnél kiütött a rü h. Miért hogy nem

mindnyájoknál? éppen oly kevéssé magya

rázhatni meg, mint azt, miért hogy vala

azt vagy más belyre , vagy _más egyénre 'úl

teti által. Ezen iöliil még a rühönczök és 111—`

lioncztOJások ruhára-, fehérnemiiek-, és más

durvább tárgyakra is lapadhatnak, s igy a

rühnek átviteléhez szolgálhatnak. с) М1 mó

don bozza a rühöncz a rühet elö? Тиф/а

lévò' dolog, liogy kiiiönféle lielybelileg alkal

mazolt böringerek, mint liöség, csìpös, ége

t6 anyagok, vagy rebar-csipe'sek, egész

testre elterjedö börviszketést és sokféle bör

kiiitéseket okozllatnak, ámbátor ezen ártal

masságnk а bört csak ielületesen érintik, és

csak elmulólag izgatnak. Mennyivel inkább

képesek tehát ily eredményt elöhozni, oly.

állandóan ható, mélyebben (magúban a bör

ben) gyökeredzö, habár csak helybelileg

izgató testek, minö a folytonosan magát to
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vább befúró rühöncz? Ez által legalább ma

gyarázhatóvá lészen, hogy jólehet а rühöncz

tóbbnyìre csak a kozeken és lábakon, a test

nek többi része-in csak igen тын; ваннам;

а rühkütegck mégis rendesen nagyobb tére

ken, söt. az egész testen terjednek el, s nin

csenek csupán lábak- és kozekre korlátozva.

А rühes kiütések akként támadnak, hogy a

fúró rühöncznck ingere által,` a hörnek vér

lorlásos állapotja tételeztetik föl és штык

fönn, s ez мы mind a viszketés, mind pe~

dig a börmirigykészületben kiizzadás hozatik

elö, miáltal nz egyes mirigyek foldagadnak s

а hámnak vaslagsága szerint, külsöleg majd

bubornyák», majd ismét h'ólyagcsákként Шп—

nek fól. A mirigybe мамбы, és bubornya,

чаду hólyagcsaként mutatkozó, fehérnyés iz

zadmánynak genyre történö átváltozása által,

Шиша az elsö rendü rühboborcsó (primä

re Krätzpustel); az izzadmányuakV ismételve

измена lerakodása állal képzödnek a másod

rendü rühboborcsók (secundäre Krätzpus

Феди) és pörkök. A lehámlások és vérképlö

dés, s egy részt а fekélyek is7 а vakarásnak

következmén'yei.

Ш. Orvos lás. Ezen oktanra támasz

kodva sz. 3 gyógyjavallaìot állit föl: 1) а

rühönczöknek kiirtása', 2) az ezek, s más

ártalmas halmányok Ша! képzödölt. kütegek

begyógyilúsa; és 3) a betegnek új fertöze's

töi való megóvatása. Az eisö gyógyjavallat

nak mechanikai és vegylani szerek állal igyc

keztek eieget tenni. — А mechanicai szcrck

csak az мы lehetnek hasznosak, hogy a

rühönczjáratokat elpuszu'tják , s a rühönczö

ket azokból elmozdítják. Dc ezen mód igen

bizonytalnn, minthogy részint egyes дамок

épen maradhatnak, részint pedig a rühön

czök, meiyek _]ńrataikból ellávolíttattak, más

helyeken, a mig élnek, ismét a börbe fúrhat

ják magokat. S ez okból azon szerek, me

lyek a még járatban rejlò' rühönczöket meg

semmisítik, söt az ivadékot is megölík,

a csupán mechanicailag ható szereknél több

re becsülendök. Az ölöszereknek száma igen

пазу, de e melletll az idönek rövidsége, s a

mód, mely által ezenirtás elöhozatik, nem kö

zömbös dolgok. Hideg vízben 7, nßpig (30°

R.) melegittetben 10 napig, söreczetben, ló

húgybnnl mészvizben, szappanolvadékban,

lúgban 2 —— 4 napig éltek a rühönczök.

De konyhasó, maró-higany, mireny-', kán-

savas réz-, vas- чаду horgélcg, cczetsavas

óioméleg-, timsó-oivadékban, továbba do

hány-, beiéndek, szépnönye-fözetben, végre

chlorméz-, és folyó könlegegben a rühönczök

már 2 -20 óra alatt haltak meg. Мёд gyor

sabban, még pedig vagy rögtön, vagy ne'

hziny percz mulva, hozzák ezen credményt

elö а kozmás faeczet, a terpetin, a kö- vagy

büdös állati olaj, а tiszta vagy fóleresztett _

égetö hamélcglúg,I а haizsir, a hamibiag s

végre а kén, liszitún, чаду lugauyokkal (А!

calien) összekötve. Továbba gyógyszervá

lasztńs'nál tekintetlel kell lennünk a gyógy

szernek ártatlanságára mind az összes élet

müségre, mind pcdig különösen a börro néz

ve, aunak könnyü készitésmódjára, árára,

végre a fehérnemüek- és ruhúknak általa

történendö lehelöleg csekély beszennyesité

sére és megkárositására. A kénfüstölések ál

[ан gyógymód a lcgczéiiránytalanabb, mint~

hogy a kén ekképpen alkalmazva legártalma

sabb hatást gyakorol a börro, s legcseké

lyebb sükertcredményez. Sokkal cziiirányo

sabb az angol, чаду Vezin- töl módositott

gyógymód szerínti orvoslás, valamint a Hel

merich, Mayssl vagy Wilkinson ke-'

nöcsével végbevilt bánásmód; minthogy az

5000 betegen, gycnge'bb csetekben 9 nap

alatt, erösebbekben pedig 12 nap alalt gyó

gyulást hozott clö, még pcdig úgy, hogy a

riihnek gyógyitására csak 2—4 nap, a töb

bi 7--8 nap pedìg a részint vakarás Ша!
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eliihozott börha'mlások és fekélyek, részint

pedig a gyógymód által feltételezett mester

séges kütegek gyógyitására volt szükséges.

Ezen mesterséges vagy másodrendii kiülések

igen kedvetlen körülményt képeznek, melyet

szerzò' а rühönczök kiirtásánál elkerülni igye

kezett, s e mellett azon nézethez ragaszko

dott, hogy csak a rühöncz okozza а rühet,

s hogy ezen rühönczök az esetek többségé

Ьеп сваи иегек- és lábakon forduinak elö.

Annakokáért két beteget választott ki, kik a

- legnagyobb foku rühben szenvedtek, a leg

különfélébb rühes kiütésekkel: mint hólyag

csák, bubornyák-, és boborcsókkal, gumók-,

hörhámlásokkal és fekélyekkel, atestnek leg

különfélébb részein valának ellepve, s kik

nél csak a kezek- és lábakon vol

tak számos rühönczjáratok és rü"

hönczök találhatók. -Ezen betegek

rendes táplát'és semmi gyógyszert sem kap

tak7 s ágyban nem kellett maradniok; e

mellett csupán a lábak és kezekre 3

napon keresztül, naponként 3szor kenetett

be, a módositott Wilkinsonféle kenöcs

(l. alább). Három nap mulva a járatokból ki

vett rüh'ónczök mind ö sszezs u go rod va

és hal`va találtattak. A kütegek is, а ke

zek- és lábakon elpuszlitva és lepikkelyezve,

a testnek többi részein behorpadva és kiszá

radva voltak, s az annyira alkalmatlan visz

ketés egészen megsziint. 8 napi észlelet u

tán, melyidö alatt ugyanannyi langyos i`úr

döt basználtak a betegek, semmit sem lehe

tett egyebet észrevenni, mint barna vagy

vörös fótokat, azon helyeken, hol czelött

börkütegek léteztek; további 8 napi észle

let utám7 mintliogy a kórnak semmi visszae

sése sem tapasztaltatott, a betegek meggyó

gyulva bocsájtattak haza. Ezen kisérletek

10 más betegen, ugyanazon sikerrel, ismé

teltettek. Ezekután ellenkiserletek tétettek.

Ismét 2 igen nagy foku rühes beteg vétetett

elö, kinél szinte a kezek- és lábakon talál

tattak csupa'n rühönczjáratok és rühönczök ;

ezeknek lábait és kezeit tehát gyólcsruhák

kal begöngyölvén, ezeken kiviil az egész

test ugyanazon Wilkinson féle kenöcscsel

kenctett be, utána a beteg meleg ágyba fek

tetett s meleg thea által izzadásba hozatott.

Minden 8-ik órában ismételtettek a bekené

sek, ugy hog)r 3 nap alatt 9 bekenés történt.

Minekutána а beteg magát meleg fürdöb-en

megtisztitotta, s a kezek és lábak fóloldoz

tattak volna, а testnek sok részén, hol be

keuések történtek, vörös, hólyagcsákkal el

lepett, nedvelö és viszketö helyek пампас

tak, melyek a bekenések elött nein léteztek,

tehát ezek által hozattak elö, s az ismert iz

zany-idomban mutatkoztak. A különféle rii

hes kiütések a testen többnyire be valának

horpadva,_de a fólhámlott h-elyek, a na

gyobb boborosók, valamínt a fekélyek is

több genyes folyadékot választottak eI. -

A kezeken és lábakon minden egyes rühvi

rág jobban fejlödött ki; a bubornyák hólyag

csákká ,^ а hólyagcsák boborosokká változtak

által; a rühönczjúratok mind sértetleniil vol

tak, s az azokból kivett rühönezök éltek és

virgonczul mozogtak ide s tova az iivegtáb

lán. -Most már ezen kisérlet 4 más beteg

nél ismételtetett, itt is ugyanazon kórtüne

mények voltak jelen.-Ezen 6 beteg egy e

gész hónapig vizsgáltatott; az elsö hétben

ugy látszott, mintha a betegség enybülne,

söt egynél, mintha egészen megsziint volna;

azonban az erös viszketés többeknél ismét be

állott, mig mások ismét egyideig mentek ma

radtak attól; mindnyájoknál azonban а kezeken

és lábakon új, részint bubornyás, részint hó»

lyagcsás virágzások, valamint a testnek többi

részeinis gumók, boborcsók és börhámlások

пер-шашек, vagy is rövideden a rüh újonan ütött
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ki s meg sem is szl'int elöbb, mig mind a

6 beleg a fönebb emlitett gyógymódnak nem

veeetett alá.

A rühesek gyógyilására tehút csupán а

rühönczök kiirtása szükséges, s a különfe'le

irtószereket egyenesen a rühönczökre kell

irányozni, minthogy ezen szerek nem fölszì

vás utján, hanem csupán és egyedüi csak az

áital hatnak, hogya rühönczökkel közvetlen é

rinikezésbe jönnek. A rü'hkenöes мы osu

pánsolyan heiyeken alkalmaztatik, melyeken

rühönczök taláitatnak. Sz. a mó d osit ott

Wilkinsonféie kenöcsöt: Rp: Terrae

смазав ä 1v, вихрь. Venaus, Pins liquida@

aua äVj, Sapon. domest., Axung. porci ana

hij. M.'D.:Húsz egyén számára,mindenik

мы а iegczélszerübbnek`tartja. A )neta a

rühönnzjáratoknak mechanicai elpusztítására,

a kén a rühönczök meg'óiésére, а többi ré

szek pedig összetartó és tapadó kenöcs'kép

zésére szolgálnak. — Minekutána а rühes

meleg штамп megmosatott volna, а rü

hönczjáratok kerestetnek fól és csak ezen

helyeken kenetik be az emlíiett kenöcs kisA

mennyiségben. Ez 3 napig minden reggel

és estve ismételtetik, s a 6ik bekenéssel.

a gyógymód bevégeztetik. Erre aztána beleg

ßszor, s ездит! naponként mindaddig'használja

a 'melegfiirdökeß mig minden börvirágzások

tökéletesen el nem multak, mi rendesen 8

nap alatt t'órténik. 530-ekképpen orvosolt

betegnél , a közép g-yógyidö alsóbb foknál 6,

magosnbbnál 9 ynaipig сеты. Visszaesések

nem ibrduitak elö.

A 2-ik gyógyjavxúiat. nagyobbrészi me

legñindök-âital парами végre. A vörös gumó

kat, mik olyan heiyeken forduinak elö, meiyek

а betegség lefoiyása alaßt nyomattak és dör

zsöltettek, haméleg-olvadékkal (kali caust.

5j, Aquae font. HS.) kell borogatni, különö

sen akker, ha nagy számban és паду terje

delemben forduinak elö. A börhámlások és

fekéilyek fürdöket, és meleg vízborogatáso

kar. kivánnak. A mesterséges vagy másod

rendü kiütések, ha magoktói nem szünnek

meg, hideg borogatások, hideg fürdök és

zuhanyuk áltai mozdl'ttatnak el; egészen ki

csíny, körülirt beteg részek horganykenöes'

csel- gyógyíttatnak be.

A Bik javallat: a) az újonnan érkezett

betegeknek elkü-iönzését a már o-rvosoltakîól;

b) külön helyt, küiön” ágy- és ruhanemüe

ket az orvoslás вы: lévö betegek számára ;

c) külön termeket a lábadók számára; d) kü

l'ón intézetet, hol a rühesek fehe'rnemüi és e

gyéb rnhái kitisztíttatnak, és több más jám

bor ehajtásekat kiván. (Oester. Jahrb. Márcz.

Apr-il. és шт. 1844.) M eczner.

48. А fényleny (Psoriasis) él

pikkelenyról (Lepra vulgaris); _

de Castelneau-túl. -— А fényleny és а

pikkelen-y, mint képviseiöi a pikkelyes ище

geknek, különös fejezetet lee'peznek a hör'

kórtanban. Kisértsiik meg еду pontosabb le»

irását adni ezen két idomnak, mely már fe

liiletes vizsgáiatn-ál is fóltünö, szigoruan e!

váiàsztott bélyegeket путаны. Legelöször is

ñgyeimünk azon sajátságos, fényiö гены,

száraz, törékeny pikkelyek feié fog fordul

ш, melyek ugyan a-lak- és terjedeleme, vas

tagság- és hozzáfüggésre nézve küiömböz

nek, de mindég ugyanazon egy változhatat

lan természettani minöséget mutatnak. —— А.

fényleny és pikkelen-y pikkelyei t. i. maid:

szabáiytalan böremelkedéseken iilnek s kü

Íönféleképpeny vannak alakuiva, de nincsenek

szigoru határszél'ekkel ellátva; majd ismét

tökéletesen gömbölyü emelkedéseknek femke-

tét födik be, kerekidomuak, élesen eivágvák

s miutegy késsel mesterségesen kigömbö

пушек; egyszer elszórva, kis majd nem

észrevehetetlen felületeken tünnek föl, тёз

kor eilenben застонав egymás теней áilanak,

meszire zerjednek ki és nagyobb börrészie»
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teket födnek be; gyakran vékonyak, gyen

gén hozzáiîìggök és korpanemü porként hul

nak le, de szinte úgy meglehetös vastagsá

guak is s a börhöz erösen hozzáragadva le

hetnek s ezt maguk alattmintegy összenyom

hatják. Minden különbségek ellenére mégis

a pikkelyeknek, mint már iölebb emlittetett,~

állandóan ugyanazon elemi szerkezetük van;

történjék bár a fényleny- és pikkelenynek

kiütése nagy terjedelemben, vagy sem; föd

je be 11111 а testet csak néhány hónapig, vagy

több vesztendön keresztül, a pikkelyek mégis

mindenkor fénylö fehérek ,1 szárazak és töré

kenyek leendnek, mindég nagyobb vagy ki

Sebb terjedelmü böremelkedéseken fognak

111111, le hulván, helyüket gyorsan újak fog

ják betölteni, s már ezen gyors, a lehulást

néha közvetlenül követö, helybet'óltés által

mintegy értésére adni az orvosnak, hogy e

redetuket elválasztási szabálytalanságnak kö

szönhetik. A fényleny- és pikkelenynek lé

nyét valamely saja'itságos börgyuladásba he

lyezni akarni7 már csak azon állandóan egy

forma lepikkelyezés miatt sem lehet; söt in

kább ezen kórfolyam a kórosan megváltozott

hámnak tulságos elválasztására (Hypersecre

tion) utal; mely ugyanis, szüntelenül pikke

lyenként válik le, hogy ez által az alatta fek~

vò', már újonnan elválasztott hámnak helyet

csináljon. Hasonlitsuk össze a ’gyuladásos

börbetegségek után elöjövö pikkelyeket, a

fényleny- és pikkelenyéivel, és nagy külömb

séget fogunk a kettö között találni. Pirany

(erythema), orbáncz-7 kanyaróknál sat. a hám

leválik s korpanemü porképpen, vagy pedig

többé kevesbé nagy lemezekben taszittatik el

a 1161161, 21 lepikkelyezés azonban csak egy

szer történik s а levált hám alatt, új 52111111

lyos alkotásu hám találtatik, mely nem vesz

el többé. A fénylenynek pikkelyei azonban

nem úgy tünnek föl, mint-ha csak elvált 116111

darabok volnának, söt inkább ezüstfehér

fénylö szinük, valamint szárazságuk is öket

mint sajátságos kóros terményt bélyegzik,

mely látszólag, minden lobos tüneményektò'l

függetlenül szünet nélkül hul le, hogy azon

nal más :iltal betöltessék. A hámnak elvá

lasztásn tehát Fól van magasztalva és kóros,

s Malpigh hálójában, hol ezen elválasztás

történik, van a fényleny- és pikkelenynek

széke; a sajátságos pikkelyek alatt lévö 1161

emelkelettségek szinte а fölmagasztalt elvá

lasztás által hozatnak е16, 5 erösebb, vagy

gyengébb vörösségük nagyobb vagy kisebb

terjedelmü vértorlási állapotra utal Malpigh

hálója edényeiben. Éppen oly kevéssé lehet

a fényleny és pikkeleny pikkelyeít, n hólyag

csás börbalntalmakéival Folcserélni; ez 11101—

sókban a pikkelyezés mindenkor valamely

savós-fehérnyés folyadék kiszáradásának e

redmenye, ezért tehát sem nem mereven,

sem nem törékeny , hanem sárgás-fehér szi

nü, egyenetlen s a kiszáradás fokához ké

pest többé 1101/65116 száraz. A fénylenypik

kely ellenben mereven és káprázó-fehér szi

nü, Malpigh hálójának festö anyaga nem

vegyül а kóros elválasztmánnyal össze, ha

nem jobban elterjed а pikkelyek mellett és

alatt fekvö részekbe, miért is nem ritkán1

még akkor is, ha a fénylenypikkelyek már

hosszabb idö óta eltüntek, ezeknek helyeit

me'g mindég sárgabarna fótok árulják el. ——

De ha `igen valósziniinek is látszik, hogy

mindkét pikkelyes kóridomunk tulságos elvá ‹

lasztáson alapul, mégis semmikép sem tud

juk megmutatni, mi módon jön ezen elválasz

tés létre; csak arra tanit a tapasztalás,hogy

az a többi egészségi állnpotra csekély befo

lyással van. Kül ártalmasságok sohav sem`

hoznak sem fénylenyt, sem pikkelenyt elò';'

ezért mind a két pikkelyes kóridom különös

alkotmányos állapotot tételez ugyan föl, de

ezen alkotmányos állapot alatt csak snjátsá-

gos börszerkezetet szabad értenünk- me
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lyet kedvezö körülmények köz'óti szabályel

lenes elválasztás а hámelválaszti'i készületben

könnyen tételezhet föl — és nem valamelyál

talános korcsvegyet, mint p. о. а дбгчё1у

kórt, melynek lerakodásai a test fölületére

elegendöleg ismeretesek. Mi tehát meg va

gyuukgyözödve, hogy létezik a börnek еду

különhajlama fényleny- es pikkelenyre, mely

részint veleszült, részint pedlg késöbben

megszerezhetö, s a hámelválasztó készület

nek még 'eddig ismeretlen módositásában áll

(appareil sécréteur de la matière blennogé

ne.) Mi ezen pikkelyes kütegnek csupán és

egyedül adnók a sömör (Dartres) elnevezést,

ha nem tartanánk мы, liogy ezen elneve

zéssel szinte еду különnemii kóreleny eszmé
jét is kötnök egybe. Helybeli, csupán a hört

izgató szerek, melyek _következtében mo

hany, izzany, pirhany sat. üthetnek ki, so

ha fényleny származására nem szolga'lhatnak

alkalmat. Söt ez, valamint a pikkeleny is,

gyakran minden kimutatható ok nélkül s e

gye'bként tökéletes egészség mellelt támad

nak; néha kiütésük valamely fölindulás, é

letrendi hibn, чаду más egyéb ok által тёса

leztetik föl, melyet természetesen csak mintI

alkalmi okot szabad tekinteni; végre едуез

ritka esetckben тёд azt is tapasztaltam, поду

ча1аше1у heveny hörküteg következtében, pik

kelyküteg телами. ki, s itt. kéiségen kivül

a kiiteges kórfolyam által Malpigh hálójának

elválasztása változtatott шед az illetö helye

ken, s Еду а hevcny kórfolyam megszünése

után, hosszabb чаду rövidebb idö шина pik

kelyes idom терзать ki.- T'óbb ilyen pél

da közt csak egyet kivánok megemliteni, hol

himlö után fényleny швы ki.

Jean P...., kézmüves, 28 éves, kö

zép, de erò's alkotásu; nem emlékezik, hogy

gyermekkorában valaha hosszabb ideig be

teg lett volna, és csak annyit tud mondani,

Вову idönként hasfájdalmakban ‚л fólpuffadás~

Ьап és hasfolyásban szenvedett. Már 16 éves

korában kezdett italban és szerelemben ki

csapongani: ez úton gyakran kankót kapott,

mely azonban mindég rlivid idö alatt és

minden orvoslás nélkül magától megszünt;

csak heves kólikafájdalmak, hasiolyással

összekötve, melyek idöszakonként álltak be,

voltak egyedüli szenvedései, melyek némi

alkalmatlanságot okoztak neki, Öt azonban,

mindamellett hogy terhére voltak, nem bir

hatlák arra, Люду életmódját megváltoztassa.

21 éves korábnn himló't kapott, mer

26 napig tartott, s heves agyszenvedés

sel vala szövetkezve. —— Alig hogy а pör

kök lehultak, а beteg már is a hegjegyek

közepén kis, keményes emelkedéseket látott

támadni , melyek'végiikön gyorsan megfehé

redtek s eziistfehér pikkellyel fòdetlek be.

Ezen emelkedések csakhamar nagyobbodtak,

а pikkelyek mindinkább szaporodtak, kiáll

hatatlan viszketegség fejlödött kil` a környék

ben , s ha a pikkelyek épen most hultak le,

látni lehetelt, mikép azok alatt kiálló viirös«

barnás fótok léteztek- А háton, czombokon,

könyökön és alkaron legelterjedtebbek vol

takezen fótok, s legvastagabb pikkelyekkel

beiödve; a mellen és fejen sokkal kisebbek,

s a pikkelyek is sokkal gyengébbek vol

tak. Mindjárt a íényleny kiütévse után az ét

vágy sokkal erösebb lett, hasfájdalmakat so

ha többé nem érzett, s a hasürülések ren

desek és szabályszeriiek valának. Igy mult

el néhány hónap, a nélkül, hogy a beteg

orvosi segedelemért folyamodott volna, a

küteg ez alatt tovàbb harapódzOtt, а pikke

lyek mindinkább szaporodtak, s az egyik ai

kar úgy nézetl; ki, mintlia vegy vastag fehér

kéreggel volna bevonva. P. már most a

lyoni kórházba meut, hol 2 egész hónapig

külsöleg kénîüst'ólések, és higiblacs~kenöcs

(Protojod. Hydrarg.), belsöleg keserii fözetek

éS hashajtók, de fájdalom, cseïély sikerrel
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alkalmaztattak. Megharagudván e miatt bete

günk, Párisba utazott, hol Bie ttnek Saint

Louis nevii kórházába vétette fól magát.

Biett gyógyszerül a Fowler olvadékát

választá, melyböl eleinte csak 5 cseppet a

datott, de lassanként 16 cseppre ment föl.

1' 72 hónapì használat után az olvadékkal föl

kellett hagynia, minthogy а kiütés egyszerre

igen maga's fokra hágott; erös égetés közben

aV fénylenyfótok savós folyade'kot választot

tak el, mely a vastag pikkelyeket f'óllágyitá

és sárgává feste; midön a pikkelyek lehul

tak, a nedves fólület igen vörösnek mutat

kozott, s csak lassan tért ismét a pikkely

képzödés vissza. Kemenyitö-fürdök és nyál`

kás italok által 10 nap alatt sikeriilt а kór

nak ezen erösbülését 'legyöznh s Fowler

olvadéka most másodszor adatott be, meg

pedig oly kedvezö sikerrel, hogy 3 hónap

alatt a fénylenyfótok nagyobb részt mind el

tüntek7 s а beteg7 minekutána még 4 hóna

pig mint lábbadozó tartatott volna a kórház

ban ,‚ egészséges gyanánt bocsájtatott haza.

A kórházat elhagyván, ismet munká

hoz fogott, de egyszersmind régi korhely é

letmódjàra adta magát. Ekképpen mult el 5

esztendö, a nélkül hogy P. . .. legkisebb bajt

is érzett volna, midò'n egyszerre nyáron,

1842-ben höség növelte megerötetés és va

lòszinůleg életrendi hiba következtében is,

csanálanytól (urticaria) lepetett meg, mely

lázmozgalmakkal és erös égetéssel, szúrással

a börben vette kezdetét. Midön 5 napi tar

tás ufán a esanálany enielvényei halványulni

kezdének, tapasztalá P...., mikép azoknak

közepén kis , v'órös, tömött bubornyák kép

zödének, melyeknek csúcsait csak hamar

jellemzö ezüstfehér pikkelyek тёк Ье.—

А bubornyák ezután gyorsan fényleny-fótok

ká változtak által s 1842ki septemberben az

egész test, ismét mint valaha, régi elter

jedi fénylennyel (Psoriasis diffusa inveterata)

volt ellepve. -P. most már osztályomba

jött, s én megint a Fowler olvadékát ren

deltem, mely ezelr'itt oly jó szolgálatot tett

volt; de alig hogy 10 napig használla ezen

gyógyszert, már is aggodalmat gerjesztii e

mésznehézsègek állottak be, melyek miatt

azt félre kelleft tcnnem. Ezután 2 hónapig

igen egyszerüen orvosoltam a beteget, na

ponként t. i. egy szappanfiirdíit s belsöleg

másitó fözeteket használtattam. A küteg ezen

idö alatt úgy szólván semmit sem változott

s én ismét kénytelen voltam erösebb szerek

hez folyamodni. Ezek közt a mirélegsavas

szikeleget választám Pearson rendelmé

nye szerinti olvadékban1 s ámbár ennek na

ponkénti adagját lassanként 1 '/2 gramme-ra

(1 terecs) emelém` a kütegnek mégis legki

sebb módositását sem vehetém észre. Most

már а Zittma n n fözetét rendelém, de en

nek teljes adagbani használata sem izzadást,

sem hasmenést ne'm hozott ciò'. Végre tehát

ettöl is elállván, csupán gözfürdök- és sza

bályozott életrendre szoritám az egész gyógy

módot, s örömömre szolgált tapasztalhatni,

mìkép lassankent a fényleny-pikkelyek mind

inkább vékonyabbak lettek, s az emelkedett

fótok mindinkábh összeestek. Decemberben

а bcteg már majd nem egészen helyre állt,

s a kórházat elhagyá, ámbár abbeli aggo

dalmunkat el nem hallgattuk, miszerínt kor

hely életmódja mellett a küteg ismét elébb

utóbb vissza fog térni. '

A pikkelyes kütegek az esetek többsé

gében a nagyobb izülések szomszédságában

kezdödnek, s eleinte esak kisebb térekre

vannak korlátolva s ezeken meglehetösen so

kaig állandóan maradnak meg; ezután las»

sanként tovább terjedni s elörefelé haladni

kezdenek, miglen egészen ellenkezö testré

szeket is el nem lepnek. Gyakran fiatal, е

rò's és vérteljes egye'neket támadnak meg, s

több évig állnak fön, a nélkül , hogy a töb
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bi egészségi Шаром-а legkisebb káros befo

lyással volnának. Ha végre vagy maguktól,

vagy valamely behatóbb gyógymód kövelkez

leben megszünnek, akkor ugyan gyakran

még több hónapig sárgabarnás fótokat hagy

nak magok után, de lassanként ezek is el

tünnek, s a húzamos börküteg, úgy látszik,

a börnek szerkezetét és egészetét legke

vésbé sem sértette meg.

Az eddig mondottakból már is elegen

döleg világlik ki, mily nehéz ezen makacs

kütegeket czélirányos és okszerü gyógymód

dal megtámadni, s min könnyü ezeknél a

visszaesés. Bielt ugyan minden figyelmét е—

2еп kütegekre forditá, s kisérletei által sok

mélyen beható és erös szerek birtokába ju

tottunk; de mind e mellett orvosláisunkatmin

dég emplricus módon kell elintéznünk, mint

hogy soha sem határozhatjuk meg elöre, me»

lyik szernek Iészen ezen eselben kedvezò' si

kere. E miatt gyakran kényszeritve vagyunk

sok szert megkisérteni , s néha sok évi gon

dos ápolás után is ssemmi eredményhez sem

jutunk.

A kórkiilönzést illetöleg, nem könny'ú

dolog mindég а fénylenyt а pikkelenytöl meg

különböztetni, néha az utolsó hosszu ideig

tartván, az elsöbe megyen által, mi egyéb

ként igen természetes: minthogy mindkét

küteg, lényére nézve, együvé tartozó beteg
vsiéget képez. Sok újabbkori orvos annyira

ment, hogy a pikkelenyt (Lepra) nevétöl

megfoszlván, аи mint a fénylenynek válto

zatát iria le; sajátságos bélyegei azonban,

melyekkel a pikkeleny föl szokolt lépni, ar

ra birnak, hogy azt ezentúl is külön névvel

jegyezzük meg.

Megelégszünk Щеп csupán a köz'ónsé

ges pikkelenyröl (Lepra vulgaris) /szólani,

minthogy а Willan által leirt fehéres és

feketés pikkelenyt (Lepra alphoides et nigri

cans) csak mint igen ritkáu elöforduló válto

zatait a közönséges pikkelenynek tekintjük.

A közönséges pikkeleny kis, élénk vörös,

bubornyás emelkedésekkel kezdödik, me

lyeknek sima, fényes .feliiletük van, s ma

gokat egy vékony pikkellyel födik be. Ezen

kis emelkedések a környékben lassanként to

vább terjednek, e mellett mindég egészen

kerek, vagy legalább tojásdad alakot tarta

nak meg. A pikkelyek lehulnak, s más na

gyobbak által pótoltatnak ki. A kerek pikke

lenyfòtnak szélei lassanként mindinkább kie

melkednek s több pikkelyréteggel fódetnek

be; a mig а központ mindinkább összeesik

és behorpad, az egészséges börnek szerke

zetét ismét visszanyeri, vagy csak kis, ritka

pikkelyekkel годами Ье. Ezen lassru központ

küli növés alatt а pikkelenyfótok 1 V2 l1üvelyk

nyi s azontul átméröjü nagyságot nyernek

Néha a kifejlödés alatt, két vagy több egy

más mellett álló fótnak környékei egymásba

szövödnek, nevezetesen az i'zesülések szom

szédságában; de ezen összeolvadásnál, mely

nagy feliíletet foglalhat el, majd nem min

dég igen könnyü, az emelkedett körmetszvé

nyekböl, az összeolvadolll pikkelenyfótok szá

mát meghatározni. A fényleny ugyan szinte

gömbölyü, vórös és szétszórt emelkedések

kel kezdödik, ezek azonban kevésbé eme!

kcdettek, kevésbé fényes felületiiek és hal

ványabb szinüek.

Mihelyt a fényleny-pontok szétterjedni

kezdenek, a kerek alakotazonnal elvesztik,

s szabálytalan fótokat képeznek, éles határ

vetés nélkül a széleken; de ha mégis kerek

vagy legalább szabályos alakot vesznek l'ól,

akker ez mindenhol egyforma domboruságot

mutat és sem a központban nagyobb behor

padás, sem а széleken nagyobb emelkedés

nem vétetik észre. Bateman egy közép

idomot allitott föl a csöpögetett szl'nü

fénylen-yb en (Psoriasis guttata), mely

kerek, emelkedett, elszigetelt, íl'egfcilebb kis
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pénz nagyságu fótokból áll, mik igen vékony

és fénylö pikkelyekkel bevonvák; azonban

minthogy ezen fótoknak kerekdedsége nem

egészen szabályos, a központ soha sincsen

behorpadva, söt inkább emelkedettebb s а

széleknek földagadása sem fordul elö,--e

zen küteg-idom szinte a fénylenyhez tartozik.

Mi a cs'ópögetett szinü fe'nylenyben, а fény

lenynek leggyengébb idomátismerjük, mely

minthogy csak csekély terjedelmü felületeket

foglal el, és m'érsékelt pikkelyelválasztást

давя elö, sokkal inkább; mint а többi fajiák,

hajlandó a megszünésre.

Ha а fényleny mindjárt kezdetben sza

bálytalanul, nagyobb felületeken terjed el,

akkor szétszórt fénylenynek (Psoriasis diffu

sa) nevezieiik; а kis kezdöponmk knel-jed

nek, egymásba folynak s nem ritkán a vég

tagnak nagyobb részét veszik k'órül. A pik

kelyek a kiiitésnek halványv'órös 'szinü felìi

letén egyaránytalanul Vannak fölosztva,' itt

' nagyobb, ott kisebb mennyiségü pikkelyek

találtatnak; itt erösen fúggnek össze, amott

könnyen válnak el a börtöl; némely helye

ken egészen hibáznak a pikkelyek, s а küteg

ez által pettyegetett kiilsöt nyer. Ha pikkeleny

nél a pikkelyek leliúlnnk7 akkor a mezielen fe

lület sima és fénylö, fénylenynél ellenben rán

czos és barázdás. A szétszórti'ényleny már ma

gában véve igen maknesidom,'mely éveken м

minden szerckkel daczol, azonban még na

gyobb kifejlödésre képes, mi áltnl meg го

szabb külsöt nyer, s a jo'slntot még kótsé

gesbbé es bizonytalanabbá teszl. Nem rit

kán t. i. a bô'r mind'inkább ránczosnbb- és

vastagabb-, a pikkelyek mindinkább száme

sabbak- es morzsolékonyabbakká lesznek,

ugy hogy а pikkely nevet többé meg sem

érdemlik; ha a bört mozgatni aliarjuk7 ak

kor azt tnláljuk, hogy az az aletta fekvö ré

szekkel össze van növe. A búntalmas bò'rön

minden ii'ányban többé kevesbé mély hasa

dekek léteznek, melyekbó'l savós folyadék

szivárog ki, mi sárgás, könnyen szétmor

zsolható porrá szárad ki. A bántnlmas felii

letet megcsipvén , vagy megszúrván , abban

az érzötehetséget megkisebbitve találjukl a

betegek mindazállnl borzasztó viszketés- és

égetésröl panaszolkodnak, s a mezgás nehe

zükre esik. A fénylenynek ezen legfölsò'bb

fokával majd nem 'zlillaadóan` a kórm'óknek

leesése van ósszekötve ; az újj-hegyek meg

dagndnnk; а k'óröm elválasztásn beteges

lesz, a köröm eleinte megg'órbül, azntán

rosz színü lesz, fölemelkedik, könnyen el

törik, végre egészen 'leesik

Igen ritka esetben a pikkeleny rosz

indulatu jellemet ölt magára, ez azonban

csak hosszu idò' mulva lörténik, és ha sok

pikkelenyi'olt az izüléseken és а háton egy

mz'isba szöviidött, Ekkor szinte minden irány

ban hasadékok képzödnek; a pikkelyek,

vagy pikkelypörkök annyira összehalmozód

nak7 hogy az emelkedett szél kevésbé áll

ki7 s kevésbé élesen van meghatározva, a I

mig a központ fölernelkedik s ekképpen a

pikkelenynek tálalakú minösége egészen meg

szünik. llyen esetekben 'a pikkeleny nem`kii

iönböztethetik meg a fénylenytöl, mintliogy

jellemzö bélyegeik eltöröltetlek; és csak ak

kor, ha a kiütést eleitöl fogva kisértük fi

gyelemmel, mondhatjuk, hogy az а pikke

lenyböl терзать ki. Igen nevezetes, általam

eddig még nem látott eset van jelenleg or

voslásom elett, liol kezdödö gyógyulásnál

lelietett meghatározni , hogy а kiütés pikke

leny-természetü. ~ Egy '19 éves fiatnl

embernek1 már 1 92 év óta Vannak vastag,

barázdás, hasadékos és pörkökkel fódött,

meglehetösen kiterjedt felületei a jobb karon

és a törzsök'ón, melyeket szétszórt, huza

mos fénylenynek (Psor. diff. inveter.) tekinték;

azonban midön ezen ki'iteg hathatós orvoslás

alalt javulni kezdett, a bántalmas feliiletek
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nek _szélei is lassanként határozottabb ido

mot nyertek, fólemelkedtek, és kìálló kön

metszvényeket képeztek, a mig a középsö

rész mindinkább összeesett, és kevesebb

pikkelyekkel fedetett be, иду hogy az elt'ó

röit pikkeleny, a kütegnek visszafejlödése
alkalmával, ismét világosan elötünt. y

Az eddig emli'tett‘3 idomon kivül van

még еду Vigen шва változatjar a fényleny

nek, az úgynevezett perge fényleny (Psoria

sis gyrata): ez csaknem egyedül a haton

jön elö , és perge V2 _5€ hüvelyknyi széles

csi'kokbóláll. -Bzen tekergözött cslkoknak

Löbbnyire S, 3,vagy S-as alakjuk чаи, majd

nem egészen simák és vékony pikkelyekkel

` f_ódvék. Ezen négy idom közt meg sok kö

zép állapotot. tapasztaltunk. Néha t. i. a csö

pegetett szinii fényleny, szétszórt fényleny

be ment által, чаду ечче1 идуап еду idò'ben

létezett; majd ismét a szétszórt csak еду

belyen rosz indulatu jellemet öltött, magára

 

s Еду tovább, иду hogy sokat kellcne irnom,

ha mind ezen lehetö idomokat elò'adni atar

nám.-A pikkeleny távolról sem mntat eny

nyi îdomkülönbséget, s kiterjedésére nézvc

változik, ioltjai néha egymásba folynak, s

ha kifejlo'désének legmagasabb fokz'it érte el,

akkor a szétszórt húzamos fényleny formáját

ölti magára.

‘ Végül még а fénylenynek némely sze'k

sajálságait is meg kell emliteni, mi мы а

kórjelekben is némi eltérés mutatkozik. Az

ide стыд formákat általánosan helyheli

fénylenynek (Psoriasis localis), s a helyle

nézve majd szemhéj (Pophtalmica), majd ajnk
(labialis), majd filyma- (praeputialis) ‚ I majd

borék- (scrotalis), majd ten-yér- (palmaris),

majd pedig kézhát-fénylenynek nevezzük. ——

(Vége a jövô iiizeiben.) (Annal. des mal. de

la peau et de la syph. Novemb. 1843. -

Jan. 1845.) Meczner.
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1V. Közlés.

Igéretemet bevàltandó ezennel a

mc-Il- függértágulatok feiett nehány szót

emeive, az esetet is közlendem.

E fontos kór legtöbbnyire a függ'ér

felhágó részén, de különösen annak ivén

fészkelvén , az emberiség nem legritkább

sanyargatója, és a шаг biztosan elöre

látható _ néha kara-_ rögtöni halál o

kozói közé tartozik.

Kórismei tekintetben a függértágu

lalok is 'dzon kórak sorába tartoznak,

melyeknél igen világosan kitetszik, mi

kép fürkészeteink minden szorgossága S

kiterjedtsége mellett, а gyakorlatra ha

szonnal háramló tevöleges tudásunk még

igen korlátozott. - Mindamellett hogy e

kór tárnadási módja a kórtani kéziköny

vekben, a más testrészeken elöfordulótértágulatok analogìájából, a kórboncztaw

niakban pedíg a legszámosalib hli boncz

Lételek eredménye után a legeimésebben

vázoltatik: crodetének, és elsó' fejló'dé

sének biztos kórodai jeleivel éppen nem

birunk; _és a gyakorlalban az elmélet

àltal oly rendszeresen sorozott, a kór

boncztan által pedig lgazolt kórgerjek,

u. m. a Fúggér falainak a vér eröteljes

lökôdéseihez képesti дуепде а11‹а1а, а

Ьепзб hártyának kásàs 'elfajulása ‚ annak

önálló s körülirt gyuladása, és kifekély

zése (?), a környezó’ életmůveknek, a kül

чаду sejthártyára terjedö lobja, тед а
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legkülönfélébb sebzési hatmányok Sat.

csak mint megannyi, az egyes esetek

_‘ben többé kevésbé valószinií gyanitások

állanak meg. És ugyan a mellfüggértágu

lat azon kórok egyike, mely alattomo

san tamadván 5 lassanként fejln'idvén úgy

szemeink, mint egyéb érzékeink 01611,

hogy úgy mondjam eldugva, eleinte leg

kisebb, a szerencsétlen beteg s a leg

vizsgább orvos által észlelendö kórjelek

kel sem külekezik, és csak akkor lép ki

setétségi burkából , 011060 a beteg vesz

te bizonyos lévén, az orvos a baj elleni

gyökeres hathatás aléltságàban, néha

perczenként is , élete veszedelmében for

gó betegének csak ideiglenes könnyebb'ú

1651, 65 vigasztalást hozhat; -— 5 van

nak esetek, 1101 ezen elrejtett kór

csak a látszólag nem  >de tettleg mégis

súlyosan és régen-szenvedc'i beteg halála

utàn, а bonezkés segítségével , mint a ha

lál egyedüli oka, hozatolt пар160уге.')

A függértágulatok megismerhetési

nehézsége a kontatás és hallgatódzás kel

ló' kimíveltetése elc'itt még sokkal na

gyobb volt; mert akkor a sziv 6511166

bajai kevésbé ismertetvén, az elrejtett

") Ezen esetek sorába iktatható kétségkivül

egy az egyetemi kórboncztani gyakor

latoknál elò'fordult eset, meljr szerint

egy rögtön jelenkezö özönlö vérköpés

ben elholt középkorú férû bal mellü

regében több font - a szivet jobb ol

dalra, a tüdöt pedig a gerincz-oszlop,

és föl felé nyomó —— vér, továbbá а

bal tiidö felsö karéján, két mintegy dió

nagyságnyi egyenetlen szélü, egy na

gyobb aludt vérrel tölt barlangos ü

regmenettel közlekedö lik, ezek körül

pedig a tüdò'terimbel aludt vérrel be

sziirödve (guta) találtatott, -- úgy, hogy

elsö tekintetre a halál okát csupán vé

res tüdöguta következtében történt bal

mellüregi vérömlenynek lehetett volna

tartani;-és csak bövebb iìirkészet u

s a mellkas kiìlfelületére ki nem dudoro

dó filggértágulatok alig jöhettek az orvosok

ismeretéhez, s függértágulatok körüli ész

leleteik leginkábli csak а mellkason kidudo

rodókra szoritkoztak; — mibó'l önként kö

vetkezik, hogy az akkori kórismeretíjelek,

inkább csak a más testrészeken eló'forduló

ütértágulatok analogiájából merittetvén,

különös mcllfüggértágulati kórismeret ép

pen nem létezett. A kontatás és hallgatód

265 ujabbkori kimíveltetése, s elveinek ki

terjedtebb alkalmazata által, az ütértágula

tok általános kórjeltana, nevezetesen az

úgynevezett ütértágulati zörej (Anevrys

men-Geräusch) és érdességi érzet(frémisse

ment cataire —- sehwirrendes Zittern)

fölfedezése és kórismei használata által

bövittetvén , —— а mellfüggértágulatok

kórisméje, különösen a mellbajok nagyobb

megvilágitása mellett, igen sokat nyert,

úgyannyira, hogy а mellfüggértágulatok

kórjeltanának mostani állása mellett, azok

kórismeretét az egyéb üt'értágulatéiktól

megkülönböztetvén, azt valóban ma g 60—

állónak 65 különösnek mondhatjuk.

Mondhatjuk pedig azt leginkább a

mellkasnak külfelületéreki nem dudorodó,

úgynevezendó' belsó' függértá gu

latokról, melyeknél hiányozván az

oly kórjellemzŕi daganat, a kórt csak a

kontatási és hallgatódzási tev6leges jelek

böl, meg а mellék-életmüvek kórtagadó

 

tánv tünt kizhogy az egy, aleha'gó függ

eren ülö, mintegy ezitromnyi, a bal

tiidö felsö kare'lyával összenò'tt, 11161

túgulatnak megrepedésétöl, s а vérnek

a tüdöterimbelbe történt kiömlésétöl

száirmaztatandó7 s a halál az ebbò'l e

redö másodlagos tiidögutából, in

nen tárnadt tüdömellhártyai megrepe

clésböl1 meg ebhölkìivetkezett mellüre

gi vérömlenybò'l magyarázandó- Bocsá

nat e kitérésért.
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jeleiböl, és nehány állhatatlan, csaknem

minden esetben módosuló másqdrendíí

kórjelekböl lehet megismern'unk.

Miért is a mellkas külfelületére ki

dudorodó és ki nem dudorodó mellfugg

értágulatok kórtani (gyakorlati) ismeretsé

güknek, feljebb emlltett idó'tani (chronolo

gicus) egymástóli elszigeteltsége, de

leginkább mostani kórismei különbözé

süknél fogva, azokat külsó' és belsf'í

függértágulatokra elosztani, иша

nösen kórismei tekintetböl talán érdekes

volna. - ‘

Ezen elosztás, bár minden Fuggér

tágulat eleinte bels5 lévén, esak utóbb

lesz külsó'vé, sokkal kevésbé alkalmaz

hate а_ függértágulatok kifejlése idó'szaki

osztályzatára nézve; minthogy тазик,

hogy vannak belsö filggértágulatok, me

lyek külsök soha sem lesznek, de nem

is lehetnek; —— és minthogy а függértá

gulatok kifejlése egy szakadatlan  ide

s tova ugyan lassabban elörehaladó lo

lyam lévén , ilynemü elszakozásokat már

csak ebbeli természeténél fogva is allg

szenvedne meg. A mellfüggértágulatok

nak a fenebb említett tekintetekben való

k'ulsô’k és belsökrei osztályzata azonban, a

belsöknek külsökké _ söt mint A n d ral

említi, a külsöknek is belsökké -—— való

válásuk mellett is megállhat; meri, azon

t'unemény, mely ezen osztályzatok f5

megkülönböztetéseül szolgál = а daga

пав, а külsó'knélmindég jeleu lévén, abel

söknél állandóan hiànyzik.

Midön azonban a mellfüggértágula

toknak ebbeli osztályzatáról szólok, e két

osztályt inkább két sarkpontként kiván

vàn megkülönböztetni, azoknak egymás~

bai folyásáról legkevésbé sem feledkezem

meg, jól átlátván, hogy __ez esetben a

kórjelek összeelegyedvén, а kórisme csak a

két sarkpont összületéböl biztosltathatik.

Mellözvén most a függértágulatok

különféle fajainak egymástóli különbözé

seit, lássuk azoknak emlitettem osztály

zataik szerinti kórjeleit:

1). Belsó’ mellfüggértágu!

lat: a mellkas valamely тут, а függér

lefolyása szerint, rendellenes, a szlvlökŕí

déseivel egyidei, kézzel érezhetó' vagy

szemmel is látható liiktetés , mely a szl

véivel többnyire egyerejfí, néha kisebb,

néha nagyobb; ugyan e tájon a függér

tágulat kiierjedésének rendszerint meg~

feleló', k'ulönféle területben kontatási tom

pa hang nagyobb ellentállással; továbbá

kézzel kipuhatolbató érdességì érzet(ůgy

nevezett frémissement cataire), s végre a

rendellenes lüktelés és az érdességi ér

zet helyén hallhaló 'utértágulati zörej ; ——

ez utóbbi egy röviden megtörött, a szív

összehúzódásaival egyidejů szlvó, vagy

ráspolyos-féle zörejben áll, mely azen

fokban kisebbedik, a mint а 1ёкбаё31.

helytó'ltávolabb a szlv felé hallgatódzunk.

