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A Szerző Előbeszéde

a h a r m a d i k k i a d á s h o z.

Jóllehet e könyv második kiadásának megje

lenése óta öt esztendőnél több mult légyen is

el: ez a harmadik kiadás mégis szinte válto

zatlanul adatik, annak örvendetes bizonyságául,

hogy a benne foglaltató alaptételek a tapasz

talás próbakövét kiállják. Azon utazásomkor,

mellyet 1822dikben nyáron Párisba és Londonba

tettem, a franczu körűl is holmi újat remény

lettem találhatni; nagy figyelmet forditék e'

tárgyra, de keveset nyerheték általa, és meg

győződtem, hogy a Németországi Orvosok gyak

ran igen hibásan keresnek valamit külföldön, a'

mit otthon sokkal jobban fellelhetnek; 's való

ban ezt az igasságot nem hozhatni elő elég gyakran

számos honni Orvosainknak mindég a külföld'

termesztményei után való vágyjok meggyógyít

hatása végett. Légyen szabad ezen előterjesztett

állításom bebizonyítására 's e 3dik kiadás eleibe
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szolgáló bevezetésűl elmondanom, a miket a'

a franczu körűl külföldön láték.; úgy vélem se

hol sem adék munkájimban okot arra, a mi

elbeszéllésemnek igaz és helyes volta iránt va

lami kétséget gerjeszthetne.

A franczus Betegek számára hatszáz és

tizenkét ággyal megrakott Párisi nagy Kórház,

melly valamikor Capucinus klastrom volt, igen

derék alkalmat nyujt számos illy féle Betegek”

láthatására, 's én sem sajnáltam több napokig

regvel hatodfél órakor rue St. Thomas au

Louvre-ból ezen előbb említett ispotályba

kocsizni, hogy a 6 óra körűltartatni szokott

regveli látogatásnál jelen lehessek. Dícsérnem

kell azon szívességet, mellyel e Kórház Or

vosai az öreg Ciil er i er s ennek unokaöccse,

és Baron Ur az elsőnek veje, fogadtanak,és min

den nevezetességeket nekem megmutogattak.Leg

inkább magasztalnom kell azon kedvezést, mel

lyel az öreg Cii I1 eri e r az e házban előfordult

legnevezetesb eseteknek interessans rajzolatait

előmutatta, holott több hozzám intézett előbbi

tudósítások szerint, azokat ő igen rejtegeti. A

minő tanításomra voltak ezen közlések: éppen

olly üresek voltak a látogatások, és Weisz

az illyen látogatást igen derekasan írá le, csupa

Liqueur, T is an e, Digestiv, Charpie

e m o I lient, calm a n t prunes,'o eu f de
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mi e portion volt az egész gyógykészűlet a

a franczu 's ennek formáji ellen. IIolmi Mer

curius gum mosus-ból való pilulákból és

Sublimat-olvadékból állottak egyedűl az ott

használtatni szokott kéneső,készítmények's a fai

talok közzűl leginkább a T is a n e d e Feltz

kapott nagy hirre. Azon állításnak, hogy az itt

szokásban lévő methodus éppen nem üt ki sze

rencsésen, elég bizonysága a sokszori vakság,

melly ezen kórházban az Opthalmia m e- -

d o r r h o i c a -ra és a franczus Iritis - re szo

kott következni, és igen gyakran az orvosok

nak valódi szemrehányásul szolgál. A kankus

szemgyúladásnak Spangenberg által java

solt igen foganatos orvoslása ezen kórházban

csupa Terra incognita. Csontfájdalmakat,

és a franczunak egyéb második sorbeli történe

teit, keveseknél láttam, a mi nyilván az ég

hajlattól és az 1822dik nyártól inkább mint más

környülállástól látszik függni. -

De annál gyakrabbak 's gonoszabbak voltak

az első sorbeli tünemények, kivált fakadékok,

kinövetek, foltok és bőrrepedések. Bár dícsér

nem kell is ezen intézet Orvosainak pontossá

gát, s figyelmetességét: mégis világos az is, hogy

illy kórházakban illy fölűleges orvoslás mellett,

mellyhez a hibás diaetai ápolás is járul, a Né

met Orvosra nézve nem sok tanulni való van.
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A királyi Gárda kórházában, melly Larrey