(Ezek mellett az egyéb mellbeni életmi'í

vek is szigoruan puhatoltatván, ezeknek

kórtagadó jelei mellelt, а felbozott kórje

lek kórismei fontosságukban nem keveset

nyernek. (Ezen kórjeiek n függérlágulat

különféle kifejlettsége szerint, különbözó'leg

kilejezvék, úgyannyira hogy vannak ese

tek, hol e kórjelek kelló' kifejezettségi

hìánya mialt, biztos kórisme nem is tör

ténhetik; —— igy különösen az említett zö

rejek hiánya nem a legritkább.

2.) Külsó’ mellfüggértágu

lat, Ш а jelenségek az egyéb testre

szeken elöforduló ütértágulatéikkal igen

megegyezök, s következök: а függér me

nete szerint, a mellnek különbözö táján

(néha az átfúrt csontokon at) vagy a

kulcscsontokfölött, kidudorodó, erösen lük

tetö daganat, melynek löködései a szív

veréseivel, az idóközökre nézve mege
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gyezvén, ezekkel egyerejüek, ritkábban

gyöngébbek;_ e daganat а kéznek köz

pontos nyomása alatt elenyêszvén, vagy

csak kisebbedvén, annak elmozditásával

esakhamar rögten visszatermiidik; _e

zen függértágulatoknál is, azoknak leg

nagyobb részök a mellkasban lévén, a

kentatási hang különféle területben 4az

ütértágulat kilerjedésének lmegfeleló'leg

tompa; az érdességi _érzet, úgy az 'utér

tágulati zörej , ez osztályzatú iiiggértágu

latokban is, bár rilkábban, észlelhetök.

~A daganatnak а függér leiolyásán killi_
killönösen n kulcscsentfolötti _ jelenléte a

kórismét nem kevéssé nehezbíti.

Ezek azen tünemén'yek, melyek az

ütérhártyák kitágulásálól, az ekként tá

madt tömló'nek vér, és rostonyaheged

mények általi megteltségélc'il, úgy falai

nak érdességétöl , s a vérfelyamnak kü

lönféle akadályaitól származnak, s melyek

tárgyilag észleltetvén,mindkét esztálynak

legállandóbb és kórjeilemzöjeleit képezik.

Az alanyi kórjelekröl késó'bb.

Összehasonlitván e két esztálybeli

tárgyilágos jellemzó' kórjeleket, azttalál

juk, hogy a mellkas felületére kidudorodó,

штаб, közpentos nyomás alatt ideig

lenesen kisebbithetô' daganat azen pont,

mely а külsô és belsô mellfi'iggértágula

tok k'nlönböztetéseül szelgál, s melynek

megkülönböztetési elégségérŕíl csak az

kételkedhetik, kinek а kórismei gyakor

latban azt eléggê méltányolhatni még al

kalma nem volt. lgaz ugyan, hogy а belJ

s6 függértágulatokban а kentatási tem

pu hang a kiilsöknek daganatja gyanánt

venete', de csak eszményileg; _ mert

ki nem tudná, mily nagy a kórismei ne

hézség, ha a- belsii daganatra csak ezen

egy ielbiii következtethetni; — s azon

kül nem sz'ukséges-e a belsö mellmggér

tágulatoknál még az egyébb mellüregi é

letmiiveket is vizsgálat alá venni?- s

nem kivántatik- e itt még a kontatás- és

hallgatódzásbani pentes jártasság? _ el

annyira hogy ez osztályzás a fennebb еш

litett tekinteteken kül, ez idöben _még

az orvosoknak a mellfüggertágulatok kö

rlil való észlelhetési képesség'úkre is а

lapitható. —- Igen jeles azonk'úl az , mi

kép az érdességi érzet és ütértágulati

zörej a legiöbb esetben az iitértágulat

nöttével mindinkább kisebbedvén, végre

egészen elenyészik; s hogy az sok belsö

függértágulatokban jele-n lévén, azeknak

k'ulsó'kké létele alkalmaker eltiínik, mint

ha a természet a belsó’ fúggértágulatok

kórisméjét önkéntesen akarván könnyeb

biteni, а zörejt itt csak addig tartotta

volna fel, mig az a szerelö orvos eliga

zodására szükséges volt. Ezen tünem ény

azonban az ütértágulafi tömló’ falainak

megvastagodottsága, s üregének nagy

mennyiségií restonyahegedmény általi

megtömetésétöl származtatandó.

A mellfüggértágulatoknak alanyi

kórjelei legtöbb esetekben csak némi, an

nak székêben külekezö, nebézségi érzetre,

és idönként jelenkezó' tompán szúró fáj

dalmakra szoritkoznak. _Az egyéb tü

nemények leginkább csak másodrendüek

lévén, az ’útértágnlatnak k'úlönféle életml'í

vekre kül'elt nyomásától származtathatók,

különösen kitünök közülök: a szivnek

helyvàltoztatása, a шитые légzési ne

liézségek, а nyomett idegek klilönbféle

sége szerint knlönbözö idegtünemények,

a környéki keringés выбитые zavarai (mi

n6k a kuloscsontalatli, és fejüterekben

hallható különféle zörejek), és az innen e

redó’ különféle zsigerekbeni vérbôség,

vagy vérhiány. -
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A Fuggertágulatok beisejében és

kxörnyezetében eló'forduió életmiíves val'

tozásokal; illetöleg, -— ше11б2чёп a паду

щерпу1зёдб, majd központos,l majd rende-`

zetlen` rostonyalerakodásokat ,f mint is az

ntértágulati tömlö megrepedését, holnapo.

ló szomszédrészekkeli gyulaldaxs. alla] esz

közlött odanövésekeg- itt csakl alokö

déseknek kitett szomszéd szilárd részek

felsziyatiatását, mint a fuggértáguiatok

által legkitunöblien gerj'eszteni szokott é

letmllvi változást, hozom fel, melynek

következtében а КбгЬоцсжЫаШйЬап nein

шиш а bordaporczokat, a mellesontot, a

bordákai; s néha a kulcsontokat. is teri

méjökben kisebbülve чаду is, evódue
találjîuk. ~ I ì

A mellfüggértágulatoknak Вёл-1311161

nehézsége és fontossága bebilzoillyitására

tán nein is lenne _szükseges felhozuom,
hogy еду ч11ёд32еце _hires angel seliésî

a legpontosahb vizsgálat ulán azt е1

ismervén, kiirtani kisêrletpe, l--» egy ma,

gyar sebész (?!) pedjg еду külsö lüktefu

t6 xn'elltïiggértágulatotl tályog gyanánt nyi

tot; meg hogy a дарящая 111Ьа е két

esetben igen különbözó’ lehetelç, “баке“;
értetödik. l `

' A melifúggernágulatok o k viz sga

latáhan is, mintsgyéb ütértágulatq

keban, ieginkább harem f6 0in ¿linne

tunk fel u. m. az e'dény falaiiiak a ver

lökc'ídéseivel aránylagos gyenge alkat-a ,ì а

zok gyuladása és kásás> elfajulása.edényfaiak említett дуепде alkata aligha

nem a legritkább kórgerj , bár létezheté- l

sének valószínllsége épen itt a >legna

gyobb, hol a vér ůtja elején lévén, lö

ködésének legnagyobb eró'teljével bir, s

bizonnyára ezen körlilmény a felhágó fugg

ér egyszerü tágulatának leggyakrabbi té

nyezííje. A valódi és ál-függértágulatoknak

sokkal> vaiószinûbb senese@ biesßxárs.

alz edényfalak körüiirt inagiánálló lonja1

чаду pedig a brelsö hartyának lglisáisl` .

fajulása, rner uió`bbi аду is leggyakral):

ban а mellfuggérben едущими,—

Az emiitett gyvuladá'sban ugyanis a benj..

s6 és выгреб hargya törékennyé levée, a

külsö elçrnyedzŕ а Щёё elfeililàsizßn.

pedíg _mely eddiglen csak mint'kórtani

protheus ismertetik- a lielsö és közép

hártya elemésztetik, s igy a mindkét ú

ton lemezíieleníiett sejthartya engedê

keßysése eléssé. fsltéwlëzŕí Oka a?. Щёгъ

Ранцы támadásànakß mi. 95st tshái, ha.

a fuggérfalak ellenhaiása ekkep 193566661

Yéil» ¿i Битва-194 эшыя ide. ißvß s а fa
шиша ha'talmasabb¿mv 161.49546v vêrfolyam

мы, az>~ ütérfalak kellöl összehúzódhatása

hiáßyâbëm а mellflieaérlágilrlëmak сауне

vasi таза; faiahozaiik. e135 их вшиван

@shrek тент à. seripqu, mibdés от:

nok тётей, melyekiësy а §sz 1119.23#

Sait erösbiivéwegx egyézçrsmind.- а vé!

kiëeriedélfeßysésêi is, isis@lilik/é",A а ‚Чёгт

чек @z @gy is 'baies falakiwßi .lia-wbb.

I'Qkëdését так так Шёлк *Je Уа'йоч

aj; ешщщ 661684115 оков Шёпхёьап на?

talmasabb воща hatmànYQk, këpések- е

пантеизм: 896854901? f ,més

igen föißéefleâ- Miedema@ valószfnü..

hogy az úgy nevezett tiìsziáil sebzési

mellfüggértágulatolghan az ütértágulat ki?

feilädésér e1, @déaibárßyákßëk тщет

líiëii gyuladáâ állêli' çivàltothiáse 916,26:

meg.- _ x A ‚

' Mellözvên' а meufüsëértágulawknak

másodrendü iunçményeik ¿Ital okozott élet

veszélyeket, - itt csak azt emlitem , mi

kép azok mindenkor, a talán hosszabb ideig

élendó' —— de legalább még élni képes -é

letmlívezetet idönek eiíítte mintegy erösza

kosan elölik. És ugyan чаду az által, hogy a

2
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nagy mennyiségben lerakott rostonya és

vér-olvadékokról а vér útja tökéletesen

elzáratván, avérkeringés megsziínik; vagy

pedig az által, hogy az ütértágulati tömlö

megrepedvén, a vér kiörnlik. A vérkiöm

lés k'ulönfélesége szerint a halál oka és

neme is különbözik. Hogy a bedugulás

és megrepedés együtt is clöfordulhat igen

világos.

Gyógymódi tekintetben e kórban mii

vészetünket tudományunkkal egy'utt majd

nem tehetetlennek kell nyilvánitanunk.

A miitétnek mint gy'ókeres gyógymód

nak sikerét ki várhatná ott, hol általa é

pen az okoztatik, mit elkerülni kiván

nánk. S ligy csak a palástoló és az életet

holnapoló gyógymódhoz vagyunk szoritva.

E tekintetben a Valsalva és Albertini-féle

gyakori kísebb érv`ágások, mint is az

egyéb gyengitc'i gyógymódok inkább ha

lált siettetó'k, mint üdvhozók. Legfogana

tosabbak lesznek kelló' testi és lelkikép

békés életrend mellett, a vér kiterjedését

korlátozó , a sziv összehúzódásainak eró’

teljét mérsékló', vér kellô’ vegyét fentar

to, az szükségtelenül nem fecsérló' s a

test minden miiködéseit rendben tartó

szerek, milyenek leginkább az ásvány

savak gyůszó'nye kapcsolatában; — egyéb

szerek csak mellékjelentések inellelt le

hetnek üdv'osek.

 

. А közleni igért Fuggértágulat kóro

dánkba leginkább csak kórismei tekintet~

ben vétetvén- fel, érdekes vala az a daga

nat széke s rögtöni tàmadása, másodlagos

vérkeringési zavarok, gerjoka, s kime

`netele végett.

Az eset következó': ‚

VI. Ilüttner János 29 éves

pozsonyi fuvolyàs; atyja, mint дыша,

mellvizkórban holt el, aranyérben szen

vedö anyja még most _is él. Gyermeksé

gében fejótvara volt. 6ik évében a ter

mészetes himló'ket állotta ki, melyek ál

tal is mindkét szeme láttehetségétöl meg

fosztatott ; — ezenlúl gyakortabbi hurut

ban és gyomorcsorvában szenvedett.

Mintegy 10 hónap eló’tt utazás közbcni

megliůlés után elrekedvén, köhögése any

nyìra súlyosbodott, hogy az szorongó ro

hamonként jöve, ó'tet minden köpkiválasz

tás nélkül különösen esténként mindin

kább kinozá, s ez alatt a melle felsó’ ré

szén jelenkezó' nyomó érzelem is nagyob

bodott;- késó'bben köhögése kisebb io

kú zlha-rohamokkal is párosult, s rekedt

sége az idó'változatok szerint közzel köz

zel kisebbedett -- 6 hónap óta rekedt

sége nagyobbultával csak sziszegve be

szél , és hörögve nehezen lélekzik.

4 nap elf'itt köhögése súlyosbulása

alatt vért pökvén, bal mellkasa felsö ré

szén, a 2 bordaporcz tájában egy h6,

fájdalmasan löködö, egyirányos гением

daganat támadását vette észre; —— miért

is 1844 év (iszutó 27kén hozzánk fo

lyamodott, s eszleletiink tárgyává lett.

A kimer'últ életerej'ú, senyves kille

та, sovány, szederjes ajkú vak fuvolyás

idomtalan mellkasa felsö részén, a mell

csont markolatának bal részén s a borda

táján láttunk: egy tyůkpetényi egyiránt

feszüló', sima, vöröses, a sziv verései

vel egyidöben штаб, kissé emeltebb hév

mérsékletii, fájdalmas, a körül fekvö

bó'rbe látszólagosan eltiinö, de érdes

csontszélekkel körüllrt, mintegy beló'lró'l

kiielé dudorodó daganatot, mely tapintat

alalt hullániozván, a kevéssó benyomott

ujjat kìlöki, а reá tett ujjakkal és te

nyérrel a lökó'déseken kül némi érdessé

gi érzetet közöl, központos nyomás a»

latt pedig eltiinvén, annak eltávoztával

csakhamar rögtön visszatermó'dik; -a

daganat környezetében а kontatási hang
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mintegy hüvelyknyire tompa ellentálló,

azontúl> tiszta êles, — az ütérdagok zö

reje nem hal!atszott. - Egyébként mell

kasa hosszú lapos, bal oldalt тент, jobb

oldalt hátul kidudorodó, a hálgerinez

- jobb felé elferdült ;-a bordák mozgása

a rendesnél kisebb, a bordaközök kitü

nó'k, a hatalmas szívlökó'dések а 6-~7

bordaközben латами.  A légzés lassú,

közben ziha~rohamoktól kisért száraz kö

högéssel járó; a mély belégzés nehéz.

A kontatási hang a szív táján, annak

haránt átméró'je irányában, rendesnél

tompább , egyebütt tiszta élés.--A lég

zési zörej a felsö karélyokban hólyagcsás

érdes, az alsókban határozatlan fútyillö

s důdoló(ronchös); - a szív hangjai ren

desek, a jobb gyomrocsban s tüd'ulér

beu erösbültek. A fej- s orsó-ütér veré

sei a baloldalon késök, gyengék s köny

nyen elnyomhatók, а jobbikon erötelje

sek. А rendes teriméjů màj lenyomalva stb.

Ezen jelekböl kórisménket а f 'u gg

érivtágulatának (anevrysma ar

cus aortae) nyilványítván, még шаб

lé g dagot i“) (emphisema pulmonurn) is

gyanítottunk, s egyszersmint oda nyilat

koztunk, mikép e fúggértágulat már hosz

szabb idó' óta a mell'uregben elrejtözve

lévén, a daganat csak az azt elfödó'

Csontrészek felszivatlatása utàn eró'sebb

köhögés közben Шт, fel (s így eló'bb bel

sö lévén csak utolsó korszakában lett kül

sövé). A kontatási tompa hang kiterjedt

sége szerint, a függe'rtágulatot mintegy

férlìökölnyi nagyságúnak mondván, azt

a függéríve azon részében ülönek állí

tottuk, hol belôle a bal fej, és kulososont

alatti iìtér ered; az ezekben érezhetö

") Légdag=emphisema,- lé'geny v.

le ge ny ==azotnm , nitrogenium.

késö és gyeng'ult érütést pedig nyilásai

nak rostonyávali részletes betömültségé

töl szàrmaztatluk. -— Támadási módjára

nézve homályban lévén, azt a függérhár

tyák gyuladásától, mint is belsö hártyá

jának kásás elfajulásától, majdnem egyen

16 valószínííséggel igyekeztünk származ~

tatui, -még is inkább hajolván a kásás

elfajuláshoz ; _.alkalmi okát ezen gyaní

гоп elôkészültség mellett a fúvó hangszerek

kezelésében, meg a köhögésben kerestük.

A beteg fenn leirt állapotával 2 hé

tiglévén kórodánkban, a daganatra hideg

borogatásokat alkalmaztattunk, belsöleg

eleinte gyüszônye-forrázatbau Haller sa

vát adtuk, késöbben а gyííszönyét,

borostyànmegyvizzel váltogattuk, utóbb

pcdig a beteggel csak gyííszönye- és bor

köböl alló porokat vétett'únk; — ezek

mellett minden hevítöket kerülve, gyen

géd étrend mellett, a székletétel szabad

ságára is ügyeltünk, s а felakadót gyen

géd hashajtókkal mozdítottuk elö.

A mintegy 5 hét lefolyta alatt még

kó'rodánkon kivül is sinlödö beteg halála

után történt mell'uregi bonczolata àltal

kórisménket minden egyes részleteiben

igazolva találtuk;-a beteg halála,

miként azt minden mellüregi vérömleny

hiányából, a rostonya olvadékkal tömve

tó'lt ökölnyi iltértágulati lömlöb'úl, a szlv i1

regei s a tudöknek szembetünô vérdússágá

ból a legnagyobb valószlnüséggel következ

tethetni,-~az ‘útértágulati tömlö betömììlé

séböl, s ebböl eredt vérkeringési megszů

Désbôl îámadott- (А marczius-füzetbeniköz

lésemben következö sajtó-hibák találfatnak: a

136 lap. 1sö has. 11 és 12ik sorában felülröl:

kéthegyü fúggér-billenlyünek helyett olv. két

hegyii- és fúggér-billenlyük; ugyanazon lap

2ik has. 16 sorában fólìilröl 5. 4 helyett olv

Ё 4.‚ а 17 sorban pedig Ё 2 helyett olv. 5. 2.)

Közli Horváth Jósef Antal.
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этакими észrevételek а wiedeni kerületi kórhâz'ban

Феи tapasztalatok köriil;

D'r “Dietl Józ'sef, es. k. 'ŕendö'r-kerilleti vervo's- s az emlitet't

kórház f60rvos'ától.(Folytatás.)

Fejbántalmak.

EМв: o'

А beiegség,kórje1,s мг

ism e fe g al m á h о 2. Vannak kórtano

rok, kik ‚а ièj- s neveze'tese'n az agy

штатива] ke'veset törödnek, és a pók

таща gyelàdásái а iágy-agykéréwi, mini
dì'ot 'z'ii'lígäiitól megkiìlbnböztetik. "De van

n'àkely esilelök is, kik a'zagybántalma
kat óiy könnyën nem yyes-zik, hanem in

кЪЪ’ь ñ'yiliszivin'eg наемник, mikép а

zöi шитые erinnert hebézségekkei jar,
llegtfib'b vefs'e'tben"csak тонусе vfoku va

ióë'zinasëggei ‚‘ lëgkevesebben 'pedig biz

ioäsâggäi ‘ie'rtëhheiin Én entre kijelen

tem, hogy ez ntebbiäklioz tartozo'in , mi
urt'á'n ,teìbb ëvitapásztalàtom, s albeteg

ágìïßl 'ini ngel-aannemen ész'reiaiem

útá'n seni , аммиака azen Шве-рты,

az ègyes agybniitalmak biztos kór

тати ‘eriteŕiumáit relálllth'aesam. '

'À'z ign, 'meg'ëŕdemli а iáiadsságoi,

nbgyjézén ‘fosz'tnà's dkáiegy kissé ie.

тешат 'viz'sgäljun meri bizóńyär'a ei'e

ванна 'ig'.«izo'lá's''ra1 пеш 'fogunk winni, az

agyiiak iniii'cfén ‘târgyilagos 'szemléliidést

заразит iïnveiyéib-en, 'een ezen ”61:31
inii .ël'fzÈrtsägäbàn , ànnak legtöbb :bänta

iâiïibäiii ‘ iisszñ‘angze ,részvét'ébem sein ‘pe

Aez eletmiít 'iiietö hiányos- boncz- és

венам isméreteinkben.

_ "тщету betegs'ég мытые leghe

¿élëbb цитаты regg; Ем, mine

szigoruebban képes ez válamely betegség

megkulönböztetô bélyegeit elöadni, an

nál biztosabb 'a kórisme, és lI'negfordit

va. Ennélfegva min'denek elött szüksé

ges, e kitételeket: betegség, kór

jel és kórliatár'zat, szigoruabban

taglalni, ezen kitételeket, miket mi na

рома számtalanszor bocsájtunk ki säán

kon, a nélklìl, hogy az azeknak nieg

felelö fogalmakról tiszta öntudattal ibir

nánk.

Mi a betegség?-Ezegy boez

szantásig meghányt, és még mindeädi

gelé‘felelet nélkül hagyato'tt kérdés.

Alig van ugyan a gyógytanban a

nyagiabb tárgy, mint a betegség meg

határozása, de még sincs ~tárgy abban,
mer lanyagia'tlanabb Aszempontb'ól"l'e'tt

volna fólfogvá, mint ez. Ha mi iigyanis
átolvassuk mind azon szá'mtalań, 'eliminati>

eltéró', gondolatban pedig ìn'ê'geg'yezß

határezatait а beteg'ségnek; `akkor ай
fogjuk taläln'i, hogy az együtt véve ÍnindV

иву tün'teti eló' a betegséget, mint az ё

letmunkásság rend'ellenesség'é't. Az elet

ml'lnl'cássáigy rendellenes'eége a lietegség

legközelebbi oka, de nem maga ä b'èté'g

ség, s az eiYéle hatá'rzat 'áltai nein sok
kal lehet >világ'osabl') а Ab'etïägs'égJ fogalr'nâ,

magànak a'z. êletmùnkässágnak liogálmńnâl.

De hogy ez l'eghemályosb fogarmaìnk kn.'

ze tartozík, тез csak индивидам ‘sein

szerul. Az 131115316 transcendentalis 'me'gba

'táiozásoibói @gy 'oly' tud'omáńyia, mely

.nek Ítisz'tán anyagi alapja van ,' ä lege's'e

kélyebb haszon sem háramolliatik.

A дадут; természettuâomá'ny, az

az olyan tudomány, mely termé
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52611 "tie'rińïèńi'yekkei foglalko

zik. A'ìhi nem'term'észet'i térmény, az

nem ‘leitet az 6 vizsgálódásának tàrgya.

A természeti terméuyt csak hármas vi

szonyban tekinth'etni, és ugyanis:1ször

Külsö vagyis természettudományi tulaj

donságiraj2or Belsö, vagyis vegytani

tulajdonságaira; 301` Más természeti tes

tekhezi viszonyára, vagyis természettani

tulajdonságaira nézve.
lÉs igyl minden természettudomány

1егш652е11бг1611е1ге,‚ vegytanra és szo

rosabb értelemben чаи. természettanra

oszlik 5261. `Mind а három Vk'ulönbözö ta

nulmány, melyek közül mindenik vizs

gálatai szempontja szerint saját elvet is~

mer el, s e szerint fejlô'dik kif E három

tanulmányhoz tartozik legközelebbröl az,

mely a természeti termények anyagi ész

leleteire támaszkodva, csupán az erö

szemléletével, mint azoknak Iegközelebbi

okával foglalkozik, és természelbölcsé

szetnek, vagyis a mennyiben magasabb

616 természeti terményekre vona'tkozik,

éiëttudománynak (Biologia) iieve'zteiik.

A iermész'euörrénec а iermeszeii

{eimênye'ket természetes vältozatiàn ál~

läßoììolŕbaën 161111111, 11 ш1111—а'2о11 a‘z ész'

Pellet elë 161121511, ' 611611161 ho'gy ‘rait'ok

v'äiańïit 'válioshatnm тетей, nevezi, 65

' megkmudbuzœu -a 'természeu wrménye
1161 ‘á Jtermi"'Szŕeftlînéneti hasonlatosság el

vë szèriifi, sa'z'ekkém elfenuezeu, smeg

häŕározöìì " nevezetekke'l 111161011 1611116;

52611 ferrñényeket, más t'erúìészetta'ni tu'

аъшаьуогша‘; зада ài, rov'ábbi vizs'gá'ià

fui. "_A -mennyroe'h 'à ter-mészeiturténei

1611661651111630556д01 Hei-it a tefm'észetî

färëyîak závaí'o's vso'k'féleség'e 1616, ne'ni

¿sek 'minden ‘továibbiA túüomä'nyös ‘vizjgg'á_,

155655513 teńtïészéii ier'ńién'yn'ek
шатаний, ’hellem az îńiiéi; 'sz'á'r'mäzö

eredmé'ny'ek megâllapitäsárà elkeŕülhetle'

11111 szukséges; meri; hógy iehetné pél

d'ául a gypszet, folyanyt (Flusspath)

штат, quárzumot sth. vegyta'nilaä

megvizsgálni, s mint lehetne a veg'ylá'n'i

vízsgálatok eredményét azokra visszavin

ni, ha nem tudnók, hogy e természeti

termênyek valóban дури, márvàny, fo-A

lany, és quarzum?

De hogy ezek csakugyan azok, ar

ra bennilnket elöbb az ásványok 1ег1116

szettörtên'etének kell megtanixni. Ennél'

fogva Ívelar'nely természeti te'rmên'ytiek

els`6 tudományos szemlélete, a 1511116

526116116пе1`1че1‚ 65 minden tu

dás а 1егшё525116116пе11е1
ke zd 6 dik. —- А ytiermészettöx‘t,énetnek

meg kell elöznie a чеду1а111, természe't,i

tant, és élettant; 65 valamely 1611116

szeti teriné'nyt csak akkor vizsgálha'tni

meg vegytani, 1егш652е11а111‚'65 élettani

eredménynyel, ha már а2е16111ег1116

52е11611611е11 viszonyaiban megvizsgällá

1011, 65 kifürkésztetett. ì

Ez a menete és kifejlödése minden

természettudományuak. Ezen menet- 'és

ki'fejló'déisre kell a gyógytannak is, 5 пе

че2е1ез'еп а kórtannak ügyelni, hogy

term'észettudomány és áltaiában 11160

mányiegyen. - Valjon ugyel-e ez arra,

minden elan 'világos 1е52, ki а legi-uien

nemeb kórtani munkákkal megísmerke

den'. Me'rt arra nem 11дуе11, oka чо11

еду525`15111`1116 annak, hogy az a mysti

cismús martalékául esett, 5 hogy még

Telenbeń 'i's r'eformok, 65 viszályok 161

дуа. Àz, 11111 mí kórtannak nevèz'únk, négy

különbö'zô’ tudomány, azaz: négy különbözö

elvet. elismer6_ tudományból összetett ta
n'uimány, mely yé'ppen azért, mivel ben

`ue az `eiv egysége hiányzi'k, észleletek

liaima'za, 66 nem Jtudomlihy, s nei/eze
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tesen természettörténeti, ~ s élettani el

vekbô'l szerkesztett vtudornáiny.

Hogy a kórtan tudománnyá vàljék,

a betgségek természettörté

netével kell kezdördnie. A med

dig nines betegségek természettörténete,

addíg a betegségröl sem lehet fogalmunk.

A természetlörténet saját elve szerint,

természetes változatlan állapotban tekinti

a természetes terményeket, 5 е mellett

minden természettani, vegytani, 65 spe

culativ vizsgálatot kizár. Az annál fogva

csupán az egyénnel, azaz olyan ter

mészeti terményekkel foglalkozik, me-l
lyek magokban is fönállanak, s mint o

lyanok teszik a vizsgálat tárgyát.

Y Valamint a természettörténet a ter

mészettlidományok alapja, ép ugy az e

gyén a természettörténet alapja. Ha te
hát a kórtannak Vtermészettörténettel kell

kezdödnie, hogy tudománynyá váljék,

akkor egyénnel kell 1111-1116.—

Sokat fáradoztak a legujabb idó'ben a

kórtan tudományos kidolgozásán, s azon,

hogy abhan 11165 természettudományok

kal megegyezöleg, természetes rendsze»

rek állitassanak föl. De mindezen felette

dioséretes fáradozásokban hiányzik a biz-v

tosabb alap, a kórtani egyén. Ha annál

fogva joggal állitliatni fel azon kérdést:

van-e a kórtannak oly természettörténeti

értelemben vett egyéne, mint az ásvány,

növény- 65 611а11аппа11, vagy ninos ? E

kérdés megoldásától függ egy tudományos

kórtan, s igy tudományos gyógytan 16—

1616._Н61а а kórtani boneztannak, hogy

mi e kérdésre igennel vagyunk képesek

felelni? A kórtani boneztan az ugyneve

zett kórterményekben, melyeket 1611116

526165 változatlan állapotjokban külsó’ tu

lajdonságaik szerint vizsgál, egyéneket

vezet elénkbe, azaz oly _természettermé

nyeket, molyek az ásvány-,növénji- és

állatországéihoz hasoulólag, magokban fon

állanak, s a vizsgálat tárgyát teszik.

A kórtani egyének nincsenek 11111

Ь6 5 kevésbé kötve az éló' ’életmiiség

hez, mint az ásványok alaplielyökhez, az

állatok álláspontjokhoz, 65 mint minden

természeti termény különbség nélkül va
lami anyagi alaphoz. v A kórtani egyén te

hát 6р ugy fönáll magában, mint az 65

vány-,növény- és alattan egyénei, 5 éppen

úgy tekinthetó' magában, mint ezek. -

861 a kórtani egyén természetében 1611

52111, hogy az a maga egyéniségét, más

616 életmüsége fölött Fontartsa, s ma

gában iönállani igyekezzék. A mìly ke

véssé lehet a bélférgeknek az egyénisé

get megtagadni, ép oly kevéssé lehet

ezt 11165 kisebb fokon êletmüvezett kó

ros terményektöl eltagadni. A kórtermé

nyek tehát a kórtan valódi és egyedüli

egyénei.

A legveszedelmesebb te'vedések e

gyike volt, a kórtani egyént můködési

tüneményekre vinni vissza, ésxaztlmint

összes tünemények foglalatját tüntetni 6

16, oly tévedés, melytöl még a legú

jabb rendszerzök 'sem tudtak egészen

megszabadulni, s mi a kórtan Itudomá

nyos képzó'dését már csirájában eliojtá.

Tünemények , mint mi ezt késöbb szigo

ruabban fogjuk kifejteni, esakazon vál

tozások az életmiiségben, melyek ab

hanl a kórtani egyén képzéidése által 16

masztatnak. A tünemények tehát csak a

zon változásokra vonatkoznak , miket va

lamely kórtani egyén a megbetegiìlt 6161

miiségben, mint magán az egyé

nen hoz 616. А tilnemények öszvege

161161, ha az még oly teljes is, soha sem

hozhatja 616 а kórtaniy egyent, vagyis az
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magafa kórtani egyén nem lehet.' 

Tiinemények nem Itárgyak, melyek’ та

gokban Fónállanak, és igy nem egyé-<

nek. - Hogy tehát a kórtan tudomán)r

legyen, természettörténettel, hogy ter

mészettörténettel egyénnel, hogy egyén

nel kórterményekkel kell kezdödnie; mert

esak ezek oly tárgyak', melyek magok

ban is fönállhatnak, és valódi s egyedüli

kórtani egyének'úl tekinLhetök. '

_ Az egyénböl emelkedhelik fel .csak

a kórtan a betegség fogalmához, a meny

nyiben az, hasonnemü kórtani egyéne-'

ket egy kórtanì fajhoz, hasonló fajokat

egy rendhez, hasonló rendeket egy 11а-`

sonló osztályhoz köt., és e fogalmak esak'

annyiban birnak tárgyilagossággal , s igy

tudományos értékkel, a mennyiben azon

egyének, 'a melyekbó'l leszármaztatlak,

magok is tárgyilagossággal és valódíság

gal birnak. -Betegség 'és kór-e

gyén tehát ugyanegy.

Betegség több kóregyének kép#

zetébó'l tárnadt fogalom; kóregyén e fo

galomnak megfeleló' tárgy. Betegség kór

' egyén nélkül üres fogalom, melynek a~

lapját tárgy teszi. A mennyiben tehát a

betegségröl szólunk, mindig csak bizo

nyos meghatározott kóregyént értünk a

latta, mely képzetünkbe jfl és а mennyi

ben a kórtan betegségeket tárgyal, esu

pán kóregyéneket lárgyal, melyek az é

letmůségbeu elöfordulnak. `

А kórtan, mint természettörténet,

e szerint az éló' életmůségben " eló'for

duló egyéneknek rendszeres elötüntetése,

külsö vagy lermészetes tulajdonságaik

szerint. — Be'tegség, minden 616

életml'íségben kiképzett egyén.

Az egész teremtés szünetlen kép

ló'désben forog, a mindig uralkodó visz

képlödés ellentétében. —- Alig képzödött

egy egyénì élet s lett önállóvá, már'egy

második ígyekszik mngát benne képeznì,

s önállólag fónállani. Két egyéni élet egy

más mellett fön nem állhat, а nélkül

hogy ütközésbe ne jöne', 65 két egyéui

élet ezen összel'itközése az, mi nekunk

hetegségkint tünik fel. -Betegség tehát

kóregyén, ha nem akarunk szavakat ér

telem, fngalmakat tárgyak nélk'ul. Kórì

folyam,` termödési folyam, .betegülés,

megbeteglilés véghez vitt termés, egész

Íség halál, haiál pedig> élet az lálegyénben

(After-Individuum).

A betegség ezen meghatározása e

gyedül használható a természettörlénetre

nézve, és közvetlen annak elvébìll índul

ki. Ez a képlödés és visszképlödés általá

nos természettörvényeiyel megegyez; ez

egyszerü és anyagi; a legkülönnemůbb

tiineményeket, és beteg ágynáli viszo

nyokat а legkönnyebb módon magyaráz

za meg, ez közvetlen á kóregyénre, s

nem annak tüneményeire vonatkozik , a

zért valódi tárgyakat állit eló', melyek a

kórtani fajok s igy a kórtani tudomány

alapját teszik. Csak e meghatárzás alap

jára álllthatni tudományt. A többi meg

határozás mind nem közvetlen a kóre

gy~énre, hanem a rendellenes életmun

káisságra,Y mint a legközelebbi kórokra,

vagy а rendellenes élettüneményre, mint,

a legközelebbi kórhatásra vonatkozvân,

bár mily fáradságosan és elmésen 5291

kesztettek »is össze, nem lehettek ter

mészettudományok alapjává; теге élet

munkásság és élett'unemény nem-valódi

tárgyak, és igy egy о1у empyricus tu

dománynak tárgyát nem tehetik, mely

а különöstf'íl a közönségesre, tárgytól a

fogalomra emelkedik.

E meghatározás által а kórtermé

nyek а tudományos vizsgálat közvetlen
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és valódi tárgyává emeltetnek. Az êlet

tan, vagy a betegségek helcsészete, te:

kintse bár azokat mint kórterményeket.

A kórtan, mint természettörténet, ter-y

mészettan , és vegytan, kell mégis hogy

minden kórterményben magát

a betegséget ismerje el, .mert

az csak a terményeken mint egyéneken,

es csak ezeken képes a természettörté

neti és vegytani tulajdonságokot kimutatni.

Feltünfi, s az emberi szellemnek

hajlamát a mysticismusra különösen jel

lemzó' tévedés, hogy századoken keresz

till, mindig csak az életet, az eröt, az

alakot, az anyagiatlant, a testetlent te

kintetlék betegségnek, és az úgyneve

zett kórterményekkel , mint egy ismeret

len erii, ismert hatásával éppen semmit

sem törödtek. Pedig a. kórtan mint ter

mészettudomány, csak kórterinényeket,

nem pedig eröket, alakokat, hatmányo

kat, tüneményeket képes osztályozni, és
rendszerezni. Azon felül az úgynevezett

kórtermények csak viszonylagosan olya

nok, a mennyiben mi azokat elött'unk

ismeretlen okaikkal ellentétbe tessz'úk._

Magokban véve azok kórokok, mert a

kóregyén ‘képzó'dése minden kórtüne

ménynek utolsó alapja, а mint ez még

`bc'ivebben fog kifejtetni. _ Kórtermény,

kóregyén és betegség tehát ugyanazonos

dolgok, s a kórtannak min-t a betegsé

gek természettörténetének valódi tárgyát

teszik. A betegségek természettörténete

az ugynevezett kórboncztanban gyöke

redzik, vagyis a kórtani boncztan rend

szeres kiképzödésében, alapszik maga av

betegségek természettörténete. A kórta

ni bocztannal kezdô'dik tehát а kórtan tu

dományes miívelése; a nélk'úl nem iétez

tudás.

A betegség ezen fogalma utàn, mely

1611,

az eggénre és, nein а tumméßlßkre vai:

tozik, mit прет-зубцы: elégge. нищает,
nem leend nehéz a kórtünetnény yagyign

kórjel fogallnát, is meghatárezni., и '

_ Mi e Szó telen teneinény können

штатив, а neuen, hogy azzal' van;

mely meghatárzott {агата kötuéilk бац;

sze, s azt hisszülçy,l hogy máx'. azzal is

meg kell elégednünk, ha. а tenemenyt,

mint a betegségek nyilvánitásait vagy ha

tásait ugy tekintj'uk. Szükséges, tune

mény és betegség között az мышам.

közelebbröi vizsgáini, angyivai inldibb,V

minthogy a körjeltëllll а kóxztani boneztap.

eló'menetele által erëteljes lökést kapott

s inég csak annak szerez megnyngyást,l

kia betegâgynál nyert eredtnényeket a

hullaasztaléival össze nem haSinítja._

Az igaz, hogy a hel tünemények Vannak,

ott mindig kóregyénnek is kell lennie.

De nem bizonyos, hogy ett hol kóregyên

van, mindig tüneményeknek is kell je

len lenniök; а mint nekllnk ezt пароп

1а van alkalmunk tapasztalni a hullaasz

talnàl. Már e mindennapi ténynek is azen

gondolatra kellett volna benn'únket vezet

nie, mikép tünemény és kóregyén nem
áll közvetlen összefúggésben, a mennyi

ben ugyan nincs tünemény kóregyén

nélkül, de Vannak kóregyének tünemé

nyek nélk'úl. Minthogy minden kórtiìne

mény bizonyes betegséget fóltêtelez, az

elsc'inek fogalma csak az utóbbinak fo

galmáhól fejlô'dhetik ki. _I_ìetegség egy

egyén képzödése az élc'i életmiiségben',

és igy tiìnemények nem lehetnek egye

bek, mint e képzó'dés által elc'i

hozott változások, és mindenek

eló'tt olyanokra kell megkülönböztetniök,

melyek màr az egyén képzödése e

és olyanokra, melyek utána

hozatnak elö.
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Azon tünemények , melyek a kór-A

tani egyénnek az életmüségbeni képziïi`

dése elim hozatnak eló' , közönségesen

visszhatási tüneményeknek ne

veztetnek. E nevezet ellen megemiitendó',

hogy ezen tunemények azért nem tulaj

donithatók a megbetegült

részérlìli vaiamely visszhatásnak. Az é

letmüség, a kóregyén képzödése alatt

сё kéietesen szenvedöleg all,

azaz legkevésbbé sem hat vissza , leg

csekélyebb ellentállàst sem mutat az ei

len, a mint. ez még késöbb átláthalóbb'

leend. Minthogy a betegség, bizonyos e

gyén képzödése az élö életmliségben,

minden képzödës pedig а vérböl törté

nik, innét, minden betegülésnek is a vér
ben kell kezdödnie. lAmennyiben tehát

a kórtani képzödési és termó'liési foiyam4

a vérben veszi eredetét, abban anyagi

azaz: erömůvi és vegytani vàltozásokat

hoz elö. A képlödési folyam által elöho

zott anyagi változásai a vérnek, magok

részérôl zavarokat oko'znak a můködések

ben, s igy jönek létre a viss'zhatási ш

nemények nevezete alatt értett változá

sok az életmííségben. -Az úgynevezett_

visszhatási tünemények tehát, miknek

helyesebben, a kórtani egyén képlödésì'

tüneményeinek kellene neveztetniök, a

képlödési folyam természetes következ

ménye, nem pedig a megbeteg'ult elet

můség részérüli visszhatasnak, vagy

munkás ellentállásnak eredménye, mely

életmûség, ha ily visszhatást elöhozni

képes'volna, meg sem betegulne. '

Valamely kórtani egyén képlödési

tüneményeinek minösége, avérben e16

forduló anyagi vàltozások minó'ségétöl, a

vérben elöforduló anyagi változások mi

nösége pedig magától a vér minöségétöl, és

a képlödési folyamminöségétöl, a képlödési

életmfíség А

folyam minösége legközelébb a kórtani e

gyén minösêgétöl Газе. Annàlfogva nem

sz'ënved kétséget, hogy a képló'dési tü

nemény, és a képló'dó’ egyénközött bi

zonyos összefüggés áll. De ha mégis meg

gondoljuk, miszerint a képlödési Шпе

mények, nem a kórtani egyénnek vér

beni 'képlödése által elöhozott anyagi vál

tozások magok; hanem csupán ezen a

nyagi Változások áitai feltételezett шаш

dési zauarok, hogy vannak a vérben,

valamint általában az életmüségben, а

nyagi váliozások, melyek éppen'semmi

mŕíködési tüneményt nem föltételeznek;

és ugyanazon anyagi változások pedig

gyakran különbözôk, killönbözó' anyagi val

tozások ismét gyakran ugyanazon mükö

dési zavarokat hozzák eiö, a mint ez a

jelen vizsgálatok folyamán szigorubban

fog kìfejtetni: ekkor azt is átiátjuk, hogy

a képló'dêsi tünemény és kór-egyén kö

zött nem közvetlen, hanem питьем,

nem lialározható, _hanem határozhatlan

összefúggés létezik; és hogy a képlödési

tüneményekröl következtethetni ugyan а

képlödésre, de nem a kórtani e-_

gyén közelebbi minöségére.

lgy lehet következtetni a fejfájdalomból,

félrebeszédböl, szomj-, h65ég-,sebes ér

verés- és légzésböl làzas bântalomra, de

nem agykérlobra , agyvlzkórra, vörheny

re, éshagymázra, mert e kórok köz'ul

mindenik ugyazon képlödési tünemények

alatt képlödhetik. v

A betegség fogalmából közvetlen'ul,

származó ezen nézet, az úgynevezett '

visszhatási tünemények természetéröl,

megegyez а legujabb idöben oly jelenlé

kennyé valt vérvegytannal; és éppen а. ‘

zért, mert közvetlen a betegség fogalmá~

ból származik azon egyedüli nézet, mely

böl а betegágynál elöforduló minden iele

2.
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11611 ъетгёваедеа. 111669111 тавуагёаьаъбз

mert nekiink! megfejti, miértvannak be-4

tegségek., melyek., semmi. képlôdési, vagy

visqzbatási tüneményeket nem okoznak;

ésmiért hgznak 616 ugyanagon betegsé-.

gek-i kiilönbözt'i', éskülönbözó' . betegségek

ugyanazonv visszhatási. t'unernényeket; mi

ér,t 116501116 kezdetben, _ _azaza kórtani. e

gyén kiképlödése eló'ttl legtöbb betegség

egymashqz-l 1111611 16р föl „oly vhevesen ад

keplliçiési folyarn,4 ha av kórtani egyén

rögtön., cseßdsseß. .ha az, .later-aanl 11915

diga' 9611161 ¿_ 1111611 ‚юрпекдцьд 116р16в

(1651111061116113'611‚1611111161111611 _akkor , _ha

адкещбаб «,esifén.1 Desyszámil.„ élu-nas!

terjedelmti, ellenben csendesen, ha az

ellegkez6.„történik,; 1111611 vannak a jar-_

váviißßikórfelyamoknak. syakvabban alá..

‘faire -ßröteliesnñaial .életmiíßésßh mint`

syössékßs breseki miértiart ßsyikße.

tegsegheyeng, a másikjdult, az egyik`l`

lágasn Aa 111651111 __làztalan , 161013651 sth ‘l’

` мА, 116116111 6331611 keplôdesével а

kepl,6__,ciési__¿fol_yatn lnl_agát kimerítelte. Ре:

szylegîntan lankaqtság, izgatottság után _

kimegiilés, ._következik!I A képlödési ._ fo-,_,_

lyarn 61141 91511019111132911 апуазд váltezás

а vérhsn, . mely а.!‹611аэ1.е616п„1‹ёрдбаё

se ‚6161141611116‘ kevéssé_,_lá_zas izgatottság _

ältal. щитам annak .teliea kifeilödê:

Sénél 155616116, S а meebetegült.

616166866: mest. а .kellemesi

“itssêiemi 61159911ёда-.1ёр1„а

meddig ez az ujonnan képlödött _kórtani

esxénerßmiiyißsmiani vissenxánál в

az..ini_1ét~illssß_behëtń§nál Говна пеше

116156365ММ116131111М 'hogy a 111116106116:

ves ésgienißsßiöi.ilünqményet агонии а:

Мышцам тиши wdölob kóriani

esyéße._azaz. а 1114611611а6966111а1116116'

116 кишмиша; kifejiöqéség...érte,_

Felhsyplés.. 16:66:66, 116116529111111

láz, nyugtalanság, és szorçingatás.A mint

egy varázsüté'ssel tunnel: el aza5ík és

7ik,_ nap között, s a mi,ez észleletnél

legszembetunöbb .slegfelötlöbb az, ho gy,

a beteg most, miután e.g.y.,e

gész tildó' a kiizzadmány lera

kodása által járatlatina-_v_ált.,`

so,kkal könyebben lélegzik,x

mint a kiizzadmàny lerakodáf..

sa е1611„а tökéletesen jàvrott.

111 d6 m ell et t! l Ez bizonyságul szolg

gálarra, hogy az 6161111 `11111611011 1161161.

163265, egyedlll _a képlödési folyam 611а1„

elf'ihozott anyagi vérváltozàsnalg s azezj

61161 yfolté'telezett můködési zavar-nak tuf.

lajdonltható! Hogyha egyszer kitört ‚ а_

himlo”, тёк-1161131, kanyaró, _akkor a 1111111”

rés 61611 jelenvolt _hevesltünemények a1..

lább »hagynalg és-miut mondani щиты

a legnagyobb veszedelmen túl,vagyunk. ¿i

Ugyan. ezt tapasztaljuk agykér-, _rnellhár3„

tya, szivburoklobnál, hagymáznal, s ki

vétel nélkül minden heveny lefolyásg be

tegségnél, а hol laz egyénnek történt= _

képlödését megmutatni _ képesek vagyunkm

A történt besziirödmény után, azaz;I a,g

kórtani egyén teljes kifejlödésével, agg-f,

kér-,. szívburok-, mellhártyalobnái, hase.,i

hártyalobnál, hagymáznál ‚5111. miodigibl-i1

111116 enyhiilésekövetkezik a tiineméllyßki.;

nek ‚Т mely. csak Yúj képlödés, vagyisaß;

tovàbb 6161щ6у65611611611ап1;63у611 _anya-¿.

31 behatása általzavartatik meg..