Urnak főigazgatására van bízva, az én látoga

tásomkor kétszáz nyolczvan egy franczusok vol

tak, kiknek orvosoltatása a már említettekétől

keveset külömbözik. *

Még kevesebb épűlésemre volt a franczu

sok gyógyítása a L o c k - ispotályban és a'

Travers Ur keze alatt lévő Sz, Tamás kór

házában. -

A Sz. Tamás ispotálybéli bujakórságosak

Travers Urtól legtöbbnyire a Plumer porait

kapták eredeti öszvetételben, néhány kevesek a'

Calomelt, kéneső-pilulákat 's ezenkivűl szárcsa

gyökér főzetet. Az orvoslás fölűleges, diaeta fö

lötte helytelen, és a rosz állapotot neveli még

az is, hogy a franczus férjfi betegekre - fiatal

fejérszemélyek viselnek gondot. A Lock-ispo

tály (Gros-venor Place) csupán a fran

csusoknak van szánva, mintegy nyolczvan ágy

fér el benne, és valójában a legroszabb inté

zetek közzé tartozik, mellyek valaha a fran

czusok gyógyítása végett állíttattak. Két, Né

metországban is isméretes, Orvosok Mac gr e

g or és B ab in gt on ügyelnek ugyan erre az

intézetre, de sem a franczu mivoltát minden

elágaztaiban nem látszanakismérni, sem a házra

igen nagy gondot fordítani, rendszerint csak
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kedden teszik látogatásokat, és első megjelené

semkor már 14 nap óta nem voltak itt, a bete

gek egy házi seborvosra, egy faragatlan, egé

szen tudománytalan emberre voltanak hagyva.

A szürke pilulákon kivűl, mellyek rózsa-con

servával öszvedörzsölt nyers Higanyból állanak,

's mellyekből a S c h o l of Pharm a ci e n s

ben igazi anglus módra e n g r o s egy nem

csekély gőz-erőmív” segítségével esztendőnként

30,000 fontnyi készíttetik, 's jobbára kelet-In

diába küldetik, a kénesői bedörsöléseken és a'

már említett Plumer porain kivűl, e házban

semmi más kéneső szerek nem használtatnak;

azon kivűl a magatartás is olly helytelen, hogy

roszabbat gondolni is alig lehet. Mi a Betegek”

szálájiknak alakaitmind nyitva találtuk, ebédre

a Betegek, minden állapotjokra való tekintet

nélkűl, sűlt hust kaptak krumplival vagy más

hasonló pótolékkal, italul úgynevezett S ma 11

Biert (sört). De mindenütt is lehetett látni az

illy orvoslás következéseit; a mit a Német

országi kórházakban a franczus Betegeken csak

ritka példa gyanánt néha láthatni, az itt min

dennapi. A legutálatosb 's legveszedelmesebb

franczuformák töltik itt legszorosb értelemben

a házat; irtóztató arcz-romlásokat, mélyen dúló

csontfenéket, harapozó rákfekélyeket a nemi

részeken, és franczus sorvadást eleget láthatni.

Az emberi inségnek ezen szobájiban látám én



X

által, hogyan fakadhadtak R os e, Tomson,

G u t h r i e és más angol Orvosok ama balgatag

gondolatra, hogy a bujakórságot kéneső nélkűl

gyógyítsák, midőn itt a kéneső-orvoslásnak

illy következéseire akadhatni. Hogy efféle or

voslás többé Németországban sehol sincs divat

ban, ez egy olly jótétemény, mellyet hazánkban

az Orvostudomány előmenttének kell köszönni;

megvallom, hogy előbb Olaszországban való több

esztendei tartozkodásom és utóbb a franczia és

angol Orvostudományal lett megismerkedésem

elegendők engemet a Német Orvosok tiszte

letében megerősíteni, és Idegenek fölöttébbicsudálásától megovni. • *

Második tárgya ezen előszónak azon meg

támadás, mellyet ifj. Simon Ur Horn Ar

chivumában az én nézeteim ellen a franczu or

voslására nézve közlött. -

Ha én egyfelűl a magam nézeteit egyes

tárgyakról tudományunkban a tiszteletes férj

fiakéival örömest felcserélem , 's némelly he

lyekre nézve az igazán derék gyakorló Orvo

soknak javításait köszönettel fogadom: más felűl

megvallom, hogy én az ollyan itélgetést, mi

nőre Simon Ur vetemedett, se tartalmára se

formájára nézve a fönszavú ifju Orvosoktól el

nem türhetem. Lélekisméretem tészen bizony
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ságot, hogy én egész létemet 's életemet a tu

dománynak és hivatalomnak örömest feláldoz

tam, nem szenvedem, hogy kezdő Orvostársaim

tehetetlen elmésség és otromba kicsapongásoknál

fogva beszéljenek hozzám. Ennyit a magam

védelméért azokra nézve, a kik nem hagyák

helybe, hogy Dr. S i m o n Urnak iratját általyá

ban feleletre méltattam. -

E harmadik kiadás tartalmáról nincs kü

lönös említeni valóm, azon kevés hozzáadások,

mellyek benne találtatnak, nem mivoltiak, a'

kénesőnyavalyáról szólló új §. azért jött bele,

mivel a kénesőtől való félelem a legújabb idő

korban igen is elhatalmazott. A következések”

előterjesztésekor, mellyek a kénesőnek idétlen

vagy mértékfölötti alkalmaztatásából erednek,

a meglévő authoritásokat szem előtt tartám

ugyan, de itt is, mint az egész munkában, sa

ját megvigyázataim után indultam.

Egy Recensens a tőlem felvett szavakat :

ártalom, gyúladékonyság *) és Coniunctivitis,

böcsmérlé; az utolsóra nézve örömest megen

gedem, hogy a görög kimenetelűvé olvasztott

latin vagyis deák szó nincsen oskolai kaptára

szabva, és; ha bajos körűlirás nélkűl lehetne,

*) $djäbfid,feit, &ut;ünbííd,feit.
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örömest más nevezetet választottam volna. Az

új német szavakat a mi illeti, én az efféle

böcsmérlést egészen idétlennek, alaptalannak és

fölötte pedantnak találom, mivel egy élő 's mi

velődésben lévő nyelv az új szóhatározásokra

nézve semmi korlátot nem ismér, és mivel ezen

újabb kifejezések a megfogatot szorosabban je

lentik mint eddig volt. Ki nem látja-át p. o. hogy

ez a szó gyúladékonyság inkább a ne

vekedett diathesisre, a gyúl a dás szó pedig

már a kifejlett formára mutat. -

Boroszló, Februariusban 1825. ,

A Szerző.



B é v e z e t é s.

1. §.

M eg ha tá ro zá sa ezen n y avaly á n a k.

2

A Buja dög v agy is bujakórság (lues venerea)

alatt t ö bb, nagyobb ár a hosszas nya

valy a form á k nak azon öszve šége értető

dik, melly egy legt ö bbnyire részekre vi

tetett ragad v á n y t ó l függ v én, a test külső

1 apján által az élet m i v ű s ég b e hat, és a

r e n d sze rű a l kot mány ok' r o m l á sa i val be

teges v á ltoz á s ok tám a sz t á s á val folyik

le. Witzmann állításának, ha meg volna mutatVa »

e meghatározásra némi befolyása lenne. O azt állítja,

hogy a bujadög az európai Törökország éjszaki tar

tományaiban nem csak elragadás által terjed, hanem

folyvást minden ragadványtól függetlennűl is szármozik,

2. §.