Ninos fontpsabb 161111661911611/61131: .a 1:11

3уа110116огуозва g.néztve 6111161, és. méga;

sincs annyira,_,félreismert трубам: .mini-.A

ez. Ennek okaäabban rejlik, mert rnincs

fosalmunk а kórtani 661161115!” 155111613 ..

b@nessi-ferril-4 E foams.` ierméßsetlörvényfi

_neggvalammt а меньшевшёвд-Цоиащддкщ

.nemismßrésß Avolt.,.áltailiáiawi1.. Oka. 319m..
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mai nap is ez az eka, -a mint 'mi 'ezt

штангами], s neve'zetesen uidölobnál

szemb'etünöleg làtjuk. Mielött tüdölobi

kiizzadvány, а 111116101) kórtani egyéne,

képlödik, szükségképen lelc'íre 'kell menniök

maid eríisebb, maid enyhébb képlödési

tüneményeknek, mikel mi a -visszhatá's,

vagy а lázas izgatotlság neve ‘alalt ér

tün'k. Ha а 111661011 kórtau'i >egyéne, îa

tüdŕílobi kiizzadmány, egyszer ‘teljesen

kifejló'd'ótt, í'az általános vtermészettìk'vény

szerint, szintoly sz'úkségkép'en alább kell

hagyniok az enyhébb, vagy hevïesebb'kép

166651 tiineményeknek. A 'kép'lf'ídési ’fo

lyam állal fellélelezett viharaz 'edélïyek

ben lecsöndesiil, s a betegn'ek annyira

kedves s jóttevö nyugalom beáll. E vi

hart, azt hitték, nem lehet eltůrni, ‘5`

hogy azt eró's vérboesàjlások ältal 521111

565 legyc'ízni, mivel annak szüks'éges ösz

szefúggését a képlödési fol'yämmal nem

ismerték, s azt maga a ‘betegség leg
fó'bb fokozatának tartották.l îÉs pedig az

által még sem kerülték el a kórtani e

gyén képlô'dését, a képlödési folyamot

pedig 65 igy a betegséget csak hosszabi

“тёк, а megbetegült ‘életmůséget el

gyengítették, s azt a képlödöll; kóregyén

elválasztására Ymegkivéintató ‘löltéte'leklöl

megfosztoiták; más ‘ré'szröl lpedig az ‘fis

mélelt vérbocsájtások ulán beàllott nyu

galmat, s a kór látszólagos enyhülését,

nem a képlôdési folyam természetes hai

Iamának, hanem ezeknek tulajdonitottá'k.

Minthogy egy vagy több kóregyén

képlödése nem lehet egy pillanat müve,

innét könnyen megl'oghaló, hogy a képl'ö

dési folyamnak, és igy az általa 11511615

lezett visszhatási tüneményeknek is egy

ideig fen kell àllniok. Gyakorlati

tekintelben igen fontes azon idô'szak

meghatározása, mely a kirlönféle kore

’gyének képlödésére '-megkî'vá'ntatik, aïäz

megismerni a'külîinféle ‘kóreg'yênék 16111

166651 - folyamának ‘tartósságát. ‘11a vmi

például 111111111: ‚ hogy »a «himiönekibámm

а111‹161о1111а1‹'бъ, a 4'ha'gy'máz'nak 911118668

van'szüksége, 'mig e'gyéneîkïképlödé'se be

Végzööik , -äk'kòr 116111 ièá'z'llñk 1111‘611116116

11е1‹ ‚ Ís 'az úg'ynëvez'ett lâzas 'tiliiëi'nériyek

elé aggodalo'mmal'nem nézunk, yakêplöï

dési folyamoi ‘gyógytanihehatás áluil i416

elm 'nem zavarijnk, s а fhelyëu, hogy 'a

kórfo'lyamoit этими, т Ymeg nein

hosszabbit-iuk. ’ .

A 'ikó'regyën ‘këplötféáëve'l a'z l'-""egy'<5.‘iíi

élet egysége', ~ а 'mégbetegült élettnůäë'gl~

ben ‘megszün'teteth 'Egyén egiy'énbéh, é

ieimüség éleimüségben 155165611 in. ь:

Minden életmfiség mag-áb'ân 'h'ordja Ei1

gyan e'ipuszlulásána'k esir'áfjìä, Ede minü

a'zrá'nal, mig annak платим «einen

igyekszik az önfenta'rtás tör'vënyénél ‘füg

va, tèljesen kifejlůdni, S íiiiagz'it. a 4lehet

ségig fentartani. Amennyiben a 'këplôï

dött kóregyén ezen ltìirveny utän törek»

szik, azaz: à mennyiben a'z egyërŕiségé

nek megfelelö életmïiség'i nyomal sze

rint.kép'lödik 65 visszképzödik, ‘vagy é

letmûvesedik; a mennyiben 'anyagi iwrek

vése által szinlugy mint 'tovâbbi kikëplö

dése- vagy 'eletmůvesedésénél Ífogva 1111

lönféle erömůvi 65 vegyta'ni viszönfokat

hoz eló', s ezek által killönue'müleg hat

az éle'tmüségre, egyszersmind egész

sorozatá't idézi v‘eit'í ’a'b'ban 'az 'eröinïÍVi 5

vegytani változäsoknak, s ezek áltálazon

müködési zavaroknak, melyeket mi kór

jel, мятежу, ñöì'öé'lyèg шестке“?! jel

lemzünk. Az шатает йефй'дби egg/ën

a'zon erómüvi в? v'eg'ylàm' vûzany'àîbah,

меда/еде! az vagy mdr le'tele, ‘vagy ре

dig' сдай 'Iovábln' e'lètmú'veredé'm Ига!

'has eló', keresendâ minden индивидам

О
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ulolso' евр/0111216 alapja , nem pedíg, mint

eddz'gele'ln'lle'la, a megbeteg'ült ¿letmůseg

asso/z диету!“ tò'rel.' ve'se’ben, melyneïfoD 

va ax а benne levá' kórauyaglo'l megmeue

151,11 z'ggekszz'li. Bármily különösnek tes

sék ez 611116515, 6 betegágynáli jelene

tek által az mégis bebizonyul. Mit tesz

az életmůség, ha

kiizzadmány kifejlödött, hogy attól meg

meneküljön? Éppen semmit, а kifejlödött

kiizzadvmány után nyugodtebb mint az

elött volt. Nem igen erölteti meg magát,

hogy a váratlan vendégti'il _me'gmenekiìl

jön, 65 igen is különös móden ringatja

magát a Dolce far niente-ben.

Ha Vannak emberek, kik éveken 61

agygümó'vel járnak, a nélk'úl, hogy vala

mely fejbántalomnak csak legkisebb nyo

1061 15 elárulnák; ha máseknál egész tü

dökaréj májosodott, s 100110110 5010 nem

köbögnek, sem lázok ninos, ha másek

egy egész félmollkasban 161026 ше11116г

tyalobos kiizzadmánynyal, hónapokig, 561

évekig járnak, koosiznák, lovagolnak, 110

héz munkát visznek véghez: ha vêgre

mások vizhólyagok-(Hydatiden) velörákkal

(Marksehwam) 65 0165 100105 életmüvek

álképleteivel egész а legkésŕibb életkerig

jó egészséggel élnek; mit 1011 111 62 6

letmiíség arra, hogy ezen kóros szöve

tektó'l megmeneküljön , 5 6 betegséget le

gyŕizze? --- Éppen semmit! На a 1111016

kitört, mit tesz az életmiiség, hogy a

010116161 megmeneküljön 7 megínt semmit!

A 1111016 megtellk,a kilenczedik napig ge

nyesedik, 65 а 15ik napig elszárad, és

átaljában ugy, a. mint századok óta iralott

le kóxtani munkákban, megtartja 6 maga

leiolyásàt. A mily kevéssé 611 116161106

ban a termékenyitett 061 életmiiségnek,

a benne kifejló'dä magzatet, ép oly Le

véssé 611 06161016060 a megbelegült 6101

d

egyszer a tüdó'lobi

miíségnek, а benne kifejlödö kóregyént

kiirtani. Magzat 65 kóregyén rendesen

magok magokat mozditják el, a mennyí

ben nyomaljok szerint életmiivesednek,

5 02 61161 természetes végöket elérik._

.Az életmiiségben ennélfogva nem lakik

kiìlönös 016, a betegség legyözésére. _

Az életmiiségnek csak abban 611 ereje,

hogy enmagát föntartsa s a legtekélete

sebben kifejlödjék. _Ugyanazon erövel bir

a betegség 65 kóregyén is. A_betegség

nem azért sziinik mcg, mer-t azt az élet

mitség legyôzte, 060010 mivel az, mi

utàn a kóregyén alegteljesebben kifej

lô'dött és életmiivesedett, visszképló'-V

6650 65 természetes vége felé igyek

szik. _ Minél gyorsabban 65 teljeseb

ben életmiivesedett valamely kóregyén,

.annál gyorsabban fog az életmiitlenesedni,

(sich desorganisiren), s 60061 gyorsab

ban fogja az életmiiséget elhagyni. Né

mer kóregyének 611616060 igen gyo r

san életml'ívesednek, mint pél

dául a futékony csúzok, idegzsábák (Neu

ralgia), kütegek; mások igen lassan,

mint példàul esontdudorodàsok, 1051666—

kok (Fibroid) vizhólyagok (Hydatiden)._

Ezen nyugszik а betegségek elosztása

hevenyek- és idültekre. Gyakran lassenv

65 tökéletlenül életmiivesedik a kóregyen,

mivel az életmiisógben az annak gyors

65 teljes életmiivesedésére megkivántntó

föltételek hiányzanak. És igy ezen esot-l

ben а betegség megszi'inik, mieló'tt az>

tovább fejlödnék, az úgynevezett 0156

1665261060; vagy különféle, gyakran azletmiiségre nézve káros módon elfajulp

példánl a rostonyás 111661001 kiizzadmány

giìmövé fajul, mivel a szükséges meny

nyiségií savó; а fehérnyés 111661001 ki-:

izzadmàny fenévó, mivel elégségosl

mennyiségií rostonya; 6 1111016 10065 por-_
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senynyé válik, mivel az annak teljes 6

letmûsedésére megkivántató elégségesfn

hérnye az életmilségben nem volt jelen.

'Ennél fogva a betegség lefolyása а kóre

gyén életmíívesedésétöl, 65 а kóregyén 6

letmůvesedése bizonyos föltételektöl fugg,

miket mi életmíívesedési felté

tel ekn ek nevezünk. Az életmûvesedé

si feltételek öszvege az , mit mi g y ó gy

tö r e k v 65 (Natura mediatrix) nevezet

tel bélyegzünk. -- Az életmůség nincs

valamely különös gyógyerönek, de van az

éppen most вшиты. életmůvesedési fel

téleleknek birtokában, s ennyiben vesz

részt a gyógyfolyamban. Szígornan véve

a megbetegült életmííség semmit sem

gyógylt, hanem minden beteg

enmaga által gyógyul bizonyos

föltételek alatt, a mennyiben a képlödölt

kóregyén életmůvesedik, azaz képlödik,

65 visszképiödik. Fölölte fontos ezen fel

téleleket ismerni, azon leltételeket ugyanis,

meiyek alatt akülönféle kórtani egyének

életmůvesednck. Erre kell a gyógytan

пак támaszkodnia, hogy az egykoron

hasznos legyen, hogy az ne legyen örö

kös viadal az ábránd rémjei, a mysticismus

ördögei, Don Quixotte szélmalmai ellen.

Minden gyógyílásnak az egyén el»l

len kell irányozlatnia.

Az eddigi gyógymódtan csaknem

mindig az ellenkezó'tl lette, s vagy az

ismerellen okot, vagy pedig a kóregyén

esetleges hatását. igyekezett. legyözni. —-

Láthatni, hogy czélszerü gyógymód osu

pán a betegség valódi nézetéböl származ>

hatik, és hogy az eszméleL (Theoria), a

mennyiben az, az észlelettöl а fogalom

hoz emelkedik, nem éppen oly döreség,

mint azt az empiricusnak fölfuvalkodott in

dolentiája állitani szeretné. Az életml'íve

sedési feltételek csupán erömüvi vagy

' tanultunk me'gismerni

vegytani eredetüek lehelnek. -- Azoknak

szemlélete atermészet és vegytan köré

be tartozik. A gyógymódtan tehát részìnt

a kórok természete, részint azok vegytaná

ból származik. Gyógymódjaink legnagyobb

része természettani vagy erömůvi elven
nyugszik, a hová a kiuritések állali

gyógyítások ; csekélyebb része alapszik

vegytani elven, а hová a sápkórnak vas,

a bujasenyvnek higany, a sülynek savak

általi gyógyitásai tartoznak. A gyógymód

nak törekvése más nem lehet, mint. vagy

elpusztítani magát а képlödött kóregyént,

vagy az életmíívesedést eló'segitni , hogy

az maga magát elpusztílsa. Ha nem te

heti az elsöt, akkor meg kell tennie az u

tóbbit, azaz azon feltételeket, kell kifür

késznie, melyek a першит: kóregyén

teljes életml'ívesedésére megkivántatnak,

minthogy ez éppen az alla] életmůtleni

tetik, s az életmíiségbök kiüzetik. —

A gyógyitás вены sok свет,

Ьеп pusztitása, és sok eset

ben pedig életmíívesitése а

k ó r e g y é n n e k. Bocsánatot kérek kér

désünk tárgyátóli ezen eltérésért.- Azl;

hittem azonban, hogy ezt az egész ór

telmezésére nézve elhallgatnom nem le

hete.

Visszatérünk most azon tünemények

hez, melyeket mi mint oly változásokat

az életmůség

ben , melyek abban bizonyos képlödött,

kóregyén által hozatnak elo', s melyck

vagy má r a kóregyén képlödése elíitl,

vagy pedig csak aztán észleltettek az

életmůsegen.-Az elsök a kórtaui egyén

képlödési tüneményei, mentazok

léœlöket a képló'dési folyamnak s ez ál

tal elííhozott, verömûvi és vegytani vér

változásoknak köszönik. Az utóbbiak а

kórtani egyén életmůvesedési ш
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ne-m-ényei; merteazok шиши az é

letmůvesedö egyénnek, s a megbelegült

életmůségben àltala 4elöhozott erömíívi

és'vegytani változásoknak köszönik. A kép

lödési Lünemények битве агйё‘р16’аё—

si, az életmûvesedési tünemények ösz

vege az -él-etmůve-sedési idösfza

kot tünteti идише. És igy egy rbeteg

ségnek csak-két шашка van.

A betegség akkor származik,ha a

kórtani egyënképlödési folyama kezdödik;

az növekszik, ha a képló'dési folyam tar

tós'; a betegség legföbb мы akkor'énle

el, ha a képlödési folyam~vége -felé kö

zelg; amaz alább hagy, ha ez bevégzò'

dötl. s az egyén életmůvesede'tt; az meg

szûnik, haiaz egyén тазы `«ёюъшбпепм

és штатами. `ВоззшлЫшНлвчЗ] kiéplö

dés, enyhülés történt'képlödés.

A képló'dési limemények az eg-yén

re, mínlhogy az még nem létez nem vo

nalkozhatnak, s igy nekünk arról semmi

képzetet sem nyujtanak. Máskép áll a

dolog az életmfivesedési lüneményekkel.

Ezek, minthogy а kórtani egyén által

löltételezletnek, arra vonatkozhatnak s

nekünk arról, vagy közvetlen va'gy köz

vetett, képzetet nyujlhalnak. Ha ugyanis

а kóregyén az életmííségben képzödölit,

akkor az а szemlélö egyén elött vagy

eszlelh'etö, mint a külbörön felt'unc'í

kóregyének, vagy nem észlelh'etó',

mint az életml'iség belsejében fészkelö

kóregyének. Az дилемма kóregyéneknél

azon változásokon kivül, mikel az élet

mííségben elöhoznak, még természetes

vagy természettörléneti tul-ajdonságaikat

is észrevessz'úk, minök: színezet, пазу—

ság, alak, szövet , állomány stb. Annál

fogva mindcnek абы szükséges a kórta

ni egyén természettörténeti tu

lajdonságai és annak tilnemé

nyei мыть `szìgoru megkülönbözte

tést-tenni; például a himlöìtüneményei:

láz, félrebeszéd, hányás, `szapora lég

zés, festett vizelet., -székreked'és sth

A himlä :természe'ttulajdonságai îpedig ‘le

következendôk: vörös -bibe (stigma), vhl'r

lyagcsa, pörseny, lobudvan, barna рт,

króta-fehér heg. 'A természettörbénetí ш

lajdonságok a 'kóŕegyén вшиты, mz

összes ktermésizet- салатовым öslzv'eg'e

pedig maga а kóregyén. JA linenuyiben

юны valamely kóregyén 1t'el'mészettm'té

псы tulajdonságait пищик, magát aikór

egyént tekinljük és 'meglorditva ‘Amm’

kóregyéneknél, >melyek íaz élelmûség

bensejében fészkelnek s miknek'közvet

len észlete vagy szemlélete1a szem'lé'l'ö

egyénre inézve lehetetlen , a termés'ze't

птенец tulajdonságok szemléletéröl ваш

leheh fszó. Ezolmél -tehát а mi észlélemhk

egyedlll azon tüneményekre, -azaz azon

változásokra szoritkozik, vmikct azok az

életmůségben fóltételeznek. -Ebbô'l lát

halni, hogy az, mit mi eddigelé мёде!

tannak ’nevezt'únlg két részre oszlìk: a

természettörténeti tulajdonságok (этни

tetésére, mint valamely kóregyén ilx'é'lye»

gcire és ismertelö шейте, és `a kórje'lek

vagy mnemények,.azaz: azon változások

elöadására az életmlíségbeu, melyek

val'amely képlödö-tt kórtani -egyén által

hozattak elö. Az elsö la semiotica, az ни

tóbbi a symptomatologia; mindketten е

gy'útt képezik а nosographìát, vagyis а

kórok természeltörténctének leiró`részét.

A ëkóriratnalf, vagyis a betegségek éleli

ralának tehàt (Nosographia, seu Physio

graphia morborum) а mennyiben azok

az élö életmůségben alkalmazhalók , nem

csupán а kórtani egyén leirásával, hanem

azon változások elöt'úntetésével is вен

loglalkoznia ‚ melyek a kórtani egyén ál
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talwazilélm'müsémw feuéœlêztet'lißk , S

ед ыщь lényegeseu külßnbözik i; más. ter»

mészeundományok. természetiratától.

Minden váltezáŕs-«az életmůségben

angegi.` A_z. életmûségben тиса: anyagi

allan., annakgvégsö okán kiwi, Àmely ép-.k

penmzért .nem lehetfrtudományos viszsgi'i-.i4

lódás (агнца... А képzödött. kónegyén a

nyagi. tárgy, 4s-ezért csakv anyagi vál'tozá-4

„кашица; е1б .az életmüségben. -ì

Az .e156 f . anyagn.változásg melyet .valamely f

kóregyßn;z az életmůségben elöhozi, azi

6.11 Me t. „álrtal elôhozott változás; mert

a mennyibenmizonyosg egiyén = ‚Вёреявешсэ

азмёдегщдзёвдеа, '_ annak .enel lszukség.

képen..ériileí.be keilfjöanie , s a» meeayi.

ben , ‚аисты; ér'ulethe - _j6, i erre - területe,

dakje, Jállomnáinyia i., szerint kulönbözölegi

пептида. ,EzenA behatâ's „áltai elöhozott .i

чашам, az életmúségben, mivel. a

kóreseénfenömíívi. .viszonyai Lanai relier@-v`

шиш, erö-mffívi ,Y s. а mennyiben

en_-.tegmészemni-»táirgyát :leszilq terme

атеизмуапоаёэоьёз tün-emé

n y e kn e k ,j neyeztetnek. Az életmd»

sêghen `„elöfordulń4 erömíiïiy тысогёзои .

мышца kónegyén erömíivi :viszong'ai .i

pedig ípkgńl .ezen ‚ hakmánynak.- lllimikel.töv _.

az, „каштан; ‘шшёпуе szerint, mint mn~=

themapieai.nagy_ság„tünteti» шага: е16’ ‚ s

niif.az;¿.egyikh5l=a többire. машин; Vilá-.

догм};{кахещещешешдм A terméf

szeuaniA-.ilmemények .tehátknekünk ,szám-.a

ianifbimyossásoknxuiwnßfk; Példáulßhaw

mi. тазик, hogy` а .bai.meliüreghemfo
‘l’

ezen tünemények jelen -vanrmalqi .akkòri ai

bal mellüregben létezö lfelyó .melihártyas

lobi `izzadmáinyra vbiazonysziggal . követliezäi

ищешь.

Bizonyára az-i életmfíség ev'ömůii

viszonyaìban теша: legtöbb élet» és kór‘~’

tanivfolyam magyarázatának kulesa. Аги—э

tásf, haliás, légzés,.vórlceringe'a'sç~ emész

tés; ,kiüritések, önkénytes-‘mozgás sat.

můködése', а guta ,l Group., tüdölob, meile

hártyalob, szlvbin'oklebgi- t'udölégeny,y

szflvbáata'lmak, hashárlyalob, .hasvlzkórvfi

stb. t'uneményei -összesen erömíívi.- elvenl

nyugszanak, s csupán az eró'můtan tör-f

vénye szerintvmagyarázhatók. Fájdalemë

annak tanulmánya a mult-századokspe

culativ szemléletében csaknem» egészenß

elenyészelt, és..ennek legközelebbi оная

а beœgség anyagiatl-an és igy- »helytelen

fogalmában alapszik. y Ezen lidö legszellem~1=

důsabb lérůai Isokkal nagyobb diesöségnek 'J

tartották l'az életmííségben elŕíl'erdnl'ó-a»î

nyagi váltoizások .legközelebbi (Жён! bizo-h

-nyos.,. Themályes , ti'tokteljes, ördögi , l eli

lenséges, szilnetlen'ul. veszedelmet -szülöffï

eriíben,l mint magában azranyagbamkeres-P -

ui-.i Megengedvén, hogy az anyagi что-з

zásokf- ut-olsó- oka bizonyos magasa-bbfisß"

meretlen eröben áll, mégisez a terméw

.szettudomány körén kivül» áll, és az' -é- -

lelmüségbem elöforduló minden anyagí -

változásnak legközelebbil okát mindig csu- f

трёп vmagàuak. а kóregyénnekanyagi ш

поаёвёьыдейеъ leszármaztatni.

Valamiuty а кбгезуёппегбшбчй viszoi

lyóifmellhàrtyalobi. izzadmàny..képz6dött,«.= .nyaiwtermészettanß gépng'y annak vegyil~

akker, mi;finnét;.fteljesßbizonyossággal «kö-.i leti».` viszonyai .v e g y t an i» v á l tez á so- -

„штаны; питону а balláldösöezf.4 k a t. v v a gy t l1 n e me nye k et ‘hoz'nak 1

вцдадмпудщуа ‚ а „lev тщетными“ е1б az ‚ЫеЬшбвёЗЬепм

инд a давшйдощаъ ¿aletta iekîvöelépm. Minden képlödés a vérbül индийца.

PQl ваши пазами; |1ецуощъоцг3ъ63мзз -igy =а kóregyén. képlödése is. Anual-’ß

штифтам hemiludjukni.hogyìmimlei fogm-.a vérbölaéppen annyli's elyáafal-“ï
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katrészeknek kell elvonatniok, a mint а

kóregyén képlödésére megkivántatott. _

Például ha rostonyatartalmu egyén kép

zödik az életmiíségben, akkor a vér

bt'il rostonya; ha fehérnyetartalmu kép

маяк, akkor fehérnye vonatik el stb. E

‘szerint a vér rostonya» és fehérnyesze

gény leszen , ha az а rostonya- és fehér

nye-tartalmu egyén képlödése elf'itt, alta

lánosan túlnyomó rostonya és fehérnye

mennyiséggel nem birt, ellenben ha ez-l

zel birt, akkor rostonya- és fehérnyesze

génynyé nem válik. -- A legfontosb tu

demányos érdekkel bir azen okszer'ú vi

szony, mely a ver és kóregyén kezött áll.

Sok esetben a vér vegytani váltezása az

oka annak, miért képzödött valamely

kóregyén, például а szivvízkór (hydrocar

dia) a sápkórban; sok esetben pedig

megforditva akóregyén az oka annak, m1

ért változott meg a ver vegyülete; ide

tartozik minden heveny járvànyos beteg

ség, mine a hagymáz, himlc'í, vörheny stb.

Else esetben а kóregyén következménye,

másodikban oka а vér vegytani változá

sának. Mindkét esetben a képzó'dött kór

egyén vegytani minöségébül a vérre és el

választékainak vegytani minöségeire le

het következtetni 5 megforditva; és igy

a vér és elválasztékainak vegytani válto

zásait, mint a kóregyénnek vegytani ш

neményeit tekinthetni, s liasználhatni,

minthogy a kóregyén, legyen az a vér

szétvegyületének oka vagy következmé

nye, mindig esupán abból veszi eredetét.

Az életmiiségben valamely kóro

gyén àltal elöhozott erömüvi és vegytani

változások szemléletével a kórjeltan mín

dent megtett, mit a betegségek termé

szet- és yegytanának tennie kell, s nem

is volna tovább mit tennie, ha az e16

terjesztett erömiívi és vegytani változá

sok nem éló' életmiiségre vonatkozná

nak. _Az ё16'“ életmüségek oly életmů

vek öszvege, melyek er ömůvi és

vegytani viszonyaik mértêke

5 ze rin t, bizonyos meghatározott mun

kaságpt külelnek, és melyeket mi élet

munkaság vagy életmüködés, vagy rövi

den miiködés nevezettel bélyegzünk._

Az életmiiségnek már ezen egyszerü

fegalmából kiviláglik, hogy valamint az

összes életmunkásság, annak anyagi minó'

ségétöl, éppen ugy az egyes életmůvek

saját életmunkássága annak anyagi minfi-`v

ségétöl függ, és hogy e szerint a kóre

gyén által egyes életmůvekben elöhozott

erömiivi és vegytani változások, nem le

hetnek minden befolyások nélkül azok mii

ködésére. Az anyag és егб, az életmii

szerkezet és miiködés közötti összefüg

gésnek tárgyalása, egyike a legiinemab

baknak természettudományok körében, s

a kórtanban is sokféle zavarekra szolgál

tatott alkaimat. Majd az életmunkásságot i

rendeltêk alá az anyagnak, majd ezt a

mannak, majd pedig mindkettöt egymàs

mellé helyezték. A kórtan szomoru sorsa

abban állott, hogy tárgyának világos би

tudatára nem juthatott. _ Kór s annak

legközelebbi oka ugyanazonitatott,' az el

56 ugy tekintetett mint az életmůség

ben elô'forduló erömíívi, vegytani vagy é

letbeli viszonyok zavara , a můködési

zavarok, rendellenességek, átvàltozások,

folyamoknalakok , állapotok, események,

körulmények, s minden más egyéb, с 5 ak

tárgy nem létezett. A miiködési

zavarok vagyis miiködési tilnemények

mint a betegség hatmányai esupán abból

származtathatók. A betegség meghatáro

zott fogalma nélkül nines a müködési tü

neményeknek meghatárezott fogalma; a

betegség fogalma egyénböl veszi erede
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tét, 65 igy a můködési t'unemények fo

galmának is egyénböl kell származnia,.az

az: az egyên a legküzelebbi oka minden

můködési t'uneménynek, vagyis: min

den můködési Vtuneménynek

az egyén erömüvi és vegytani

viszonyaiból kell megmagya

rázta tni.-Az életmlíségben sem е1—

ienséges егб, mely betegséget támaszt,

sem pedig jóttevö егб, ше1у azt legyözi,

nem létez.- А. mennyiben az 616111111

ségben az egész termés'zetet átható nem

zési ösztön törvényei szerint, egyén kép

zödött, az semmit sem tesz, hogy altól

megmenek'úljön, hanem, ,mint az elött,

egységének `föntartására ügyel, valamint

ezt az egyén enmaga fentartásáért tenni

igyekszik. .

Az egyén életml'ívesedik, különféle

erŕímfívi 65 vegytani viszonyokat, külön

féle eröniůvi 65 vegytani v_àltozásokat

hoz elli> az életmůségben, s igy leszen

minden mliködési kórlünemény'nek legkö

zelebbi oka. Ez az egyedüli valódi «ter

mészetes egyszerü, az 652 65 tudomàny

kivánatait kielégitö magyarázata a mükö

dési tüneményeknek. Ha mi az agykér

lob , croup , „tüdó'loh, mellhártyalob, szív

bántalmak, hashártyalpb slb. különféle

miiködési t'uneményeit megtekintj'uk, аи;
fogiuk Ítaláilni hogy azok azon erô'mi'ivi

65 vegytani vállozásokból mind leszár

maztlathatók, melyek az ezen kóralakok»

nak alapui szolgáló kiizzadmányokat vagy

egyéneket az egyes életmüségben 616—

hozzàk. A mi'íködési timemények ugyan

az egyéntul származnak, azonban' nem

közvetlen az àltal,_hanem azon anyagi

változások által feltételeztetnek, miket az

egyén az egyes élelmllvekben elöhoz;'

például kiizzadmány az agyban elnyo

mást okoz, a nyomás görosöket támaszt.

А görcsös rángatódzások minden ‘esetre'

а kìizzadmánytól származnak, de nem a

zért, mert kiizzadmány van, hanem mi

vel az erömi'îvi behatásánál fog'va` nyo

mast gyakorol az agyra. А rnüködési 111

nemény`ek lehát nem közvetlen tüneményei
az egyénnek, hanemiaz egyén által fel

Lételezetil anyagi változások, 65 ig y til

neményeknek `tüneményei, kór

jelekn-ek kórielei. `

А т61‹ш1651 tünemények ezen egy

szerü elöadásából kiviláglik már, misze

rint azok nem birnak -azon tudoxnányos

értékkel, mint a természettani 65 vegy

tani t'unemények, melyek meghatározott

törvények- szerint következnek. S mégis

kezdetló'l fogva legtöbb figyelrnet fordi-l

tottak а můködési t'unen1_ényekre,l a ter

mészettani 65 vegytani t'unemények tel

jes elhanyagolásával kórjel alatt mindig

csak míiködési tüneményeket 65 kórjeltan

alatt a mlíködési zavarok tanját értették.

Szakunk legszellemdusabb férfiai шавок

igyekeztek magokat, rábeszélni, hogy u

gyan nem egyes, hanem hogy minden

miíködési tünemények egyutt, véve, vezel

nek a betegség biztos ismeretéhez.-A

kórtani boncztan ezen ájtatos hitet is

szétrombolta, а mennyiben nekünk oly

kóregyéneket mutatott föl, melyek a be

tegágynál vagyl éppen nem, vagy 11613116

lenül határoztattak meg. A kontatás 65

hallgatódzás а můködési kórjellannak
»hiányait 65 elégtelenségét. la természetta

nival ellentétben annyival világosabban e

ló'tüntette. A szlikségesség táplâlja azon
ban a kivánatot, a kivánatktápl'álja a hi-v`

tet. Mivel mi legtöbbesetbeu la beteg

ágynál kényszerülve vagyunk а můködé- -

si t'une'ményekre szoritkozni, innét azt.
hisszìlk 65 kivánjuk 15, hogy azokból

kórhatározatoc zehevunk. Mi esoda гены,

3
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ha még sok gyakorló оттока müködési

tüneményekre igen soket tart s az egyes

tüneményekböl, miket jellemzöknek itél,

kórhatárzatot ‘készit, mely a'` hullaasz

talnál l'ájdalom, nagyon is gyakran nen;

valósul. Annállogva szükséges а mûködé

si tünemények és betegség közötti ösz

szefüggést még valamivel közelebbröl

vizßgë'iilnLJ mint ez már általában штат,

részint magunkat a-jövendö tévedésektöl

megóvandók, részint hogy az elkövetett

hibát igazoliuk a szerêny ovvosnak vi

gasztalásul, a fenhéjázónàk pedig, kinek

kórhatárzata, a kórtani boncztan szigoru

b_iró széke elött nem valósul, lntésüi szol

gàljunk. Ezen vizsgálatnál miy a követke

zfí észleletekhez- jutunk.

iör. маг а müködési tunemény fo

galmából штык, hogy az semmi'közvetlen

ll'szszefilggêsben nem lêtezik a betegség~

выдает, а mi mindegy, a kóregyénnel.

E'gy elöttünk ismeretlen егб kóregyént

штат ‚ а kóregyën anyagi változäsokat

hoz èlö az èg'y'e's êletmüvekben, az anya

gi штат váîto'zásokat idéznek elö а

шанааёвекЬеп. És аду valamely @lemma

můküdési mnemënyéböl anyagi változás

ra, s csak az anyagi változásból Шуе:—

keztet'ühk a kórtani egyénre.

20s; Нет кв]! valamely é~

le-tmůï minden anyagi változá'

aúna-ln, azükfségkiéppven пае-заа

varni aia-nal: шатает. És igy

a МЛ tlmemények детищами le

митенки anyagi változások шепн

tére, da a mfí-ködési tünemények jelen

nem létéböl падкие: az anyagi változa~

tol:` ißlbn-nemdétére valamely életmfíben

штыке-пегий. Баев fontos mandat Ье

lyességét aA kórtani bancztan oly kórtani

выдави löltunteteaével cette minden két

ségen kivüllé, melyeknek a betegágynál

legtávolabb nyomairaiy sem lehele зим,

з: éppen yez által nyujtott teljes bizony

ságot minden můködési zavar anyagi ere~

detére; mert éppen azért, mivel minden

mŕíködési zavar anyagi változások által

föltételeztetik, csak akkor zavartatik meg

valamel§r életmvů müködésében, ha az

illetö anyagi változás olyan ‚ hogy»

az élétmünek, eró'míívi és- veg-ytani шё—

don, můködése tová-bbi véghezvitelét е

gészen, vagy részletesen Iehetetlenné teni

ni képes; például agykérlobi izzadfmàny

nem fog agytüneménycket elöhozni, ha

nem oly nagy, hogy nyomást gyakoroljou

az agyra; agykérlobi izzadmány nem

agytüneményeket elííhoz-ni, ha az man?

nyiségi tekintetbeń ugyan elegendö, de

vékony rétegekben rakódott le az agy

felt'lletén, s igy szînte nem olyan, hogy

az ag-yat nyomná; agykérlobi izzadmány

nem l'og agytüneményeket elöhoznl, ha az

folyó s a koponya alapján Буй] össze, а

nélkül hogy nyomást eszközöliön; аву

kérlobi izzadmàny nem fog agytìmemé

nyeket elöhozni, ha az ugyan számos, de
klcsiny yés eloszlott h'elyeken Рогач! е1б;

agykérlobi izzadmány nem fog agytüne»

ményeket eló'hozni, ha az böséges щепу»

nyiségben ugyan, de oly helyet тат,

h'ogy ez által az agyra' n-em- еду lzöuyà

nyen tehet nyomást, példá-ul Sylvius ár

kában; agykérlobi izzàdmányf, habár дает

mennyíségben is vagyon` Мец s tletemes

nyomást eszliözöl az a'gyra, nem fog аву

tüneményeket el-f'íhozni, ha ezen nyomés'

osak lassan növekszik s agyséruléssel

nem jár; afgykéflobíA lzzadmány, ha magy

menny-lségben- is vagyon jolen, nem fog

kórtilneményeket ellíidézni, ha» az agg

más nemu anyagì шмоток >állel 'mât

ешь kórosállapotba metete», режешь:
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a hagymázos vérvegy már az еще tom

paságot s agytìlneményeket idézett elö;

agykérlobi izzadmány továbbá nem fog

agymneményeket elöhozni, ha az egy

részröl semmi nevezetes nyomást. nem

gyakorolhat az agyra, de más részró'l erö

lebb foku ellágyulásnál fogva, nem képes

az agyban oly vegytani változásokat elö~

idézni, melyek annak müködését megza~

varhatnàk. A mi az agykérgek s az agy

izzadmányairól áll, az а gô'g, mellhártya,

шаб, szívburok, szív, bélhuzam, húgy

hólyag izzadmányairól is áll , s ebböl

штата, mily killönbözö kör'ulményektöl,

söt mily véletlenségtöl fugg, hogy vala

mely kóregyéu által föltételezett. .auyagi

változás bizonyos életmüben,ezen válto

zásnak is megfelelò' zavart hozzon elö.

Зог. Valamint штык а mondottak

ból az , hogy valamely kórtanì egyén

gyakran éppen semmi mííködési zavaro

kat sem hoz elö azon életmi'íben,mely

ben fészkel: szintugy kiviláglik, hogy a

kórtani egyén, nagysága, alakja, állo~

mánya, száma, elosztàsa, szöveménye,

származási módja, vegytani minösége

szerint 'nagyon k'ulönnemü zavarokat föl

télelezhet az egyes életmůvek mi'íködé

seiben. Egy és ugyanazon kór

tani egyén, vagyis a mi mindegy,

egy és ugyanazon betegség,

egy s ugyanazon életmûben

k'úlönbözô idöbcn, különbözö

míiködési tüneményeket idéz

elö. igy az agykérlob maid esak az

agyizgatás, majd egyszersmind az agy

nyomás, majd pedig szélhüdés, emléke

zet-gyönglìlés, butaság, vakság, silket

ség, zokogás tuneményeít. hozza elö, a

szel'inll а mint az annak alapul szolgáló

kiizzadmány majd gyöngébb, majd erö

sebb, majd tovább, majd rövid ideig tar

@if

tó , majd lassan, majd гадит támadó,

majd kiterjedtebb, majd kórlátoitabb,

majd ez, majd amaz agyrészre történö

nyomást gyakorol, s a szerint, а mint a

kiizzadmány által az agynak vegytani mi

nó'sége majd ilyen, majd olyan változást

szenved.

4er. Egy és ugyanazon kóregyén

különbözö, és killönbözö kóre

gyéne k ugyanazon müködési

tüneményeket hoznak elö, pél

dául agykérlob, guia, agyvízkór, csont

lúltenyészet stb., bármily штампа

egyének is , az agynyemás és аву

szélhüdés tuneményeit hozzák elö. És

igy az agynyomás és agyszélhüdés Шпе

ményeiböl az agynyomásra , és nem a

gulára , vagy agyvlzkórra vagy csonttúl

tenyészetre lehet вмещают;

5ör. Vannak ugyan kóregyének тб

ködési zavarok nélkül, de nincsen můkö

dési zavar kóregyén nélkül, mintbogy

minden hatmánynak kell hogy oka legyen,

habár nem képes is a kórtani

bonoztan sok esetben nekünk

ezen egyéneket fölt'untetni,

mint például sok nehêzkóri és tetanus

eseiben s más úgynevezett idegkórokban.

Ezen tényre támaszkodván , sokan azon

szemrehányást hitték a kórtani boncztan

nak tehetni, miszerint az csupán a be

tegsêg terményét, nem pedig magát a

betegséget, és sok esetben még az elsöt

sem képes elötüntetni, és hogy e szerint.

azon nagy tiszteletre nem érdemes, mely

ben az a leguiabb idöben részesitetett.

Hogy azon termények, mikelI а kórtani

boncztan elötüntet, nem termények, ha

nem kóregyének és igy magát а beteg

séget s a kórtünemények legközelebbi o

kát teszik, már megmutatott, és ha a

kórtani boncztan nem képes xìekünk min»
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дни-г

den esetben a meghatározottkórfolya

moknak alapul szolgáló egyéneket felt'un

tetni, akkor az e tekintetben testvertu

dományainak, az ásvány- növény- 65 allat

tannak sorsában osztozik, melyek ép oly

kevéssé képesek minden esetben tárgyi

lag felt'úntetni egyéneiket, hanem bizo

nyos egyének lételeire 65 minöségére

inkább csak azok hatása- s tüneményeiböl

következtetnek. Ide tartozik a meleg, vilá

gosság,A berz, deléj, s а kifejlô'dés

legalsóbb fokán létezó’ számos termêszet-'

texîmények, melyek'még mai napon a

górcsöi vizsgálatek eldöntö határzatára

várakoznak. _ Legkisebb kétséget se'm

szenved, hogy az életmiiség kórtnni e

gyénei köz'ótt kifejlödésökre nézve, szint

oly rangik'úlönbség uralkodik, mint a töb

bi természetországok egyénei között.

Önkéntes mezgással ellátott életmii

ves egyének: a bélférgek, a rühöncz

(Krätzmilbe.) ' '

Önkéntes mozgás nélk'úli életmiives

egyének: tapló'k (Schwämme.) pöfetegek.

Èletmiitelen egyének: kiizzadmá

nyok. Hogy nevezetesen az életmiitelen

kórtani egyének, a csont meró' 61101116

nyától kezove, a csepegö felyadék, gáz,
berlzfolyam, leliellet állományáig l elter

jednek, а többitermészeterszágokban ész

lelhetö hasonnem'ú tünemények után jog

gal fölvehetíí, 5 azen körülményt, miért

nem képes eddigelé `a kórtani boncztan

sok esetben egyént föltüntemi, többet

mint elegendöleg megmagyarázza.

Gor. Bizonyos kórtani egyén által

föltételezett összes miiködési t'únemények

öszvege kóralaknak neveztetik. Kór

alak 65 kóri'olyam képezik a régi kórtan

lires tárgyát, mely minnen kórtani szem

1616665 szellemi végpontjának az anyngi

lenynek anyagi összeköttetésnek hijjával

volt. Ezen anyagi lény, ezen anyagi ösz

szek'óttetés kóralak 65 kóriolyam között,

nem egyéb azon egyénnél, mely ugyan е

lött'únk azen ismeretlen erönek terménye,

melyet mi kórfolyamnak nevezünk, de

egyszersmind az összes mi'iködési zava

roknak és igy а kóralaknak is oka. _'Ha

ígaz , hogy az egyes miiködési tünemé

nyek és kóregyének között ninesen köz

vetlen összefliggés , akkor annak is ígaz

nak kell lennie, miszerint a kó ra

lak, mint az (egyes. miiködési

tunemén yek öszvege, s a kór

egyén között sem lehet köz

vetl'en össszefnggés. Mennyiben

szabad tehát következtetést vonnunk a

kóralakról a kóregyénre, lejebb hol akór

határzat különféle nemeirc'il fogunk szó

lani, bóvebben fog tárgyaltatni. l

7er. L 6 n y e ge s mi'iködési Шпе

mênyeknek azoknak kelle lenniök, miket

` а kórtani egyénnek sz'ukségképpen elö

kellett hoznia, hogy mint olyan fönálljon;'

á llandó k azok, miket mindig; jel

lemzc'ik miket kizàrólag eliilioz. Hogy

a miiködési tnnemt'enyeknek éppen most

fejtett fogalma után, nìncsenek lé n y e -

ges, àllandó, 65 jellemzö mii

ködési tünemények, hanem osu

pán lényeges àllandó és jellemzö termé

szettörténeti, lulajdonsági s anyagi Шпе

ményei a kórtani egyénnek, tökéletesen

világ'os. 

I Sor Elsör end 'u t'únemények а

zok, melyek а kórtani egyén anyagi vi

szonyai által k özvetlen 111, másod 

r endüek azok, melyek az emlitett vi

’ szonyek állal' k ö z v e tv e hozatnak elö,

példánla kéthegyii billentyií elégtelensé

ge, az eró'miivi billentyiihiba elsörendů

tuneménye, а tüdô'vérgyulevény ‘ pedig s

az àltala föltételezett nehéz légzés annak
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végtagokon. »Emlitésre там, hogy a

hát ment, minden kütegtöl, ha а регзепу

а képet lepte meg, s megforditva а kép

egészen ища, ha a gumók а háton for

dulnak elö. Fiatal és vérmes mérsékmé

луб egyének különösen hailandók ezen be

tegségre.

A peis'euynek három faját ismerj'uk,

if. i. az egyszen'í (simplex), a megkemé

nyedett (indurata) s a rózsás (гозасеа)

persenyt vagy borhimlf'ít.

Az egyszerů perseny, а fölebb em

lilett helyeken, Из vöröses , keményes s

kissé `égiató’ daganatokban jelenik meg,

melyek lassanként tíífejnyi nagyságtól,

kétszerte cnnyire nó'nek; a daganatok

magánosan álinak, soha össze nem foiy

nak, s néhány nap mulva közepükben

sárgás pontocskát mutatnak, mint jeiéta

részletes genyedésnek; ezen genyedó'

ponton csak hamar kis gyöngéd pörk

képzödik, mely keményes bubornyát

hagyván maga után, lehúll; ezen gumós

daganatok közt gyakran úgy nevezett

b6ratkák vagy ebagák (comedones) talál»

talnak, melyek vagy fehér, vagy fekete

pontokatl képeznek, az elsök mélyebben,

az utolsók felületesben hatnak be, és

megkeményedett bßrkenöcsöt (Haut

schmiere) foglalnak magukban.

Ezen küleg különösen olyan egyé

neknél jön eló', kik nagyobb foku е

dênyességgel birnak a börrendszerben,

miért is mindazon hatmányok, melyek a

börnek állandó vértorlását ápolják, каш.

nösen képesek ezen küteg elöhozatalára;

ide tartoznak a vérmes mérsékmény, i11

ló’ életmód, igen tápláló és füszeres óle

lek, meleg fürdökkel és léles патины va

ló visszaélés, gyenge havadzás, heves

kedélyindulatok sat.

Az orvoslást, illetó'leg javallva van

на]: véres 1:6ka a nyakszivtre és hátra,

orosz fúrdäk, vagy hideg гимну, ismé

telve használt hashajtók, mosások össze

húzó szerekkel mint borlél- eczeltei, tim»

só,bórissó , és maró higany olvadékaivai.

A másodík faj a meg-keményedett

perseny, mely az elöbbitéíll nagyobb, ke

ményes és fájdalmas daganatok állal kü

lönbözík; czvn alak igen также, lassan~

ként fejló'dik ki, s magas lfokáu nem ril.

kán több daganat {оду-Жёнам; mely шт
azonban többnyire csak ègy -szokolt ge

nyedni; killönben széke-, íůìlye és orvos

lása ugyanaz, mely az вдувает persenyé.

A harmadik fai а rózsás perseuy

vagy borhimlö; ez Ив. genyedezó’ gu

mók kiütéséböl áli az arczon, е тепеи:

az orr igen fénylö és sötétvörös, s gyen

ge viszketést okoz. Ваш vörösség az orr

hegyén kezdô'dik s inuét а pofákra ter

jed el; ezen , eleinte halvány, lassanként

sötétvörös és szederjszíníívé változó vö
rösség, ingerló' Ytápla, iéles палок és a

melegnek behaiása által is hozatik elö.

Késäbbi lefoiyásában a megv'órösödött

bô'rfeliìlet megvastagodik, szemölcsös

küllemet nyer, s kis genyedezô’ gumók

kal танк el; e mellett még egy kiter~

jedi szederjcs visszér-recze is tapasz

шпаг-як. Bitkább esetekben az egész огг

dagadt, tüzveres sziníí, az orrlikak ki

táguinak s a túlienyêszett orfczimpák el

választva, sz'órnyü nagy lebenyekben

csüggnek le felé.

A rózsás perseny osak öröklött haj

lam meHett jön az ifjúkorbàn 616; egyéb

ként csak а 40ik éven túl шиш támad

ni, s olyan hatmányok áital hozatik ею,

meiyek àllandó vértorlást okoznak az

arcz felé, milyenek folytonos foglalkozás

'a tl'íz пленен, ’úllö életmód, igen fárasztó

szellemi munkálatok, elfojtott aranyér, és
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havad'zás, de leggyakrabban mindenne»

mi! léles infiloklfxal-l való visszaéiés.

А perseny-nek ezen faja igen las@

san ваши; tebát idült lefolyásu, igen

nehezen gyógy-xtható 3 öröklött alkotmány

mellett штатных. .

Gyógymòdunkat akkép kell. elrem

deznünk, hogy általa а folytonos vértor»

lást az arcz 1616 kissebbitsük s a nedvek

пей liólyását a has életmůvek felé vezes

slik, miérl: is vÉkony, ingernélküli táp

la, mórsékelt testi mozgások s minden

16193 11а1о1шакэ3зог503 kerülése fó' felté

teleit; képezik ezengyógym'ódnak. Továb

ba mérsékelt hashajtók, minök az eczetf

Savas haméleg'; eczetsavas szikéleg, hier»

k6, szénsavas szikéleg, rheummal _

v-annak Епанча. Senyves egyéneknél a

vaslblag is igen jó hatást шайтан.—

Küieô'leg hideg mosások, borlél- timsó

ésolomez'ukoŕ oivadékai vannak javallva,

mint olyan szerek, melyek gyengébb e

setekben, ”магии bajezáil-l és visszér

edényeknek összehúzódása англ, néha ked»

vezó’ sikert eredményeztek.

Il. A fügeny vagy f'ugöly.

kór (Sycosis) sötétvörös, húsos gumók

нишами áil az arcznak szaörösA részein

3 néhaa bajas fejbörön is. A gumók ke»

rek foltokon tlámadnak, néha összeolvad

Bak, borsónagysá-gra nönek, .genyednek

vagy elevesednek, s а hajgyökerek 16

szöieen (ванты) Гё321ке1вв1к.

G-yekrabban támad a Гавану az

alßsó eiken, hol is az allnak alsó ré

szén szabálytalan kerek alakban ütnek

ki a gumók, 8 napig s azontul nö»

vekednek s borsónagyságra nßnek; e»

zen száraz állapotban néha hónapekig

mnradnak meg, штат: aztán a középben

genyednek, s tapadós штат nag-y

bösêgben választanak el ‚_ mi álltal а 3363?!

szàlak összetapadnak 3 а beretválkozàs

megnehezíttetik söt lehetetlenné is tête»

tik; a folyadék sárgás pörkökká vastago.

dik meg, melyek alatt az elválasztás

folyton tart; e mellett a szomszéd ré

szekben kerekalaku csoportokbau új gu»

mók iltnek ki, melyek szinte a most le»

irt átalakuláson esnek keresztül, úgy

annyira, hogy а betegség több esztendä

re húzódik ki, s tisztátalan egyénekpél

az élet fogytáig tart, a midc'ín is ezen um

doritó kiiteg az arcznak minden részeit,

hol hajtííszök találtatnak , iepi meg.

A hajas fejbörön, mely rendesen

csak szêlén támadtatik meg, a gumók

kisebbek, puhábbak, hegyesebbek, Ее

vêsbé számosak, 3 sokkal gyakrabban

teljes gyógyulással végzödnek.

A fúgenynek gyógyitása rendezett,

ingertelen életmódot kiván, továbbá, a

nedvtömegnek gyenge hashajtók általi el»

vezetését, s helybeiileg, mig a gyuladá

si kórszak tart, lágyitó mosàsoknak, mim.

lenmag- vagy korpafözetnek, vagy lágyitó

pépborogatásoknak használatát. Ha az iz~

gatottság megszílnt, akker пазу siker-rel

alkalmaztatnak másitó kenöcsök leosapa~

ion fer-ier Шунт, 11131Ь1ас3Ь61 (snif. до.

dii); legnagyobb sikert eredményezoek а

zonban a tömény ásványsavakkal való

részletes: égetések s utána а pépboroga

tasoknak alkalmazàsa; egyébként ezen

gyógymód az eve-nynél terjedelme

sebben iratik le.

III. Az eveny vagy farkasgu

mó (Lupus) igen makaes gumós küteg,

mely az emberi arezot gyakran mélyen

beható fekéiyzések és csunya hegjegyek

által formájáb'ól egésze-n kiveszi s utála

tig анаша, néha az embert e155 gyer

mekkorától fogva egészen a slrig kiséri,

sez- eg-ylébként egészséges életet kétség
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beesésig elkeseriti. Az evenyt néha, hi

básan, ráknak tartanak, 5 orveslásra

nézvev aztl Noli me tangere-ként

tekintik.  Ezen küteg kis keményes, a

1161161 egyszinií, vagy vöröses. gumók ki

ütésében 611, melyek gyakran köralakban

elhelyezvék 5 terjedelemre nézve lassan

116111 borsónagyságra 6611611, 6 középben

gyöngéd, sárgás -pikkelylyel föde'tnek be,

vagy а 611 gyakrabban történlk, elgenyed

nek, s mélyen beható fekélyes felületek

116 változnak által, 5 a közben fekvëi bó'r

tetemesen megvastagodik; miért is 6 sze

rint, a mint ez, vagy `611162 Vkórjel ural

kodikek'i, .az eveny leveledzä` vagy pik

kelyesre,kifekélyesed6, és túltengöre 1111

lönböztetik meg.  “ ‘.

A leveledzô eveny (Lupus exfoliati

vus .v. squaminesus), gyöngébb, idom leg

gyakrabban az arc-zot, még pedig vagy

az 61106, vagy az orrszárnyakon támadja

meg; ritkábban tapasztaltatik a mellen

vagy végtagokon. _A gumókkisebbek,

egyenként vköralakban _ elhelyezvék, a

közben fekvä 116г rendes 611101656; a gu

.mók lassanként babnagyságra 666611, 5

Vmagokat gyöngéd pikkelyekkel födik be,

_melyek lehulnak s ismét'újaknak esinál

nak helyet. ._ A kütegnek tartása igen

hosszú; esztendökig is húzódik el, szem

.betünö javulás 116111111; sokáig felytatottV

65 611666666 11616521111 vitt gyógymód

melett, még tökéletes gyógyulást is re

méllhetni, minden hegjegyek hátrahagyá

sa nélk'ul. ’ ~ f :-` .

А 111161161у65666 eveny nagyobb, pu~

hább gumókat mutat, melyek szinte az

arczon, nyakon 65 6156 végtagekon,.ren

desen szabálylalan kerek foltokon, tele

pedhek le; mindjárt 6 1116165 6166 nagy

hajlam mutatkozik egy vékony, tapadós,

sárga folyadék elválasztàsára, mely esipös

mivoltánál fogva, 6 szomszéd-bó'rt 161

gyulasztja, s gyöngéd barna perkökké

vastagodik meg; ezen pörkök 61611 az е1

választási folyamat tevább tart, 111161115

6 gyógyulás, csak hosszabb ideig való

tartás után, 5 mély, több 052161у01161116р

26, Vfénylii fehér hegek hátrahagyásával

mehet végbe. ` ‚

А túltengö eveny habszemnyi ke

mény gumókat képez, melyek részint

kiiekélyesednek, részint pikkelyekkel fö~

detnek be; 6 közbó'r sötétvörös , dagadt,

pergamenféle. Ezen idom igen >makacs,

az ellepett részt i'genelrútitja s magát

különösen az arczon és nyakon helybe

115111. 1 _ ‚ 

Az eveny, bár vmily idomban: is

jöjjön 616, mindenkor görvélyes 6166616

11611 16152111 166111; miért is _olyan egyé

nek, kik ezen korcsvegyben' szenvednek,

föképpen hajlandók ezen kütegre. Mind

6261161 mégis ezen betegeknél az 611616;

nos kórállapot annál 161161111` javul, minél

nagyobb mértékben fejlödött kia hely

beli küteg, ugy annyira, hogy ezt,

mint helybeli görvélykórt lehet tekinteni,

melybe az általános görvélykór mintegy

fölolvadott; s ezért a gyógyterv is eleinte

csak görvélyellenies, késöbben pedig esu

pán helybeli szerekre szorul.

Az orvoslást illetó'leg, csak annyit

kivánok megjegyezni, _hogyeezen küteg

görvélyes alaponfészkel, miért is 0261

szerii s mindjárt a kór elején alkalmazott

görvélyelleni gyógymód, a b_ántalomnak

t'ovábbi elterjedését megakadályozni ké

pes leend. Ezen gyógyjavallatnak megfe

lelni kivánván, szabad levegŕin, 1611616

ges mozgásokon és rendezett állati ét

renden 1111111, különösen azen ásványi vi

zeket ajánlhatni, melyek szikeg-tartal

muk mellett, vasat 65 iblanyt foglalnak
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magukban, s ezek közt ismét a Sáros

megyében kebelezett czigelkai víz, gör

vély- és kezdődő evenyben az első he

lyet foglalja el.- Nem akarom itt

mind azon szereket elősorolni, melyek

görvélykór ellen ajánltattak és. ajánl

tatnak, legkevésbé pedig az egekig

magasztalt dárdany-neműeket, melyeknek

sikertelensége már is elegendőleg kimu

tattatott; az íblany mellett sem akarok

föltételenül szót emelni; de csak a vas

iblagnak (Jod. ferri) kitünő hatását kivá

nom dicsérőleg megemlíteni, mellyel, а

görvélykór orvoslásában, a hamíblagot

semmikép sem lehet egy vonalba helyez

ni. A vasiblag, szörpképpen lepárolt víz

ben fölolvasztva adatik, még pedig az

egyénnek kora szerint 5 szemernyi „egé

szen 1 nehezéknyi szörp,'3 obon víz

ben felolvasztva.

lla az eveny tökéletesen kifejlődött,

nagyobb részletet foglal el, vagy már

hosszab ideig áll fön, akkor a görvélyes

korcsvegy is egészen ezen helybeli bajba

olvad össze, s a test jól táplált és erő

södött állapotban tapasztaltatík, ügy hogy

ilyenkor a belső szerek egészen fölöslege

sek. Ezen esetekben a helybeli bántalom

nak kiirtása fő“ feladatát képezi a művé

szetnek, mely, ha állandósággal törté

nik, nem ritkán tökéletes gyógyulást is

von maga után.-- E czélra a bántalmat:

részeknek megégetése van javallva. Leg

kitünőbb égető szer a tömény légsav (а

cid. nitric. concent.), melyet kőlen'-ecset

tel kenünk a bántalmas részre. Haa kü

teg igen elterjedt, akkor csak részletes

égetések történnek. Égetés után pépbo

rogatások alkalmaztatnak , s ha lényeges

javulás, nem tapasztaltatik, 3 - 4 nap

mulva új égetés eszközöltetik, s; ez

mind addig folytattatik, míg а gumók

mind elpusztítva nincsenek, s a bőr sza

bályos puhaságát vissza nem nyerte.

Túltengő evenynél égetés után ezélszerű

leend a bántalmas felületet kénsavas vas

élecs-porral behinteni, s kifekélyesedő e

venynél pedig az égetést inkább pokol

kővel, mint legsavval eszközölni.

2500 hall-betegnek нафталина;

Dr S ch m al z - , orvosi tanácsnok, ballás- és beszédorvostól Dresdában.

Ezen betegek állnak n e m r e nézve

1550 férfi

950 női

egyénből. .Tehát sokkal több férfi, mint

asszony, folyamodott hozzám orvosi se

gedelemért.

A b án t a l o m

2159-nél mind két oldalon

172-nél csupán jobb oldalt

169-1161 csupán bal oldalt

volt; tehát mind két oldalon meglehető

sen egy formán gyakran.

Életkorra nézve beteg volt

458 gyermek, azaz: a 15 esztendőig; és

2042 koros, Ezek közt ismét

1534-en középkornak (16 ——- 50 évig),

508-an magaskoruak (50 éven tui).

voltak. / l

A támadási időre nézve, a

bántalom kezdődött:

30
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946-szor a gyermekkorban,

1302-3281‘ а középkorban,

v 2.52 „ a m'agaskorban;

A há-ntalóm, midőn a betegek

hozzámfoly'amodtak , tartott immár:

1 hónapig, vagy Tövidebb ideig 102szer

{hónaptól-1 esztendeig 269-„

1 esztendőtől-10 esztendeig 1229- „

10 esztendőnél tovább 900-szor

A bántalom t álma d o't t:

945-ször r ö g t ö n ' azaz-L föltünő alkal~

mi ok által, '

1555-ször Ylass an kié nt azaz: a nél

kül , hogy a' betegek valamely alkalmi ok

ra emlékeztek volna, vagy a nélkül, hogy

csak az időt is'biztosan meghatározhat

tá'k volna , “midőn az kezdetét vette.

A bántalom, ke zdetétől (de

nem annak orvoslásától) fogva ,

14843 esetben folyvást, gyorsabban vagy

lasabban, rosszabbult,

1477: esetben, minekutána bizonyos fo

« * - « kot ért: el, hosszabb ideig egyen»

lő. állapotban mar-adt meg,

végre -

180 esetben ismét jav u lásn ak in

dult.

A hall~távolságra nézve, mér»

ték gyanánt hengerórámat használtam.

Egy egészséges közép erejü és finomsá

gu fill, annak kettyegesét 1 rőfnyi távol

ságban még csak gyengén hallja. Vannak

azonban személyek, "kik azt csak 12, sőt

6 hüvelyknyi távolságra halljék, a nél

kül, hogy'valaha okuk lett volna panasz

szót emelnihallá'si gyengeségük fölött, a

míg ellenben “ismét sokan vannak, kik

azt `3 sőt több “rőfnyi távolságban is vilá
gosan hallják. ï ' ' ч

982 személy azt vagy éppen nem, vagy

д _ csak ugy hallotta; baaz “óra a fül

höz, v. а fejcsonthoz üleeztetett ;

982 személyt azt И— 6 hüvelyknyi tá

volságra hallotta;

536személy 6 hüvelyken túl is hallotta.

Ilyenkor, ~ ha mindenik fül külön

hall-tehetséggel birt , halltávolságnak kö

zép számot vettem föl.

A beszédet megértették:

513-an jól,

664-en meglehetősen,

718-an nehezen,
605-enkigen nehezen vagy

é p p e'n n e m.

Az utolsó sorban említettek közt

94 siketnéma, és

41 olyan személy találtatott, ki a

zon ügyességgel bírt, hogy a beszédet

a száj mozgásaiból többé, kevésbé el

nézte s ez által." hallását anélkül, hogy

ebben oktatást ny'ert volna, gyámolítot

ta, vagy ki is pótolta. - Ezeken kivül

még sok siketet vizsgáltam meg, külön

féle általam meglátogatott siketnéma-inté
zetekben. I

А halljáratok

1035 személynél mind két oldalon e

gészségesek valának;

4,01 személynél s z á raza k s minden

idegen testektől mentek;

506 személynél, egyik, vagy mind két

oldalon, különféle anyagokkal és

testekkel, különösen bőrökkel,

megkeményedett nyálkával, fül

sárral és más idegen testekkel,

betömve valának;

személynél kifolyás

taltatott;

32 személynél megvörösödve és meg

gyuladva voltak, kifolyás nélkül;

. 62 személynél szű'kek és dagad

tak, gyuladáSinélkül; ' ‘

6 személynél összenőve találtattak.

458 tapasz
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А fülsár

1120 személynél mind két oldalon ren

des mennyiv és minőség

ben találtatott;

446-nál csak k evés volt jelen, vagy

egészen hiányzott; _

934-nél kóros minőségü volt, azaz:

feketés! és megsűrűsödött, vagy

pedig helyette nyákos vagy ge

nyes elválasztás volt jelen.

А dobhárlyák 2342 eset közt, me

lyekben t. i. elég mélyen lehetett a hall

járatba nézni '

2115 személynél mind két oldalt egész

ségesek és fénylők valának;

327-nél pedig egyik, vagy mind két

oldalon betegek. Nevezetesen

50 személynél megvastagodva,

vagy hegekkel, vagy az elmúlt

gyuladásnak v egyéb nyomaival el

látva;

1 1 személynél meggyuladva ;

lO2-nél egyszerííen átfúrva; és

164-nél tökéletesen elpusztítva.

118 személy közt, kik mind a két

fülben szenvedtek, de kiknél csak az e

gyik dobhártya volt átfúrva, vagy elpusz

títva, ezen a fülön jobban hallottak 39

en, ellenben rosszabbul 79en.

A лишим 1497 eset közt, me

lyekben róluk nagyobb vagy kisebb biz

tossággal ítéletet hozni lehetett

1170 esetben, mindkét oldaltnyil

tak, s légáthatók valának;

327 esetben pedig, egyik, vagy

mindkét oldalon, tökéletesen, vagy'csak

részletesen áthatlanoknak tapasztaltattak.

179 személynél, orrfújás vagy le

hegés közben világosan sziszegett vagy

fütyentett a levegő, mind két, vagy csak

az egyik fülön keresztül; gyakran szinte

a külső fülbe fecskendezett víz, a torok-c

ba jutott, úgy hogy a betegek, befecsken~

dezés alatt,nyelni kénytelenítettek; vagy

a föcsendékiaz orron futott ki. . „e.

Fűlűangok , mint zúgás, süvöltés,

búgás, dongás, csörgés, csikorgás, szí-as

szegés, kongás, fütyülés , éneklés, csen

gés, kopogatás, sistergés, rmecsenés s:

több ily nemü idegen-szerü hangok vagy

afülekben, vagya fülek szomszédságában.

hallattak 1554 személy által, még pedig: '

1215-ször mind két oldalt; '

150-szer csak jobb oldalt;

189-szer csak bal oldalt; a míg

ellenben 946 egyén soha ilyenekről nem

panaszolkodott. - f

Erőre és tartási időre nézve

ezen hangok l» -l . и

1076 személynél erősek és állan

d ó k valának ; y

478'nál ellenben gyengék és csak

n éha-néha föltünó'k

A tarok 1562 eset közt, hol azt

megvizsgálni lehetett,

1 294 személynél meglehetősen e gé s z

séges,

1 56 személynél általánosan m e gv ö -

rösödve és meggyuladva

vala,

11 1 személynél a mondolák megdagad

va és nagyobbodva, a toroknak

gyuladásával, vagy a nélkül.

Előzmény/cs kò'rnyülme'uyela, а hal

lá s ra n é z v e , következendők valának:

1742 személy , a nagyot-hallásnak be'

állása előtt, jól hallott, a

míg ellenben '

személynél a nagyot-hallás

kisebb mértékben már születésé

től , vagy gyermekkorától fogva

volt jelen;

777 személy (mind két most említett

' l

758
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osztàlyból) :mar ez elc'itt e gysze r

hallási bajban szenvedett,

melytöl azonban majd nem tökéletesen

ismét megszabadult volt.

Ezen bajok állottak:

esekély nagyot-hailásban 102 személynel

siketségben _ _ 76 „ „

f'ulesengésben-- _ 1 14 „ „

fekélyekben _ _ 6 1 „ ,‚

fulfájdalmakban _ 194 „ „

fulfolyásban _ _ 1 9 6 ‚‚ ‚‚

fülteliségben _ _ 5 „ „

pöfetegekben- _ 15 „ „

börkék , vagy fülsár ösz

' szegyülemlésében 12 „ „

idegen testekben _ 2 ‘
Н H

Több betegnél a nagyobhallás rög

tön, valamely más bajnnk megszii

n é s e u t á n áilott be, nevezetesen:

2 1 személynél fogfájás után

6. „ föfájás „

31 „ szemgyuladás után.

Ífórjelek.

460 személynél jött elö az egylky vagy

mind két halljáratnak bedugulása,

bó'rkék, vagy kórosan megváltozott,

többnyire sötét-barna, gyakran fe

kete szinii fülsár által, mi Kra

.mer által mint а halljárat miri

gyes hártyájának gyuladása ada

.tik elö. ‘

139-szer találtatott, а tömegnek eltávo

litásn után, egyik vagy mind két

halljáratban gyuladás;

S21-szer ellenbenV ez már tökéletesen

meg volt szüntetve, s a halljárat

meglehetó'sen egészséges vala.

31 sze-mélynél találtatott a halljáratnak

bedugulásu pöfetegek által,

1.6 személynél ellenben id e g en te s  ‘

tek által, meg pedig:

ßszor szobalegyek által

2szer palaveszö-darabok által

1 „ üveesyöney „

1 „ borsó „

1 „ sz.jánoskenyêrmagok által

1 „ rákszem által

1 „ cseresznyemag „

1 „ màztekecs „

1 „ papirdarabka „

1 „ káposzta-darab„

1 „ gyapot által; ezeket mind

«a fülbe dugtak;

1 „ széndarab által, mely munkaköz

ben a fülbe repült;

„ egy esontszú következte'ben el

valt @sont által.

759 személynél a halléletmii kül

sö részeinek gyuladása jölt

eló', ага: а külsd iiilnek (ritkán),

vagy ai'uljárntnak (majd nem min

dés);

személynél a dobüreg gyula

dása találtatott, néha a hallélet

miinek legbelsŕibb részeié is. i‘)

247

A`) Az egyes gyuladàsokat rendszeresen ezért

nem hordtam elö, minthogy a betegek

nek többsége, nem a búntalom kezde

ten, hnnem csak késöbben folyamo

dott hezzám, úgy hogy csak ritkán ha

tározhatárn még meg, mily nemü gyu

ladás voltjelen mindjárt kezdetben.

Ez föképpen ~:aizon idült gyuladásokról

láll , melyek okai a_ füliolyásoknnk;

minthogy ezek igen gyakrnn а dobliár

шум átlyukasztják, sha eleinte csupán

halljárat-gyuladásek voltak1 késöbben a

dobüregre is elterjednek; de ha exode

tüket n közép iülnek gyuladásától vet

tek, egyszersniind a halljáratot is föl

gyulasztják. De, ha mindjz'irt a bánta

lem kezdetén is hlvatik az orvos a szen

vedö beteghez, nem ezélszerii а gyula
Y dást valamely rendszeres névvel illetn'i,

minthogy nem ritkán a fiilnek több ге

sze egyszerre van meggyuladva. Azon

segédmódot, mellyel némely ujabb-kori
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504 személynél kifolyás tapas'ztalta

'16

tott egyik, vagy mind két fülbc'íl,

mely részíut а halljárat gyuladásá

tól, részint a dobüreg gyuladásá

tól, részínt mind~kett6töl fúggött;

ritkán csupán csak a mélyebben

fekvc'í részelmek gyuladásától.

személynél csontszú voll: jelen.

165-ször többé , kevesbé eró's viszketës

445

volt jelen a halljàratban.

-ször szúró, szaggató vagy ПЗ

ró fájdalmak voltak jelen, a

halljáratban , a dobüregben, a fül

kürtben, vagy a halléletmfí belsö

. részeiben. Ezek azonban csak ak

kor шпат: lázzal базисных/е, ha

nagyobb hevességgel léptek föl.

48 személynél forîiult eló' dag'an at а

129

kül-fülön s a halljáratban.

beteg te lis é g r ö lxpanaszolk'odott

a fülben,. minlha valamely ide’

gen test bele volna czövekelve,

` mlntha egy deszka eleibe извещен,

vagy агу fátyol eleibe huzatnék. ——

Csak ritkán volt ilyen esetben a

halljàrat bedugulva, többnyire е

zen érzés csak kórjele volt а bán

talmas közérzésnek.

l

orvosok e'lnek, mely szerint t. i. olyanhallbánfallmakat; is, melyek exjedetileg

'nak következményei, ha

Vvalamely gyuladásnak, vagy bedugulás

egyúttal a

hallidegek is bántalmasak, az idegesek

közzé sorozzák —— nem akartam hasz

nálni, minthogy csekély véleményem

szerint, joggal csak azon bántalxnakat

lehet az idegesek közzé sorozni, me

lyekben а hallidegek credetileg» vannak

megtámadva, s ezeket inkább gyakor

lati szempontból szeretem тамады, а

nélkül azonban, hogy ezen észrevéte

lemel bárkil. legkevésbé is akarnúm

шевеёшшйт S с h -— z.

7_.6 8

12

Sajátságosságok

személynél az idó'j árá snak lé

nyeges befolyása volt, иву

hogy borús , nedves, ködös, esös

idöbeu , égi háborúnál és szélnél

mindenkor r o s S 2a b b ul ballot

tak, száraz , derült idönél pedig
j o b h a n.  I

személy ellenben nedves,_esó’s idöben

jobban hallott, továbbá befecsken~

dezés után ‚ vagy ha nedves gya

рогов sat. viseltek a fülben.

382 személy mindennèmü fÈlhevülés u

44

tán rosszabbul hallott, nevezete

sen gyors szaladás vagy egyéb ily

nemü mege-röltetés ulán; hevílô’

italokkal: mint sör- , bnr, kávé-,

theaval való élés után, s nagyobb

külsö , vagy .s_zobayhc'íség mellett.

személy ellcnben ezen körülmények

шт jobban hallott.

203 személy jobban hallott kocsizás köz

91

87

16

ben, különösen akker, ha а kocsi

kövezeten járt; a malomban; dobo

làs, vagy más eró's zörej alatt,

török- vagy más csörgö zenének

csengése, avagy egyéb ily nem'ú

lmegrálzködtalasai és ingerlései alalt

a hallidegeknek; de ezutáu majd

nem mindég rosszabbul.

személy ilyetén erös zörejek alan

is ro`ssx a bbul hallott.

személy szábadban jobban Напои,

mint szobában;

személynél azonbau ennek ellenke

zöje tapasztaltatott.

91 személy azonnal roszabbul hal

lot't leverö kedélyiudulatok ищи,

mint: boszankodás, bú, harag u

tán; havadzás alatt; nó'szülés, el

fáradás sat. után.
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203

25

CIС“

О:

47

18

178

személynél a nappalnak telemes

befolyása voli.; s különösen

117'b személy reggel, közvetlenül

a fólébredés utàn kevésbé jól,

66 személy estve rosszabbul

hallott.

személynél a hold-változás пазу

`befolyást látszék gyakorolni. Neve.

zetesen‘

13 személy hold-telésnél

1 6 „ holdfogyásnál

6 „ hold-tölténél hallott

jobban.

szcmély m a g a s

„ ellenben piély hangokat

hallott jobban.

személy különféle magassá

gú hangokat mind két ol

d a lo n hallott

személy , bär nagyot hallott , az

eröskiáltást és igen esen-l

36, sivitó hangokat mégis

nem jól шт.

személy akkor hallott jobban, ha

fülfolyás volt jelen.

személy nátha alalt jobban hallolt.

„ orrfújás, prüszentés, nye

lés, ásitozás közben, vagy ezek

nélkül is ropogást vagy pattanást

tapasztalt a fulben, s ulána több

nyire jobban hallott.

örò'laò'sse'gz' саду csala'dz' Лид/ат

398 esetben látszék jelen lenni.

Alkalmz' okob

255-ször kütegek adtak reá alkalmat,

még pedig

232-szer hevenyek

23-szor мышек.

296

451

21 esetben hìmlö àltal

1 5 ,', orbáucz által

1 7 „ sömör ‚,

6 „ ótvar „

szor a görvély-kór szoig'ált alkalmi

okul. `

szer meghíítés adatottl elö okul,

még~ pedig' nagy hideg', szél 'és

Iégvonal, iürdés, nedves szobában

való hálás után stb. *j

61-szer a csúz, '

17-szer pedig a köszvén'y okozott na

Бум-118111531.

144-szer nátha, köhögésY vagy

más hurut- jelenés adott reá

okoL

19

49

201

esetben az aranyér, s más hasbeli

bántalmak iátszottak okbt 5201361

tatni.

személynél a bántalom gyakran

hallott eró’s és cseng'ä hangok {мы

hozatott elö. Ezek közt volt

2 igen nagy gyakorlattal biró

пазу városi orvos, ki hiva

talánál fogva mindég kocsin ìàrk,

6 molnár, vagy vasút mel

lethivataloskodó

7 kovàcs“, lakatos, bá

dogo&

28 pattantyús, vagy va

dász

6 z enész vagy jelezö.

személynél valamely id е g b á n —

t a lo m adott reá okot. Neveze

tesen

37-szer ijedés, boszankodás v. más

kedélyindulatok ,

Nevezetesen pedig a nagyot-hallás és si- *) На ezekhez még a csúz és hurut által о

ketség okoztatott

137 eietben vörheny àltal

59 „ 1‹апуаг6 „

kozott nagyot-hallásokat is számítjuk,

akkor kitetszik , hogy 656 kóreset, te

hát az egész összegnek l/4~énél több

meghütés következtében állott be.
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240 ' Táreza.

Kevetkezöleg a betegeknek fdössze

géböl , száztól számitva , tesznek:

 

a valósággal meggyógyultak 14,16 ;

а valósággal javultak 23,76;

a valósággal gyógyíthatlanok 19,04;

56,96

Intézetek,

А budapesti kir. orvos

egylet iilései., «- 184416 дев. :men

ta rto tt ülés. _Az elöbbi ülés jegyzö

könyvének fölelvasása után, bemutattatott

H nuszer olmützi tanár levele, melyben a

hozzá csatelt kórtörténetet az egyesületet sza

-bad rendeikezésére bizza, ezenkivül két

munkáját, az egyesület könyvtúra számára

ajándokul megkiildi. _Nagy figyelmet ger

jesztett ugyan ez ülésben, Pr A rán yi nn k,

az últala véghez vitt elsö szúz kórbenczolat

eredményeinek érdekes elöadása, mit az or

vosi gyakorlat liasználatához alkalmazván kö

vetkezö rendben ierjeszté elö: 1) Az emberi

test életmüvei szerint számolá fel az elöfor

duit változás'okat; 2) `Altalános betegségek

után különféle életmüvekben találtatott elté

résekröl értekezett; 3) Kórisme, támadás,

jövendölés s gyógyitásra nézve határozatokat

vont; 4) Küiönös esetek kórtörténetét és

bonczolatait; 5) A nálunk igen gyakori rák

ról kórbonoztani tapasztalatait közlé; 6) E

löndá a hnlva találtak bonczolatait; végre 7)

eddigi kórbencztani tényekkel ellenkezö ada

tokat hozott föl.

1845ki jan. 15kén és 31kén

tartott ülésekben Dr Rechnitz olvasá

föl értekezését az aranyeres bántalmakról,

melyet Evkönyveinkben már is egész terje

delmében közlöttünk volt. A nagy érdekkel

végig hallgatott értekezés következö vitatko

zásra szolgáltatott alkalmat. DrJ a n k о vieh

szerint a valódi aranyérnek mindenkor has

vérmességre mutató elözményei Vannak s а

zért gyakorlati szempontból legczélszei'übb

а bajt hasvérmességnek tekinteni; a bajnak

a meggyógyulhatók 4,28

а javulhatók 12,92

a valószinüleg gyógyithatlanok 25,84;

' 43,04

összesen 1 8,44 mintegy 1/ö-ot

összesen 1 6,6 8 „ ifi-ot

összesen 44,88 „ ' %ot

100,00.

_t á r s u l а t e k.

szükségessegét többek szerint nem hiszi, s a

gyógyitásban életrend után kiilönösen szék

üritöket tart hasznosoknak, hol а csikároktúl

semirtódzik. Dr Plosz: Schulze szerint а

vértekeesek fejlödésük utószakát a veröezér

bcn végzik, epealakhan a testböl kitakaro

dók, ha tebát ott, a dúezidegrendszerbeli

lankadtság miatt a _keringés meglassul, vagy

vérböség miatt a vertekecsek meggyüledeznek
As ezen Fólösleget epeválasztás ki nem egyen

liti, akker a természet pótló vérzést támaszt~

Gyógyitäs tokintetében а növénysavakat di

cséri, különösen a horkô'savat cmelvén ki.

Dr Wagner J.: Nem minden végbéli vér

zés aranyér, mert ilyes huzámosan használt

hasesikaròkra >is szokott következni, de а

végbélrák is hoz néha hasonló változásokat

elö. Ha az aranyér családi baj, úgy gerjesz

tò' okok nélkül is szokott fejliidnì. _ Hiszi,

hogy az aranyér biráló erövel hir, a gyò

gyitást marienbadi vizzel ajanlja befejezni,

hol is oldozóknak és savaknak adja az elsö

lséget. _ Dr Schlesinger kételkedik а

zon, vnljen az aranyér kiil'óni'ajú betegség-e?

mert az úgynevezett aranyeret kisérö jelen

ségek máshonnét is vehetik eredetökot; to

vábbá, meg abból, hogy a végbéli vérzé

sek a mesterséges véreresztéseket jóval fó

lülmulják biráló erejükre nézve, mert hisz

ezt több ónkénytes természeti müködésröl,

peldaul orrvérzésröl is el lehet mondani;

végre a hasidegek beteges eltérései és visz

szeres vérmesség nem kirekesztöy sajátságai

azen beteges állapotnak, melyet aranyérnek

szektunk nevezni. (Vége következik.)

_+I-»M_
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Még еду pillanatk orvosi viszonyainkra.

Helyzetünk jelen nehézségeit, pol

gári állàsunk kellemetlen, bizalmatlan mi

voltát- melyet az ifju, s kezdó’ gyn

korlók leginkább érzenck, s eztán még

inkább érzendenek — lapjainkban több

izben már, és né'mi oldalról fejtegettük.

Ügyekeztünk megmutatni azon megrög

zölt hiányainkat, melyek annyi bajtI le

hetövé tesznek, тем, meggyözödésünk

szerint, ninos rosszabb állapot és ша]:

tika, mint az önmegelégedés és túlságos

önvédelmezés! Ügyèkeztünk megmutatni

némileg azon utakat s módokat is, me

lyek által vélemény'únk szerint legelfíbb

vergödhetnénk föl jobb létre. Engedje

nek még egy igen rövid összvételnek he

lyet. '

Hippokrates, de még inkább Galen

utàn, lassanként az ész és gondolkodás

tudományunk folyamában is —— mint min

den egyéb míveltségi irányban — elsü

lyedett a vakhit és babona zavaros kor

szakában, 15 századokon által.- Ez

idö alatt a természet, melyre ama gö

rög ösmester szünltelen támagzkodott s

hivatkozott а betegségek gyógyfolyamú

nál- oly idegen fogalommá'vált , hogy

а betegekkel egyìlti;AV az orvosok csak ba

honától, ereklyétŕíl, vagy gyógyszertöl

vártáks hittékra gyógyulást. Mily szem~

mel nézte a közönség még nehány évtì

zed elött a gyógyszertárokat! mily bá

mulat- és tisztelettel а gyógyszeroszto

gató orvosokat! Hisz ezektöl fúggtek az

embernek legnaigyobb kincsei _az é

let és cgészség. A természetre keveset

gondoltak. — '

És mi érdemlök-e ezt? igy maradha

пои-е ez? csoda- e, hogy új meg úi

charlatanismus a természet leple alatt

pompás diadalt ůzhetett? `

Azt mondjátok: „a közönségben, a

tömegben a vakhit, a mysticismus soha

sem fog megszünni.“lgaz. Megszünni nem

fog soha. Semmiben sem gondolható az em

ber, mint absolut tökéletes lény. De, hogy

az intelligentia naponta тешат és terjed,

hogy ritkul és finomul a csodahit-ezt

csakugyan kevesen mernék tagadni.

És részünkröl történt-e sok, hogy

aközönséget gyógyszereink vak bámula

tától elszoktattuk volna? — Hisz sokan

vannak közülünk még most is, kik azon

alacsonyító, söt szellemileg semmísítö

.állitástól vissza nem borzadnak - mi`

szerint az „orvos nimbus nélkül fön nem

àllhat.“

` Érinteni akarom tehát itt orvosi

müködésünk s gyógyszeri tapasztalataink

felületességét, nagyrészt zavart alapta

lan mivoltát; érinteni akarom azon fata

lis „post hoc ergo propter hoc“ Syrene-r

hálójàt, melybe az orvosló ember oly

könnyen belébonyolódik- тег: édes e

1
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háló szövetjel -—— az orvosolt ember pe

dig, ha meggyógyult, szinte örömest és

báladatosan nyakra főre belé? dől.

Újabb időkben a segédtudományok

egy nagy munkásság korszakába léptek;

mőködésök áldásdús leend a gyógytudo:
mányi-av nézve. D-e minthogy min

den meggyógyítható betegség

oly gyakran magától. is meg

gyógyul - gyakorlatunk bár

mily derült, tudományosan

megalapított léte mellett is,

örökké csak a legfőbb és lege

nehezebb föladatunk az leend:

hogy bármikép javallt gyógy

szerünknek n e tul-aídonitsuk

azt, a mit tán egyedül a ter

mészet vitt véghez a betegen.

Mely módokat tartok legjobbaknak

az orvosi tapasztalatok tisztítására s biz

tosítására иг- már több helyen említem.

Ez ngy szólván tiszta kórodai föladat.

De sajnos, hogy újabb időkben éppen a

kór-odai szellem a többi tanulmányoké

hoz képest jóval alábbszállt. És most

még egy kérdést.

Valjon , ha meggondoljuk, mennyi

vel lett tágasb két évtized éta az orvos

nak tanulmányi mezeje; s mennyivel lett

egyszersmind nehezebb a kezdő gyakor-r

ló állása, az orvosok számának nagyobbo

dás-a s bitelöknek kisebbedése miatt —

valjon, létezik-e tökéletlenebb gyakorlati

kiképezés , mint a minőt az orvos, akár

hol, most 2 - 3 évek alatt nyerhet,

vagy ko'ozkáztatóbb életpálya, mint ami

nőn azon ifju orvos indul, mostis úgy, mint

20. évek előtt, kinek nincs annyi va

gyona, hogy a bevégzett két évi kli

nika után, még egy pár évet alaposb gya

korlati kiképezésére fordíthasson? Mert

lehet ugyan két év alatt sokat és sokfélét

tanulni, lehet cursust cursusra halmozni;

de az orvosi gyakorlat- adiszes. és sze

rencsés gyakorlat nem annyira а sok-tudás

tól, mint, а jól rendezett, gyakorlatilag alkal

mazható tudástól függ 2 Éskell aztán töhb- `

nyire még néhány évi költség a tulajdon

erszényből, még a közönségéből válik mai

napon elegendő a kezdő számára.

Őszintén megvallom, hogy némely

intézkedések szükségétől, azokra nézve,

kik ennek utánna, orvosi pályának szen

telendik magukat -— teljességgel meg va»V

gyok győződve. Azokat, kik e gáncsos

pályának már neki; indultak, benne le»

hetőleg elősegítni --. ez egyik föladat»; а

másik pedig az látszik lenni, hogy a kik

majd eztán neki indulnak, minél alaposb

gyakorlati kiképezéssel, és: azon e

lőtudattal lépjenek, miszerint nem ely.

könnyen w- s nem oly hamar mint еще—

lőtt-mdat Galenus opes.

Kivonatok orvosi lapek- és munkákból.

иди, gyógytani és orvosi kóroda.

М. А fénylenyn. (Paulának) él

вникший! (Lepra); de; Castel

neautól. (Vége. L. az Évkönyv. IH. Köt,

199 lap.) ' .

A fényleny és pikkeny lefolyását ille

tőleg, ez majd nem mindég idült, gyakran

ugyan a kiütés előtt viszketés és égetés ta

pasztaltatik a bőrön, tartós láZmozgalmakat

azonban soha sem észlelhettünk. -Történik

néha, hogy a» küteg, minekutánna már több

hónapig állott volna föl, egyszerre heveny

jellemet ölt magára; a» mérsékelt Vönös fol



Kór, гущу/12111 és orvosi kóroda. 243, .

tok devenvörösekrè változnak álbal, a 52011

52664161‘ földagad s új, összefolyó fájdalmas

kiütés j'ón léire heves fejfájdalmak, émeiy

ge'sek és lázmozgalmak közt. Ezen tevöleges

mozgaimak rendesen csak néhány napig tar

ишак, mcly 166 1112111 töke'letes fôloldozás

áli be; néhányszor _azi tapasztaltuk, hogy

ezen általános l-ázas ingerültségnék biráló je~

ientösége voit1 minthogy'ìnegszüniìével, a

küteg is rövid idö а1а11 meggyógyuit. Ugy

iátszik, mintba az elválasztás szabályszerüt

lenségéhez rögtön gynladás csatlakoznék, а

mint ez a 1011011 vör'ósségéböl 5 azon körül

ményböl kitünik, hogy a gyuiadt 'foltokon

néha savós izzadmány képzödik, mely a pik

keiyeket föllágyíija s iehullásra alkalmatosok

ká teszi. Ha а pikkely-kütegek a gyógyulási

kórszakban vannak, akkor a láz-gyuiadásos

fölhevülés zavaró és rosz befoiyást gyakorol

a betegség lefolyására nézve', minthogy a

gyógyulási hajlandóság elvész, 5 а kiìteg

makacsabb és nchezebb idomoiI 611 magára_

Körszakosság is jön 616 а lázas visszhatás

ban, s magunk is orvosoitunk egy fényleny

ben szenvedö tudós embert, kinél minden

3-ik hónapban a küteg iázas mozgalmak közt

megrosszabbuit, 5 ezután ismét megjobbult,

5 ezen javuit állapotban állandóan megma

radi, mindaddig, mig ismét lázas moz-galmak

nem jbttek elö. -Ha a fényieny 'vagy pik

keny lefoiyása alatt, 11521а idültjellemét meg

tarija, akker gyakran esztendò'kig is ugyan

azon állásponton áiiandóan marad meg. —

Néha lassanként javulás s 111211121 15т61 rosz~

szabbulás áll be; sok embernél a küteg ша—

gától, vagy hosszabb orvoslás után 111655211

nik, s csak évek mulva tér ismét vissza;

néha meghatározott ideig marad meg, be

gyógyul, 5 bizonyos évszakban ismét kiüt.

A kñnduiásì pontot ezen kütegekben 21 vég

tagok, s ezeken ismét az iziilések képezik.

lunét terjednek szét majd Iassabban majd

1511161 gyorsabban, a törzsökre теплей állal,

s mindinkább nagyobb áitalánosságot щег—

nek. 50 eset közt а 11111165 22szer áltaiános

volt, 14szer a vêgiagokat foglalta el, 65201

а törzsöket, 5ször az ízülésekre voit korlá

tolva, s esak 3szor székelt a fejen. A hely

heli fényleńynek legtöbb idomai csak igen

ritkán fordulnak elö_ s csak а szem- és 11211

fényleny valamivel gyakralgban jönnek е16.

Gyakoriságra nézve a fényleny igen

meghaladja a pikkenyt (az arány úgy 2111,

1111111 ЗЗ'а ’.l7-hez). A nem mindkét kütegre

semmi befolyást sem gyakorol, 5 férůaknál

éppeh oly gyakran `lönek е16‚ mint asszo

nyoknái. `

А pikkelykütegek eddig még minden é

‘letkorban tapasztaltattak, a gyakoriság mégis

bizonyos arányban 2111 21 korhoz. Az 50-ik é

ven 1111 igen riikán támadnak. Ugy szinte a

gyermekkorban is riikábban tünnek föl; de

leggyakrabban az élet virágában, a 15ik 6s

25ik év köz'ótt. l `

Sem a fényieny, sem a pikkeny nem

hir ragályossággal7 de öröklésileg nemzés

által igen is vitethetnek szüiéktöl gyermekek

re áltai, a midön azián vagy a gyermekkel
együtt jönnek a világra , vagy pedig szüle-l

tés 11121117 rövidebb vagy hosszabb idö mulva,

üinek ki a testen. Az önkénytes származásra

némely általános okok némi béfolyással lát

SZaDëlk lenni. 50 esel; közt 6szor öröklés

következiében, 6szor himlö 1112111 támadolt a

kiütés, 3-szor az iszákosságot és 751er а

nedves levegöbeni tartózkodàst leheteit vá

601111, 285201 pedig iegkisebbet sem fedez

hetünk fól, mi a kiütést efiöhozhatta volna.

Némer újabbkori orvosok ezen kütegck al

kalmi okaikhoz számítják: elösz'ór az emész

tetlenséget bizouyos ételek, nevezetèsen h'a

lak után, másodszor а börnek érintkezését

poros anyagokkal, a mint ez 5111619, kömi

vesek-, füszerárusoknái s at. 522111111 е16101
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duluí. Tapasztalataim szerint», étrendi hibák.

néha ugyan pikkelyküteget okozhatnak, a

poros anyagok azonban csak mohany-Iés iz

zanyra, de soha fényleny- és pikkenyre-V

nem szolgáltatnak alkalmat. - Ha bizonyos

mesterségek kedveznek a pikkelykütegnekf

akkor ez csak az által történik, hogy a mun

kások gyakran és hosszu ideig nagy hőség:

nek vannak kitéve, mint például az érczön

tők, a kovácsok, lakatosok, pékek sat. s

erre nézve számos példával szolgálhatnék. '

A pikkelykütegek jóslata ép úgy ked

vező, mint'nem kedvező; nem-kedvező azon

makacsság miatt, mellyel gyakran minden

szerekkel daczolnak; kedvező pedig, minthogyv

hosszu tartás mellett is, a bőrnek szerkezete
nem változik meg, s a küteget kivéve, a leg-V `

tökéletesb egészség létezhet. Csak a szét

szórt fénylenynek legnehezebb eseteiben s

akkor, midőn a pikkeny ennek formáját ölti

magára, a szenvedés továbbra is terjed, s

a bőrön kívül még egyéb képleteket is Vvon

az együttszenvedésbe. A sejtszövet megda

gad és megkeményedik, a mozgások bajosan

és fájdalommal hajtatnak végbe, az idegrend

szer mélyen van megtámadva, szélhüdésekf

Vízkóros jelenségek sat. jönnek elő, s a ha

lál végre az egész jelenetet vizkórral_ bél

sorvval sat. fejezheti be.

Hátra van még a pikkelykütegek gyógy

módja. Már fölebb említők, hogy a pikkely

kütegek gyógymódja, mindig empiricus fog

maradni, bár mily nagy számmal legyenek

is azon szerek, melyek ezen bántalmak el-v

len jó sikerrel alkalmaztattak volt; minthogy

azoknak természete körüli ismereteink még

mindég hiányosak, s ezen kütegek gyakran

minden szerekkel csökönösen daezolnak.

Mindazáltal többévi tapasztalásunk által, töl

jogositva érezzük magunkat, a különbféle ha

tással biró gyógymódok fölött ítéletet hoz

hatni, s azon meggyőződést nyertünk, hogy

az egyes szereknek értékét bizonyos pontig

meg lehet határozni. Mindazon gyógyszerek,.

melyek eddig gyógyerejüeknek mutatkoztak a

fényleny- és pikkeleny ellen, “nagy és észre-7

vehető viszonyban állanak a bőrrendszerrel,

és részint a hajszáledénykeringést előmoz

dítják а bőrbén, részint az=érzékenységet iz
gatják Íöl,vvagy a bőrt általában nagyobb

müködési cselekvősegre buzdítják. A szerint

tehát, a mint a pikkelykiütés hosszabb, vagy

rövidebb ideig áll fön, a mint nagyobb vagy

kisebb felületeket foglal el, először ütött ki,

vagy már viszaesésként mutatkozik , - mi'nd

ezen körülmények szerint kell meghatározni.

valjon a legerősebb szerek, vagy a gyen

gébb hatásnak lesznek-e megválasztandók?

Mindjárt kezdetben igen fontos kér

désre bukkanunk, melyet nem szabad folol

datlanul hagynunk. Az lehet t. i. kérdezni,

valjon a külső, vagy belső szerek-e nagyobb

hatásnak, vagy pedig valjon mindkettő, becs

re nézve egyenlő, egymással összekapcsol

va, legnagyobb erőt fejt ki? А mi tulaj

don tapasztalataimat illeti, úgy én a pik

kenyt, nevezetesen pedig a fénylényt megle

hetősen gyakran láttam külső helybeli szerek

alkalmazására megszünni , s dr E me ry ba

rátom nagy számn ide tartozó példákat gyüj

tött össze, s azokat közzé tette; ezek sze

rint tehát'legkisebb kétség sem lehet Itöbbi

a külső szerek gyógyerejére nézve. De vale

jon ezen erő épen oly nagy-e, mint a belső

szereké? Erre föltétlenül nem-mel kell felel-.

nünk. Sőt a tapasztalás arra tanított, mikép

a pikkelyeseknek csak gyöngébb alakjai, me

lyek még nem hosszu idő [óta Vállnak lőn,

gyógyittatnak meg gyökeresen külső szerek

altal, s mikép a nehezebb s hosszabb idő

óta fönálló alakok, a külső orvoslással vagy

egészen da0zolnak, vagy csak rövid időre ja

vulnak és szünnek meg. A külső szerek te

hát a belsőkkel szemközt, mindég csak alá
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rendelt szerepet fognak játszani, s nehéz,

makacs esetekben egyedül és CSupán ez u

tolsóktól lehet segélyt reményleni. -Evvel

azonban nem akarjuk tagadni, hogy a külső

szereknek szinte meg van az sajat becsük,

s hogy mint segítők, elrégült esetekben is, he

lyén vannak, hogy a gyógyítást, melyet

magok bevégezni nem képesek, legalább e->

lősegitsék és gyorsítsák. Keresztül í'utván a

külső szerek hosszu sorain, legelőször is az

égetőkre akadunk, melyeket némely bőrkór

tanorok megbecsülhetetleneknek tarják a

fényleny és pikkeny orvoslásában. Mi a

zonban , fájdalommal, semmi dicséretest

sem mondhatunk felőlük, sőt kénytelenek va

gyunk ezen gyógymódot haszontalannak, sőt

ártalmasnak.kinyilatkoztatni. Hogy az ége

tésnek haszna legyen, szükségképpen mé

lyen behatónak kell lennie, hogy ekképen a

kóros szövetek elpusztíttassanak ; ezen eset

ben azonban kitörölhetetlen hegeket hagy

maga után, s ilyen áron bizonyosau senki

sem fogja egy közönséges fényleny-gyógyi:

tását megvásárolni akarni. - Ellenben ha a

fényleny vagy pikkeny az egész testre van

elterjedve, akkor az égetés nem csak nagy

mértékben fájdalmas, hanem veszedelmes

is. Még nem rég ideje annak, hogy egy be

teget láttam, kinél a pikkenynek lallérnyi

foltjait erősen megégették ; nem sokára ezu-l

után a hegek körül új tányéralaku pikkeny

emelkedések támadtak. Egy másik egyénnél,

kit egy fiatal orvos-növendék elrégült fény

leny miatt igen mélyen “megégetett, oly

mély fekélyek, _oly bőséges genyedés és oly

erős visszhatás képződtek, hogy a beteg ez

által majdnem sírba döntetett; midőn ismét

hosszabb idő mulva magához tért, a fény

leny inkább rosszabbul volt, mint jobban.