K ü l ö m b ö z ő n e v ez e t e i.

A tisztátalan elhálás lévén legszokottabb módja

az elragadásnak, 's leggyakortább előforduló indítóoka

e nyavalyának: valamennyi tüneményei is ezen beteg

ségnek a Buja dög vagyis bujakórság (lues ve

nerea) név alá igen jól szurattatnak. Ez a baj nevez

tetik még Syphilis-nek is, melly nevezetet igen

sokféle képpen származtatják. Némellyek azt ime gö

«”
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rög szókból avr és ***a, cum am o re, szerelem

m el, szármoztatják, mások avg-ból, és a m o r por

cin us vagy su i l l us –ra magyarázzák. Fracastori

végtére azt egy Syphilus nevű pásztortól eredni

véli, a ki is a mese szerint a Napot szidván, ettől

a bujadőggel büntetődött.Némellyek a' syph i l is nevet

a zsidó Sch a fal vagy arabs S a fal a Szókban is ke

resik, mellyeken mind a két nyelvben az alantabb

lévő rész (inferior pars) 's egyszersmind az Alacsony

vagy nemtelen (vilis, ignobilis) is értetik. Igy e nya

valyának Syphilis nevezete, és pedig helyesen, egy

értelmű lenne a zsidó Scho fel-vel. A francz,

franczú, morbus gallicus, m alu m h is pa

nicum, és m al de Naples nevek, ezen betegség

gyanított honnjára útalnak. -

3. §

Kora, régiség e e nyavalyán a k.

Bizonyos, hogy nyavalyaformák, mellyek most

a bujakórságot teszik, az emberi nemmel egykorúak ;

úgy látszik azonban, hogy a legrégibb időkben ezen

betegségek részint elszórva (sporadice), részint egész

tájakon elterjedve (endemice) sőt más, gyakorta még

rettentőbb vegyületekben, (complicatio) is uralkodtak,

a bőrpoklosság a hajdani évszázadokban egy illy nya

valya vegyületnek lenni látszik. Szinte a 15dik évszá

zad vége felé, úgymint 1493ban, Fulgosius-ként 1492

ben, lön a bujadög közönségesebbé, különözöttebbé és

sajátabbá; a' midőn ragadékonyabbá is változottnak

lenni látszik. - -

A fönn említett években látogatá-meg Párist,

Ma i la n d -ot, Berlin – t, Hal lé-t, 's más több

városait Európának, eme dög. A Brandenburgi me

gyében már 1403-ban isméretes volt; és róla írja Engel 3
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hogy az Isten a mondott esztendőben egy forró nyár után

ezen tartományban némelly új és hallatlan betegséget

külde, melly nevét Francziaországtól vette, 's a' melly

gyorsan terjedvén kicsinyenként egész Európát meg

járta. Lengyelországban és Sléziában 1494ben, és elő

ször is az alsóbb egyházi személyek között terjede

el. Áz új nyavalya M a l z e i–nak, és franczia

rűhnek is nevezteték. (Lásd. 9Jlőbfen'ë (3efdjíd,te ber

"Giffenfd5aften in ber 9Jtart 8ranbenburg 1781.) Böjt más

hava hatodikán 1497-ben Párisban már az első Parla

ment-törvény jelenék-meg ezen nyavalya ellen.

4. §

Ugyan a n n ak e r e d e t e.

A vélemények a bujadög eredete felől igen kü

lömbözők; a legnagyobb Irók sem egyeznek ebben

egymással; a róla fönlévő nézeteket mindazáltal főb

bekre szoríthatni, úgymint:

1) hogy a bujadög egy igen régi nyávalya, épen nem

a 15dik Évszázad végén ütött-ki. -

2) Hogy több nyavalyák a 15dik évszázad végén bu

jadöggé fajúltak-el.
-

3) Hogy a hujadög Columbus útazó társai által

annak másadszori utazásakor, Amerikából hoza

tott Europába. Ő szárazra Böjt más hava 4dikén

1493ban szálla-ki , azért is e napot Boerhaave és

Astruc dies fa ta li s-nak nevezi. Ha ez a dög

valóban ezen nap jött volna Europába, úgy csak

igazán a kalendáriom legszerencsétlenebb napjai

közzé tartoznék.