Ilyen példákkal , melyek az égetés ellen szó

lanak, még többel is szolgálhatnánk, ha e

két esetet nem tartanék többnek mint elég

' vetkező

ségesnnek annak megmutatására, hogy ezen

haszontalan és vakmerő gyógymódot a pik

kelyesek gyógytanából egészen száműzni

szükséges. A kenőcsök közt igen is vannak

több olyanok, melyeknek hatályosságát el

tagadni nem lehet. А fényleny- és pikkeny

íoltokra kenetve, jótékony izgatást gyakorol

nak fölöttük, a hajszáledénykeringést elő

mozdítják, a pikkelyes födelzet elválását

eszközlik s a fölszivódást nagyobb munka

ságra gerjesztik. Más oldalról ellenben ismét

annyi vsszaélés történt a kenőcsökkel, hogy

alig létezik egy is, mely legalább egyszer nem

alkalmaztatott volna a fényleny vagy pikkeny

ellen. A nagy tömegből tehát csak kettőt e

melünk ki, melyek mint segítők mindenkor

hasznosoknak mutatkoztak t. i. a kéniblag- és

a kátrány-kenőcsöt. A kéniblag-kenőcsöt kö

alakban rendeljükí Rp: Jodureti

sulph. gr. XX-XXX, Axung. dep. gym.

f. ungv. s azt reggel- s esténként a bántal

mas részekbe kenetjük. Biett azt állítja,

hogy ezen kenőcscsel nagy módosításokat ho

zott elő,s mi ezen dicséretet tulajdon tapasz

talatainkkal erősíthetjük . Ha a pikkely-küteg

igen el van terjedve; akkor a bekenésekkel

csak egy helyen kezdünk, melynek átmérője 2

-—3 hüvelyknyi, s ezeket mindaddig foly

tassuk, míg a küteg lassanként el nem tünt

s csak ezután menjünk más helyre által -—

Ezen bekenések alatt néhányszor egy igen

nevezetes tüneményt volt alkalmam tapasz

talni, mindamellett t. i. hogy a kéniblag-ke

nőcsöt csak igen korlátolt felületbe dörzsöl

totém be, a i'ényleny mindazáltal az egész

testen javulásnak indult egyszerre s ugyana

zon fokban, mint azon helyen, hol a beke

nések alkalmaztattak. Valjon ezen esetben a

kenőcsnek fölszivódását kell-e föltennünk?

Én nem vagyok ezen véleményben, sőt azt

hiszem, hogy azon izgatás, melyet a kenőcs

a bekenés helyén előhoz, néha messzire tcr
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jedhet el, s hasonlatként azon pél'dákat so

роют ide, hol kis helyre alkalmazott tapa

szok néha általános kütcgeket hoznak elö. -

A kátránykenöcsöt E m е ry szerint követke

zö alakban használom: Rp: Picis liq. 5. IV,

Axung. 51V, m. f. ung. Ezen kenöcsesel

mindmegannyi bántalmashelyek egyszerre é's

többször napjában kenetnek be, s nem rit

kán sokkal gyorsabban hat7 mint a kénib

lagkenöcs. De ш körülmény van7 mely an

nak elkalmazását mindég t'óbbé kevésbé kor

látolni fogja, ш. i. egyrészt а kellemetlen

slag és más részt. az, hogy а fejérruhát

majd nem egészen elrontja. Külsö szerekhez

tarloznak még а rnosások és fürdök. A mo

sások csak akkor hasznosak, ha a fényleny

vagy pikkeny kis конами helyeket fogch

el; ekkor támaszul szolgálnak a belsö не.

reknek s néha а kenöcsöknek is, a mikor aztán

a bekenések наш idöben alkalmaztat-nak. А

kén- és higanymosásokat kevésbé hatályosok

nak találtam,mínt a luganyos mosásokat (Kali

s. Nam carb, 55 5.1“ Aq. desem. Зуд.)

Az általános fürdök7 legyenek bär egy

szerüek, vagy összetettek, a pikkelyesek

orvoslásában mindég elösegl'teni fogják a зуб

gyitást. -— Az egyszerü vagy lágyißó fürdò'k

igen keveset javíthatnak a kütegen. De ha

külsö vagy belsö szerek által a bör nagyon

fóliz-gauatott, akkor ezen Штаб}: igen пазу

haszonnal alkalmaztatnak; lehangolják ilyen

Кот az izgatottságot, l‘s megjavítják az alkal

шагов: szerek ulán kifejlett tulságos munkás

sa'got. A kénfürdök külön'ósen Нага! emberek~'

nél, gyöngéd, fehér börrel, egyúttal a kén

nek belsöleges használatáva-l -~ mint alább

lánaudjuk ~ ajánlandók. A luganyos гамак

(Kali v. Natri carb. ÈIV egy fúrdöre) csak

gyengébb alakoknál alkalmazhatók, ámbálor

Biett nehczebb alakokat is ezeknek пав:—

nálata ада“ látott gyógyulni; ezeu esetekbeh

valószînüleg а kälsö sze'rekkel еду idöben

használtamtt bels'ö s'n'ereknek Iehet legna

gyobb részt a g`yógyítást tulajdonítanì.-A

maró-hignny-fürdök még nem igen régen

пазу mértékben ajánltattak ál'ta'lában vévê

minden börkütegek ellen, s hahogy ezek

csakugyan пазу hatással birnak, akker azt

lehetne gyanítani, hogy pikkelyes kütegek~

nél legnagyobb hatályosságot fejtenek ki,

minthogy Щеп sehol sem гаммами lehámìott

felület, mely а maró-higanynak behatását

vesszedelmessé tehetné. Azonban а maró-hi

gany-fürdökuek àthangoló erejük nem-bizo

nyosodott be. Biett azokat hiába alkalmazá

bujasenyvenyek (Syphiliden) ellen, s én ma

gamA is fénylenynél azoktól majd nem semmi

eredményt sem nyertem. Minden fürdök kö

zött azonban kétség kivül a legnagyobb-ere

Тётя, s -a pikkelyesek nrvoslásánál majd

nem e}kerülhetetlenek a вбиты (31 *35°

Béaum. sz) Ezeknek befolyása alatt a hör

fóìelevenedik, a rendesen száraz felületefk

izzadni kez'denek, a pikkelyek lassanként

elváìnak, s a fényleuy- és pikkenyfoltok

па]: kezdödö átváltozása gyakran шаг kevés

számú Штаб]: után is félreismerhctlen. Vég

re az clévült fénylenynek súlyosabb esetei

ben, hol a hör mélyen búntalmas, igen

hasznosak a szàra'z kénfüstölések, melyek

szinte a фанатам egy nemét képezik.

Àllaimegyünk már most a belsö sze

rekkeì való orvosláshoz, melyek nélkül, mint

fölebb említök,csak тина fogunk жмешь

ni. Legelöszörisa hashajtók áilandó és folyto

nos használatát emlitiük meg, mely Н а mil

ton gyógymódja neve alatt ismeretes s idült

izzanynál s más recsetes kiütéseknél gyak~

ran jótékonynak bizonyosodott be. Pikkelye

seknél hashajtóktól egyedül semmi sikert sem

ишак, s ennèk okát abban keressük, позу

sem elég erösek nem valának, sem egyene
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sea а bërre nem hawaii. На 21 111111111 szék

szorulásban 515111106,“ vagy általá'badì, ha a

haêüriilßeket elömozdi'ini анаши, акт

gyakran gyengéd hashajtóval élünk , de en@

nek 11а$21161а161а1 azonngil fólhagyunk, miheiyt

czéiunk `el van érve; .a csupán folytpnps 11215:

hajtókból 21116 gyógymódot azonban pilgng

lyeseknél elégtelennek tartjuk. .- A kénnek

1111196 @swim iüiöpöseq 012151111. гёпу=

levy-@seifeer illik, 1111 а. Шее más нет

iserï sokáig 15110“. а а betes esyének. Вам

1211011, puha , gyöngéci ingerlékeuy böriik

van, 65 111116111) nyirkes méifsékménnyel hib.

пак. Poralakban nemelés syorsan lwsouló-`

611131211 lgén , én е2 qkból inkább a_ 1егш6—

52е165 11611у12е1161 s küiönösqn 212 enghieni vi

201 hqsználtatom italul, eieinte а kénvizhgl

árpalét vagy tejet adatok, 'n_¿ig a 110113521

vizet magát eltürni 11611е5;` çnnek 112116561

még 3-sz0r_he(i.enkénnt kéni'ürdökkei (2-3

3 kénmésl esi fúrdöre) weitem elö- „ш.

1121111211651151‘ 112516161, а2 122215216 sanerek,l

minihògy 112221211“, 115er 112101111. -1‹111

siámiiom xnég Plumerl édes-higany 65 на—

rancsszinü dárdauyból áiió készitményeit is,

‚ meiyek abörgözölgést elömogldjiják, de сну:

sgersmindugyöngiéqen a hasat 15, meghajidák.

Leggyakrabbqn А 11а52112110111 a;y sgrsapariliát,

vagy guajakfát fözetbçn (513, 1_ foutra. 3_-14

csészével naponként). Ziltmapn fözete iggn

_ összetett, 5 pikkelykiitçgnél vaió'tsziqüleg

csak sarsaparilla- és senngtqrtgima 2111211 11111:=

па jótékonyan, A fafözeteknek gyògyereiét

még nagyobh fokra engelem az által, ho

a 1011215 vége felé 1 1еге05пу1 Гаг112151101‘0525

1211111'01‘1‘1121211011 le. ß'iett ajániá 6165261 q

faikas-borqsziáut (Daphne Mez.) титане;

nYek ellen, én azonhan azt fénylanw 65 щи,

кепуъе'ц is. haihaiósnai 111111111, .i käröshqf.

,gáir-feátvényA 16105616165 2111211 ngen a pílgkß-l

‘YßSe-k ¿Yéëyiaßáhalihßixeu Lawa ara-em

гчч, 111119. 111111160“ 551611111111611811111

J

prúbáltaiott meg. Egyébkéntezen festvénynek

pikkeiyeseknéi nagyobb sikere volt, mint

gumanynái (Elephantiasis). Eleinte 3_4

csepp adatik lágyitó fözetben, s iaisfian-`

kéni 25-. 30 cseppig iehet fólmenni. Спек

r-itkán okoz émeiygési, hasfolyást, laasfájdal-y

makat; éppen oly keveset lehet húgyeröite

165161 vagy 11652111651 ingenüiise'gtöl féini, ám»

bár vannak sokan, kik ezen tüneményekre

igen is félelmesen figy-elmeztetnek. В1в114

nek föltétlen bizodaima volt ezen festvény-A

hez, s ha én ritkábban használom 2121, en

nem теша/651161 történik, hanem minthngy

egy más gyógymódot még sokkai 11а111а1651ь;

mik tariok. Minden szerek közi., melyek a

piùkelyesek orvosiásáhan némi hir: szene@y

tek magoknak, egy sincs oiy kítünö és iii,`

liilmulbatlan, mint a mireny (areenicum) 11111.

111111610 készitménye-iben. Kétségen kivül ilyßn

eiéiyes szernek vigyázatlan basznáiatny теч

521366111105 kìivetikezvxminyekeil vonhat maga

1112111; szemes 65 meggendoit aika-lmazás

meilett azoqban sohasem fogunk mérgezési

jeienségeket tapasztalhatni s mindenkor ha».

talmunkban fog áilani a tán beálló nem-kede

vezö batásokat eltávoh'thatni. Én gyakran hó~

napokig is állandóan használiam а ш1ге11у1

21 116111111, hogy valaha legkisebb 1052 mel

lékhakáat észielhettem volna; néha ugyan

támadnak az ö hqsznáiata alatt hascsikarások,

hasfolyások és száraz köhögés, de ezen „10

lenetek is igen riikán jc'inek elö, s azonnai

megszünaek, mihelyt a szer félretétetik.

5.)!A 1311111 защитмышам néhány 1161

@im iátiam тешат, 5 sona 1011111 vim

b_áriii; a- gyöngéhb alikkok gyakvan hihßf.'

1511011 gyersasággal 111111111: ei, s ha меду.

lem*lßällhìlůiìâlilbb4 fokát érte el, akker 052111

8 Wîeßifkéñßjmyddöl lebst még gyógym

15161, “818211116“ reményieni. A mix-eny»

nek 115111111 111111106: az. ввёз: bär гашиш,

l féßylevaß чает гневным р11га11уов
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természetet nyernek, földagadnak, pikkelye

iket elrugják s hosszabb ideig fódetleuül maf

radnak; ezután a foltok meglapulnak, meg

halaványulnak, az egészséges bör egyenirá

`nyaig esnek össze, végre egészen eltünnek.

Вову gözfürdök és izzasztók által a mireny

batás még inkább elösegíttetìk, magától ér

tetödìk- —— А kül'ónféle mirenykészitmények

közt még némi különbséget lchet. fölállitani.

Fiatal és ìngerlékeny börü egyéneknél, kik

nél a küteg még nem igen régóta áll fón, s

nem is igen elterjedt, а gyöngédebben bató

mìrsavas szikéleget (arsenias natrì) Pea r

son olvadéka szerint, vagy а mirsavas kön

leget (arsenias ammonii) Biett olvadéka

szerint (gr. lV: Ё IV) választom, s eleinte

12 cs'óppet adatok be s lassanként 1 nehe

zékig, sötazonnul emelem a naponkénti ada

got. Pikkenynél és kiterjedt fénylenynél Yel

lenben inkább a Fowler olvadékàt szeretem

használnì, melyböl naponként 3 csöppet vé

tetek be, s az adagot soha 12 cs'ópnél ma

gosabbra nem emelem-  Tompa egyének

nél végre, elévült alakok ellen a Fowler 01—

vadékát és az ázsiai labdacsokat fölváltva

szoktam basználni. Ezen labdacsok követke«

zöleg készülnok: Rp; Arsenici albi gr. j,

Piperis albi Xij. , tere in mortario per ho

ram, bene mixtis adde Mucil. gum. arab. (I.

s. u. f. pilul. No Xìj. Consp. S. Naponként

1 2 labdacsotbevenni- (Anual. des mal. de

l'a peau et de la Syph. Novbr. 1843-- Jan.

1844.) Meczner.

50. .l Пенёк bujnsenyves dazi

Sßnafiaîrólä de Castelneautól. Habár

újabb idöben a bujasenyves heredaganatok

tanJa kissé meggazdagodott is, mindazáltal

még sok betöltendò' hiányok maradnak hátra.

Sz. ezen értekezésében különösen sok téve-Á

dést akar napfényre hozni. A kankó követ

kezlében támadt daganat leggyakrabban Гог—

dul elö, s ezt sz. legelösz'ór emllti тег.—

' ban is szenvedett,

Azon idült daganat, melyet néhány év óta

majdnem általánosan alkotmányos bujasenyv

által támasztottnak tartanak, sz. elölt inég

igen homályosnak, söt két-ségesnek látszik

lenni, s Astley Cooper, e tárgy кант

tapasztalatai, ugy látszik, nagyon is túlbe

csültettek. `

I. A lieveny heredaganat- шву

tak áros herelob ról (Orchitis blenorrha

gica). Elöadván a különbféle elnevezéseket,

melyekkel e bántalmat bélyegezni szokták,

sz. a fölülirtat v_álasztja, de azon vélemény

ben van, _hogy а betegség legtermészethüb~

ben ezen köznépi elnevezéssel: „chaude-pis

àe tombée dens les bourses‘l (tökre szált

kankó) adatik vissza. А töktoldaléklob (Epi«

dymitis) elnevezést rosznak és elégtelennek

tartván, elveti.

Boncztani bélyegek. — Szék.

Szfjelentést teszen azon 3 honozolatról,

melyek 'Gaussail koszorúzott munkájá

han (Archiv gen. Octbr. 1831) emll't, s me

lyek szerint az ondóvezér (vas deferens) в—

gész hosszában megdagadva ‚ ürege megszů

külve s fehérsárgás lolyadékkal тёще volt.

Hasonló tartalom talàltalott а megdagadolt

töktoldalékban is. - А herék nyilvános È

dénybeföcselést mutattak. A hüvely-hártya

(Tunica vaginalis) kevés vérsavót foglalt ma

gában. —— Az ondóedények kóros állapotban

voltak. Egy hagymázban meghaltnak bonczo

нашим, ki egyszersmind kankóheredaganat

a csô'vecskék csak ke

veset,' s mintegy 1 3/2 "-nyi kiterjedésl

ben voltak megdagadva, a töktoldalék

mint.ng még egyszer olyan пазу; а here

tyúktojás-nagyságu, edényei befócselve. —

3 helyen el volt lágyulva és elfajulva, az

ondóhólyagcsák egészségesek valának. Ám

bátor pedig ezen esetek nem elégségesck

egy eldönthetellen boncztani mivolt шипа

sára, mindazáltal a пазу összhangzás miat-t



Kór-, ' gyógytan és orvosi kóroda. 249

az ekkép nyert eredményeket, mint kifeje

zését az általános törvénynek гашишем.—

Minden szövetek és életmüvek, melyek a шк

horékban találiatnak, részt vesznek ezen be

tegségben; Lehát sem a идиомами maga

nem egyedüli széke a betegségnek, még

kevésbé pedíg van ilyenkor csupán hiìvely

lobbal (Vaginalitis) dolgunk. Egyébként ezen

önlátásból nyert eredmények, beteg-ágy mel

lelti tapasztalatok áltai is nyernek megerösí~_

tést. - Mindazon esetekben, melyeket

Gaussail, Marc dy Espine és sz. lát

шк, а here és mellékllere:'ugyamegyidöhemA

s majd nem mindenkor az ondózsinór is vol

па): hántalmasak. - A hüvelyhártyát. sokkal

gyakrabban találta egészségesnek.. ~- Végre

még a sejtszövet is nagyobb részt, s gyak

ran maga а Ьёг is torlódasi állapoiban talál~

tainak. Az oldalt illetöleg 466 eset кбит

222szer jobb, 220szor baloldalt' és 24s2er

mindkét oldalt forduit elö a> herclob.

к Oko k. - Еву rövid idövel ez вши. lé

tezett, vagy még jelenleg is létezö kankó lé

nyeges fóltételét ke'pezi ezen lleveny here

lObnak; ezen kìviil még más okok is foly

hainak be.

Kon-Mérsékmény--Foglal

kozás. - Éghajlat. - Eiörement

betegségek. —- А Marc d' Es_pine

által е tekintetben голышом mutató-tábla, sz.

elölt kevés becscsel hir, minihogy nem a

lapszik nagy számu eseteken, de ha a sza'm

sokkal nagyobb volna is, alig engedne kio

légitö magyarázatot, а mint ezt sz. ogy

jegyzékben bebizonyitani igyekszik. A u b r y.

összeállitásából kitünik Lovábba az, hogya he

relob, а tüdölobhoz hasonlóan, visszaesé

sek alkalmával, kevésbé hajlandó a már ez

elött egyszer beleg volt herét, mint inkább

az egészségeset megtámadni. — Sz. továbba

gáncscsal illet egy újabb idöhen közre bo

csáiott ériekezést, melybenfnagy számu ok,

minden rend és világosság nélkül van fólál

litva. —- (Kétségkiviil C.itten Ricordnak igen

jeles és tartaiomdús értekezését érti „Des`

affections vénér. des testicules“, mely va

Journal de Chirurgie 1843ki májusi füzetben

jelent meg, s melyet mi szinte az Évköny

vek Ill. K. 103 s köv. lapjaín közlöttünk

voli.) A herelob gyakranl mond sz., egyike

`nélkül sem fejlò'dik ki azon nagy.számu о

koknak7 miknek Löbbnyire tulajdoníttatik,

valamint.V más oldahjól ismét ezen okok mind

jelen iehetnek , а nélkül hogy herelob okoz

tatnék. —— А kankónak hevessége semmi

viszonyban sem áll a herelobuak gyakrabbi

elöjöttével. — Szövevényes takárok után

vagy alatt ritkábban fordul elö a herelob,

mint megfordítva. 1172 kankó közt 991szer

minden szövevény lnélkiii folyt le, s he

relob 253-szor támadt; а mig ellenhen а

többi 181 szövevényes esetben csak 1252er

fordult clö. Неву néinely egyének különös

hajlammal birnak herelobokra, ezt sz. займе

nem találja megalapultnak, s arra támaszko

dik, hogy ezen álh'tássalAubry fólebb em

Швы tapasztalatai, miszerint visszaeséseknél

sokkal gyakrabban штатами meg az egész

séges, mint a beteg here, nem hangzanak

össze (Közlö ugyan ezen okoskodásban sem

mikép sem tudja Yóitalálni а józan logicát,

mely minden személyességet. félre vetve,

csak а puszta igazsággal törödik).

A befócskendezések sem elò' nem moz

ditják a herelobot, mintl legtöbben gondol~

ják, sem meg nem akadályoztatják azt, mint

néhány kevés orvos hiszi. _ А 2ik pontra

nézve sz. következò'ket mond: Ezen àllitás

nak védöi következö hamis okoskodásból in

dultak ki: mìnthogy а befecskendezések a

kifolyást hamar mozdítják el , a hereiob pe

dig rendesen csak, а kankó fellépésétöl szá

mitván, а 2-ik és 3-ik hét után szokott tá

madni, e1. okból meg Iehet akadályoztatni a

s
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метёшь támadásńt, ha а kankó mât'` ezeri

kórszak elò'et mozdlttatett el. Sz- ez el

en azi, hezza', für, hogy akker, haA — fólté

vén, de megV nem engedvén“ befócskende

zések által hamarább mozdíttatnék el a шт,

шт más szerek által _ a herelob koráneem

ritkábban, hanem csak bamarâbbvfejlödnék ki.

Täma'd eza 24k», 3ik és 4ik hétben, minthogy

és ha a gyuladás enen idöszakben alább ha

Буди. На Bell-Swediaur és Hunter ellenében

azi шпица, yhogy a herelob, minden különbség

nélkül, minden idöben támad, ekkor egy rész

ben igaza volt, tekintetbe vévén, hogyö csak

a napok és hetek számát, azoknak ellenben,

kik a herelobot mindég csak a kifolyás еду.

hültével engedik fóllépni, sainte щам volt,

a menuyiben csaka kifolyás lelfolyását vették

számba. Mihelyt a herelob már az- elsö hét

ben áll be, akker a húdcsö-bántalom mind

jàrt kezdettölfegva igen csekély volt, a kór

szúnyadás elleuben igen hosszú. Ez uteleé

pont, sz. szerint, egy törvény mellett szól,

melyet ez. megalapítani körekszik'. „hogy t. i.

az elsörendü helybe-li kórjelek a zon he

lyen, melyre а ragály letétetett, мы ke«

vésbé tünnek elò' , minél tovább гати а

szunyadásì kórszak.“

A herelobnak befolyása a

kankó- elválasztmányra- ~Egy ide

mellékelt шагаю-шью szerint, herelob be“

álltával, 187 esel каш, 16132ег gyorsan

csökkent, 9szer egészen visszafojtatott, 2szer

’óregbült s 155261` változatlanul ma'radt a ki

folyás. -A kifolyás csökkenése't , különösen

pedig annali tökéletes visszafojtását sz. nem

akarja más mellék kürulményektöl, mini M a r 0

(Г Espina, származtatni, azt mondvá'n:

hogy ilyen változások csak valamely beható

gyógymód alatt, vag§I valamely bánb'al'omnak,

p. тешь, (zlob, szemgyuladás sat. kifejlöì

desével következnek be. Ногу а ki-folyá's Зав

mét visszatérne, mìhelyt a herelob tünemé*

nyeì enybülnek, ez sz. szerínt свай igen rít

kán történik. Ó ilyesmit 37 eset közt csak

6szor tapasztalt; de solia sem сём több'é

vissza~ korábbi hevességével, s а herelob

keadetétö'l' szâmitva, mindenkor csek igen

r'óvid ideig сапом. А hereleb néha színte tá

так}, minekutána a kankó már hosszabb

vagy rövidebb' ideig tökéletesen megszíint

volna.> Елец idö А u br y f'óle'bb emlitett ese

teiben 5 naptól egészen З hónapig valtozott.

Maga sz. is látott herelobot Штабы, minek

utána а kankónak már 10--21 nap éta leg

kisebb nyomai sem valâuak, s ezenkivül

még egy esetet említ, hol a herelob 8 nap

pál a gyanús elhálás után термы: ki, s a ki

fo'lyůs pedig'öt nappal késöbben a heŕelob

után támadott.

А gyuladás lény'e. Ezen fejezet

ben sz. azt`vizsgálja, valjon a herelob egy

szerii gyuladásos daganatban áll-e, mely

csupán a húdcsö~izgatottságnak további el

terjedésetö'l függ, vagy pedig általzînos  és

ekkor minö okok által tételeztehk Ril ?

1)/ А herelob a gyuladásnak

tovább terjedése által képzöd'i'k

e ? A З о1‹ közt, melyekkel ez állitâst

rendesen védeni szokták, sz. különös'en az

elsöt -mert a heredaganatot az ondozsi'nór

nak daganatja elözi meg, vagy legaiàbb ki

séri - egésfen alaptalannak és hamisnak

tartja, mínthogy az ondózsinór néh'a egészen

é'pen тата. Továbbá nem igaz az', hggy а

heŕelob csak akkor támad, ha a gyuladás à

csatornânak egészen hátsó részéig terjed. 

Ezen kényállitmá'ny minden alap nélkül 3211

kölködik, sötazon esetre is, ha némi alapja

vol'na, még mind'ég Fóloldatlanul maradna

azon kérd'és, miért hogy a húdes'ö bátsò ré

szének gyuladása, csak takárokhál ишак ál

tal a herére, és nem szi'nte выяснить,

sipolyok'-, fekéiyek- és dillmińgy-hetegsé

венце! is? ногу—Маге а 11еге1оЬ, а liúd«
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fenömi'wi vagy önkénytes izgatásai n

.tán szinte oly gyakran támadjon, mint a ta

kár átán, ezt sz. isméttökéletesen hamisnak

nyilvánítja.

-2) Kén-áttétel, (Metastasis)

követ-keztében támad- e a berze

lob? Ez ellen az hozatik föl, hogy akkor a

kifolyásnál: mindenkor tökéletesen meg kel

lene szünnie, mi mindazáltal csak igen rit

kán szokott megtörténni Ezen igen általános

nézetet sz. nem helyesli, azt mondván, mikép

а kóráttétel fogalma nem kivánjameg sztik

ségképpen a kifolyás tökéletes elnyomását;

ezen kifolyás nem más, mint szabályszerűt

len elválasztás által «okozott anyag; azt .u

gyan megengedi , hogy ez egy részben, vagy

egészen is, igen rövid ideig, órákig, sőt

napokig is fólszivathassék 's a herékre által

vitetbessék: e miatt azonban nem szükséges,

vagy is inkább nem lehetséges, hogy ezen

elválasztás elnyomassék, s az elválasztvány

nak fólszivatása folytonosan -és állandóan

történjék. A'kifolyás további fönállása, mond

sz. sem az áttétel mellett, sem gaz áttétel

ellen nem szól, s a kifolyásnak akkor is,

ha áttétel volna jelen, tovább is szakadat

lanul meg kellene maradnia, vagy legalább

nem sokára ismét megjelennie. -— (Bizony

furcsa okoskodás. Közlő.)_Bérard meg

mutatta , mily lehetetlen, vagy legalább zmíly

nehéz, hogy az egészen zárt üregben lé~

vő geny fölszivassék, miképen történ

hessék már ez akkor meg, ha a genynek, a

zon arányban, a melyben elválasztatik, sza

bad kifolyási ntja vagyon, mint p. a húd

csőtakárban? lS ha továbbaa geny volna az,

mi fólszivatnék, akkor ennek kellene szin

te a herékben fóltaláltatnia, mi" mégis majd

nem “soha nem történik. E szerint tehát a

herelob nem lehet eredménye valamely kór

áttételnek; de ezen magyar-áut nem legicai,

mert e szerint az átt/“ételek igenritkák volná

nak, midőnmégisg, tapasztalás szerint, igen

gyakran fordulnak elő, p. a-csúzban, kösz

vénybeu. Valamint ezen betegségeknél, úgy fa

kankónál is van egy külön kóreleny (princi

,pium morbosnm), mely ismeretlen körülmé

nyek által hatását emez vagy amaz életműre

közpzontosltja, mihelyt а. betegségnek heves

sége meg van törve. А kankónak alapját egy

koreleny képezi, „mely a kórköltési szak alatt

(stadium incubationis) az összes életmüséget

megfertőzteti (de hát, micsoda általános

megtartóztatás lehet az , mely lételének még

csak legkisebb jelét sem nyilvánítja az élet

můséghen ?), s ezen időszak vége felé a

búdcsőre rakódik le, hol kóros pselekvősé

gét rövidebb vagy hosszabb ideig, nagyobb

vagy kisebb fokban központosítja.“ Abeteg

ség enybültével a kóreleny legalkalmatosabb

az áttételekre. vS támad .dülmirígy-, vese,

izleb, szemgyuladás, de leggyakrabban be~

relob, minthogy legnagyobb =rokonszenv van

ezen életmií s .a kóreleuy között. Ekképpen

kell a kóráttételeket magyarázni. На tehát

ez alatt a kóros termény átvitelét értjük, .ak

kor a herelob nem áttételes betegség, de

ha az okot vesszük tekintetbe, akkor szök

ségképpen azt mint kóráttételt kell tekin

tenünk. .

Kórjelek, lefolyás, tartás,

kimenetelek, kórisme es ajóslat.

Az esetek többségében a herelob csipfájda

lommal kezdődik ugyanazon az oldalon, ime

lyen a here gyuladásnak indu]. Ezen fájda

lom azonban csekély, s e miatt a beteg által

gyakran figyelemre sem méltatik. A-ber'ék

ben is olykor olykor a fájdalom nem igen

nagy, néha-azonban olyan magas fokra hág,

hogy egyszersmind a szomszédrészekben

is .éreZtetik, az álmot egészen elűzi, s a

betegek néha hangosan fölkiáltanak. Már ma

ga a beréknek súlya is állás közben öregbíti

a fájdalmat, valamint a tökbOréknak újjal

’l
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való megtapintása is. А 3-ik egészen az 5ik

napig legerősebben dühöng, s minekutána

24 egészen 48 óráig tartott volna, ismét a

lább hagy, hogy mintegy 3 hét mulva egé

szen megszünjön. A here általában keveset

van megdagadva, de engedő feszültségét e

gészen elveszté , mely azonban al kóros vál

tozásoknak enyhültével legelőször áll hely-v

re. A herének szétoszlásátaz ondóz'sinóré kö

veti, ezt pedig, de sokkal későbben, a mel

lékheréé, s ebben nem is megy a szétosz

lás rendesen végbe, hanem az első napok

.han, különösen a mellső részben, igen gyor

san. De midőn a daganatnak terjedelme már

is mintegy felényire: kisebb lett, akkor a szét

oszlás sokkal “lassabban. megy előre, s ak

kor különösen a hátsó és alsó részben egy

kőkeménységű csomót érezhetni, mely még

három négy hónap mulva sem kisebbedik. Ki

vételképpen néha több ilyen csomót is ész

lellietni; de ritkán magokban a herékben.

A nemi müködés csak keveset változik meg

sz. tapasztalatai szerint, legalább,

egyszer a gyuladásos kórszak elmult.

Általános és rokonszenves

tünemények. Marc d’ Espine 24 e

set között 19szer tapasztalt lázat, sz. azon»

baa 39 eset között csak 13-szor győződhe

tett meg annak jelenlétéről. E tekintetben

sz. leginkább a tárgyilagos jelekre támasz

kodott, kevésbé a betegnek nyilatkozatára.

A rokonszenves tünemények közé számítják

az ágyék- és fejfájdalmakat, az émelygést.

és hányást. Az elsőket sz. idegősszekötteté~

sek által igyekszik megmagyarázni, az é.

melygést, különösen pedig a hányást, sz.

soha sem tapasztalta. - Ellenben egyszer

hagymázos jelekkel jött elő a herelob, s ám

bátor nem hiszi, hogy ezek összefüggésben

lettek volna a gyuladással, ez esetet mégis

különösen azon okból említi, hogy azt

azokhoz sorozhassa, hol, mint gyakran ta

mihelyt

pasztalnia alkalma volt, egyéb -bujaseny

ves jelekkel együtt hagymázos állapot, vagy

valóságos hagymázos láz lépett ról.

YVissznesések. Sz- azt hiszi,hogy

egyremásra minden félbeszakasztás nélkül

oszlik szét a herelob, és hogy csak ritkán

tartóztatik föl a szétoszlás egy vagy több

visszaesés által. -Ez rendesen nagyon kora

mozgások által okoztatík, kivételképpen a

zonban néha akkor is támad, midőn a

beteg az ágyban fekszik. Egyremásra gyen

gébbek, mint az elsőrendü betegség, néha

azonban nagyobb hevességgel lépnek föl.

Kimenetelek. Legközelébb áll a

szétoszláshoz az idült állapotba való átmene

tel, vagy a vizsérv, ha ugyan ezen bántal

makat kimeneteleknek szabad neveznünk;

ritkább a “genyedés, melyet sz. eddig még

nem tapasztalt, s azt jegyzémeg,hogy a geny

nyel valószinüleg gyakran а képlődékeny a

nyag kiömlései cseréltették föl. Még ritkább

a fenébe való átmenetei.

Óv gyó g ymód. Minthogy ennek az

okok ismeretén kell alapulnia, ez pedig a

herelobot illetőleg még vajmi tökéletlen, ma

gától következik, hogy ezt igen csekély biz

tossággal lehet meggátolni. A nyugalom, sz.

szerint kevés befolyásúnak látszik lenni, s mind

a függeszt, mind az étrendet kevésre becsüli;

azonban megvallja, hogy ha nem is képesek

a betegséget meggátolni, a lefolyást mégis

rövidebbé teszik, s a fájdalmakat tetemesen

csökkentik.

Or v os lá s. Sz. a különféle ajánlott

szereket rendre vizsgálja meg:

Általános vérbocsátások. E

zeket némelyek a láz ellen, mások ellenben а

helybeli gyuladás ellen ajánlják, tekintetbe vé

vén ennek hevességét sa betegnek bővérüsé

gét. Mindkét javallat, sz. szerint, nem látszik

okszerűnek lenni. А láz sokkal gyengébb, és

sokkal rövidebb tartása, sem hogy a bete
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get- e miatt az érvágás ártalmainak szabad

y volna kitenni, s azon kis haszon, melyet ki

vételképpen előhozni képesek volnának, még

mindég nagyon kétségesi; minthogy azon 3

esetben, melyben azokat Marc d' Espi

ne alkalmazni látta, a betegség semmit sem

enyhült, miért is azokat föltétlenül elveten

dőknek hiszi. Szerzővel Aubry és Vidal

is egy véleményben vannak, kik közt az el

sö `100 esetben soha eret nem vágatott. De ha

egy más veszedelmes kór'szövemény kívánná

is az érvágást, akkor nem a herelob, ha

nem egészen más betegség ad reá javallatot.

A helybeli vérbocsátások

r ól majdnem ugyanez áll; a tartás ez “által

meg nem rövidittetik, s nem annyira a na

dályok, mint inkább a nyugalmas helyzet

okozza a bántalom enyhülését, Init sz. az

által vél bebizonyithatni, hogy későbben,

midőn már a nyugalom maga egyedül kevés,

vagy éppen semmi hasznot“ sem hoz, a na

dályok is megszünnek kedvezö sikert ered

ményezni. (Ez véleményünk szerint ismét e

gyike azon ferde okoSkodásoknak, melyek

ben sz. úgy látszik csupán eredetiség utáni.

kapkodásból, gyönyörét leli; kiki tudja, hogy

a nadályok, s általában véve minden vérbo

csátás, csak akkor hoznak kedvező sikert e

lő, haza beteg egyéniségének. `s a kór her

vességének tekintetbe vételével , kellő idő

sza kb a n és kellő számmal alkalmaztatnak,

ezen időpont elmultával pedig természetesen

ök> is megszünnek jótékony hatással lenni a

betegség“ lefolyására nézve, sőt nyilvános

ártalmára szolgálandnak. Közlő.) - A helyet

illetőleg sokan a lágyék- és gát-tájat inkább

szeretik mint a tökborékot, minthogy ugyan

azon kedvező siker mellett, semmi rosz követ

kezményt nem von maga után a nadályok e he

lyeken való alkalmazása. Az elsőt megengedi

sz. annyiban, a mennyiben a nadályok baszna,

bár hova is alkalmaztassanak, mindenkor igen

kétséges marad. De a rosz következménye;

ket illetőleg, ha tökborékra rakatnak föl, ezek

mind igen nagyított alakban föstettek le,

minthogy legfölebb is csak vérömlenyt, vagy

egyszerü vizenyt vonhatnak magok után ; fe

nét sz. ép oly kevéssé tapasztalt, mint Cul~

lerier (de voltak mások, kik azt tapasz

talták K.) ,

Higanybekenések. Hamiblag.

Ezen bánásmód, azt mondják, mainap sok

kal ritkábban alkalmaztattik heveny here

lobnál, sem hogy róla ítéletet hozni lehes

sen. Sz. Marc d' Espine-t idéz, ki e

zen bekenéseket 4 esetben , nem éppen ked

vező sikerrel használa, mire azonban több

nyire hosszan tartó nyálfolyás állott be, s

ha'ehhez még azt is hozzá vetjük, hogy е—

zen egykoron igen fölmagasztalt bekenések

egészen leledékenységbe merültek, úgy eze

ket annál is inkább el kell vetni, minthogy

a nyálfolyástmem lehet mindenkor elkerülni.

Gaus sail dicsérettel említi a hamiblagot

fájdalmatlan heredaganatoknál; ilyen tapasz

talatok nélkülifölmagasztalások azonban sem

mi támaszpontot sem nyujtanak; szintúgy

sikertelenek a tapaszok is a gyuladásos kór

szakban.

G y a ká s o k (Punctiones). Általános

gyógymódként senki által sem ajánltattak, s

80, Aubry által tett kísérletből kitünik,

hogy általános ajánlást nem is érdemelnek;

ellenben mindenkor javallva van ezen bánás

mód, először, mihelyt a liüvelyhártyában

sok savó gyülemlett össze. Ezután szinte ked

vező hatással van az igen heves fájdalomra

nézve, melyet néha a herelob okoz. Sz. itt

4 esetre utal, hol Vidal és ő a gyakást ezen

indokból tevék, s melyekben a fájdalom már

néhány perczczel a mütétel után enyhült, s

néhány óra mulva egészen megszünt. А fáj

dalom mindenesetre a herének, afehérlő hár

tya által történő összeszoríttaiásától látszik



254 Ków, fgyógyi-'in és, „1114001 116101111.

займет, s -ekkm csak ezen az ńton 101101

ßéges а fájdalomnak gynns megszüntetése.

A here ezen esetben fesziilt ugyan, de nem

igen dagadt, а tökborék Löbbnyire свай k6

veset verbs. -~V i d a16 vonaln-yi mélységre

szúrta a münzen =а herák .mellsö ielületébe,

mine .a heregyurma ¿zonnal 1115611 0 nyilàs»

ból, s ezen naptól kezdve a szétoszlás gym

san elörement.

Ö s sz e n y о má s. Elò'adván a javal

lakokat, melka a-latt az дешева/0012101 tenui

-kell, áttér Aubry tapasztalataira, vki azt

i L .esetben alkalmazá, s mondbalni nem .igen

Зет/026 sikernel, `miutliogy а gyógyulásné

hány esel.an igen késön, >17, 23 `es; 30 nap

mul-va állett be. — А; eredmény tehát nem

sokkal kedvezöbb, mint más bánásmód után,

alleuben .maga a mód sokkel iöhb kellemei

len kòvetkezménnyel jár, mintmáeok, mint.

‘ hogy gyakrarn kiállhaiatlan »fájdalmat okoz,

‚110110 pedig fenétis vont maga utáu (???) .Sz.

maga részéröl azl. а gyógytan köréböl agé

szen kitöriilné. Végül meg magát _a .bánás

módet irja le azen mvosok yútmuiaiása .sze

1101, kik az ,összenyßmást gyakran hasz

aálják.

А 0511ар116, liashajtó szerek

sat. .mind haszontalauoknak .uyllvá-nl'matnak

.kivévén а gyengébb _hashajtókat, ha hasszo-

nulás van jelen, s а шёйопуфаеёез -szemé~

Lyaknél, ha az álmatianságot .nem lehet a

belyLbeli kórállapotból .magyarázni

Különféle .helybeli 320101:

Lágy-iûó borogatások .gyuladt és néha fájdel

:mas 'iókboréknál is gyors _)avulástbozuali: e\

116, de 110 а kórtünemények .már .engedtek,

akkora horogatúso'k szinte oly keweeet hesz

náknak, mint. a többi hel-ybeli szerek, s egy

szerii gyapottel kirakott függesz elegendö.

А п yuga l m а s -h e-l'y zet vlényegesen

'hasznosak tartatik Мате dl Espine vés

tásáre nézve. Az àìtale „дудка

javu-lás, gyakren más, ‘ugyanegyidöbee al

kalmazott szerek rovására hozatik. Sz. еду

050101 közöl, melyben egy herelobban speri»

vedöt, ki iszonyú fájdalmakról panaszkodott,

megnadályoztatni akart; @gy -óráig-tartó nyu

-galem után azonban annyira javulinak találta

а beteget, hogy elöbbi föltételétöl elállt. Más

nap reggel minden fájdalom megsziint. Ezen

pompás keredményi bizonyosan а nadályok
fan tulajdonitottuk volna, ha yl`ölrakaiásnk

»történetesen meg nem gátoltatik. „im

É'trend. A' legtöbb onvos igen szon-os

étrendet rendel betegének. -- Sz. meg nem

'fòghalja, mily czélbul töriénik az 001052108

nek ezen megzavartatása. A heteg étvágya

szerint egyék, es esak -a kicsapongástól 6

-г121‹0‹1]ё1‹.

II. Az id iiitïh-ere'lo b. Mind azt,

.mit .róla tuduuk, sz. szerint, alig -éndemel

»ñgyelmea Sofk iró icsak nevét emliti, s má

sok ismét, .kik 021 föivilágosítani kivánták,

még nagyobb .sötétségbe 1burimlák faz lege

szet. Astruc-nakf'sokkal helyesebb né

20101 voitak felöle, mini. sek más jelenkori

f 010050011. -— Hunter s legtöbb követöi az

idüit. herelohot meg sem is emll'tik. Bell

-B en j. .nézeteit zavartaknak találja sz., s enf

nek okái abban keresi, hogy Bell kélíéle ra

gályt vett. föl. (Olvasóink bizonyosan Ludui

logják, hogy Castelneau а legdüh'ósebb

160011010 azaz; egyragá-lyista) Swiediaur

eszméi a-z idült heredágenatokról .még игуан

>igen tökéletlenek, de mégis igen okosak. -

Lagn ea u, Ricord s :Ba-amé munkái

ban semmi sem találta-tik az idült berelohról.

Ba um é azonban ugy lá'tszik csak 02611 nem

tölté ki ezen hézagot, »minthogy azen hibás

ne'zelböl induit ki, misserint 02 nem a bu

jasenyv körébe bartozik. EEzut,a'|n sz. saját e

-k-ór köriil elmondandóit -adván 016, kegyes

Aubi y't'ól, u шиитами gyors elmozdí~elnézésért esedezik, minthogy saját 100052
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taiásal még's'okkal csakélyebbek, sem hogy

a tárgyat egészen kimerltőleg előadni képes

volna.

Az idült herelob ritkán elsőrendü be

tegség, többnyire, könetlenül'mgy közvet

ve, a heveny herelob után következik. A 2

esetben majd nem egészen, Vagylegalább

látszólagosan, teljes szétosztás áll be. А be

tegek ismét munkájuk után látnak, s csak

3-4 hónap, sőt évek mulva egy rende-

sen már meglehetősen "nagy daganatot vesz-'

nek ёзт а herében, mely, minthogy több

ny'ire fájdalmatlan, csak most tűnt fól elő

Yször súlya és alkalmatlan nagysága által. ——

А2 idült berelobban ugyanazon részek bán

talmasak melyek а bevenyben, kivévén az

ondózsinórt, mely az elsőben sokkal gyak

raliban épen találtatik A herének aránylag

kisebb terjedelme van, mint a mellékheré

nek s ennek mellső alsó részén fekszik. Rit

kán képez mind a két életmü egy homogen

egészet. De ha mégis, ампер nem minden

kor könnyü dolog azokategymástól megkülön

ьбмеш. De ha a “запашет-везущие!

figyelemmel vizsgáljuk meg, akkor csak ha»

mar egy kevésbé ellentálló pontra akadunk;

ha már ez ott van, hol rendesen a here

fekszik, s ha eriîsebb nyemás itt ugyanazen

fájdalmat támaszt", minő az egészséges he

rének összenyomatása által hozatik elő, ak

kor bizonyosak lehetünk arról, hogy magát

a herét nyomjuk. Néha ezen hely oly puha,

hogy azt hullámzásnak lenni vélhetnők, mi

azonban nem látszik rosz jelentésűnek lenni.

A sz. által éSZlelt ilynemti esetekben a here

mindenkor visszanyeré korábbi államát. -

A daganat terjedelme igen különböző, ren

desen tyuktojá'snyi, de olyan nagy is lehet,

mint a magzatfej. Csak mozgás közben érez

a beteg fájdalmat, mely főleg a daganat sú"

lyától látszik származni, s függesz, vagy

nyugalmas helyzet által enyhül, vagy egé

szelt meg is- sz'űnik. Nincsen bebizonyitai-a,

hogy éjjeli kórerősbülések jönnének elő,

mint némely bujasenyves штаммы...

Czélirányos gyógymód mellett a daganat tö

kéletesen, vagy legalább nagyobb részt szét

oszlik, mihez azonban még akkor is, ha az

orvoslás mindjárt a bántalom kezdetén keza

dődik, néhány hét, rendesen azanban né

hány hónap Szükséges. Ha C o oper azt ál

lítja, hogy az idült alak, hasonlóan a hev

venyhez, egyik herétől a másikra ugorhatik

által, akkor sz. azt jegyzi meg, hogy ezen

esetek legalább is ritkán, s ennél még- gyak

rabban azok fordulnak elő, hol mindkét he

re egyszerre, vagy egyik a másik után tá

madtatik meg. А genyedésbe való átmenetel,

melynek С oo per szerint, igen gyakorinak

kellene lenni, éppen ellenkezőleg igen rit

kán fordul elő, s ezen hamis állítás való

szinüleg onnét származik, hogy Cooper

a gyakran gümős herelobot a kankóssal"

zavarta össze. - Sokkal inkább megen

gedhető már az aszály-ba való átmenete], ám.

bátor a tudva lévő tapasztalatok ezt sem

bi20nyltják be minden kétségen felül. A kö~

zelébb honoztani változások még igen kevés~

её ismeretesek, inkább csak gyanúk, min

igazi tények. '

Az idült herelob majd egyedüli kórjele

a bejasenyvcs fertőzésnek, majd ismét más

első vagy másodrendü jelekkel esik össze,

miért is azt Bell és Cooper mindenkor

másodrendü kórjelként tekintették, ámbátor

valósággal majd nem mindég elsőrendü tüne

ményt képez. Ezt sz. az által hiszi bebinm

nylthatni, hogy az majdnem mindenkor a

hevenyből fejlődik ki, s kíséretében semmi

alkotványos jelek Sem tünnek föl. Minthogy,

azonban az gyakran csak több hónap mulya

fejlődik ki, vagy vétetik észre az elsőrendü

kórjel után, ezért szükségképpen» néha a

másodrendü tüneményekkel egyidőben. kau;
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kiütnie. Cooper és védői ellenkező állítá

sának daczára is, ezt mint szabályt föl nem

lehet állítani. Az esetek legnagyobb részében

csak elsőrendü bántalom", mi nem kis fon

tossággal bir; minthogy az alkotványos kór

jelek sokkal gyakrabban, vagy csak egyedül

örökölhetők, miből ismét az következnék,

hogy minden gyümölcsöző elhálást az idült

bujasenyves heredaganatnak ideje alatt szo

rosan meg kellene tiltani; mi ismét káros

bánásmód volna.

A jóslat attól függ, .valjon a beteg

elég hosszú ideig veti-e magát alá az or

voslásnak. —- De hogy ilyen kedvező jós

latot biztossággal állíthassunk föl, szükség

előbb a. kórismével egészen tisztában len

nünk, s erre nézve ismét a. következőkre

kell tekintettel lennünk: 1) az előrement ál

lapotra, 2) a betegség gyakoriságára, 3) a

jelen kórtüneményekre, 4) a kezdet- és le

folyásra, 5) а betegség'kisérőire.

Mindenekelőtt ki kell fürkésznünk, val

jon a betegnek volt-e kankója, heveny

herelobja, s ezután az alkotványt szük

ség figyelembe vennünk, valjon a görvély

nek, ráknak sat. nincsenek-e némely tüne

ményei jelen? Ha éppen semmi sincsen, mi

a herének valamely más betegségére mutat

na, akkor csak az egyszerü- s a kankó-gyuv

ladás közt marad a választás, s minthogy

ez sokkal gyakrabban fordul elő, ezért ezt

sokkal gyakrabban fogjuk, mit amazt, az

idült herelob előzniényeül tekinteni. A jelen

lévő tüneményeket illetőleg , figyelembe kell

venni: a) a daganat terjedelmét, b) az ala.

kot- mind kettő kevés kórismei becsesel bir,

c) az államot, d) a tökborék-bőrnek, e)

az ondózsinór állapotját s f) a fájdalmat, mely

szinte alárendelt fontossággal látszik birni.

Ha a herelob a llevenyből az idültbe ment

által, akkor а kórisme teljes biztosítására

még csak igen kevés hibázik. Ha mindjárt

kezdetben idülten lép föl, akkor ez majd

nem mindég meglehetősen rögtön történik;

s ha magától lassanként fejlődik ki, akkor

mégis meglehetősen gyorsan éri el kifejlő

désének legtölsőbb fokát, mi a vérsérv- s

a bélsérven kivül, - mikkel azonban

nem oly könnyen cserélhetni föl, -a heré

nek semmi más bántalmánál nem történik.

Végre még több más betegség is kísérheti,

s ez által a kórisme fölvilágosítását elősegít

heti, így legközelébb mindazok, melyek a

takár társaságában fordulnak elő: a dülmi«

rigylob, húgycsőszorok sat., mi által a való

szinűség, hogy lieredaganattal van dolgunk,

mind inkább vemeltetik.

А bánásm ód igen egyszerü, s sze

rencsénkre igen hathatós.  A nyugalo m

itt is, ámbár kisebb mértékben, mint a he«

veny alaknál, tetemes befolyással van, s a

hol lehetséges, sz. evvel kezdi bánásmódját.

' Az életrendet nem kell megszorítani, sőt a

kávénak, és valamely léles italnak mérsékelt

használatát sem kell eltiltani. A nőszés gya-

korlatát illetőleg, mihelyt t. i. mind a két

here nem bántalmas, a midőn a visszatartóz

kodás szükséges, ez úgy látszik csekély fon

tossággal bir. Két beteg e tekintetben egé

szen ellenkező életmódot követett, s mind

kettő majd nem egy időben nyeré vissza e

gészségét. A helybeli gyógyszerek

közt az oszlatók- összeszoritással vagy nél

küle- elégségesek.- Sz. a Vigo-tapasszal,

vagy pedig az egyszerü higany-kenőcscsel

mindenkor beér. Ha egy időben vizsérv is

van jelen, akkor mindenek előtt a vizet ki

kell üríteni. Belsőleg bujasenyvelleni gyógy

mód, különösen hamiblag ajánltatik, ennél

azonban, mihelyt más alkotványos jelek is

vannak jelen, a higany többre becsültetik.

Végül sz. azt mondja, mikép csudálkozni

fognak, hogy ő ez alkalommal A. С o o p ert

gyakrabban nem idézte, kihez e tekintetben
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által igen tisztán és világesan adatott е

líí; de ez rilkán van igy, só’taz anyák

többnyire hideglelésŕöl (hideg lázról), az

az vállólázról szólanak, ha kisdedeiken

idôszekonként vagy hidegséget, vagy

. forróságot beállni tapesztalnak, vagy vél

пек tapasztalni. S пазу hiba az or

vos részéröl, ezt tüstént nem csak kóris

mei, hanem egyuttal gyógyitási irányul

ellogadni. -- Csekély foku csúzes кано

lyamok, ha a helybeliség nem s_zembe

t'únó', sô't hurutlázak i5, midön e hörg

vagy bélhuruil нет oly észrevehetö mint

magok а lázas tünemények - gyekran

fölcseréltetnek váltólázzal, Merte kórfo

„глюк, ha erösb helybeli bántalom nem

j_ár velök  neha folyton t'ább nepokig

idöszakonkénti rohamoket fejtenck ki, s

' _eem тип .ezeken шт naponként több

. dráig щупа engednek, hogy ez elett а

kisdedek fäejácnak és jàlszanak. . На а

helybeli bántalom csekély, vagy ha nincs

is ielen, nem пазу kár történend az ily

esetek többsêgénél az által, ha klnalt a

dunk а kisdeçlnek; de Sokszor маразма),

tarn kàrt ily eltévesztett orvoslástól, meri.

némely helybeli bántalmek általa teteme

sen erösbödtek. g

Látám fölcseréltetni e váltólázet

lessu folyamu gümökórral is, kívált зё

padt, lompe, vérhiányes «намекам;

mert ezeknél а köhögés néha ely ese

kéiy, 'hogy szemtìgyre scm vótetik , -s

ez egésziigyelcm csek ez cnyhüló' (rc

mittens) vegy félbehagyó láz körul forog.

ltt is kár szokott történni a Шин! által.

Végtére, e lassu folyamu (de nem

дашь) egyvízkór, melynek egósz folyema

4 -—— 8 hetekre tcrjed , szinte néhe kcz
detben váltólá'z gyenlánt мишень, s ervo

soltatik; ez pedìg а legveszedelmesb té

vedések egyikc. '

l

ŕ

Azonban ha a következó' pontokat

szem'unk elött tertjuk, nem egy könnyen

tévedendhetünk:

1. А négy nevezett kórfolyamokban

a rohamok csaknem hidegség hijjável

kezdödnek, vagy, miután néhány per

ezig a gyermek — körmeinek kékülése,

hideg kezek s orr által--a hideg jeleit

adja, tüstéut be áll a forróság; а váitó

láznál ellenben - legalább annál , mely

kinallal orvoslandó-a hideg legalább

%,többnyíre 1 óráig s tovább is tart.

2. Azon kórfolyameknak oly lokai

's módjai, melka több` látszólagos взби—

idó'ket s roliamokat ke'peznek, többnyire

csak részletes izzadásokkal jáirnak; néha

ez izzadás aránylag a forrósághez -na

gyon csekély vegy semmi; néha pedig

a forróság sokkel csekélyebb s пишем)

ideig tart az izzadásnál. A vállóláznál ez

mind máskép van.

A váltóláz többnyire egészséges

gyermeket egyszerre szokott meglepni.

Miután egy kiesé kedvetleneknek s bá

gyadtaknak tapasztaltuk öket -—- n' mi

néha csak egy két órányi tüeemény

rögtön, .többé kevesbé észrevett bor

zongás (s körömkékülés) után lefeküdni

kivánnak. — Most összehúzván magukat,

nyugodalmasan fekszenek, s legtöbben

ogy ideig észmvehetó'leg reszkednek; be

»húnyt szemekkel егбзеп nyögnek, nem

rit-kán liánynek, néha pedig e kórszakben

ràngetó görcáöklöl is Переток meg, 'olya-A

nok t. i,kik e Bik évet még el nem é

rék. Eztán î/Vd- 1 óra mulva az egész

test, föleg pedig a _fej sokkel forróbb

lészen, s ez is sokkel gyorsabben эдаком.

Itörténni, mint akár mely-más bctegseg

ben; а szomj is sokkel rögtìinlebben, e

szcmbetünöbben jeleník meg,I mint más

lázes kórfolyamníil, A gyermek nyugtalau
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àlma alatt nyög, fölijedezik, fölkíált vagy

félrebeszél. 2 -6 órányi höség után, bô

izzadàs áll be а test minden részeiñ, s' 4

--‘—6 órányi tartás után annyíra enyhlti

a gyermeket, hogy aztán teljes egész~

ségben lálszik lenni. »

Némely esetben , kivált egészségt'e»

len gyermekek, a szi'ínidöben is bágyadt

sàgot, forróbb fejt s étvágyhiányt nyil

vánítnak. -- На ily rendellenes állapßL
v szembetiinó', hánytatót adunk, s ez által

néha az egész bajnak vége lett. На azon

ban a roham igen erös volt, ámbátor az

épen említett kórjelek а szíínidöben

mutatkoztak, tüstént а kínalt adtuk ar

л követkézc'í módon: В. Aquae dest. s. Ё ß,

Mur. chin. gr. lV -—- Vl, Acidi mur. dil.

q. s.`ad solv., Syr. cap. Vener. Ё j. M. S.

Szi'midc'íben óránként egy kávés ka

nállal. -- Ezen vegyítéket többnyire ö

römest, veszik be a kisdedck. Ezen or

vosságot 2  3szor is ismételletjük.

A g y о m о г 1 à z (febr. gastrica.)

Véleményem szerint fölületes, hatá

rozatlan fogalom. Ha ellentétet álliiunk

löl , vagy elválasztást, az agy s gerincz

velö s az alhasi avvagy dúcz-idegrend

szer каши; s ha elfogadjluk is, hogy е

gyes járványok alatt amaz -s a közvet

len (it illetó' részek ~ , mások alalt az

utóbbik, tehát (бы; az alhasi élctmíívek

vettelnek а láz körébe: mégis, mihelytI

helybçli zavarok észrevehetök, ki kell

puhatolnunk1-vajjon a savóhártya, а máj

sib., yagy több egyes részek együtt ré-Í

szesülnek e lázzal kapcsolt elrendetleni

tésben? E szerínt azt gondolnám, hogy

az ugynevezett gyomorlázak megküiön

böztethetök: hurutos, c-súzos, epés és

hagymázos gyomorlázakra _ s e szerint, .

а mult füzetekben tárgyalt láznemek

nyomán iniézendö az orvoslás.
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F'ogzási làz.

A fogzás hosszu idó'szakot foglal el.

A fogzásnak ugyanezen hosszas tartása

_rnìatij а gyengéd kor leglöbb betegségei

szükségképpen ezen idc'íszakba esnek. _.

Позу а fogzás néha (азиаты, в izgatott

állapotot okozhat, ezt elhisszük; de hogy

az egyes esetben ezt. higgyük, sz'úkség

hogy a következö jeleneteket травма!

juk а gyermeken: dagadt. Шуе, melyh'ez

a gyermek gyakran nyúl s ujjait harap

dálja; forróbb, nedves szájt, tiszta'

nyelvvcl, alhasí zavar nélk'úl. -

ВЕЩИ) tapasztaltuuk fogzási zavarokat,

lázat pedig éppen nom, melyet joggal

azen oknak tulajdoníthattunk volna.

Gilisztalàz.

Meglehet hogy van; de én eddig

nem шпат esetet, mclynél а lázat cs u

pàn a gilisztáktól mertcm volna

származtatni.

Lázafs börkütegok.

'Szólni fogunk `а Ыш!бгб!‚’1‹апуаг6

ról s Vörhenyröl. De csak röviden , mort

aránylag csekély л tapasztalataink által

nem érezzük `magunkat följogosítva, е

tárgyról, mely német s franczia orvosok

által szintoly alaposan, mint pontosan

tápláltatott, bó'ven szólani.
AHimlö-kórokat 98, kanyaró 105,

vörhenyt csak 25 gyermeken észlelhet

tünk a' gyermekkórházb'an. Ezen betegek

mind az 1 х, éven túl voltak. E lázas~

bàntalmak elsö ‘léptei nem könnyen is

merhetök meg; hasonlók a csúzlázhoz,

kìvált а himló' clözményei.

Ha a heveny börkütegek folyama а

lalt valamely kit'únó’ s állandó

helybeli zavart nem tapasztaltunk, сви

pán életrendileg gyógyultak а gyermekck.

l»
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l

Ugynevezett hůsítö orvosságokat

soha sem rendeltünk. Агга tekin

tetlünk, hogy a beteget környezó' leve

gö s ágyruha lehetöleg tiszták s közép

hévmérsékletüek lettek légyen.

А himlö. A gyermekek rögtön

пазу forróságtól Iepetnek meg kivált fe

jökben; behunyt szemekkel, nyugtalanul,

fájdalmasan nyögve fekszenek.- Юб

szakonként erc'ísen sírnak (hihetöleg

gerincz- vagy ízszaggatás miatt) ismé

telve , erölködve kevés epét hánynak;

rilkább esetben mellszúrás jeleitadják.

Másod vagy harmadnapon idöszakon

kéut izzadàs áll be. — А küteg több

nyire 4-ik napon kezdó'dik. - Két ízben

uralkodott е betegség kórházunkban, s

a következó’ tapasztalatokat. alapltotta

meg bennünk:

1) Ugyanegy idöben némely gyer

-mekeken mint erös himlöalak, másokon

mint himló'es (variolois), s ismét máso

kon mini himiöcske (varicena) imm ki

s folyt le; tehát е három kóridom u

gyan ogy kórnemnek csak kü

lönbféle fokozatai.

2. А himlöcs s a himló'cske több

nyire beoltott gyermekeken fejlödtek;

a Lökéletes himlc'íalak több n yi r e nem

oltollakon.

3. Némoly nem oltottak ment

tek maradtak a himlôklöl; ném ely be

oltoltak pcdig - de aránylag ki

s cb b s zá m ma l — а betegségben meg

is Ьа11а!‹; ъеьы (а 2 ik 5 зак [аразща

lat nyomán) az oltásnak van óvó

hatása, de nem absolut, foku.

4. Beteges, gyöngélkedö gyerme

kek többnyire meghaltak a himló’ folya

ma alalt, vagy utóbajokként erös mi

науч, és csontgörvélyes bántalmakba es

lek; söt egy párszor közvetlen mellmi

rigygümökór fejlödött ki, hol elöbb cn

nek nyoma sem volt.

5. A halál többnyire а 12|k napon

túl történt, agybántalmak által, vagy 3

-8 héttel а kezdet ulán, mellbántal

mak által. Egy senyves gyermek az 5ik

napon halt meg, s а bonczolat legkisebb

anyagi vàltozàstv sem fedezett fel. ——

6. А tehénhimlönek beoltása ál

tal, hasonló hevcs, korcsvegyi kórfo

lyam gerjesztelik a testben; s itt is, ha

a lolyam nem rendes, s а bírálat nem

lökéletes- görvélyféle korcsvegy tánmd

az eló’bb tiszta életml'íségbcn. Vox popu

li, vox Dei!

7. Az oltás a тента környülál

làsok ать rendellencs, koresvegylermö

lefolyást velt: а) ha az oltolt kisde

dek igen gyengêk, b) hasmenésben szcn

vcdök, vagy с) görvélyes hajlamuak —

ótvarasok , agytúltenyészetl'íek - „как.

lly köriìlmények közt semmí cselrc sem

kellene az oltást megtenní.

A l.' a n y a r ó. Hasonlók e kór elsó'

jelenetei a hìmlöéhez , csak hogy egy

kissé gyengébbek. Többnyire. már 48 ó

га ulán köhögés fejló'dik ki, mely nem

fájdalmas, de mindinkàbb gyakoribb s

eró'sb lészen. — Eleinte sem a kontalás

sem a hallgatódzàs nem adnak jelekel;_

de aztán napról napra crô'sbül a nyálkás

hörgési zaj. Néha az 5dik napon túl rész

lelcs hörg- vagy hörgi tüdó'lob генами,

те1у nadályokat kiván s nyálkás lágyme~

leg italt Dowerporral. A hörgbánta

10m nagy idegizgatottsâggal

jár, s а hugyagsótól (sal ammon.) több

nyire növekszik a köhögésů

Ulóbajok — а himlönél cmlítctt,

környülállások таи. -f- vdgy görvélyféle

bámalmak, vagy mellgümó'kór. Mi igen
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gyakran tapasztaltuk а hörgmirigygümó'

kór fejló'dését. közvetlen а kany'aró után.

Egyik járványnál 1839ki összel s

1840ki tavasszal , a hökköhögés csak

nem egyaránt uralkodott a kanyaróval s

gyakran a börk'úteg vége felé терзать а

hökköhögés. Ellenben 1843ki júniustól

kezdve erös hökköhögési járvány шапко

dott, 1844ki februáriusig annyira egye

dül, hogy ez idò' alatt egy eset sem volt

kórházunkban kanyaróval; márczlus ele

jén, a midön а hökköhögés esetei már

nagyon ritkultak s enyhébb folyamuak

lettck -terjedni kezdett а kanyaró. És

megjcgyzésre méltó egy eset, mely a

gyermekkórház jegyzö könyvében talál

ható, melynél a kanyaró fejló'dvén egy

hökköhögésben szenvedö gyermeken- a

hökköhögés megszůnt, mig a kanyáró fo

lyama сапом; ennek végén aztán ismét

kiiakadt, a hökkökögés és több heiekig

larlOti.

Mily összefi'iggés vagy vi

szony létezik а kanyaró s a

hökköhögós мы; vagy mily

fölvilágítást lehet nyernünk

a fönemlí Lett. tényckbó'l e kéi,

betegség természetére nézvc?

E kérdésre nem ismerünk ki

clégitó' fcleletet.

Vö rhen y. Rögiön beálló cró's láz,

kit'únó'leg forró fejjel. A kisdedek nyögve,

nyugodalmasan , néha álomkórosan fek

szenek. Sem hányást, sem köhögést, sem

helybeli fájdalmat, sem izzadást nem

tapasztaltunk ily betegeknél (mely jelene-V

'teken a himlönèl és kanyarónál cmliténk).

Többnyire а 2 —— 3ik napon, midó'n isz

nak az ily bántalmu kisdedek, tapasz- K

taljuk; hogy nehezen nyelnek; а nagyob

bak torokfájásról panaszkodnak. A to

roklobbal cgyaránt szokott

növckedni az agy izgatott ál

lapotja vag'y elnyomatása (á

lomkórosság, avvagy félrebeszélés, néha

rángató görcsök), s ha vérvétel s hideg

leöntések nem löriénnek , а halál c be

tegségnél rögtön már Bad napon történ

het. Ilymódon megholt kisdedek hullái

ban (kétszer) Fóltllnö agykérvérböséget,

egyszer fölületes vérömlennyel együit ta

làltunk. Egyéb,lobterményt-izzadmànyt

—-— az agyban soha sem fedeztünk föl.

A vörheny cró're nézve igen szá

mos fokòkat képez; de nálunk többnyi

re oly gyengéd folyamu volt, позу а

27 eset közt (1839töl 1842íg)alíg lör

tént ölnél orvoslás. Hagymázos, veszé

lyes lefolyásokat vagy csatolványokat, p. о.

fenés toreklobot- szinte nem {látlunk a

kórházban.

Vörheny ulán soha sem tapasztal

ищи görvélyes vagy gümös utóbántal

makat; ellenben egy pár esetnél> `

vízkórt. А börhámlás v ógc fe

lé, minden meghůtés nélkül,

fejlödtek а vizkórok, melyek

borköves limonade mellctt lassankéni ol

multak. '

Nom volt szinle е csekély számu

betegeknél alkalmunk tekintélyes gyógy
kisérleteket ltenni; do azil hisszük, hogy

scmmi belsó' gyógyszer, ha

nem erös forróság és agybán

talomnàl Currie vagy Kolbany

szerinti hide'g leönt'ózések', s

nadályo k - képzendik a legbiziosb

orvoslást -

Lázas zsobrék, szájfekélyck.

A könyvekben е czím nem nfordul

elc'í. Az orvos-irók a zsebrékol, rcndsze

rmt mint helybeli bántalmakat. tekintik.

De ha fontolóra veszem, hog) ô'k is jár

vânyosan uralkodó, kiválr, a ешь, lelencz

s gyermekkórházban nagy halàlozást 0»



262 Èszrevêtelek e рези gyermekkórházból; ветерки

kozó - tehát a helybelinél mélyebb Шар.

ból csirázó-zsebrékröl szólanek: nem

elégithet ki ezon helybeli fogalom.

És valóban azt tapasztaltam a gyer

mekkórházban 124 eset összvételéböl,

hogy rendszerint csak 2 ———4 napig e

lörernent hurutlázféle általános zavar u

lán, voltak a kisdedeken lobos, izzadmà

nyos vagy zsebrés szàjbántalm-ak észrc

vehetc'ík, s hogy a lefolyás is bizonyos

idöszakot мышц, majdnem hesonlóan,

mint börkjiteges lázaknál, ,ámbátor e

külsó' befolyásokra nézve gyakran sem

mi változás sem történt volt. Mélyebb

шитые: ~okra, s természetre nézve

-— nem' voltam képes megelapitni, s nem

merném clhatározni, veljon e kór az ideg~

vagy vérrendszerben vcszi e e156 ere

detét.

ldomra nézve háromféle ide ter

lozó lázas szàjkórt lehet megalapitni.

1: Az egyszerü, vörös 5263

lob (stomatitis erylliematose).

2. A fehér izzadványos,

hártyás szájlob (атташе pellicu

leire, soor, muguet, Mehlmund).

3. А zsebrés szájlob (stome

titis epthose, Mundschwämmchen).

Mind e háfom bántalom többnyire

csecsemó'ket lep meg, miután 2 -- 4 ne

pig kedvtelenség , forróság, különösen

forró Те], szomj, étvágyhiány s néhei

hányás tapasztellatott volna a kisdeden.

Hozzà csatlódik nehéz nyelés és hasfo

lyás, mcly többnyíre fehér nyálkàs; és

e jelenelekk'cl egyült néha a hányás is

eltart, miután а három említett. kórido

mok cgyike kifejlôdött volna. Afz egyszerü,

vörös szájlob az egyébként tiszta nyelv

nek egyenlö eleven vörösségbó'l

ell, ‘s nem ritkán 3 - 8 napi tartós

sega ulán elmúlik a nélkül, hogy а nyel

vcn egyebet észrevehetlünk volna.

А hártyás szájlob ehez igen közel

áll; meri többnyire а nyelvnek említett

vörös тюлем, vegy egyszersmind а

szájpadláson hófehér izzadvány,

mintegy hártyaként fejló'dik. Ezen hár

tyácskát többnyire le is lehet dörzsölni;

de n-éhány órák mulva ismét lerakódik.

Utóbb alhasi zavarok hozzájàrullával a

hártya többé kevésbé изданы: szlníívé,

sárgássá (kivált a nyelv közepén) vál

потащат; át.' E kóridomnál a csecse

тёк legnyugtalanabbak, hányás és has

menés gyakran történik, mit sem esznek,

s érintvén szájukat fájdalmasan sírnak.

Е fájdalmasság áltel bizton megkülönböz

tethetni ezen bántalom esekély fokait is,

а cseesemó'knél gyakran látható fehêr

пушка boritott nyelvtöl. Ha zsebrés száj

kórrel volt dolgunk а esecsemó'ko'rban,

làz szintea szülök nyilatkozata szerint màr

a kifakadás акт tapasztaltatott, mely ész

lelelünk lefolyta alalt is nem ritkán meg

löbb napokig lönállott. Nevezetes, hogy

ha csek e kóridom nem csatlódik ez е

lébb ernlitett fehérhártyáshoz -— а mi

nem rìtkán ugyan, de csak kevéssé ki

fejlett s terjedt fehér izzadmánynál tör

tént- nem szoxott eló're menni, vagy

а zsebrékkel együtt létezni а nyákhártyá

nek ezon lobos, eleven vörös mivolta,

melth az clsó' s második kóridomnàl em

litClLÜnk.

А zsebrék eleinte mint kis hólyag

csàk tünnek fel, melyek 1 -- 2 nap

lnulve fölrepedezvén, шалаше, fehéres fe

kélykéket képeznek. Ezen fekélykék leg

gyakrabben а nyelv szélein, a pofák s

elsó ejk nyàkhártyáján fejlödnek, ritkán

haledják. meg а kendermag nagysàgát, há

nyássel, hasmenéssel szoknek járni, ha

hesonlóan а hártyás szájizzadvány, s е

gyebként jó aikotásu kisdedeknél нёс рвы

utàn elmúlnak.
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Водомет által ветрами, hogy а

hf'myás és z_sebrés даёшь а ЬЫсабгв—бв

elteried. Ekko? а hányàs és basgnçgég е

гбз mértékben s Шую; ygnngk jelen ‚ s

ha si'nnséd, vasi тут а kißded, ne

hezen will( а ММ!

А шиш azonban nem képeznek

òly штифте és _öldöklö j-árványokai mim

a háriyás даёшь, s Кожа nézve, mim.ng

átmeneti fokozat gyanánt tekinthetök; mcrt

a két elsô' kóridom csak csecsemöknél , rit

kán a 10ik hónapon túl, a zsebrék ellenben

gyakran egy éveseknél fordulnak elö si'ít.

11k-‘sha nagyoknál is; csak hogy

ekkor Нм .n.élkul, nem oly паду

számmal,.de annál nagyobb teriedelem

vagy mélységre hatnak. Talàn ezek más

természetììek ? Én mind ezen kóridomok

nál az elhatárzott (absolut) vàlasztóvo

nalt nem tudom megalapltni; 56“, а mi

töblb, nem mernék lênyeges különb

séget гашиша, s nem volnék _képes ezt

kielégitöleg bebizonyltni a három leirtt s

két ezennel nevezendö szájkóridomokra

nézve ,` melyek ismét sem csecsemöknél

az elsö hóńapokban, sem pedig kóros

betegeknél nem szoktak elöfordulni, vagy

legalább nem oly módon, mint 2 -~- 8 é

>ves gyermekeknél, t. i.

az ajk- és íny fekélyek

(ulítis úlcerosa).

Ь) az álhárftyâs szájüreg

fe k él y е k (stomatitís ulceroso-pseudo

membranosa).

Ezek шт az elsök а száj szegle

teit s а; alsó foghůst szokták leggyakrab

ban elfpglalni. Az e156 helyen mély, fe

'hér s_zalonnàs fekélyeket; a foghùson ре

dig nem oly mély, de пазу daganattal,

véŕzéssel, lxínzó fáidalommal járó tìsz

tállan alapu fekélyckct szoktak képezni,

s uéha а fogak kihullását okozni. Agyer

mek száía lehelete ilykor мантию bi1

dösséget terjleszt. -Ezen bántalom, ha

пазу fokot ér, fólcserélheifí volna а viz

rákkal. De a vízrák többnyire a pofán

hamar hat keresztül, _a fek-élyzés szára

zabb, barna vas-y kékes занёс ваша, nem

oly nyálkás тюлем, s nem oly щадя

mas, mint a {вашими ‚ s töhhn-yire

kßiinçjleg Senyves küllemü gyermekeken

ш ki. ‹

Az álhártyás szájüreg-fekélyek több

nyíre a szájpadlást s а garat fölsó' részét

vagy a mondolákat lepik meg. Alencse~

nagyságu vagy nagyobb _fekélyeken Мг

tyás картелем tapasztalunk. Nagy hiba,

midó’n orvosok hajlandók e kóridomot

bujasenyvnek tulajdonítní.

Ekét utóljára vázolt bántalom színte

néha ~láz után, de többnyire láztalanul

s huzamosan fejlödik.

Mindezen ölféle szájkórídomokigen

ritkán láthatók a vagyonosb s míveltebb

családokban; de azért még nem туес

kezìk, hogy tisztátalanság s' czélszerůtlen

táplálat terményei, haiiem tán inkább

levegöi befolyásnak tulajdoníthatók.

Legalább az általunk itt павшим

Lárgyul kitl'ízött- lázas szájkórok, f6

leg a vörös és fehérhártyás szájlobok,

többnyire csak lelencz- és szülházakban

uralkodnak, >hol a tisztaság As táplálati

rend nagyobb, mint azon alsó népòsztály

nál , melynek gyermekeivel a pesti gyer

mekkórház sokat foglalkozik-'és mégis

8600 beteg, s az elöhozott 127 zseb~

rekór közt` tán nem volt több mint 50

vörös és hártyás szájlob.

A jelenkor némely német orvosirófi

a zsebréket mint növény-parasitákat te

kintik. Mi ezen parasita természetrlíl nem

gyözô'dhetl'unk meg, s 'nagy fontosságot

e nézetnek nem tulajdoníthaiunk.
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А vlzrákról — а legborzasztóbb

korosvegyi bàntalomról ‚ mely a zsebrék

löl s fekélyektó'l lényegesen kulönbözik

»- másutt fogunk szólanì.

Az orvoslásra nézve а vörös

ёв' fehér hártyás szájlobnál néha néha

gyengítö hashajló, mely, ha nagy az iz

gatottság, ricinzolaj legyen — s nyálkás

italok képezik а f5 javallat végrehajtását;

s ezeknél »minden sótartalmu, izgató

táplálat, vagy gyógyszer -a rózsamézet

sem kivéveártalmas; s legjobb aszájt

többször naponként csak vízzel kimosat

ni. A lázas zsebrés ídomnál, ha a zseb

rék makacsul fönállanak, a zsályafözet

borakszszal helybelíleg alkalmazandó. Láz

talan nagyobb zsebrék s szájfekélyek el

len pedig timsó s pokolköveli érintés,

legezélszerfíbb. Ezen kivül fürdök.

____-___..

Nagy városok betegségeiröl s ежевике]: nevezetesb она!

ról, kiilönös tekintettel Bécs- és Рези-е,

Közlések, Tò‘lte’nyz' Sz. es. kir. tanácsos és bécsi egyetemì

tanár utazási naplójából.

Minél nagyobbak a társaságok, mik

be az emberek összeolvadtak, annál na

gyobb számmal lengenek fej'úk felett azon

lelkek, melyeket egy régiskaldus hálálko

zóknak nevezett volna. Ha igaz, hogy min

den növény , mínden állat , s végre min

den ásvány, bizonyos ég alatt és bizo

nyos Fóldön inkább tenyészik, mint má

ешь, akkor a betegségekró'l, s a halálról

is ugyanezt kellelismernünk, mely állapo

tokat mi magunknak mostanság eszményi

leg személyesítteteknek akarjuk gondolni.

A nagy vàrosok valóban természe

tes költö-helyei és igazi hona a betegségek

nek és a halálnak. Mert, habár ezeken

kiv'úl vannak is elég nagy számmal эта!

тав helyek az ember életére nézve, im

ezekben mégis a betegségek és а halál

rendesen világ-földi hatmányok által okoz

tatnak, midön ellenben пазу városokban

az emberi társaság maga az, mely Pan

dora-‘bajieljes szelenczéjét ваш keblé

hen nyitja föl s ‘úrlti ki. A fényůzés- és

szenvedélyek bünei azok, melyek ezen

nagy kórtanyákban ezer meg ezer kórcsi

rät hordanak méhükben; melyek mind

untalan újra fogamzanak, s kiköltve, ál

dozatjaikat szünet nélkül kivánják, mint

hogy, ezeket kivéve, a legrosszabb ég

aly s a legrosszabb föld is еду idöre leg

alább nyugalomban hagyja az emberi

életet.

A nagyobb emberi társaságok gyar

matait szemügyre vévén, minden пазу

várost nagy kór-magtárnak (seminarium-,)

(kórgócznak) lehet neveznl. Ezen mag

tárban ismét számtalan kisebb magtárt

(kìs kórgóczot) találhatni, melyekben а

mostohaanya-természet a betegségeket ki

tölti. A kórházak, kaszárnyák, gyüleke~

zeti és neveló’ házak, a kolostorok, temp

lomok, temetök, gyárak, kézmůhelyek,

színházak; a sár- és pöczecsatornák te

rlllete; majdnem minden foglalatosság

és munka, nem sajátságos kötöhelyét ké

pezi a betegségeknek bizonyos emberekre
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nézve. Ezen kisebb magtáraknak hatá

rait nem is lehet kijelölni. Egyetlen egy,

löbb szobàból álló laknak lehetnek, 561

чаппа1115 rehdesen egészséges és egész

ségtelen részei. Só't а vakszoba (Alkoven,)

vagy а szobának valamely öblözete, vagy

maga а тепуе2е11е1 ellátolt nyoszolya is

'légfolyás nélküli 11011 zug lehet, melyben

a kinyugvók vagy alvók a beiegségeknek

lcsiráit Ichelik magokba. Minthogy már

ilyen helybeli viszonyokból származoii

betegség, a helyjárványosok (endemicus)

sorába tartoznak; s minthogy пазу vá

rosokban végielen sok ily nemü helybeli

kórgóczok léteznek ; ebböl látható, hogy

az embereknek пазу gyarmatokba 115116

nó’ összefolyásának, számos és sajátsá

gos kórgóczok nagyszerů'magtárának kell

lennie.

Semmi sem lehet fontosahb а 111

dásnak, vagy hivatalnak magasa'bb fokán

àlló orvosra nézve, 01101 а nagy váro
sok ezen sajátságos kórviszonyaiknak ki-v

fürkészése és е1ба‹1_115а.°) Meri ha eze

. ket а tudomány fölfogta, akkor a közi

f gazgatás is módokat nyerhet nem csak a

zoknak kiirtására, s е 52ег101 sok ezer

hasznos polgár egészség-állapotjának meg

javitására; hanem egyszersmind пазу

 

*) Újra ismét vissza kell térnem régi 11111

tásomhoz, miszerint az orvosnak legna

gyobb fóladatát, a helybeli kórviszo

nyoknak kifürkészése képezi. Mert,'mit

most а nagy városokról mondtam, ép

úgy Iehet a földnek minden pontját, sa

játságos nagyobb vagy kisebb 116113602

ként tekinteni. А földirat- égalyi viszo

nyok a helyi'rat-égalyi kórgóczokra .néz
ve ugyanazt képezikl,v mit egy пазу

város mint egész,'a számtalan, kebelé~

ben elszórva létezö kisebb kórpocso

lyákra nézve. Ezek t. i. kicsiny, ama

zok pedig паду magtárai а beiegsé

geknek. .

városok megalapitásánál vagy 101601132!!

sánál ki lehet mutatni azt, mit kelljen a

l'apasztalâs szerint azoknak épitése és

elrendezésénél tekinteibe venni ‚ hogy a

jövc'í korban azoknak lakói nagyobb ha

landóságtól megóvattassanak.~

Ámbáter ezen értekezésemben csak

vázlatát adhatom a fölebb emlitett kórvi

szonyoknak, s ezeket.is leginkább csak

Bécsre vonalkozólag, hogy kimutassam

azon okokat, miért hogy 111, а legpon

iosabb nyilvános köz igazgatás mellett

mégis ily példanélk'uli а hal'andóság,

mely az összes népességnek 4"/2;{,° —

54m-ài képezi - ")mindazáltal mégis,

hol csak lehetséges, figyelmeztetni fogom

olvasóimat, mit kelljen hazám leendö s

пазу jövendó'jíí fövárosának, fölcsirázó

elrendezésénél tekintetbe vennie, s mit

gondosan kerülnie, hogy а széppel a

czélirányost is megalapitván, a jövendö

nemzedékeknek, mennyire lehet, kedvezö

egészségi viszonyokkal ellátott eleveń

háztömegeket hagyjon örökségül. Ha е—

16а11аш16 javaslatimuak csak néhánya is

al‘) Е szám tisztelt orvosnagyunk Dr Knolz

egyik közlésén alapszik. Minthogy aha- ..

landóság Londonban csak 2 V2 száztolit,

Párìsban pedig 2 91 száztolìt teszen , е

zért Dr Knolz azon véleményben van,

miszerint a haloltak összeirása ezen vá

rosokban nem történik oly ротовая,

mint nálunkrhol а halottjegyzékekben

minden kora szülések, balesetek és e

röszakos halálnemek is foglaltatnak.-

Mindazáltal., a menyire tudom, más vá

rosokban is számba vétetnek ezen ha
lálesetck. E szerìnt tehátl a лаву balan

dóságot Bécsbèn különös helybeliviszo

nyoknak kell tùlajdonitanunk, valamint

Rómának még ennél is nagyobb halan

dóságát szinte ilyen k'órülményektölkell

' származtatnunk. Ezen külöuös okok1 ér

tekezésem folytában, maguktól fognak

szembe tünni. .
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telelne viszhangra; узду ha csak serken

tésül szelgálnának újabb és jobb ja

vaslátek 1ёре1ё‘ге':лед által mégís már elég

géìmegjutalmazva érezném magamat, há

zemnakszentelt Line leghöbb ohajtásimért.

А na'gv` vál'osok kórvìszonyainak

vizsgáletánál 1igen soket szükséges tekin

tetbe venni. Minthogy nem csak fekvé

stik, vliázaiiknek építésinóda s architec

toniens szerkezîete, а köztérek és út

czák elrendezése, hanem а köz- és gyár

êp'nleteknek, a sâr és pöczecsalornáknak

állapotia, száma és mînösége, e folyók

ésV kl'itvizek, az étáruk mivolta, az ipei'

állàse, ‘а népszokásek , végre még а kör

nyékek isA >negy fontossàggal birnak. ")

Ezen tápgyaknak legfontosbìeit egycnként

fqan) tárgyalás alá venni.

l. Nagy városok kövnyókei-röl.

Nein cs_ak, a városoknak szépsége

eekgtìn ei' az Altek, he azok erdlig, vagy

kentes мирок чазу щётэёйецшазаззёзи

hegyek каштан] vétetvék kerel, mint

Turin, Genua, Elorenez, Маршу, Pàris;

hanem ilyen vàrosok lakóinak egészségi

Ü Nag! városok helyiratai, Ы: niin szor

salommal legyenek is némelyek ezekl

наш kidolgezva, elöttem mindenkor

hill-t hetiikböl álló. gyüjLeményeknek lát

ezenak lenni. Kimutatiik, egy викари—

юн, прима szerint az emberek, hàzas

ságok, születés- es halál-ozási esetek

Számál; а legnagyebb pontessággal;

театрами hány ház, temploin, кап.

ház, jótékony-intézet gyár, fürdö ven

jelenleg а щ1г051юи; miesoda folyók,

hegyek, mocsárok, növények, álletok

sat, veszìk köriil а városokat. De ezen

Sëámßkbólë semmi következéseket sem

кондак. ki, s minden@ leirnak, csak Ш,

т1Ь1е1щ1о1к kellett veine t, i. micsoda

öseeefüggéaben leteznek. a. lakoeols nya

valyái., a várostnak helsö elpeedezmé

Uyeivel.

állepotja 15 nagy mértékben тещей]; e

15. Erdöe vagy faültetvényekkel ellátott

halmok vagy hegyek mérséklik а tájnak

rekkenô' höségét; lekötikaködöket, а ned

vességet; fölszlvják а könenyt, legenyt, а

52ёп5ш/а565 villsavas levegßt; 5 ez által a

hévmérsékletnek nagyobb állandósàgot käl

csönöznek; folytonesan egy keilemetes

légvonalt tartanak Юнг; gyümölegözo" és

Felirisitö esó'ket eszközölnek; miáltal a li

getek, rétek ós mezäk mindég. szép s

egészségnöyeld zöldben` ragyoghatnek.’

Mind> ezcknek ellenkezöie történik, be а

nagy várQSOk környékei elerdötlenítve a

faültetvények; igen szétszórva, Чану magy

lávolságban vannek egymástól, arétek és

mezök mivelése pedig el van heey-egoi

va. ") Legkit'nnlíbben mutatkozik ezen

”) Щ csak a negy városok legközelebb kör

nyékének dombjain és hegylánezein lé

vö erdò'k pusztitáseiról szólók; ment а

mocsáros és mélyen fekvö erdò'k kriilrfAv

táse azen `nlértékben jevítja a légalket

mányt, a melyben a kiirtás után а föld

használhatóvá tétetik, s a köneny, lég

eny, szénsaves szesz, a sok “ш. és

ködképzödés kevesbül. -. Németelfóld

csak mocsáros erdösségeìnek kiirtása u’

из“ tett jobb legalkolmányra szert; s Ma

gyarországnak sok váltólázas tájain a

zen arányban tapasztaljuk a válkńláznak

csökkenését és megszünését, a melybeix

a meesáres erdösségek ritkittatnak s a

föld használliatóvá tétetik. DG. ngY а

hegyes epdŕísségek klìrtása пазу váro

sek, kgzelében, valeniint foxró vulcani

'cus helyeken, vegy heini;er tégsége

ken is, e legkárosebb befolyássel van

а 1а1‹0501‹ egészségére nézve, bizo

‚цущд ar> шьы kpznn, а. neme щи! lé

.tezett ösi szent ligetek elpusztulása és

megsemmisülése; ¿Bees капы; erdôs

Segel; kiirtása, hel a, Безмен: körös

könül. meid nem, а 0569815” @Sek Ша“

mezökkelnëenëk ellepve. "1:2th [тонут

ják Egyìptom , Philadelphia, чтивше
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tunemén'yeknek káros befolyàsa Róhia Вёл-—

nyëk'én, melynelr vulkanikus földïe d'ú

sabb îtermészetes 'erdövegetatiót ki'ván,

mint a Юане]: bár mely más része. -

Вешние]; bomokos és megle'hetösen

eŕdötlen kömyêke, a vàrosnak gyors

népesedése швец, szinte nem `soká~

ra êrezni logia az ‘erdövege'tationak

напевы, s a közigazgatás fìgyelmé~

nel: ezen pontra kellene irányoztatnia,

a mint cz Bomában hosszn ‘idó’ mulva,

végre csak ugyanmegtöriént, s ennek

 

siilt statusok tóbb részei is, hol a szá
vrazsággal és rekkenö höséggel egyidó'

b'en, а dögvésznemii nyavalyák is azon

arányba'n nevekedtek, a melyben az

erdöségek cltüntek. Általában véve e

Lekinteiben következöt kcll megemlíte

nem: Az erdò'pusztítás rendesen legkö

zelébbì viszonyba'n áll a mlvelödéssel.

Azon arányban, a melyben ez n'óvekszik`

a fóldtöl is mindinkább több mivelendö

telket veszünk el. Igen népes tartomá

nyok ezért, hol Va szükség míveliségre

kényszeríti az embereket, majd nem е

gésze'n êrdötlenek (Németalróld, Ó-Ang
lia, sok tengerpart, egy része Görögg'-Y

országnak). Az erdösségekkel együtt a

zonban a m'ocsárok, nedv'es és homo

kos térségek is eltünnek; a vad növé

nyek helyét, a kevés mivelt növények

foglalják el; miáltal a légkör nem csak

szzîrazabb lesz, hanem a folyók, pata

kok, tavak is megkevesbülnek, vagy е

gészlen ki is száradnak. Egy Lermésze

tétöl fogva nedves, vízben bövelkedö

földön (p. Németalföldön) ilyen átvál

Lozás csak hasznos lehet; homokos he

lyen azonban (minö p. a Berlini kör

nyék) csak káros. -Mert cz állal nem
csak maga а föld változik meg1 hanem

a légkör is, s_ evvel egyiitt az egészsé

gi alkotvány, а népek jellome, élet

módja' és szokásai. ¿- Minthogy már a

fóldmivelésnek eszélyes vezérlése мы,

az erdöségeknek természeles hasznai is

elérhetök; minthogy mesierséges kerl.

alkatok, facsoportozatok és fasoroza-

fóńtosságät Egyípìoinbàn is már hosszabb

568 668 еНзшегЬёК, mínthogy а kíirtott

eŕdöségek _helyébe újjakat ültetnek Ъе,

hògy ez által a megszíínt esôket ismél

eló'csalhassák. De ideie volna, már egyszer,

hogy Béosben is a közígazgatásnak fi.

gyelme ezen pontra fordittatnék. Me'rt Ы. '

nek móg olyan emberek, kik igen iól

emlékeznek, hogy az erdöségek a kijf'

zel fekvö hegyektöl, egészen a liniaikig

terjedtek. Azon arányban, a melyben е

zek вытек, ‘a halottjegyzêkek is na

gyobb halandóságot, s а csillagàszi ta

pasztalatok nagyobb szàrazságot mutat

nak, mihez Bécsbcn még azon körülmény

is jàrul, hogy kelet felé, a Duna menlé

ben Marchfeld nagy "térségei'a lígcttájé

kokkal együtt nyugot és délfelé p'edig

a norikus Alpeseknek végágai terjedn'ek

tok s egy- dús mesterséges növényzet

fölállitása által, az anyagváltozás is

gyorsabban eszköz'ólhetö, mely az em

berek egészségére s a szükséges ned

vesség álLal a fóldnek növényzetére

nézve is oly hasznosnak mumkozik

(mini. p. Francziaországban, Belgiumban):

ezért. erdökìirtásnál s a fóldnek termö

tevésénél, mindenkor ezen mesterséges

kái-pótlására kellene gondolnunk a ter

mészetes n'óvényzemek ott, hol ш а

föld szárazsúga szükségessé Изд—А

Ludomànynak legnagyo'bb díszére vál

nélc7 ha valamely égalytanban az em

beri miveltségnek folyama s az elvadu

lás, a földnek miveltségével és elvadu

lásával hozatnék cgyenvoualba; ha meg

!nufattatnek ‚ micsoda ingadozásokon е

sett kereszlül az embarek és állatok е

gészségi állapotja és halandóságn, a

növekedö néposedés és elnéptelenite's,

az elpuszlulás, erdöültelések és erdö

irtások, a természetes vegetationak

mesterségessel való kicserélése állal s

megfordítva. Minden pont о tekintetben

történetileg nevezetes és tanulságos

volna. »
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el, melyek Stajerország, Tírolis, Salz

burg, Helvethon, Olaszország és Savo

ja Alpeseivel közvetlen összelüggésben

vannak.- Ezen slk víz- és ligettájokon

most máx' azon berzi és hévmérsékleti

változások hozatnak е16, melyek а he

gyekró'l jövö léglolyamot vonják magok

után. llyen meginditott légfolyam, to

vább terjedvén, az Alpesektöl jövö sze

lek vonalát is ide vonja, melyek ám

bátor melegebb éghajlatokból erednek,

mégís az Alpesek- és havasokon keresz

tül bolyongvàn, rövid xdö alatt sz'úkség

képpen megh'ulnek, 5 ekképpen а vá

rosok légmérsékletében gyors válto

zást hoznak eló', *) те1у leggyakoribb

forrása a sok hurntos, esúzos ós kösz

i") Mily пазу а légmérséklet változása Bécs

hen, mutatják a 60 éves csillagászi ész

leletek, melyeknek eredményeit a kö

z é p hévmérsékletnek következö számai

képezik: Január —— °; Februa'r 0°;

Marczius -l- 3°; Aprilis -l- 8°; Május

+ 13°; Június +15°; Julius + 17°;

Augusztus + 16°; September + 12°;

October »I- 8°; November+3°; De

cember 0°. Kézép mérséklele а téli

hónapoknak 156 Decembertöl 156 Маг

021и515—%°; 156 Marcziustól 156 Ju

niusig + 8 °; 1 Júniustól 1sö Augusz

tusig -l- 16° ; 1sö Augusztustól 1sö De

cemberig + 8°. Közép mérséklete az

egész esztandönek -l- 7 1312.-- Е mel

lett а legnagyobb közép hideg mérsék- _

let _ 1 °. s a legnagyobb közép meleg

mérséklet -l-17 °ban nyilvánul.  Es

mégis télben mily gyakran van 9-16

-17 °nyi hidegünk, s nyárban 27—

29 — 30 O-nyi melegünk. Midön mégìs

Lombardińban a közép hideg mérséklet

— 1 ° áll, ámbáior а hévmérö - 4 0

nál soha nagyobb hideget nem mutat7 s

nyárban majdnem soha sem tapasztal

tatik 29- 30 °nyi melegség, ámbátor

а közép meleg mérséklet sokkal nagyObb

vényes betegségeknek, s ezek következ

ményeinek a ve'rköpésck, sorvadások,

szivbántalmak, hasfolyàsok és senyveknek.

B u da pest а Dunának hatalmas hab

jai által kétfelé hasítva, ez által fölfrisi

tett levegöben részesül; s e tekintetben

azon elönnyel bir, hogy nyugali oldalán,

a budai rcgényes hegylánez fekszik, mely

itten oly gyors hévmérsékleti változást

nem hozhat elf'í, mint Bécsben, mint

hogy az Alpesekkel nem függ össze, s

különben is sok sikság fekszik mögötte;

ezenföl'úl а rákosi pusztának homokos

földje a pesti oldalou a berz-változás

па]: nem kedvez, de igenis a lég

szárazságnak. _- Ennél fogva böles

elò're való gondoskodással, màr most is

szükséges arra ügyelni, hogy Budának

erdŕísségei nem csak hogy ne rilkittassa

nak, só't inkább nagyobb szorgalommal

ápoltassanak, só’t позу maga a várnak s

Gellérthegynek környékei is árnyékos lige

tekké változlassanak által; а szép Duna

szíget szinte erdó's hely maradjon, s

Pest kön-nyékén is mindenhol sürl'í ligelek

re és fasorozatokra а legnagyobb gend

fordíttassék. A városi tanáes ezen intéz

kedéseket ugy tekintse, mint a legjobb

végrendeleti hagyományt ‚ те1уе1 unokâit

s unokáinak unokáit megörvendeçtetheti.