4) Hogy a bujadög a spanyol országból kiüzött zsi

dók (M a r á n o k) által vitetett Olasz országba 's

innen áradott-el a többi Europára.

Az első véleményhez szítanak különösen Helmont,

Zacutus Lusitanus, Turner Dániel, Harris és
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több mások; a Régiek” írásaiban is sok helyek oda

czéloznak. Ide tartozik Michaelis-nak egész komoly

sággal előadott véleménye is, hogy a bujadög ollyan

nyavalya volna, melly csak minden ezredik évben tör

ki, megszelídűl 's ismét elenyészik. Azért állítja Mi

chaelis, hogy az, Mózes és Hiob' idejében megvolt,

Hippocrates idejében pedig ismét egészen isméret

len vala. -

A második véleményt kiváltképpen Nicolaus Leo

nicenus, Sanchez » Natalis, Montesaurus védik. Ide

tartoznak azok is, kik a bujadögnek legelső okát az

akkori időnek külömbféle környülményeiben csillag

zataiban, 's ezen nyavalyát általyában a csillagok'

befolyásaitól eredt szármozéknak vélik. -

Amerikai eredetét a bujakórságnak oltalmazzák

Schmaus Leonárd, Crato Ján., Fernelius Ján-, Lowe

Pét, Boerhaave, Freind, Hoffmann Fridrik , Astruc,

Robertson ///., von Schwieten , Girtanner; ezen

utólsó még egy tulajdon nézetet is állíta-fel ezen be

tegség származása felől, mellynél fogva egy az előtt

ugyan kétségbe hozott de Le Blond-nak legújabb tu

dósításai szerint bebizonyosúlt lött dolog,– hogy t. i.

egy, Déli Amerikában otthon lévő, Csik e név alatt

ismeretes bogár (Pulex penetrans L. buvó Balha)

igen szereti magát a nemirészekre venni, és itt feké

lyeket okoz, – helytelenűl a bujadög első eredetének

magyarázása alapjául ismértetik.

Azon véleményt, melly a Maráuokat tartja a”

bujadög Elterjesztőjinek, leginkább Hensler és Gru

ner alapítá-meg. De ha nem kételkedünk is, hogy ama'

minden spanyol birtokokat illető, Böjt más hava'

31dikén kiadott számkivető parancsnak következésében

kiüzött négyszázezer 's legiszonyúbb inségre juttatott

Zsidók holmi nyavalyabéli ragadványt kifejthették : a'

iranczu eredetét mindazáltal ezen az utón mind a két

N \
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fönérdekelt férjfiak" tekintete mellett sem mutathat

ni meg- ~

Minden itt (az utolsón kivűl) felhozott véleménye

ket a Polemikára akkoriban igen hajlandó Tudósok a'

leghevesebb módon vitaták 's védék. A legjelesb vita

e tárgyról két Leipzigi Tudósok, az isméretes Pollich

és Pistoris között támada. Reá Leonicenusnak íratja

ada okot, és már csak azért is megjegyezésre méltó,

hogy igen egyenetlen úton ez nyujtott alkalmat a'

JWittenbergai és Odera melléki Frankfurti Egyete

mek felállítására. -

A nyavalyának 's tüneményeinek részrehajlatlan

nézetje a második vélemény mellett szól, hogy t. i.

a bujadög a fönemlített időtájban más betegségek el

fajulása által nyeré a meghatározott és saját formát,

alakot. -

5. §.

Gy a nít h a t ó oka i ezen átmeneteinek.