А,“ „nw

‘ D

mint núlunk.»- Micsoda паду ugrások

nak, kell tehát nálunk а lxévmérséklet

ben télen è_s nyáron elöfordulniok? —

Ё5 valóban, magam, is nem egyszer,

néhány om alall 10°20 —° söt egyszer

22°-nyi különbséget vettem észre а

hévmérsékletben. Könnyen elgondolllat

ni, hogy ily gyors hévváltozásnak а

legnagyobb befolyással kell lennie a be

tegségekre s а halandóságra nézve.
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Il. Nagy városok belső elren

dezéséről.

A kereskedelmi hasznokat tekintet

be sem vévén, csupán egészségi tekin

tetben, igazi szerencse azon nagy váro

sokra nézve, melyek vagy kellemes ten~

gerpartokon feküsznek, vagy nagy folya

mok által metszetnek keresztül. A moz

gó víz a levegőt is folytonos mozgásban

tartja, mi által az megtisztul és fölfri

sül, s egy kis nedvességet kölcsönöz a

levegőnek, mi által a nyomasztó és rek

kenő hőség néműleg mérsékeltetik; s

végre minden piszkot és mocskot magá

val viszi. Ha London Themse, Páris

Szajna, Florencz Arno, Turin Po, Ró

ma Tiberis folyam által nem metszet

nék keresztül, akkor kétségen kívül a ha

landóság mind ezen helyeken sokkal na

gyobb volna. Rómának főleg, úgy hiszem,

saját piszokkal terhelt gőzébe kellene

fulnia; ellenben Bécsnek sokkal jobb e

geszségi állapotja volna, ha a kis beisza

polt csatorna helyett, a Dunának vala

mely nagyobb ága, vagy maga a Duna

folyna a városon keresztül. Igy szinte

Berlin is igen sokat nyerne, ha a szeme

tes és piszkos Sprea (melynek tisztán

való tartására legujabb időkben igen sokat

költöttek) hatalmas folyammá változtat

hatnék által. A berlini éghajlatnak azon

ban hasznára van a homokos föld, mely

a száraz levegőt előmozdítja. llyen fold

je van Pestnek is. De Pestnek ezen fö

lül van hatalmas folyama is. A midőn ez

neki nagy és szerencsés jövendőt ígér;

a városnak gyorsan haladő fölvirágzásá

nál, Pestnek már mostan meg kellene

mind azt kezdenie, mi más nagy váro-~

sokban, a lakosok egészségi állapotjának

lehető előmozdítására történik. All ez

1) Széles, s ahol lehetsé

ges egy en es utczákban, minőket

London-, Berlin- és Turinban tapasztal

hatni. Zsinóregyenességű utczák ugyan,

minők Berlinben és Turinban találtatnak,

a városnak feszes egyformasági szí-nt

kölcsönöznek, de más részről ismét sza

bad légfolyammal látják el a várost. Zu

gos és görbe utczák, minőket Europä

nak több fővárosaiban láthatni, gátolják

a szabad légjáratot , kizárják a világot és

meleget, s minthogy egyszersmind a sze

gényebb sorsuak menedék helyei, min

dég nagy mennyiségü gőzt is foglalnak

magukban. Ilyen utezákban a gümőkór,

sorvadások-, sápkór-, vízkőr-, sülynek sat.

egyik termékeny góeza képződik. Ha ilyen

utczákon végig haladunk, kórgőzüket

már kellemetlen szagukon ismerjük meg, _

mely az azokban űzött mesterségek kü

lönbfélesége szerint, különböző; s vala

mint minden mesterembernek, művész

nek vagy űzérnek sajátságos arczkifeje

zése, sajátságos külleme és sajátságos kór

jelei vannak, úgy szinte ezen útczáklakó

inak is sajátságos senyves kinézésük van.
ч 2.‚ Nagy városok jó ésxczélirányos

belső elrendezése áll továbbá n a gy k ö z

térek sokaságában. Minden ujabb el

rendezésű nagy városban ezen körülmény

igen nagy figyelemre méltatik, különösen

pedig Londonban, hol a nagyszeru sok

szép térek közepei gyakran kertekkel

ültetvék be. Mellőzvén tehát azt, hogy

ezen térek a városnak mindenhol díszére

válnak, mint légrezervoirók és árnyékos

hűves kelyek is a közegészségre a leg

jótékonyabb befolyással vannak. Bécsben

ilyen térekről, a tág külvárosokban sin

csen gondoskodva, annál kevésbé a bel

városban, melynek kis zárt köre ilyen

nagy térek alapítását meg sem is engedi. .
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Megalepitásuk csak akker volnalelletsé

ges, ha a rég-i várerässégek maradvá

nyai egészen leromboltatnána'k', s a ház

tömeg belsó’ összeszoritott chaosa nyilt

váro'ssá alekittatnek 51151 Ре ste nugyen

szinte gondo'skòdnak nag'y térekrôl (me

ly'eket jövöre 15 föntartaní és sulla bee

píte'ni нет kell), de egyúttal egészen

megfeledkeznek a zöld árnyêkos h'el'yek

jótékony hatásáról. ——- He valahol, игу

Pestnek homokos t'érein kellene ilyen té

rekröl gondoskodni. Mostani keletkezésé

ben a városnak sella sem kellene térhe

lyekkel zsugorkndni. Hàla ez istennek,

Pestnek elég tére van , hogy nagyra n5

hessen. Ha tehát а jövö korra akar'unk

gondolni, ekkor a város határában nem

csak széles útczák és negy árnyékos té

rekröl, hanem

З) А vàros kellö közepén

nagy, tágas közkcrtekró'l is

kell gondoskodnunk. Mily nagy 11511025

tosságot és fölvíditàst nem nyújtallak а

Westminster Park, a St. James Park, а

Hyde Perk, e Bukingham Perk London

városa határá-ban; a Tuillcriák kertje, az

elyseusi mezök, az aggvitézek parkje,

Mars mezejével egyiitt Páris v'árosa ke

belében? Mit nem nyert Bécs várose а

várslkokon lévö szép fasorozatok- és ré

tekkel, mi által ezen egész hely már

most 15 egy nagy kertté vál'toztatott 51

1а1; lnit nem nyert Milenó új ültetvé

nyei által az Avenan és Corsón, nem

csak szépség, de egészség tekintetében

15? Az árnyékos fasorozaloknak fölvidl'

tó és jótékony hatása annyira sznkséges

sê vált mín" a nagyverosi lakosoknak, hogy

а 1101 azokat hely szííke miatt fölàllitani

nem lehet, ott az utczákat és partokat

fákkal ‘últetik be, mint Berlinben , Нат

burgben , Amsterdamban, Párisban, mely

utolsó vàros, ámbátor közkertekkel dú

san van ellátva, a Paleis ~ Royalban még

15 5 а Boulevardokon szép fasorozatok'

kal dicsekszik, melyek kétségen kivül, e

zen egyébként piszkos haztönlegek'lekói

nal; legnagyebb пат elle „этажным

remélendö пазу kitel'jedésënél kivánnl,

söt követelni lehet, ‘hng 'nng eétn~llêd
lyek vitessenek ältal 'a ylil".i$lëlììä',‘

nem pedig позу a llâzeknàk 'ègyrńâsre

veló llalmozása àltal, a léteiläk 15 а vir

rosból lassanként ‘kireke'sztesse'nek lgy

а városligetet még sokkel több 1595151

látni ') az ott keletkezó’ häzàk által e

városhez köz'elébb 1102111, 521111161ре613

lsmél ej вещем ¿lkml kellene. Allele

han meg kellene goed-elm, negy valath

egy'es embern'ek, ůgy va'tv'íärosek- es or

szágoknak is hem annyìra а ielerlêì't ‘mint

inkább а jövó'ért kellene êlhiîîk `és шап

1‹51п1о1‹.

4) А 115251151 nagy várós'okban

soha 3 , leglölebb 4 emeletnél maga 

sabbra nem kellene éplteni, mi Lof'n~

donban , àmbár széles 'nte'zàkk'al bir, igen

tekintetbe vétetik, e keskeny 111025311 vá

rosokban (Bécs, Velencze , Páris, Róma)

pedig, ú'gy szólván, semmi iigyele'mre

sem méltatik. Meg kell (011101111, mennyi

világosság, levegô', melegsêg tartóztatik

föl ez 51151 az alsó emeletek szàmára?

Mennyl' bajeknak vannak ez àltal föleg

aszolgáló-k, gyermekek és beteges embe

ген kiléve, he terhekkel vegy ëzek 1151

kül, na'ponkênt löbbször az 5ík 6ik 561

"`") Me'g most is megfoghatatlan elöttem, mi

kép lelletett ekkor, mldön Pesten isko'

lába já'rtam, azen szép gesztenye  fá

kat, melyek a vz'lros liget sétányát any

llyira diszíte'k, kivágni?  Pesten, hol

minden füszálat erannyal kellene meg

vásárolni.
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még magaagbb omeletekhe Нед mászniok?

Verfolyások , néerklìpések,V sorvadások,

zuzások, csonitörések sóft rögtön beálló

папы is gyakori következményei ezen el

rendezéanek. Ehhez még az is járul,

hogar; ez ища az alsóbh emeletek Паш

nál Шишек, hasfolyások, h_agymázok sat.

mozdíitetnak ем. —— Egy másik igen ká

ros intézkedést képeznekaz, úgynevezeit

lebújok (souterrains), a rosz 362

nek, búnnek és betegségeknek ezen

költöhelyei. .- Be van bizonyitva,

hogy Berlin , Hamburg, Bréma , Amster

dam , Rotterdam városaiban„ ezen lebú.

il)an a görvély- és gilmííkór szömyů

módon dühönlg. Berlinben nevezetesen

шаг is iavaslatok ъёъеъъек ezen kórfész

kek elmozditására, eddig azonban min

den-sikçrr nélkül. Ehhez még a sok bu

Зацепив; és. панаме megfertözések já

ruloak a> tepgierparti, városolçbaq ; nálunlç

Ют, @am [зацепи темам. ki а. may'

Inázok es sulgölc, Tudtomra Pestnek ré

gibb {пептид ‘) szinte léteznek ilyen nya

valyabarlangokî, melyekei min; emberi

lakokat mindenünnen мамаш kellone.

Lîoigix,dourbanß ezen földalaLti lakokat is.

lxégjráiraioalla?kká4 tn_dják тет); az жал, hogy

a lebújok kör'úl lév6 szabad tért vasros

télyzattal veszik körül; azonban щ is pa

naszok emeltetnek az azokban gyakron u

ralkodó hetegségek fölött.

â), A; панк ёриЬзеъе (Аг

chiamava).l Ez maid nem лишаешь más

féle: Általában véve , nagy városokban,

hola balzak На щгеКге vannak nagyon

ösazeszmiána (тешат, Velencze), ud

varolr gyakran maid nem egészen-hiányza

*) вы sajnosan tapasztaljuk, lìogy árvíz óta

а városnak legujabb hel-yein- is, igen

sok ilyeu lebújos ház épült., Szenk.

nak, úgy hogy a hábsó szoba-sorok a

le-vegöt a mellsö ablakoktól kapják, mi

által nagy légpangás ногами е1б. Páris

ban az udvarok-at. а sok szép passage pó

tol-ja, (másutt bazaroknak nevezletnek s

magában a városlbanl ogy _új várost ké.

резней). Paris passage-ai, melyek nem

csak egész “тёк hosszában, hanem kü

lönféle. symelricus kanyarulatokban, а

házak tömkelegén is vonódnak kereszt'úl,

nom csak a város dísze és közlekedése,

hanem а nép egészsége tekinteléblíl is

igen fomosak; minthogy анаши а vilá

gosság, vleireglí és melegség szabad beiá»

rást nyernek az embßri lakokba. Minde

вши, hol valamely vá'ros- rendszeresen

tovább, épiuetik (miml p. Pesten), ezen

защити, mind адов réßßekben, МПа»

vöben a városnak nagyobb összetorlódáy

вы. remélhetni, а [ёгЬап-ёрпёзй tervben

fol kellene тащишь Bécsbeu többnyire

mély épületek vannak, mi által az ut

czák igen tàvol es_nek egymásiól. ‘j Az

egyszerů vagy .kettó's bázsoroknak is,

kevéa kivétellel, Csak kis udyaraik

(Lichthöfe) vamnak,A mely-ek дикарь ogy

4, 5, 6; emeleten keresztül nyúló штат

hez, núm» ogy udvarhoz hasonlílanak Eg

zen1 iömlövel a pinczókben határosak mind

valamennyi omelet,an árnyékszékei, gyak

ran a ранены együtt, Minthogy рейд;

а 116136 szobasoroknak ezen udwarbóly

kellene a Iegezükségesehb élelelemet

*) Ez az álial is történt, hogy gyakran keltò's

házsorok egymással határosak, mi» ál

вы а közlekedés, és a köz-egészség so

kat. szenvednek. Legújabb idöben. ezen

bajt is. általla'tták, s mind két. bajnak

új ucha-áttörésekkel, s hol ez többé

man;` voll. lehetséges, szélesebb passa

ger-ok мы двусведекеюкъ venni. Ez

által., a. kiizönsufagA nagyobb kéjelmére,

úi заев ишак аммиак,
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а 1ечез61—11арпйок, 0111161 láthatni, hogy

ezen szobáknak levegíí helyett gó'zzel

(kórgerjjel), világosság helyett hideggel

65 nedvessé'ggel kell eltelve lenniök. 

Ehhez még az is járul, hogy olyan esa

ládok, melyek egész lakokat foglalnak el,

osaládjokat (gyermekeiket és cselédjeiket)

ezen 56161 65 b'údös szobákba helyeztetik,

- a те1156 vilâgos téreket pedig csak 6152

65 társasági termek gyanánt használják;

tovàbbá, hogy sok szegényebb család

mint zsellér számos gyermekével éppen

ezen szobákba költözködik. Mi csoda hát,

ha ilyen lakások nagy száma miatt, а gör

vély, angol-, gìlmökór, а szemgyula

dások, 65 161111 görcshurutok városunk-‘

ban valóságos iárványként uralkodnak?

Mi csuda, ha Bécsnekilakossága 111110161

kor mintegy ösztönszertlleg a szabadba

rohan, а nélkülazonban, hogy ez âltal

а jövó' nemzedéket minden rosz 11111101

1102п1611уе11161 tökéletesen megóvni képes

volna; minthogy ilyen lakàsokban а leg

eègészségesebb gyermekek is egyetlen egy

161 alattl meggörvélyesednek, mig végre

a serdülö korban vérköpésben vagy gü

m6kórban elhalnak, vagy ezen sorsot ki

kerülve, gyenge és beteges emberekké

nönek föl. Ezen elrendezéséta lakhelyek

nek 11116 р616а gyanànt akartam 1616111

1а111, hogy hazíxm virágzásnak 111661116

városában ilyen rosz állapotok, a 3011011

66 nemzedék hasznára 65 javàra, elke

11111055011011.*) Ezen elrendezésböl továb

 

*) Ёг1е11е265ет folytában, melyet ime 11а

zámmal közleni szerencsém vagyonI mind

inkább ki fog tünni az, miszerint igazán

véve kevés ága van a polgári igazga

tásnak, hol az orvosok véleményét ki

 tudnì nem volna szükséges, 561 kitudni

nem kellene. -Az úgynevezett tanácsi

szépitésì-biztosságok (inkább egészségi

bá még azon baj is szárinazik, hogy а

nedveség а 52от5266 árnyékszékek-, p3

ezékbc'íl (melyekbó'l a'moslék a csatornák

ba _folyik vagy tán 'nein is folyik) s

több ilynemü piszokzugokból szinte ezen

úgynevezett udvarokban fekvö kutakba

átszivárog, 5 vizük ekképpen sókkal és

állati részekkel túlterheltetik. Mi csuda

hät, ha ezen vlz, ivó és konyhavíz гуа—

nánt has'ználtatva, a gyermekeket siny

lökké teszi; s korosább egyéneknél is

hasfolyást, emésznehézséget, gyakran

hányást s utóbb még senyveket is okoz,
rnelyeknek okait az orvosok neml 15 gya

nítják, minthogymindenre inkább gon

dolnak, mint a kútvizekre.

6) Újonan ép'últ házakban

való lakás. Nagy városokban minde

n'útt külön tanácsi biztosságok vannak,

melyek az újonan éplllt házakat megte

kintik. Ezeknek kötelességében állana,

az ilyen házakbani költözködést mindad

dig szorosan eltiltani, mig azok tökéiete

sen ki nem száradtak s àltalában minden

eltávolitva nìncsen , mi a lakosok 03652

ségére nézve káros befolyással lehetne.

De boldog isteu, mily módon 1161161

nek ezen rendörségi szabályok. Bécsben ")

biztosságoknak kellene azokat nevezni,

тег1 а legeleö mindenek fólött a köze

gészség, s az e czélra vezetö szabá

lyok úgy is mindenkor a szépitést is e

lömozditják) azonban távolvannak attól,

hogy ilyesmire gondoljanak; mintha а

külszépséggel már minden meg volna

téve, habár a ház belseje a legroszab

bul volna is elrendezve. Minden пазу

.városnak egy függetlee e gés zségi

tanácsc sal kellene birnia, melyr foly

vást nem csak a föváros, hanem az e

gész tartomány köz egészsége i'ólött

örködnék.

i“) Pesten is. Sz.
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legalább, egy újonnan épült ház még

födélA alam: sincsen, a falak még ki sem

vakolvák, s a lakok már is bérbel adatnak,

s azokba a hérlök, mihelyt az ablakok és

az ajt'ó-szúrfák befalazvák, azonnal be is

költözködnek. Ezenv nedves так most

már kifestetnek, az asztalos munkák fir

násszal bemâzoltatnak, s az ekkép e

gészségtclen, sô't egykoron mérch изб—

sölgésnek minden elemeivel túltelt szo

bákba, most már lakni mennck a bérlök;

gyakran ó'szkor ,« mìdön цап ajtók és` ab

lakoknál a kályha melege, a mésznek,

agyagnak, terpelìn-nek, a nedves ásváńy

festékeknek gözei, а falak vízgözei, a ki

gözölgö анш- anyagokkal össze vegyülnek,

hogy а läkókat - rövid idô' alatt egész

élet'úkre Юаню silányilsák, vagy, ha az

ellentálló erö csekélycbb, azonnalv mcg

is öljék. Afig hínném, ha saját tapaszta~

iásemból nem gyözödtem volna meg,

mìly veszcdeimes alakban lépnek föl ós

folynak le iiyen lakokban, a különféle- Ш

. dö'nyavalyák , csúzfájdalmak , {ша-ш,

hasmeńések , havadzásí görcsök, fogfájá'

sok, szemgyuìadások sat? míly nagy a~

rânyiag ezen házakban a halandóság?«-

Ezen rosz ällapotot legközelébb 'a há'zad'ó

miabtì gondoskodás okozza, továbbá а

hânulajdonosoknak hâzbér (а beépitett

tökének kamaljai) miatli зовёшь Neveli

pedjgl azon szándék, mely szeçiut а

tó'ke értékét miuéll magesahbra emelni

сшивать, solid ершик helyett, csak

ajtók- ép abläkoirbó! álió fellegbázakat é

pítenek, csak hogy miné] több lakokat

nyerjenek` De ezen hamarjában készitett

aitók és ablauka тётю idŕí. шипа egyu'íl

egyig шагает és мешавшей, s így a

légvonalnak igazán' mondva „пунш van

az ямб, дымы,- akár ай“. Mìnthogy

ее: штатива-Ревъеп-йвутсе igy van, ou

is ezen körülmény áldozatjait kivánni

Гоша *) '

7'., A városok tisztas'ága.

Ez ol'yan pont, melyet majd nem minden

пазу városban, többé kevesbé figyelem

re mé'ltatnak. Mint tisztaság példányát itt

ismét London roppant vá'rosát (valamint

a~ wbbi angol városokat is kevés шею}.

1е1) s Florenczet lehet таз-штат; ezek

nek ellenkezöje pedig Páris, mely sok

nyil't mocsok-csatornái s piszok zugai mi'

аи, régi nevét Lutetíae Parisiorum még

most is joggal tartja meg. Berlin'ís fed-`

dést érdemel ezen пут csatornák mía'tt,_

melyeknek mocsoktartalma a Spreat igen

nagyon eltísztátalanflja. De leguagyobb

V"E) Idején volna, mielölt egy állandó sv az

orvosnagy elnöksége alatt létezö egéáz

ségi tanács fólállíttatnék, Magyaror

szág leendö fövárosában , hol; m'ég вдв—

csen minden eikontározva, egy меде-д

lemas egészségí biztosságot»létesfteui„

mely az egészségre kárcsan ható álla

potoknak legfìnomabb részleteit, az itt*

elöadon al'ap szerint, ротозеи magma

дыша , hogy elöbb низы» вдев bime

ságnak tudosíßásai, a [буйков е!

rendezése tekintelében hpzandó törvé

nyes sza'bályoknak alapjaul'szolgálbassa

пай. Az аиром е ЬеНШесЬеп‚йз-рё1—

dányul Swlgálhamánakßmnkf om»

usyßnis winden [шедшим наши

pontos biztosságìA vizsgálatok elözifc

meg. lelenleg a halan'dóság отд—‚ан!—

nyai és vál'tozásainak ведающим?

dásaì, csodálaçra mélgó pqnoossággqì

папаши végbe. Mi csuda щ, ha min

denröl elöbb a legpontosabban шас

síwa lévén, az ország рига, mind be

mind ki felé, a детищем Ьабфюг

zatokat ноты. Nem kellenee лапши:

ezen надувает példát kicsjn hen utá

noznunk? Iiyen hasznos biz sságnak

Iébrehozatalâban, poda'g,l a buda'pesti

királyi orvosegyesület, тёщи. közvœ

ve, részint közvetlenül legtöbbßt.v te

Пете.

3f `
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szemrehányást érdemelnek e tekintetben

Róma (is világvârosa, s a nagyv múlttel

lairó Velencze, hanyatlàsa óta, hol a

niszekkal telt és pango csatornák nyárban

valóban igen nehéz levego't terjesztcnek.

És valóban csaka város sziget-helyzetének

lehet köszönni , hogy ezen kör'ulmény

még sokkel súlyosben nem nehezedik e
lekosok egészségére. Mìly mesterileg ke

zeltetik máx' hosszabb idó' óta а tisztaság

_Bécs városában, ezt nem lehet eléggé

magasztalni. Nem csak а sár- és p'ócze

csatornák vannak lttîmindenhol belödve,

hanem lassanként mlnden büdös csator

nàkat és patakokat is födelzettel látnak

el; minden а Wien folyóba ömlö vízár

kokat külön~csatornákba vezettek; mi ál

tal nem csak а szem-, orr- és tüdökre,

lianem ez összes népességnek köz egész

ségére is a legjótékonyabb hatás gyako

roltaték. Meg vagyok'gyözödve, mikép

ezen rendszabály maga, a halendóságet

legalább 1 szàztollval, he nem tobbel,

kisebblteni fogja. A Béosre szórt dicsé

retet fàjdalom nem lehet egyuttal Ma

gyarország fövárosára is szórni. A sok

kövezetlen és rosszul kövezett utcza és

tér; a têreknek és mellékutczáknak hiá

_nyos tisztítása; a több régi külvárosok

ban létezë födetlen vl'zárkok, a légkört

egyrészt kiàllhatatlan porral, más részt
pedig àrtalmas gôzökkel terhelik meg;l s

Pest vàrosa ismét csak kedvezö helyze

tének köszönheti, hogy ez által e llalan

dóság tetemesen nem öregbul, ámbátor

ezen körülmények által kétség kivul sok

betegségnek magva llintetik el.

8) Nagy kórházak-, kaszár

nyàk, boncztermek, ищешь,

veg`ytani дать, tilnárml'íhe

lyelv, b6rgyárek-, nagy vágo

helyek-„mosóhelyeknek sat. а

v_älrosek, vagy legalább az i

gennép es házek hetárából va

ló eltávolltása. Ha ezen tárgyat

részletesen akarnám* elô'adni, úgy egy е

gész kötetet kellene összeirnom. Mostan»

ság elég legyen annyit mondanom, hogy

ilynenlfí épületek- és intézetekben nem csak

sajátságos betegségek *) tenyáznak, ha

nem hogy az ilyen intézetekben szükség

képpen fejlödö göz а szomszédság la~

koseira ,is elterjed. Igen jól emlékezem,
hogy midön а cholera másodízben ural~ l

kodott, az e közönséges kórház каш! sok
kel erösben dühöngött, mintmásutlt; hogy

ahagymáz 2 év elô'tt e nagy vágószéktöl

indulván ki terjedett el a, wieden- külvá

rosban. Ismerjük hirlapokból ezen pana

szokat, melyek legújabban а London ví»

rosa kebelében lekvö temctc'ik ellen emel

tetnek. És velóban, ha fontolóra vesz

szilk ezt , mikép nagy kórházekban а

hegymáz-, gümökór, kórházi fene, s

gyermekágyas láznak helyjárványai; le

lenczházakban az újsz'ulöttek szemgyula

dásai s а vérhas maid nem kifogyhatat

lanul dühöngnek; kaszárnyàkban ать,

az egyiptomi szemgyuladás mindég оц—

honosak; mikép majd nem minden gyár

nek` sajátságos betegségei vannak; mikép

a köz nevelö házek is ilyeknek kedvez

 

Naponként várunk egy értekezést, a Bécs

melletti salamìasó- és kénsavgyárakben

dolgozó munkások sajátságos betegsé

geikröl. Alig volna érdemesebb és ju

talomre méltóbb munka, mint а hely

járványokat és halandóságot minden е

gyes negyobb gyárben kikntatni. Látnì

lehetne akker, mlly sokféleképpen hajt

je be itten a halál kiszemelt áldoza-tjait;

de egyúttel azt is meg fognánk onged

nì, hogy gözkörük nincsen káros befo

lyás nélkül a környék lakosaira nézve,

mégpedig annál kevésbé, minél népe

sebb ezen környék.



Μ" νέιοεο!ε !ιοιο886Βοι. - Τϋ!ιἐιιγ!!.ὅ!.

πο!‹ ή: ει!ι!ιοι·-ει Μ: !Βει:€ει!!ιεπει!‹ Μιο

!εεεόΒιέ!ιοπ ει!! πω!! Βοπ6οε!‹ο‹!π!, πο"

!!γποπι!! !πιό:ει!ο!‹ (!εΒει!ε!!ι!ι π:ο!ι, ιιιο!γο!‹

ει !‹ϋι·πγἐ!κ!ιοπ !όιε:πε!ι) ει νίιι·οε !ιε!ιε!ἐ!ιὅΙ

ο!ιεινο!!ιειεεε=ιπει!:. Ε: ν:ι!ι5!ιειπ Βο!Βει- ό:

Ριππο:!ειοι·ε:έιε!ιειπ πιέιι· ιποετ ιε ει παππ

ειιι·ιοπιε!πγτ (Βιιιπππ!ειπι!) 8γἐτει!ι!‹ει! Μι

!ιειιπι ε!ιο!νο, ει ιπ!Β ει:ο!ε ει νέιι·οεο!ιπό! ιιι!πι!

ιπ!ιε'ι!ι!ι ε!ιέινο!Μει!πει!κ. 8 πει !Βει: ει: ει

!ι!ι·, ιπο!γ 82δ]τό! ε:ε3ιι·ει ιονειΒ!ι ιοτιοι!,

ιιι!ε:ει·!π!. Βόοε!ιεπ ει Βι·ιΒιιιοπειιι-τ Με

Βγειι·ιπειιπει!ε ε:ειπιει!ε νο!πει, ει!‹!‹οι ο:επ

ιεπόε:ει!ιέι!γι παπι !ο!ιοιπο ε!ό%ό πιει€ειε:

ιει!π!. Ροειεπ ο:οπ ροπι, όρροπ ιποειπι!

ι!ι!π ει "όψει νιι·ειε:ειεπει!ι ει!πειι· ιικ!ιι!π!,

ει !οεπειΒγο!ι!ι ίιΒγο!οιπτο ιπό!ιό. Α Βιώ

ιει!‹πει!‹ ε:ε'ιτπϋ:6εο ει νότο: !ιο!ιο!ἐ!›ὅ!,

8:!!!£5ἔιΒ!ι82 !ιέρεει, νει" ει ι·έιΒοει μπε:

ιε!τει, νει" ροι!!Β ει Βιιπει-τειιι·ει, πι: πιει

Βειι6! ει νε!ιοει6! ο!όε πει,ιι·γ ι!ινο!ε:58,ι·ει-

πιοει πιἐἔ !ιιιππγειι ωτιέππειπό!ι ιποιι·.

Βο!ι!ιει! πει,ιιγο!ι!ι πε!ιό:εό88ε! ιίιι·πει ε: πΧ

!ωτ, πει ει "επι ει νειτοε !ω!ιο!ό!ιοπ

πιει: ί6!ει!!Ηνει !οπιιἐπε!‹; ει !ει!ιοεο!επει!κ ε!‹

!‹οι· !ιοεε:ι! ισα, !‹ε!!επο ει !ιιειϋι, εδω ε

ει 8γειτει!επει!ι ιπότΒοε ε:πε:ειτ πγο!π!ϋ!ι, ε

ἐρροπ ει:οπ τω: ει!!ειρο!!ιειπ τἑε:εει!!π!ϋ!‹,

ιπε!χ!ιοπ Βέσε νότο:: ι·έε:ειει!! ῇε!οπ!οἔ ει:

ει!ιει!, πο” ει πο” ιποεό- όε ιιιιιίιι·-ιιιί!!ιο

!γιι!ι, ει πὅτἔγἔιιει!‹, ει !οειὅ- 6ε ε:ειρρειποειιιϋ

!ιε!γο!ε, ει εο!‹ νοἔγ!ειπ! ιει·πιόπγ-Βγειτει!ι, ει

ιιιέιι· ῇο!οπ!ο<ἐ ι·ορρειπτ τϋιποΒιι !‹ϋ:ϋπεἐΒεε

!κόι!ιει:,:ι!ε!επο:-, πω, ε!ιπο!ιότ-,ε'ιι·νει- ό:

8γ6ιππει:ει!‹!‹ει! οΒγιιιι, - ει εο!‹ !ιει::έιτπγει

εειι.-- ιπ!πι! ει νἔιΙ°08 !ιο!ιο!ό!ιοπ !ότε:πο!ε

Ε:ει!: ιιιειπ !‹!!‹! ει: ιοΒιει !!ιι.πι επι: πο” ει:

ε!ε!ιέρροπ ιεπόε:ε!! νίιι·οε, πειιι οεει!‹ ιΒεπ

εο!‹ πειΒγο!ι!ι ό: !ε!εο!ι!ι !‹όι·Βόο:οι ίο8!ει!

 

*) Πεει!ε ιϋνι‹! !ι!δνο! ο: αδ!! νο!! ει!!ιει!ιπιιιι!ι

Μ· Τ!ιοτεειει πιινόπ νΞεο!6 !ονει!;-ειοειάοΦ

ιπιέι!ιειπ ω” 5:!πτε ει ιπόιιπϋ!ι-ει!ιειι!επιιέ

!ιειπ κι ει !ιει;;γιιιε5:τ Μπι. !ιο!γιειι·νέιπγι

ε:επι!ό!!ιοτπ!. ε

Τ!!!

ιπειεει!ιειπ, !ιειποπι πο" ει: εΒόε: νέι·οε !ε,

ε:οπ !πτό:οιε!‹ ἔὅ:ότ6'! ειι!ιειινει, ε" πειρ,ιγ·

!ιόι·ἔόο:ο:εἱ νειπ ὲτει!ει!‹ιι!νει, !ιοΒγ ει!κιι!ϋπιπΐ

Με, ει νειι·οε !όΒ!εϋι·ό!ιεπ !ε!ιε;;ὅ ε:οε:πο

πιο!‹ (θειεειι·ιοπ) !ώνοι!κε:ιό!ιοπ, ει ω» Γό

!ο!ι!ι ειπ!ίω!ι !ιοιοἔεἐἔε!‹επ !ι!νι1!, ει !ιο

νοπγ 65 Μι!! οεύ:πει!‹, ει !εϋε:νέπιπο!:,

!ιιιτιιτο!επει!κ, !ιϋ!‹- 68 :!!ιει-!‹ϋ!ιϋΒἐεπε!‹,

(Κοιιο!ι- ιι. ειει!ιπιει!!εο!ιετ Πιιειεπ) εινόι

!‹ϋρόε-, !ιειειποπόε-, ιπό!ινόι!ο!γίιε 68 τοιιι!-

ε!!εποε !ιεινειι!:ειεπει!ι, ει !ει!ι!”ε!‹ὲ!γε!κ- ό:

πό'υΒιι!ομ!κπο!ε, ει:οπ !ι!!!ϋπιπ!έ!π !ιειῇ‹ι!ε!ιει!

οΒγ!!!τ, πιο!γε·!‹ ει εειιέιεειεοε πιοε!ετεέΒιι!:

Μ! ε:ειιπιει:πει!‹, πιω ο!.!!ιοποεο!επει!ι !ιο!!

!οππιϋ!‹, ε ει !ιει!ειπι!όε6Βοι ιειοπι€εοπ πει

νο!π!ϋ!‹.

!!Ι.ΝειΒγνἔιι·οεο!‹ 6`!οτε:οι·οιτὅ!.

Ι, Α ω” ε :οι ο!‹ (Α!!ιιιοπιει.) Ε

:ο!‹ιο ιιΒγειπ πο” νειι·οεο!ι!ιειπ ιπ!π‹!επ!ιο!

ι!ιοεέτοιιιο πιό!ιό ἔσω! !”οτε!!ιτειι!!ι, επωά

ει:ει!!ει! ιπι€ειε ει ιεδρε:οιο!ι ει:ο!‹, πιο!γε!:

ε!τοιπ!ειε, !ιειιπ!ε!ιέιε, πιοΒ!ει!.6:ιε!έει, ι!ιο8-'

ιπότΒε:έε Με! εο!‹ οιπ!ιει·πε!ι .ό!οιόι. νε:

ε:οι!ε!οτιι!ιο ι!ϋπι!!κ, εδτ επι πγι!νειπ Με·

εειπ νει" εγοι·εειπ-- πιο;; !ε εοπιιπιεί!.!!:.

ει) Α !ιέιει !!!ει6!εἔ: πει" νειι·οεο!ε

πει ει€όε: Βιι!γέι!ε, οεοτὸἔι!‹, πγει!ει!ι !ιειιιει!

πει!ι, ιπε!γε!ι ει !αι!!ϋ!ι!ϋπ , νει!ειιιι!πι πει

!ιιπ!‹ ιε,

ιποενι:πε,ει!εειιπει!ι, ιπἰπο!‹ !εϋνο!!ιο:τέ!ιοπ

οεει!‹ ει: εΒόε:εόΒεε ιπειι!ιει !ιοοεειιιειι!!ε ει_

νε'ιεό!ιε!γιο. ΝειΒγ νειι·οεο!α!ιειιι @επ πω!

ιπέ8 ει !‹ιι!ϋπ!ιϋ:ὅ ιπόε:ειτοεο!ι Με! πιο8

νειεειι!οι!. ιπειι!ιει-τ!ειτει!ιο!κ (ε:ειι·νειεπιειιι!ιει,

πω, εοιιἐε,·!ιιι!‹ει) ει εοτοπιιιό!ιοπ Μ!

!‹ϋ:ϋε τειπότο!ιοΕ!ιειπ ιειτιει!πει!ε ν!εε:ει, ε

ιπ!π‹!επ!ιοι· οεει!‹ ει νέιιεπι νει!ό Π18ιε!ιει Επι-ι

οεειιιιειιι!ε ει νέιτοε!ιει. Ε:οπ !ιιϋ:ϋε !.ειπόιιο

!‹ο!ι!ιειπ ει πιειι!ιει , ιπ!ο!ὅι! Ιονέεει!πέι!ι, πιό-π

εοε!ε:οι! ν!:ε8ει!ειι ει!ει νειτε!!!‹, ει νι55:ει

πιειι·ει(!ι ιπειι!ιει ροι!!ε ε:ει!ιειι! !ενεἔὅ!ιεπ όε

ο

ει εοι·οιπρόΕ ε!διι !ι!:τοεει8ι!ειθ
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jó legelô'n lassanként fö'üdül. Béesben ez

u'lolsö jótêkony körny'úlállàs egészen hi

ànyzik ; s az idehajtott marha végrement

törvényszéki vizsgálat után, a mészáro

sok által azonnal а városba s az ott léte

zó' istállókba hajtatìk. Minthogy pedig be

hajtott marhánál, a betegségek gyakran

bágyadtságnak tulajdonlttatnak; а . vá

rosban pedig közös tanórokok és legelök

nincsenek: enuek következtében a bebo

csátott шах-па minden további rendô'rsé

gi fölvigyázat alól föl van mentve. Az с

gyes mészárosok istállóiban azonban a

marha egymáshoz szorítva, büdös leve

göben és saját ganéjában fetrcng, s több

nyire mind addig, mig levágatik, minden

eleség nélk'úl van. Mily könnyen гема

hetik ki az elbágyadt es éhezö, saját ga-.

néìában штаб m'arhànál a húsnak va

]amely kóros `mivolta, me'lyért aztán а

lakosoknak k'ellïlakolniok. Ezen odavetett

eszmék elege'ndöleg mutatják ki azen el

vet, mely-hez képest Magyarország fövú

rosának is -jövöb'en a vàgó -marhával bán

nia kell. Figyelmet »érdemel e tekintetben

n'iégiazis, Чищу а hús kivágásának, mint

Loiidoüban, Münchenben, csak пазу kö

zös és flégjárat-os csarnokokban , nem pc

dig `egyes k-is Amésza'airszékekben kellene

t'órténnie; minthogy ekképpen a tiszta

ság- mérték-s hús jóságára valófölügyelés

sokkal könnyebben eszközöllxetó'.

A пазу húsfogyasztás тент ilyen

városokban el nem ker'ulhetö az, misle

l'int sok hús el ne romoljék. Ezt а тё

szárosok mind addig, mig lehctséges, je'g

àltaligyekeznek clháritani. —— De jégen

sem lehet a =húst mindég jó karban tön

tartani. Mi történik ilyen elromlott hús

sal más nagy városokban, azt ncm tu

dom; nàlunk azonban azt а henlescknek

adják el, kik azt kifüstölik s úgy ynevo

vezett krajczáros kolbászokra (Kremer

щите!) 4dolgozzálc föl. Ezen kedveucz

ételök a bécsieknek tehát I nagyobb

részt romlott húsból áll, s e szerintez

is a szegényebb néposztály nevezetesebb

kórokainak cgyike lehet. Ehhez járulnak
még az olesó Ifrankfurti kolbászok, s а

drága de igen kedvelt. salamik,~melyeknek

mindenikében a kolbász-méreg nagy sze

repet játszik, fölcg pedig a salámikban,

melyek nem mindég Veronában , hanem

nagyobbrészt Magyarországban s ogy

ròszt Ausztriában is készülnek. - Ногу

ilyen gyártásrn а lehclf'í -legroszabb, só't

beteg állatok húsa is, különösen pedig а

kövér disznóhús használtatik, ez шаг

igen sokszor bizonyittatott be. Még ó

melygöbbé teszi сиси kolbászokkuli élést

azon körülmény, hogy gyàrtàsukra min

dsnnemi'i állatokuak, só’t a marhadögben

elesetteknek, bélei is fölhasználtatnak. —

ltt Béesben legalább egy különös merke

dési társulat fedeztetett ŕól, mely ilyen

hurkabelek miatt, Salami gyàrtók és а

barmászati iskola házszolgài közt àllottlön.

Ь) A kenyeret sehol sem éri

valamely különös gáncs. -Legszebb és

legegyformább kenyere van kétség kiv'úl

London méreg-dràga városának, ezután

pedig а svajczi városoknak; legkil'unöbb

luxus-süteménye pedig Béesnek, melynek

készitéséhez liszta bánáti buza használ

tatik. Magyarországnak `[2311151 kenyere a

zonban, mint tudva van, a legjobb és

legszebb kenyér az egész. világon. Páris

ban máris panaszok emelkedtek, hogya

kenyér hamaggal, gipszszel és krétával

megfertöztetve fordul eló’. Vegy-bontások

штамма, melyeket a bécsi luxus

süteménnyel létettem, kisült, hogy e

gyes esetekben itt is hamag találtalik.

Ez okból nagy városokban а luxus-Sute
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ménynekis Szigorubb fölügyelés alatt kel

l'ene тенте. A közönséges silt'emény pc

ldig nagy városokban az мы lészen gya

nússá, hogy nem csak bab-, borsó- és

Gohos liszt vegyittetik hozzá, hanem a-`

zon lfolül m'ég а lönmaradt, el nem adott

(régan-sìllt') kenyeret is a frissel gy'úrják

össze, minek kövelkez'tébcn a vkenyér

nek gyakran savanyú, dohos, penészes

szaga sat.. van.

d) A burgonyá k, bár igen láp

так, mégi's mérges yhatáisuak, ha azok

ban a burgonyal'œolanin) lejlödik Ы.—

Ez akkor történik, midön csirá'znak. És

mégis, most éppen tavaszkor, midän-e

_sorokat irom, Bécsnek 'piaczain minden

hol csirázó burgonyákat látok árulgatni.

d) Nagy város`okban azonban sem

minemíí tápszer sem szolgáltat oly gyak

ran ulkalmat betegségekro, mint a gyn

mölcs. A nyereség -vágytól ösztönöz

tetve a szegény falusi nép az érotlcn

gyümölcsöt a városba viszi, hol bizws

arról, hogy vevöre talál. Ezen körlll

mérry löleg az éjszakiabb városokban ér

demel flgyelmet, mint London~, Amster

dam-, Rotterdam, Berlinben, Svajcz ne

veze'ftesb városaiban, söt München- és

Bécsben is; >lovábbz'a az is tekintetbe ve

endô, hogy éppen a 'rìlkább gyümölcsnc

mek (dinyék, baraczko'k) émllenül jö

'nek ki a mcleg-liázakból; hogy minden

gyümölcs között az elsô’ gyümölcs éretle

` nül fogyasztatik el;‘vég`re hogy minden

gyümölcs, melyet éretlen korában a szél

a fàkról lever, a városba hozatik, és

vagy elemésztelik, vagy a czukrászok

пай ós szakúcsoknak adatik el, kik azt,

eczetbe és czukorba csmálják; az есть

azonban löbbnyire rézzel és más növényi

csipö's anyagokkal van meghamisllva.

2., Az italok.

а) Nagy városok-nak legnagyobb os

tor-a kétségkivül а téj. Mindenki ismcr

ni fogja közülünk азов panaszokat, me

]'y'ek e tekinletben yPáris» és Londonban

степеней. A Bôcsben árultatni szokott

tejnek vegybontásai kimu't'atlák, 'hogy az:

hamag, kréta-, (Rajszky, Heller), kemé

nyitö-, fehérnye-, tojás sárgája- (Hell-cr)

liszt, szappannal (Rajszliy, Heller) mog

{впадете szokott olöfordulni. Ezeken

kivl'rl még borjúvclö és horg-élcg _'--a

hor-ganyedényektííl l-« is találtatik fbon

ne. —- Az elsó'bben emli'tett anyagok

à téj-alvás elkcrülése végelt vegyit

tetuek a téjhez, az utóbbiak pedig а

zért, hogy a big téj tejfüllé (inert a

nagy városi'ak mindég csak идти, téj

sůrütlakarn-ak) válloziassék знал. —— На

mogfontoljuk, mlly sokféleképpen és mó

don használtatik a téj; »hány gyermek

növeltetik fdl szàrazon , azaz anyaléj né!

kül: lehet-e а dolgoknak ilyetén állásà

nál csodálkozuunk, hogy a gycrmekek

az elsö napsugárral s az clsô' táp~csöppel, ‚

'eg-yszersmind a görvély, güm6k, angol-,

gilisztakórnak (czen divatnyavälyáinknak)

elemoit is magokba szlvják, s életüknek

már elsíí napjától kezdve gyomorégelés-,

hányás-,hasmenés, rángályban (Ecolamp

sia) ’szenvednelß

6) Koros közönségrc nézve pedig

nom kevésbó rosz befolyással vannak a

sok egyszerü és összetett léles Ценой.—

Maid nem hihetetlen, .mennyi léles ital

fogyaszlatik ei, föleg Angliában és Né

metalföldön. De náluuk is napról парт

szaporodnak а pálinka-gyárak, a bor, sör

és pálinkaházak , а ‘НКбг-Ьбдёк. Egyik fo

lyamodás a 4mäsikat éri, melyben ilynemû

üzérkedésre -szahadalomért esedeznek, —
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Nagy városok belegségei. - Töltényitöl,

Tudván már most ezt, hànyféle gyógy

és orvosszcrek kevertetnek — engedc

lemmel és engedelemknélkül -ezen le

párolt és föstett vizek- és lelekhez, (Ша

los és keserl'í так, virágok, héjak, gy'ó

kerek , bódâr anyagok , sô’t balzsamok és

illó-olajak is): lehetctlen többé esudálkoz

nunk, hogy а vàrosi lakosok közt a vérf l

lolyásek, gyuladások, gutaiitések, iszá

kosok ó'rültsége, a vl'zkórok, .májbántel

mak, rászt és komorkórral, a köszvény

következményeivel egyi'ltt, elfejult nemi

ösztön és erkölestelensc'g _oly gyakran

fordulnak eló'. —-— Mérgesen hat nein rit

kán az égettbor пазу kozmás 'olej-tartel

ma s nella burgonyal (Solanin) tartalma

àltal is. Borainkban borlelen (mestersége

sen hozzájok vegyitve) és föstanyagon

kivül, R а j s z k y semmi idegenszerü részt

nem fedezett löl. Heller kivéœlképpen

néha timsót lalált benne. Serben azon

ban H elle r e Sabinànak, Stramoniumnak

és több más bódár és keserü növények

létezését gyanitja (innét lehet а mi, sör

seprô'nknek fanyer es keserl'í izét lma

gyarázni) s ezt fô'leg az úgy nevezett ke

seríî»selben. ~ Nem volna-e már

egyszcr itt az idf'i. az iszàkosság bl'íné

nek s a le'les italok ártalmassàgànak, nem

velamely új gyógymód által (Hahnemann

módjára), nem is mérsêkleti egyletek,

hanem szigoru törvények lés szoros

rondf'írségi szahályok àltal elejét venni?

3. Kisebb élelrendi czikkek.

Az iper most már annyira haladott

hogy minden darab kenyérnek, melyet

szájunkba vcszünk, minden pohár bor

nak, melyet lenyel'únk, minden csepp or

. vosságnak, mellyel élünk, gyanús szlll

ben kell eló'ttiink föltůnnie. — Minél na

gyobb e vàros, annál tinomabb és kiter

jedtebb a hamisitás, nlegferlöztetés és csa

lás. Franczie, Belga és Angolorszeg e

részben tanubizonyságul szolgálhatnak.

De nem csak ezen országok nagy váro

saiban, hanem Béesben is v:lz ugorkát és

káprit rézzel megfertäztetve talàlták; móz

benlisztet és szörpöl; eczetben kénsavet,

föstanyagokat, imelygyökeret. (Bertram

wurzel) fedcztek Го]; а kávét növényzöld-l

és vasvitriollel beföstve tapasztalták. 

Majd nem minden eleven-zöld kávé f'óst

ve van. Mind e kávé, mind e thea, egyes

nemeiben még arról is gyanus, hogy in

digóval, vagy rézsókkal van beföstve. -—-—

Az быть kávéban szénpor találtatik; a

esokoládében liszt, keményitó' és tég

lapor.

4., Csemege-áruk.

А gyógyszcràrusok а esemegeárúk~

ról tudosilást nyujtottak be a bész'l es.

k. orvosi tarsaság gyógyszertani отша

hoz, melyböl ezen árúknak különféle

mérgekkel való megfertöztetése napfe'nyre

jutott. Mint elnöke a kórtani osztàlynak,

magem is vegybontás alá bocsátlattam е

zen árukat. Ezeknek következtében Baj

sky csemege-áruinkban rezet, _chromsár

gát és auripigmentumot; Heller szinte

chromot, és rézéleget, azon kivül minin

mot, kurkumát, eezetsavas és szénsaves

rézéleget, Scheel zöldjét, berlini kêket

és olomlehéret fedezett fol. Azon papir

darebokban, 4melyekbe а esemegeárúk

begöngyöltetnek, ismét Scheel zöldje, ó

lonltajt, zöld és kék rézsók talàltattak.

llyen papiros által Prágáben màr is mér

gezések történtck. Minthogy már êdeesck

nélkì'll а kis fiúk és kis leányok többé nem

is élhetnek; éppen nem lehet csodálkoz

ni., hogy városi gyermekeknél és leà

nyoknál e sok havadzàsi nehézségek,
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idegkórok, görcsök és ideggyöngeségek

mindínkább clharapódznak.

5., A sz`épitö szerekrôl.

A kendözök, hajfösló' szerek- és ke

nöcsökben ismét a legkülönfélébb mérgek

találtattak, Nálunk ezekben ólom, Selen,

rézvítriol, vas éleg, szénsavas bismuté-`

leg, higanysók tapasztaltattak. Sovk ész

lelet úllal eléggé bc van màr bizonylt

va, hogy szépitó’ szerekkel- mind gyor

san, mind lassan _ mérgezések történ

tek. De hogy is nc, midön ily fontos á

 

ga а luxusczgkkeknek országunkban orvo

Si vízsgáltatások nélkül lévén, semmi tör

vényszéki ellenörségnek níncsen alá vetve.

6., A nevelésröl.

Végre nagyvárosokban a betcgségek

még a nevclésmódlól, az újszülöttek mes

terséges eleségétöl s а sajátságos er

kölcsöktöl (bünökpôl) is függnek.- Ezcn о

kokat , -következményeikkel együtl. 501611

leg egészet mellözöm, minthogy azokat

más értekezéseimben érìnteníy részínt al

kalmam volt, részínt alkalmam leend.

_.__._`

Közlés t. sauer права, egyeœmi tanár kórodájából.

Közléseím kezdetével шеи tervcm

szerint, olvasóimat а pesti egyetem or

vosl kórodája tudományos munkálataival,

annak szellemével, és az abban észlelt

kitllnöbb esetekkel _ mennyire azL е

részbenl fellogási képességem engcdi _

àkarám megismerletní. _Hogy pedlg a

tervileg nagyobb számra ŕovott közléseim

összegének némi rendszeres alakot adjak:

azokat, mìután a gyakorlati orvostudo

mány mostani átalakulása (vagyis módo

sulása) idöszakára néhány pillanatot чет.—

nék, a szívbántalmakkal немеют;—

е2е|‹г61 а melllüggér-tágulatok nyomán, a

tüdöbántalmakra átmenendö. _ S ezek

птенец idó'zve, itt is à konlatás és hall

gatódzás elkerülhetetlen szükségét ankar

"‘) А hudapesli k. orvosegylel nem kis szol~

gálalot tenne a közönségnek azzal, ha

vegybontások által az eleségek- és lu

xus-czikkeknek mcgfertöztetéseit fölvi

lágoslttatná. _Kétség kivül ott is sok

oly dolgokra akadnának, melyek elöbb

utòbb szigorúbb egészségrendörségi

rendszabályokal vonnának magok utàn.

tam az egészen âtlengeztetnl; s az c

gyes mellbetegségeknek általunk észlelt

kórképeit elöadva, különösen a tiszta tü

dô'lobnak а heveny gümöbeszüró'dmény

töli különbségét, annak ebbe való át-nem

mehetésët, és a tüdö-légdagnak (emphy

sema pulmonum) kórtani fonlosságát vá

zolni,_ valamint is az ezen kórokban

tett nevezetesebb tapasztalatinkról, ku

lönösen pedig a. пазу adagú hányborkö

nek tüdc'ílobbani, meg a szénsavas sziké

leg- (carbonas пат), czîgelkai víz-, és a

tlmár-cserlé vonatnak (extractum coria

rio-quercinum) gümó'- és kiválólag шаб

gumökórbani alkalmazatáról szólanl ; _s

ezek mellett mindenkor kórodánkban ész

lelt eseteket alkalmilag közleni.

` Ezekkel meubántalmakróli közlései

met berekesztve, tervem vala továbbà:

а hagymázra, ennek általunk észlelt e~

gyes idomaira, és kórodánkon elöfordult

nevezetesebb eseteìre, valamint is a ham~

iblagnak e kórbani nagyszerü hatására,

és alkalmazatára térni; _ а bujasenyv

körüli kórtani és gyógymódi nézetünkró'l,
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a hamiblag-, higiblaes- (protojoduretum.)

és Zittman fözetének e kórbani használa

16161 — 6521е11 eseteinkkel , 1111111 16то

kokkal élve ——- 5261ап1; — а Brigtféle baj

161, а sárga máj-aszályról (atrophia flava

Hepatis), és galandféregröl, meg más ñ

gyelemre méltóbb kórokról -eseteket, és

kit'únó'bb sikeríi szereket ismerteve -ér

t.ekezni;- s végre 116116031 kórodánkban

êszlelt kitünöbb ìdegbajokról emlitést té

ve , a több és különbözô' esetekben ha

szonnal adolt gyökönkesavas horgéleg

(valerianas. zinci)l üdvös eredményeit 11112

1еп1.

Sic homo proponit. -— ———- —

De 1611: Quod differtur non aufertur.

 

Közléseimet а közönségnek átadó

lap tartalma változtával, ez úttali 1110156

1162165511111511 а tervezett teendök elmel

lözvásével,v csak egy különösen kórismei

tekintetben kìtünö g e 1 111 cz a g yl 0 Ь

(Муе11115) esetére kérek ñgyelmet.

A gerinczagyloh kórképének jellem

zése általánosan véve még igen 11111610

2а11а11, 5 Akórisméie- nem kevéssé bizony

1а1а11;5 erre nézve csak Schönlein

és Sachs e részbeni egymástól ellérö

nyilatkozataira hivatkezom, midó'n t. i.`

amaze gerinezben 1116, súlyoe,4 a esigo

lyáknak mozgatása alan. kitllnc'íen , а nye-

más alett- pedig éppen nem súlyosbuló

fájdalmat а gerieczagy, 65 gerinczkéreg

lobja közös,- ez pedig- csupán а ge

riuezagylob kórismertetö ieléül bozza fel.

Annyi mindenesetre bizonyos, mí

szenint a geri-nezagylob legkórjellemzöbb

tünemémye: a gerinoztájon 1116 mélyeu

fészkülö, különléle jelleml'í 6510116. fájdia-i

lom, nwly többnyire a felületesebb ré

szek daganata nélkül jár , а gerinczoszlop

mozgâsai., az egyes csigolyàk megrázkód

tatásai, valamint is az ezen részekhez

vértorulatot gerjesztó' befolyások alatt te

temesen nagyobbodik, és a gerinczagy

kóros részével ideges kapcsolatb.'=m` levò'

életmíívek ideges bántalmai-val (fájdalom,

görcs, szélhüdés) kulekezik. Hogy pedig

ezen másedlagos idegtünemények а ge

rinezagy hántódott részének különféle 6

letmiívekkeli kapesolata szerint egyes e

setekben igen változnak, önként értetik.

Továbbá az sem tagadható , -— mikép, ha

az edénycs izgatottságot а valódi lobtól

-- bár csak eszményileg is — megkülön

böztctj'úk: a nagyobb foku, s ekkép el

szigetelte talán meg sem állható gerincz

agy, és gerinczagykérck lobja ugyanazon

16 kórjelekkel külekezik; és az azokat

(112 egyszeri'í edényes izgatàst. а valódi

lobtól, 5 а gerinezagykérek lobját a ge

rinczagylobtól) egymástól való szigorú

megk'ulönböztetési igyekezet. (1.1. а heve

nyebb, 65 10шр6ЬЬ fàjdalom, -valamint

is az eló'uralkodó rokonszenves, 51:11

esös-fàjdalmi, vagy szélhüdési idegtüne

mények) inkább az elméleti` ñnomságok,

mint a gyakorlatnak tónyleges hasznot

igéró' fáradozàsok közé tartozik.

Ezen kórismei bizonytalanság és ne

hézség könuyen àtlátható, ha meggondol

juk: hogy a valódi lobjellemzö Шве

шёпу1= izzadmányt megismertenö se

gédszerrel, ezen mélyen rejtözött 61611116

nél éppen nem birunk.;-- és hogy a ge

rinczagykéreknek а gerinczaggyali tény

leges ér'úlete 65 edényes kapesolala, ezen

két rendbeli életmů bántalmainak, de kü

lönösen а lobnak l'egtöbb eselekbeni el

nem szigetelheté'sét, s ennek következ

tében is kórjeleinek ugyanazonosságát

máx' elméletileg feltételezi.

Azon meggyó'zödésünkból indulva,

miként a csigolyáknak szoros összekötte
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tetése az ezeer ható gyöngédebb nyo

más magára az 'uregben rejtözö gerincz~

agyra, és annak kéreire nem háromolha

tik; és a gynladás okozta fájdalom a csi

golyz'ik> `megràzkódlatásaì meg az 'ezen

részßkhez vêrtorulatot gerjesztó’ befolyá

sok alatt nagyobbodik: а gerincziireg

foglalatjának gyulladására helybelikép

csak két módon puhatolunk t. i. a meg

rázkódtatás és à meleg àltal. -A тез

ràzkódtatást akkép intézzük, hogy a be

teget, ha lehet, felültetjük, низу oldal

vást fektetj'úk, és gerinczoszlopa hosz

szàban jobb keziink három ujjával (а hü

velyk-, mutató- és középújjal az egyes

lövis nyujtványokat enyhén befelé nyom~

va , azokat a két о16а1 felé gyengén moz

galjnk; - mi olntt azután а puhatolt

részben érzett lájdalom sulyosbulásából,

meg а rokonszenvcs idegtünemények

(leginkz'ibb görcsök és fájdalmak) jelcnke

zéSéböl vagy eró'sbüléséböl, a baj székére

következtetünk. A meleget pedig akkép

alkalmaztatjuk, hogy az elöbbi mód sze~

rintîhelyezett belegnél a mintegy 40 ——

60-o-I-C. meleg vízbe mártott szivacsot

_a gerinczoszlop hosszában а töyis nyujt

yànyok nyomán ismételve keresztül ve»

zetjük;s ez àltal а bántódolt rész tá

ján fölületesen kit'únô'bb bô'rvörösség, mé»

lyebben pedig különfélo lokú és jelleniíí

fájdalom tiínik е16 vagy sulyosbodik.

A heveny jellemů lobokban majd«

nem mindenkor már az elsö módon is

czélhoz jutunk;-hol azonban cz elég

telen volna az ulóbbihoz nyúlva bizlo

sltjuk magunkatw Azért is az utóbbinak

csak az idültebb jellemŕí gerinczagykérck,

és gerinczagy izgatottságaib'an, és lob

jaiban vesszük basznát.

Ezeknek elôrebocsátása mellett lás

suk most már az emlitett kóresetet.

VII. Kis Erzsébet, 30 éves,

cgészséges szülöktŕíl eredö, dicséretes

testalkalú nó'. Gyermekkorában gyakrab

.ban görcsöktó'l, mint állltja, harag kö

vetkcztében lopetett meg. 14 éves ko

rában huzamosabb váltakozó nyomatú

váliólázban sínlôdött. Hószámja 15 év

ben jelenkezett elöször, azt ez `166161

18 évéig kiséró' kiilönféle nehézségekkel;

férjhez тет/е az elsó' nehezebb szülés

uián, még két rendes szülésen és 28

évében egy 2 hónapoi magzat elvetélé

sén esett szerencsesen keresztül- 24

dik évében heveny ízcsúzból gyógyult meg.

1844ki télelc'í 27kén mcghíílés u

lán a nyakszirten helyt 11116, 166п1<ёпь а

mellkasra ‚ és а felsö végtagokra is el~

terjedörsekély lázas jelenségekkel, és

{éjjeli izzadásokkal szövödött szaggató

fájdalmaktól lepetelt meg;melyek is

1845ki télhó Qkán а láz súlyosbulásá

val а bal láb k'úlsö bütyök táján heve

sebben dúlvân, a beteget folytonos ágy

ó'rizelre kényszerlték, 5kén ismét eny->

hl'ilvén a beteget foglalatosságinak enge-_.

dék.~ 25kén а mindaddig folytonosan

tartó, idönként sulyosbuló, nyakszirt és

izilleti szaggató fàjdalmak enyhitése mi

аи orvoshoz folyamodolt, s rendeletére

háromszor napj-àban 5 cseppenként veen~

66 sárga barna szeri (valószinx'íleg 2652

pakikorils festvényt) Барон. А fájdab

maknak 1 nap uláni el~nem`líínése mi~

att azonban 26ká`n а szert félre téve,

ogy vén asszony tanácsára kávés kanál~

nyi káfor-lélt, és mogyorónyi káfor da»

rabot velt be, --— ezutàn pedig a gyo~

morban érzett ег65 égetô’ fàjdalom eny

hltéséro a még hátralévó’ félüvegcsényi

cseppeket та meg; -mi ulán is az 12—

fájdalmak nem enyhülése, s a gyomor»

f.àjdalom folytonos tartása mellett пазу

3-1!



282 Kögllés Sauer tanár штаты.

höség lepte meg. Azért még az nap kó

rodánkba folyamodott s fel nem vétetvén

haze tértében 2szer hányt és Sszor has

menéses széke volt;_ez alatt elkalma

sint meghíilvén,bosszabb ideig tarló bor

z'ongetás után пазу forrósàg köszöntött

be, mely alatt is gerinezoszlopánek felsò’

háttáján futólagos szúró és szaggató, kil

lönösen a mozgás elett sulyosbuló fájda~

ломы, de leginkábh folytonosan tartó, a

mell felsó' részén leginkább érzett mell

szorongás , és nyomó érzet jelenkeztek;

È] elett nyugtalan lévén félrebeszélt, és

öbb так epés bányása és hasmenése

volt. _ 27kén a gyomortáji fájdalom

kissebblìlvén а hán-yás eltíínt а hesiolyás

pad-ig engedett.

28kéln estve kórodánkba következö

Марена! vétetett fel. Erl'is száraz bör

hév, és szepora, kemény, összehúzó

dott érverés mellett ielen vannak: he

штата; föfájás, élénk szìkrázó sze

rnek, vörös duzzadt arcz; nyelve szé

le s hegye vörös, el el száraldó; "szom»

jai nagy; a bal mellkulescsecsizom táján

szúnó idöflként a mellkasra is elterjedó'

fájdelom. Mellszorulás a mell felsö táján

való nyomó érzettel, elfojtott légzés,

közben köhögés, _ a legszigorúbban vég

hez vitt mellvizsgálet elett legkisebb, a

tüdö vagy szlvnek bánbalmát jelentó', kó

ros tunemény sem jelenkezik. -- A nyu

godt ll-elyzetben fájdalmatlan hátgerinez

folytában ez etolsó nyakcsigolyától mint

egy e 8 -—9 hátesigolyl'lig а tövisnyújt

ványelmak megrázkódtatásàvel párosult

benyomása elett mély, tompa, szúró fáj

delemról paeaszkodik а beleg, mely is а

mell mellsö сёмга szolgálván alatta e lég

2651 nehézségek tetemesen súlyosbodnak.

A szivgödlör és bal rászttájon nyomás а

latt szúró s nyemó fájdelom, mely egy

szersmind'az egész hasban (bár kisebb

fokban érezhetó'); ~- a vizellés égetó’ fàj

delmat okoz. A felsö végtagok egész ter

jedelmökben, de különösen az lzekben,

közzel jelenkezö szaggató fájdalmakban

és idönkénti görcsös megrázkódtatások

ban,_az alsók pedig csupán idó'nkénti

helytváltoztató szaggató fájdalmakban

szenvednek.

29kén csupán a kontatás és hall

gatódzás nagybeesfi nemleges jelei àltal

zárhattuk kl az egyébbként oly jellem`

zetben szlnlett tüdó'lobot. _És minda

mellett hogy e hátgerincztáji (ennek moz

gásán, és megrázkódtatásán kivlll való)

fájdalomvhiányzolt, és hogy az lzcsúz,

meg а gyomor-bél izgatottságnak jeleì oly

álarezazóan elöuralkodtak; kórisménket

a hátcsigolyák tájon érzett nlozgás ós

megrázkóelalás alalll fájdalomból, és а:

ennek rokonszenvileg (чаду is másodla.

gosen) megfeleló’ mellszúrás és lêgzési

nehézségekböl, mega Ге1зб vègtagok

манжета görcsös megrázkódtatásiból h á t

táji gerinezkérek - és  agylob

nek (meningo myelitis dorsalis) nyilvá

nyítottuk. _ Azért is a gerinczoszlop

tájára 16 köpölytelkalmazván belsöleg 1

szr. híghalvacsból (ealomel) és ezukorból

álló minden 2 órában veendó’ porokat ad-4

tunk;_mi után a hátgerincztäji mozgás

elatti l'ájdalom engedelt, s a légzési ne

bézségek is tetemesen enyhültek. Az éj

nyugtalen hö izzadással._

30kán. A láz kissebb; _ az íz~

fájdalmak, kivévén e könyöktájiakat; a~

lig mutatkoznak ; а gyomorbél-izgatottsâg

elenyészett; _a hàtgerineztájí fájdalmak

és légzêsi nehézségek súlyosbak. Miért

is édes mandola-fejet mellett abl'ghelvacs

adagát kettözvén (2 szr. egy porra), а

gerineztájre 20 köpölyt alkalmaztattunk.



Τέτοιο.
28!!

Βε!νο: ει !ιέιι€ει·ιιιοει!ι!! €6ΜεΙιιιει!ι ἐε

πιο!!ειοι·ιι!έιε ειοιιι!ιε!!ιιιδΙο;; ειι8οάιο!ι ; -

ο εεό!κε!έε ιιιοε!ιια:!ίτέιεύτει οεδτο τοιιόο!!.ο

Μ!. Α: ό! !ό!!ε ιιγιι8!ει!ειιι,-- !ιο!ιϋνε!.

!ωιοι!. ιιιειάέιε 65 3 !ι!ε!ιει!ν:ιοεοε ικό!! ιι

Νιιι ιιγυεο!!!. ῇό ιι!οιιιιιιιι!.

Β!!‹όιι. Α !ό2 ει!!·Ε; ιιιιιω!!ωε!!ε , ει

!ιέ!Βετιιιοι!!ι!! ίεΠάει!οπι οεο!ώ!γι ει @μό

ε! πιο!ιόιεέ:Βε!: !εΒιιειΒγο!ι!ι Μπι ε!ειιγ6ει

ω! ; - ει !ι!8!ιε!νειοεοε ροιο!‹ !ο!μεΜειιτιε!ε.

'Η5!ιι!ό !ιέιτι ει Βοτ!ιιο:!ἔιῇ! !ιιι!!ει!οπι

θε !όμέε! Πθ!!όΖ8έ588!ί ε!ειιγόει!ε!η -

ΜΜΜ !ε ει !ιίε!ιει!νειοεοε ροτο!‹ ο!!ιοΒγειι

Με, έει εεε!! εΒγε2οτίί ο!ει!οε !κονοτό!κ ει

σ!ιι!οιτ. Μ! !ἐιῇ!›ειιι ει !ο!ι!:ι !‹ϋιιγϋ!‹ !ἔιῇ‹!ε!

πιει ειι!γοε!ιιι!ἔιεἔινει! ο Βοτιτιοπίήοιι ιε Πι

ιό!ειΒοε εΖὐτό !έιῇ‹!ει!οιιι ῇο!ειι!‹ε2ο!.!. Βετ

νο οεο!‹έ!χ !έι,- ει !ιέι!Βετιιιο2 ιτιο2€ίιε

65 πιοΒαι2!6ι!!ειιέιε Με!! ιε !'ει!άει!ιτιο!.!ειιι.

Α: έ! ιιγιιΒοάι.

2!‹ἔιιι ει Μι 65 Βειιιιιοειέιι !έ]4:!8!Π18

πύ!!!!ι!! !ιοτοε ιιιόε ει νέ:8!ειΒο!ι πέτο! νι'ιιι

ι!οι·!ό !ὐῇ‹!ο!πιει!τό! ρ:ιιιειει!κο0!!κ.

3!‹ἔιτι. Λ !ιοτοΒ επό!‹ε ε!ὅιιιο:τ.!ἱ!ἔιειι

κι !ι!τιι!ιοι ο!ει!!ιό! Κόεε!ι!! Μοτο!. !ωρο!!;

68 ὸὸ!ιιιἐιι Βόι·ο!!έιιι!κ !ενοεὅιὁ!ιὅ! Μηπω

!›ειτ!ιι!ειιιὸό, !ιοιιτι!!ιι!κε! ει!!ι:ιΒγο!.!.. '

 

Π'άντ:αιι.

!ιιτόιο!ο!τ ,

.λ Μπ1ιηιφΜΙ Ιιιι·. συνοιοΒγιο:

θιωωι. - καει!! _ξειι. 3!!κέιι !ει·ιο!!.

!!!ιέε. (Πέμ Ε. ε ΙΙΙ, Μ!. Μ!) !.)

Πι· ιιι·ειιγετα !”έι·ι!ιι!ειιά!

ιιι·ιι!ιοι·ι!ι!ιιιιι!ε νπ!!!ιι; ιιε:ιιι !ιι€ιιι!!ιιι!_!ει κι !ι!ημε!ε

Βο!ειιΜ:!ιι ει:

.!εω!!έ8Μι 8 πι! νέ!! , !ιοεγ “Με ε: ιιει!νε!ε Μ

!ιείε πιοηε!έιιιι Με! ισε_ς!!!!ε ε!ιΐ ε! ω..! !ε!ϊο_!!έ!!!έιώι_

8ιει·!ιι!ε Μάη νίι!ώ! !εόειΠ!! ειδικά!! ει: ιιι·ιιιιγύι·

ίιι8ει·ι!!τ έ. !οιιι!ιέ!ι!ι Μάικ!! @ΜΜΜ ιιιεε!ε!ε!

Μ!!! -!)1° ΜΜΜ; Αι ιιι·ειιγέι· ιι!αρο!‹ιι κι Με

!!ωΦω Ν.!!!!ίι ΠΙΝ! 8 !ιε!εΒιέε Κεει!ε!!δ! νέις!;;

Πεμ. Ιἰ!ιιε!‹:!‹!‹ε! ιιίι·, οι !ι!ό_ιάι·Μ Κ!!ἱιιιδ!εἔ Μ!

ω!.!'ΗΠΒ!ότιι - νόμο !ιιι!διι!ιειι ιιυ!ιέ: νιι!ιιιι πιει;

ιιιιιΒγειτάιιι!, ιιιἱἐι°!. _ἱδ !ειιιέΕ Πει” α νύε!ιέ!νέι-

Με ιι!!ιι! Π!88!ι!Γά!ί ιιε1εμέει. Α Μ!! π ι·ει·ἰἱειέι·ἱ

!'έτω51°!ιι€ύει !ιιιιιιυόμάι·ει όρί!! , πιο” ιι!!ιιιει ἔγϋιι

ΒΘΒέΒι·ο ι(σωωιιι. - Μ· “τό-ι ισω-ΗΜΙ

!ιἰιἰυἔ €ει·Ειισι- ό: Εει·επε!νοιι:!ιιο!ειι!, πιέ!ιο!ι!ό!:Μ

έ! “Μό "ΜΒΜ !!.!!ωιΞ Η νέι·!ιιι_ῇἱόΚ !εϋιιιιγειι πω:

!”έ!'ιέ!·ΜΜΒ ρέ!ι!ιιιι! νέι·Εϋ!ιδ!έιιι ο!ωι!ια!ιια!:...

!.Έτ Βει:!ιιι!!:: Η; η

ιιιει;!ιιι!διι!ιέ5:Εο!ιι>·|ε ει νιι!όι!! ιιτιιιιγέι·ι.δ!. ΜΒΜ

!ιε!γ!ιε!ι ν!ειπέι·ι!σεο!ε

ΜΗΝ Μιά!. Με α: Μύ!ι!ι!ιιιι.!ε ιεωιει !!έ!εέι;

Μ! "Πω Μ!!! “Μ”. Α Μ!! !ει·ιιιέιιπεω ιιι:ιιι έρἰὶ!

αιτειι!ειτο!(.

.ι!ειΞεοιι ι·ἰεειοι°ειιιέἔειι , ιιιει·ι επ ιιι·ειιιγύι· ΠΠΚ!!!

"ε!ιι·πιι _!ε!ειι να". Ψιι"κει·ε!ε απ!! ο!! ιι!!ιει!ιιιιι

η.ιιιι6!!, !ιο! νέτ!ι!ἐιιγ ίε_!!ε!! Η; !ιωι€8 Μπιθ

ι·έ!ε μεσω; !ιιι!διι!ιειι ω·ω !ιει!ιιιιιι!ε ιιιε!!ε!! Πε!!

ι·ιιιι νοεκό!γι Η οΕοι!ια!ιια!ο Α: ιιι·ιιιιγει·ε! δώ!!

πέεἱ !ιιι_!ιιιι!: οπο!! ειίιΚε!ι!› όι·ιι:!ειιι!ιειι Μια πιω!.

[Η Βο!ιοερ!”: Αι ιιι·ιιιιγόι·ιιέ! Πιι!ει·σιιι !ι!!ιιιι!!ε

ιιι!ιιι!ειι νέπέιι , Μάτ! οι Μ!! ιιειιι «Με ι·ό!ιοιέει·ει,

!ιιιιιοιιι !ι€!0€ό.έ)'8!( ΕΜ!!! Μ!! !ιιμιιιιιι!Μ έ!!ιι! Η

ιΜ0ιιιε!! Κόι·ιε!ειιιιέΒε!ε ϋεειεἔέτε Με!! έιι!!ειι!.

Α Μ! ιι!αμο!κέτ ει νἐι·!ιειι ΜΜΜ, ιιιει·! ει. ΥέΙ'Η:

ιιιιιιιι!6 νά!ιοιιέιιιι!. εί!!ιιικ!ό!ι!ιιι!ι, ιιι!ι!διι ει: Μεμ

πε!ε !ι18]ι°! ίϋ!!ἱὶιιιιε!‹, ιιιιι_!ι! !ειιιέτ ιιιο8:2ἱἱιιιιε!‹. -

ῦ!!ὅ ιΞ!ο!ιιιόι!, ε!ιιιεει·δ!ιε!έε 68 !ιύεέ!!εε!ε Κώνοι

ιιε!‹ !εε!ιι!ειέι!ι!ι !ι!!”ε_!!έεόιιυ!ε. Ογ6εγιιιόι:! ιο!!!ιιιι:

ΜΜΜ ει: ε!δ!ι!ι!ε!ε!ιει ε!ιιιιι!, Μ ιιέ2ε!ε ιιιει·ἰιι!

ἔγει·ιιιε!‹ε!ειιέ! ιιι·ιιιιγει·ειι νέτι·εἔγῦ!ο! έ.!!ιι!ιίτι ΜΧ

νιι ιιειιι !έ!ει!ιει,

!845Μ ω”. Μιά!! Μη·ΕοΕ!: ει;

!έο!”:ιι Πι· Βο!ι !εο!ιιΣει· εε·γ 30 ένω, Μ:

Μιμί Γέι·Μ πιιι!:ι!ο!! Μ, Η Η! !ι!ει.ικέεπ ό!ιι ιθ!ι!ι

ίι!ιειι ερεοιιοτνόιι !ιιι!ιιιιι, ωι·ιι.!γ! ιιινιιπ!ιοι· έε

όει!ιοι· με:!!8 ιι!!ιιιεἱ Εει·ἱιιεέμ ει!ται!ό!γειιι ιι!ηιιι!ό

ἔγιιΚοι·! ε2έτ!ἱὶ!ἐ:!ιειι ιιιειινα!ε!!, ε!ε ιιι!ιιάειο!ε!δ!

δ
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olduzó és elvezelö ol'voslás a'llal megmenekedelŕ.

Folyó évi jan. Skán délelötlí 10 V2 óra tájliun

еду 11а10т liszlcs zsńkról nyakszirljére lianyatt

bukván, liìstént elérze'kteleniilt, miél't nz oda

sietò' orvos érvágást, ilalul káfor-salélromos

fejetet rendelt. Elöadó az nap déllújban в bete

get félíg nyilt szemekkel szunyadva találta, fölsô

lagjai gyóngén rángatództak; megizólíltatván,

könnyen fölébredt, fejszirljét s 11 2-111 és 3-ik

nyakcsigolya-Iájékát nyomásra, söt a fej leg

gyöngédelib önkénytts mozgásalra is érzc'keny

nek jelenlé, kérdeztelvén, szóval nem felellietett,

ńmbár liszlán eszmélt, s nyelvét s ajkait miu

denképpen mozgathalá, száját föllálván, :illának

ízeàíìlését fájlalta, n nélkůl, поду n nyomás itt

kellemellen érzést gel'jesztelt volna, könnyen

nyelt, émelyge'sei nem vollnk; kevéssé lassu s

neliéz soliajtások miatt szakadozóile'lekzete, egy

befiìggött lassu, de valamennyire kemény e'riife'-Y

sével. Ezeken kiviil jobb tompoi'ája zúzva lévén,

nz illetö tag mozgásn akadályozott voll. Ezen

tiinetek 8 nnpig vállozallan lartotfak; érvágások,

helybelì vérel'esztésck, édes-liigany nagy allagai

mellett is csak sebesedelt esti'e'nként az ériilés
1

lassanként kezde' вfájdslmai daezára azonlian

nyilt példaul n, о magánylmngzókat lriejllietni,

nem iigy n mássalliangzókat, a mellelt, liogy

nyelve't: njkait könnyen mozgallinlá. А кашке

zö 8 nap alnlt liánylató borkù'vcl nuisitó губа-у

п161101 alkalmazván, liígiblagos íi'rnl fejszirte't

hekenvén s ß vérede'uyek îzgásrîhól eredò' alkal

matlanság ellen lielylielikép 1'61'1 ci'eszlvŕn , he

nze'lle, а mint jelenleg 111111111116 aunyira jan'ull,

"еду а paitogri, példzíul b, p, mássnlhangzríltat

is kîejtlieli liubái' ei'öködése mindenlrol'i szempís

Iogzisából s а beliiknek nyifa lmngzásríból 65210

1'е11г1б. —- Е1ба116 в helegség lovábhì folynmáro'l

ludósífást ige'l'vén, jelenleg a dudogzîs nlilélét

fejtegele'. — A szo', llgy mond , liangluíl, s еп—

nek ízelése'hól тешит, elò'bbit a kóborid0g

gögága lmrxminyozza, n. nyelés lnozgásaíl pedig,

melyek álial az izle's nagyolil; тёща löi'lénik, a

nyelvid"g шкала. Jelen eselben cgyike sincs e

zen idegelrnck lniiködésében giulia, meri linbzir

а lógae's lassult is, de sem a lmngkc'pze's, scm

n nyelvnek kiìlönféle mozgásai nincsenek zik-adä

lyozva, kiivelkezésképpen löl scm lelurl teun?,

hogy ezen idegek тщетен-е nz eröszak 1111

1011 légyen; mûr pcdig éppen idegek mi'iködési

liiiínyálmn szokás keresni mind a dndogńs,

01161, mintliogy utóbbi a

nyelvmozga's bizonylnlanságńn, elöbbi 11 hang

re's görcsò's

mind n liebegés

elzńrásán a в száj egyiitllzenvi

miìködéneín Марш. А hemulntott betegnél n 516

ke'pezhete's ngyan már lielyreállott, de némi fá

radságńba,_s bizonyos idejébe keriìlŕ, u kie-jtendö

szónnk liangjńt üssz-:fiiggeszlenìc. Értekezô ennek

okát a középponti idegrendszer zavnrńbnn keresi,

mit в lieteg Ielki izgnlotlsága, в a halcsemény

elött solm sem травили ábriindozáshoz közelitö

fellenge'si lmjlamn látszik bizonyilanî. Azért il

szóló Mars chal l-lall-lal érzö, és mozgú

idegrostokon kiviil, lmjlandó a gerinczrendszer» _

bell az Шар-031011 egy liarnmdik nemét [611610

Iezni, xnely nz akal'alol n mozgató rostokon ve

Zérli; csak igy ve'li magyarázhatónak u jelen

után Dr

Sclioep f кеды elölerjeszlcni а pestì gyermek

kóreset 111пе1е11. 3;- Ezen elöndál

kúrliá@ 5556111. miiköde'sének eredményeil, nie

lyekre még xltóbb visszatérvndiìnk, midön az e

tái'gy küríìli vállakozásokat adundjuk.

lS-lßki febr. 28kzin tartott iile's

beu Dr Jankovi'eh a kénsavas re'zéleg hará

sáról szólott , mely ńjabb забыв-1 izzadmányos ‘

légcsöiob 1311811 ‚ в 111111161; eltßkárosodágánái ‘si

kerrel használtatik. Kiìlönösen ha gyermekeket

éjjel kongli, csahos, szńruz , rekedt fullaszló kü- _

lliigés lepi l'ögfön meg, a пешек 1161, 111110111

szeniernyi allega~ liányásig isnlélelvc csudaképpm

egyszeríì liurulre változlnija nz egyszel'iì baji ,

ha rekedlség kongo' köhögéssvl leiz nélkiìl 1155111

mal-ad, két úránként nyujlandó negyed , гиду

fél поты-15 ezt is eloszlnlja; de sietvc vissza

kell térni n паду adagokra, milielyest a beleg

újonnan fulladozni kezd, azonban láz s cseke'ly

nyomásl'n is l'ájás mulalkozván n gögben, пыш

lyokkal nem kell késni. Husznns lowibbń n не:

eleinle leli, ke'sú'bli tört adagokban,nyìrkos 111151

se'kményíì görvélyeseknél , lnidön lxnrutos láz

folyln nlntt, s rsekély lobos jelenctek mellett (j

_Sad nap rekedt, kongfí kelle hörgessel s nyńk~

szöl'csögéssel 611 be; lielybeli vér'vcszlús ugyanA .i

ill sem airtalmns, (le cléglelcn. - Színle ацетон

kis мадонна" а luguluk idiill s l'njull nemíì 12—
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gatotlságto'l filggö lakńros szenvedései ellen.

Hányást okozván , ingert elvezérlö , szivós nyál

kát í'n'ilò', s egyéb elválnszlásokat si'irgelö lulnj

donnal hir. A bárlyás lorokgyíknak minden 1116

szakaiban alkalmns, a lobellenes szereket ki

nem rekeszti s ezélszeríìen, illesztve sohn sem ká

ros; hntńnyosságára. nézve pedig a liánytató bor

követ jóval fölíìlmnlja. Értekczö gyakran szokln

kitiìnö haszonnal alkalmazni, mit következö kór

1844dik

közép .korn férñniíl ngylob végelt jeges 1165016—

löx'lénettel bizonyít, óvi nyáron еду

sok basznállalván , nyálas hnrulkehe muradt 511111—

ra. Sept. 25kén csekély lorokfájásù erös 116116

gés, légcsölnkár ~s паду mell-elfogultság láz

nélkiil mutatkozotl; bólyagcsazörej helyell, nyńk

hörgés 65 sziszege's hallatszoíl; széke, vizellele

a betegnek rendes volt; salamiásóra s hánylaló

borkö kis udsgaira est feléig u nyugtnlaniló 111

nelek inkâbb növekodlek, elöado' 16 nadályt rn

lmlván s elöbbi szer belyetf, két óránként fe'l

szemernyi édes liiganyt vörös kéndárdélecscsel

adván, enybiìlést idézett elö; azonban 29-én is~

111611 8 nadályt s а poroklioz gyi'ilzönyét volt

kénytelen rendelni , de míndmi siker nélkiìl; est

l'elé nz ériìlés gyengiill, sebcsiìlt , a véglagok el

bidegiìllek, lépes izzadság fede' nz egész testet,

a nyńkzò'rej, hül'gés , lélekzellenség, szorongń

legmngasb fokra érlek; n beleg, ki alig voll ke'

pes 2 szo't egy folytában kiejleni , végrendeletel

1611, 5 lialálnak szánń mugńt, de még eten re

ménytelen állapotbnn is biri'án clöado' annak e

gész bizodalmát szilárdul, bárom пиетет kénsa

vas l'e'zŕlegct adult , mirc csupán erò's e'inelygés,

s „шкоду fél óra ulán némi enybììlés kövelke

zelt, еду óm mulvn islnételvén az ndßgot 10310

galás küzben (öbbszöri el'ò's liányással sok 521

"ós nyálka Yetöllölt ki, a beteg ugyen elbá

gyadf,

dás mellett nevezetesen könnyebbiìlf. Folytalván

de egész órai álom s тампон bo' 12211—

n неге, óránként l/I, késò'bb ‘A szemerenként

niinlegy ke't napig, amiyira javull , bogy mell

fi'iszcrek ilnláll, s könnyiì élelrenden kiviìl e

дуем! 1ш5211111п1 652116 l2ke'ig sziìkség nem voll.

13ká|| visszakeríìlvén а veszély , a beleg öneszc

ulńu isméllé а 52еп1е1< nloljńrn rendelt kis alla

3511; azonlmn hnszíalan, más orvosnak rendele

léböl bi'îzusznlos csöre'kkel, Anlenrieth 151111526

.

.

val s borostyánmedgyvizbe olvaszlott szépnò'nye

voiinttnl egész éjjel gôl'csellenes gyógymód il

lesztelell; nötlön-nögt а roliam, n kinokboz fél

l'ebeszélés is szövefkezvén; 15611 elömló bár ké

fes kezekkel újonnan a kék gnlicz n'agy 1165351—

lioz nyńlt, szinle oly sikerrel mint 6161111.—

Azonban alégcsö takhártyn ingeriìltsége csak bú

znmosb 165 mulva. engedett Plummer poraira s

liólyagbúzókra. Öszutó közepe felé az elfajnlt 111-`

kán-os állapot fekélyes tíìdò'vészalnkot ölte magá

ra, folytonos láz, e'jjcli izzadás, soványodás

mulalkozváng de könnyii láplńlá élelrend, sla

lonnnkenés, vörös ke'nda'rdélecs gyiiszönyével, s

bösöifénymnggal `phellandriurn nquaficum) foga

nò'tt fíì (berlin Gáleopsinis униатстве (fôzet

1845ki tél utóig lökéletesen belyreállilák a be

leg mai' napig vidor egészse'gél. -Dr Arán yi.

Nein ily sikerrel alkalmazá в szert egy 4 e'ves

vérmes alkolúsu 'leánykániib kinél liò'rgö, 21116—

ló lélekzés, rekedlség, csabos köhögés, láz, e

rös, sebes éríìte'ssel állviín be, 7 szemer (des

hîgnny nlkalmaztaloil. nem javnlván pedig 3

szemel' bánylató borkò' 4 obonnyi vizbe 011111521

va а nélkiìl, hogy liányńs kövelkezelt volna a

dnloll, szóló 'az ekkor bárom napos legnmgasb

l`okn betegse'get gyógyitása alá véve'n, két sze

тег kénsavas rézéleget nynjlott s ‘A ól'iínként

egyegy szenierrel szaporilván az adagot, barma

dik bevételre a g'yomorból k'kszi'nů nyál, a

légcsò'böl febér bártyńk keresztborozdákkal ve

tò'rllek ki; egynebúny реши; iartó ellyhíìle's ll

1611 isme'teltelvén az 1110156 adag. а beleg üsz

иене“ négyszel" lnínyl, 5 valamennyil'e javulf, de

láza telemes lévén más nap 6 nndály rendeltetett,

bclsöképpen Và -— ‘,Ü, szemerenként folytatlatott

a ster; eslve láza erösödvc'n ‚ höre szái'adván,

isuiét 6 nadály 65 ¿des biganyos s mákonyos ir

1611 illesztve, mire érverése csendesedvén, bör.:

nedvesebb, lélekzete ny'ngoltnbb léve'n, elöado'

fe'lt a rezes mérges készilmény lulujdonilól s

kénbamaggal csere'lé fûl, mely szò'rppel édesilctt

nal'ancsvizben lett пата . ezekl'e abetegség 1111106

napján végébez közeliteni látszott, babár n 16—

1015265 még nem egészen tiszln volt is, miért u

ióbbi szefe'n kiviìl Senega-forrázat l'endeltetett;

de 111115 nap a beleg rögtön vissza-esett elöbbí

sulyoi állapolába, s ámbár kénsavas réze'leg
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паду adagaira i'ljonnan zöld turllát búnyt, lélek

zete , életereje csò'kkenni ‚ homloka, felsö vég

tugni izzadni kezdének, в az то“ pézsma. da

слёта nlegllalf. _ Ih' Scllles ingel'. A szállan

levò' пегие]: fe'klelen llntásától (пришита uián

fél, атм/1816 berkönél nem fanyar, sem llá

nyást okozó tulsidonira nézve elöllbvalónak nem

latijn, а véx'vegyiìlelre törlénlletö папами pedig

ke'lséglle bozza, mivel az önokozla llúnyás ńltal

kivettetvén, fñl „пишущими. _ Úgy véli

I_)r .l n n k о v i c ll betege idí'llt légcsölnbllan szen

\'edetl, s а azerencsés „идиша: inkúbb Plum

mer pol'ainak Illlqidoníîhalni, mintllngy свайн

gyan czekre szíint meg e légcsöiakár. _DrJan

k о v i e Il. A fülllozott szer nem e ve'rvegyiìletx'e

ható ‚ llanem esökkenlú' (herabstimmelld) tlllajdo

nállál , s папаша: miìköllése'nél fogva síkeresebb

llál'lyás iurokgyl'kban allánytaló borköne'l. Áliala

elbeszélt esetnél а lobos és Дата jellemek, nl.

elfulladással fenyegetö veszélyllez képest csak

igen csekélyek voliak;l elsä rollamkoi' lohellenes

gyógymód öt парок platt, s két l'zhen nadályok

пишешь, de sikei' nélkiìl, a másodiknál 56111—

ellenes szerek szîllte fogallatlanul, s csupán n

ke'nsaves rézéleg llái'itá el l; gôrcsre következlle

tö llalálos szélllůdénét a li'ldöknek. _ Dr .Flei

s e ll er. Судна" volt ulkalnlas vál'osi orvos ko

rában ezen иен llártyás ‚шплинт nlegkisérteni;

a kór elején kivált lobos Шалаши egyénekllél ma

ga, s „так tepesztglásából károsnak Iarije, itt

a'llánytató borkö kevesebbet дины. Azonban pü

fön (ранил) >lnnye egyéllekllél llaslnenést nein

oly köllnyeq okezvlfin inkább illik, fóleg heleb

ellenes llánás iárt elöre. — Dr В osenfeld.

Sek канадец: néznek папуа gyiknak, melynek

поищи egyedîlli biztos jele а llártyás tui-lla..

Dr M an t hner kórházábnn maga is llasználjn a.

kénlavas rézéleget , de csak ekkor sikex'rel, mi

dön az elet шиш croup, valanlennyire idiìlt s

a Inbo; депеш]: lecsillepitallnk, çäyéhiránt ilyen

egetekben q тащит erkÖ, is elégséges, kivált

eczetcs cçöl'éliçt llusználván mellette. —- Dr W а _g

ller J .in о s. Синоним lite Pesten а llál'lyás

légcsölob csak szórvńnyképpen keri'llt elö , s va

l'e'di rilke, ezt meg kell ki'llönböztetni a gög

едущий izgalásálól; öslller egy 10' éves leállyt

 

luelynél vulallányszor kilsé meglliìli lnugát, a

croup minden Ii'lnelei mutatkoznak él lzenvedé

se még lem еще!) egyszerl'i llurutnál ватт

got némelykor a kórisme're nézve csak- я. hnuczo

lrîs М. Azonbnn шея esetekllen “паевая-Ы; в.

x veszélyeselib bujt föltételezni, ilyenkol' a hilly

ietó bol-k6 teli adagni egyszerii ниши-а culat

ják a veszélyes jelenel-ekef. Nehezellb esetekllen

a hánytató llorkövet lobellenes eljl'n'ás шёл al

knlmazza, s me'g igy еду beteget sem "езде“

в],‚тйс kiìlönllen n járvány enylle szcllemß'uek

штамм; inert pélllsul 182mm cge'sz 1828dik

évek туга elett kiìlönfóle hatállynl bánáuulódnk

mellelt is szánnsak аммиак, mint azt Göliu

jegyzékéböl látllalni. _Nápolyhan 1810iöll815

kig mintegy 10,000 iorokgyíkns дуете}; halt el,

ámbár holl Albers és Heim szel'int-hánylató ller

каш, hol Home és'Gölis ulán ¿del higannyal

orvosoltntlak légyen is, A llullákhan egyébiránt

nem milldenkor találni haii-lysis ienyészeteket,

mint аи Dr S ch oepf is тратит. Az еще:

szereket illetöleg kénsaves rézéleg, valamint Ila

lllanykénet is sikei'eseknek tapesztnltnttek.-Dr

Fleischer, A croup llengu капать llaa láz

és zilla пакт le'p löl, Vg гагу egész szemer

llánytntó bol'kö kél. , lllirom ollonnyi vl'zllen vagy

l'ejetbcn szöl'ppel нага röglöll jóra fordílja,

ilyeléu tiìneményt elig lehet valódi hál'tyás 36;

lollnek tekinteni; Li'llöllbiizietésììl átalállan по!—

glîlllat valamely leirllatlan kiìleln (exterieur) в

nzen köriìlmény, llogy n gyermekek fejöket а

vánkosba furják, tágl'tnî kivánván a gögöll; ke'

söblli illó'szakllan a hártyás kivetés vépképpen

eldöntö. _ Di' Sellles inger. Bizonyos, hogy

nem minden esahos kelle lláïtyásgyík , példaul а

fogzással jál'ó капам, melyet Schneider

Fuldálian, s málok fogzási göi'esös croupnak ne

veznek, ulállozza nella hangját, ellene a hány

ietó llorkö tört adagai elégségesek, söt мы"

llasonszenvi szerekkel is legyözheto'; в valódì ve

szélyes lietegne'gnek isméje nem lnindég könnyii;

llogy nyomásl'a fájdalmas-e a. gög'l gyei'mekek

nél kilapasztelni igen llehe'z; biztosubb n köl'iìl

lllényeket összesen fölfogni зам-е nálhurutos áls

Ларе! е1бге , s ennek lefolyása elett isméti meg

lli'llés? rekedt-e a “бы” csallos koligó-e a. kö

llögéel? nelléz-e а lélegzésl Utóhlli két ti'lnet f6

leg elhaiál'ozó. _ D1'. J в n k о vi c ll. Nem állíl
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je, lxogy a Минная rézéleg kiszoriíjn a. lnártya

gyikell'enes snel-ek sm'ából az édes llignnyt , vö

röl азиаты в в lübbìeket. Azonban Шипу“.

haljn, llogy mîóta спазмы-й alknlmazásá-t бате

ri ‚ egy croup betege sem halt meg. Való, hogy

sok пектин csnk a bonczolsís tehetì (антипи

lanuá a kórìsméf, ńmde addig мат; . mig a be

tegség végképpen kifejlôdik kárthozó , rögtön

fôllépö esetekben lobellenes gyógymúd nndályok

kul hnlnztgaijn в betegse'get, de hánytatók hir

тени eluéleutik ш, hln-mot sem hagyván hát

Târg'ymutató а

  
  

  

  

ra; emlékszik egy 10 éves leánykának ilyetén

töl'ténetéröl. каш azonhan llurutlobos jelenelek

édes llîganyt, s lo-bellenes bánást ìgéuylenek,

de idiìlvén штанин «lait а betegség, határo

zotlan háuyást kell eszközleni , errenézve pedíg

a kénsavas l'ézéleg bìztosabl» a llánytalé bol-kö

nél. _ Végre fölszólamlolt. hogy a mennyiben

gyógyszerlani ösmereleink számtalan lxalásì ada

tokkal el vagynak днями/ц, lîsztába jôni Еду-е—

keznénk szorosan meghatározván az egyesl диете]:

alkalmnzlmlńsì köréî. ~

III-ik kötethez.
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