A levegőnek és földnek szerkezete (constitutio)

nem kevés részt látszik venni ezen nyavalyaforma'

átváltozásában. A hadiseregeknél akkoriban düshöskö

dött gonosznemű járvány, a Maránok közbejövetele

Olasz országban, kik között bizonyosan tájbeli nya

valyaformák uralkodtak, érlésünkre adják, miként

lehetett, hogy az ottani vidékeken történt az első át

menetel, változás. Minden esetben a bujadőgnek már

az 1494dik esztendő vége előtt meghatározott formája

volt. A most mondottak, és a bőrpoklosság jelensé

geinek ezen időtájban észrevett megváltozása a buja

- dőg' szármozása után, azt látszanak bizonyítni, hogy

a bőrpoklosság légyen az a forma, melly más alak

ban bujadög képpen jelenék meg.

92
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6. §.

L e g e l s ő t ű n o m é nye i a buja d ö g n ek.

Bizonyosan tüdjuk, hogy a bujadög első megjo

lenésekor rettentő erőszakossággal egész tartományo

kat pusztított, 's az akkori leghíresebb embereknek

életébe került. - -

Kevésbbé bizonyos előttünk az, miért légyen ez a'

dög a mi időnkben szelídebb. A finomabb életmód,

nagyobb erkölcsiség és szoros vigyázat erre valóban so

kat tesznek. De a mostanság voltaképpen javult gyó

gyításmódot is számba kell venni. Ide járúl ama ta

pasztalás is, hogy az idő hossza lassanként megszelí

debbíti az olly nyavalyaformák erőszakosságát, mellyek

eredetileg gonosz félék voltak. Némellyek azt gyanítják,

hogy a hozzá járult kankú szintúgy eszközlé eme kóra

laknak szelídülését. Mindezeket előre feltévén sem kell

felejteni, hogy egy magára hagyott vagy a kártékony

behatásoknak átengedődött dögnyavalya ma is fölötte

gyászos következésüvé lehet. -

7. §

Ter mé sze te a francz ú s anyag nak.

- Ama” külömbségeket, mellyek a méreg és ragad

vány megfogatjaik között vagynak, s mellyeket a'

Contagi u m o k és mi a s m á k között az oskolák

tesznek, mint ismért dolgot elmellőzhetjük. Itt csak

annyit mondunk, hogy: a fran ez ú s rag ad vány ,

egy valódi c o n t a gi u m , a' melly csak a”

k ö z v e t e t l e n é r d e k l é s á ltal v i t e t h e ti k

m á s el fog ad h a t ó része kre: azt elröpítni ,

szállítani nem lehet. A legrégibb időben a franczus

ragadvány némi h u m o r m e la n c holicus prae

ter naturalis-nak tartatott, mellynek tulajdonsága

volna a test melegségét megkevesítni, a részeket ki



szárítani, 's a' vérrel öszvevegyűlni. Egy korábbi, elég

közönségesen bévett, 's mái napig sem éppen felhagyott

nézet, ezen anyag” mivoltáról azt teszi fel, hogy a'

tulajdon munkás elev ama' fönnevezett anyagban, hol

mi savany légyen. De la Boe Ferencz, Cockburn,

Astruc, szinte e képzethez ragaszkodtak, Horn és Gir

tanner is elejénte ahoz állottak, de utóbb vele fel

hagytak. A legújabb időben Besnard hódolt kivált

képpen e nézetnek. Az e vélemény mellett felhozott

de erőtlen okok imezek:

a) mert a kanku nyálka, és a franczus fekély eve a'

kék plántanedvet megvörösítik; -

b) mert a franczus anyag a nyirkot, (lymphát) meg

süríti, és a csontokat, mint minden más savany,

melágyíthatja;

c) mert a röpülékeny lugsót, alszénsavas Hugyagot,

jeles szernek tekinthetni a bujadög orvoslására.

Desault Péter, Weber 's néhány mások az el

ragadást úgy magyarázák, hogy a kiválasztódott ra

gadványos anyagban némi kis állatocskák volnának, 's

- ezek a részeket, mellyekre átvivődnek, elrágnák és

gyúladásba hoznák. Az úgynevezett Pathologia a ni

mata általyában még kevés szerencsére kapott, de leg

kevésbbé fog a franczus elragadás megmagyarázására

alkalmatos lenni. -

Szintolly kevés világosságot terjeszt az újabbak

nak magyarázatja ezen homályos tárgyra, ők a ragad

vány” munkálatját ugyanannak távolabbi állatórészeiből

(fojtó és szénanyagból) próbálják kimagyarázni. -

8. §- -

El fog ad ha tó ság a franczu s rag a d v á ny

ir á n t. -

Az emberi életmivűség saját elfogadhatósággal bír

ezen anyag 's az ő bemunkálásának következései iránt;
*

* *



20

mindazáltal ez az elfogadhatóság az individualitás vagy

testegymiség szerint sok képpen módosíttatik, nagyobb

vagy kisebb határba szorúl. Csak kevés példáji vannak

a franczus nyavalyaformáknak az állatoknál. Bayford

igyekezik megmutatni az elragadás lehetőségét az álla

toknál; és Pato néhány ide tartozó példákat hoz elő

a kutyákról déli Amerikában. A tt e n h o fer–nak Sz.

Pétervárban e végre tett legújabb próbatételei némi fon

tossággal bírnak. 47

9. §.

Utai a rag a d v á n y n a k.

A ragadványnak közvetetlen érintése legfőbb fel

tétele a franczus fertőztetésnek; azért is az elhálás ama'

legszokottabb út, mellyen az elragadás történik. Azon

ban egyéb részre is, ha tőle közvetetlenűl érintetik

elragadhat. A gyermekekre elragadhat a méhhüvelyen

való átmenéskor: valamint a szerelmes csókolkodás is

reá okúl szolgálhat. A szoptatás kölcsönös elragadásnak

lehet oka; szintúgy közöltethetik a franczus fekélyű

kézzel történt fogdosás és tapintás által. Walch példát

hoz elő egy Bábáról, a ki a most említett módon 50nél

több személyeket fertőztete meg. Hasonló, rettenetes

következésű, példa történt néhány évek előtt Sléziának

egyik tartománybeli városában, a hol is a legtiszte

sebb anyák rövid idő alatt, egy másként igen jó bába

által, kinek jobb kezén a mutató ujjra egy franczus

személyről szálla a ragadvány, és a ki az ujján támadt

harapozó fekéllyel nem gondolt, egymásután megfer

tőztetének, és közülök többen iszonyú inségre jutának.

Ide tartoznak ugyanazon tartománynak két külöm

böző városaiban, csak nem egy időtájban tőrtént két

esetjei a franczus elragadásnak, mellyek az orvosi po
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litia figyelmét nagyon megérdemlik. Több, újszülött

zsidó gyermekeken t. i. franczus jelenségek mutat

koztak, a mellyek politiai visgálásra nyujtának

okot. Leghihetőbbé lön, hogy a fertőztetés a kör

nyűlmetélőtől, ki a Talmud törvényei szerint kötelez

tetik a környűlmetélés után a vért a megsértett tag

pól ajkaival kiszopni, származott légyen. A legcseké

lyebb franczus fekély miatt is, melly az ollyan ember

nek ajkaihoz közel esik, az úgy is igen fogadékony

csecsemő annál nagyobb veszélyben forog, minthogy

a megsértett rész a ragadványnak közvetetlenül ki

van tétetve. - -

A Seb és fogorvosi szerszámoknál fogva is lehet

séges az elragadás, a mint ettől van Suzieten legin

kább fél, midőn a' Seborvos szerszámait nem tartja elég

tisztán. Úgy a közös ivóedények is gyakran lettek gya

núsokká; különösen Gruner, és nem ok nélkűl, az

Úrvacsorai kehelyt vádolá. Valyon a testnek el és ki

választmányai a franczus ragadványt közlik e, arról

helyesen kételkedhetni; a közös ágybelik és öltözetek

azonban az elragadást némelly környűlállásokban még

is lehetségessé tehetik, ámbár ezt Girtanner tagadja.

Ide tartozik a fogkefékkel való utálatos közös élés is.

A megtörtént elragadás' kifürkészésekor az Orvos igen

szemes légyen, mert gyakran az ollyan betegek is »

kiket önnön külső környűlményeik már elárúlnak, előtte

titkolni szokták nyavalyájok első eredetét, -

10. §.

A ragadványnak miként munkálásáról.

Külömbféle képpen igyekeztek már azt megmagya

rázni, miként munkáljon a ragadvány a testre, a régieb

bek a ragadványt némi csipős, rágó hígságnak vélték,
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melly, a vér közzé vegyülvén, e magánálló nyavalya

formát nemzi. Illy nézetre a' fakadékok és fekélyek

látszottak alkalmat adni, mellyekről azt vélték, hogy

általok a franczus anyag a testből kimen; a' mi pedig

visszamarad, az inakra vetődik és a fájdalmakat szüli.

Mások ismét, Galenusnak még akkoron lengő szelle

métől ihletve, a bujadögnél a legfőbb szenvedést a'

májban keresték, hová ők a ragadványt hatni gondo

lák. Nála a főanyag mint már fölyebb megjegyeztük,

valamelly természetellenes phlegma volt, melly, a mint

vélték, a test melegét megkevesíti és a részeket ki

szárítja.

Boerhaave a franczus elragadás következését a'

sejtszövetnek, mellyhez a fertőztetés fér, megrom

lásából magyarázza vala. E nézet ha a tüneményeket

ki nem magyarázhatja is egészen; még is Boerhaave

nak nagy tapasztalására mutat; az életmivűségnek

egy része sem szenved olly kiválttan a franczus elra

gadás miatt, mint a sejtszövet.

Azok, kik de la Boe Sylvius Ferenczczel a fran

czus anyagot savanynak tarták, a tűneményeket egy ez

által okozott erejedzésből , megkelésből, magyarázák.

Hunter' nézetjét, ki a franczus betegség legköze

lebbi okáúl valamelly saját izgatást tarta, sok újabb

Irók felkapák, és Fritze a maga Kézikönyvében azt

- különösen vitatta. Ez a nézet se magyaráz semmit, és

mindég p e t i t i o p r i n c ip i i marad fön.

Szintolly keveset magyaráz ama' theoria is, mel

lyet Brown követőji mesteröknek alaptételeiből huz

tanak. Szerintök a ragadvány bemunkálásának hatha

tóssága (intensitas) irányozatlan (indirecta) gyöngesé

get okoz, 's ebben áll a bujadög mivolta. Légyen bár

e tanításban az élet mivűség képzete legméleybben

kigondolva: de a ragadós nyavalyaformákat megma

gyarázni még sem fogja soha, mert a millyenségi arány
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vagy viszony ; a mi itt különösen számba jő, bennc

egészen elmellőztetik. * *

A munkálás kimagyarázásával is úgy van a do

log, mint sok más tüneményekével az élő természet kö

rében. A legelmésebb theoria itt némellyekre mutathat

ugyan homályosan, de a tulajdon első okot ki nem

magyarázhatja eléggé. A' mit mi a tartós és részrehajlat

lan megvigyázás által e tárgy felől bizonyosan tudunk,

ime tételekre szoríthatni :

A ragadvány először is azon a helyen fogamzik,

mellyre bemunkált; ezen bemunkálástól legelsőben szen

ved a nyirkos rendszer. Kevéssel azután az izgékony

vagy ingerlős rendszer is érdekeltetik, és némi gyúla

dási tünemény jelenti az elragadás helyén a kóralak”

támodását. Csak utóbb 's csupán a felébredt együtt

szenvedőség által nyilatkoztatja ki a franczus anyag a

maga munkálatját a testnek érzékeny rendszerében.

A franczus anyag legkiváltabban a sejtszövetre

munkál, mellyet vegyületében megbontani 's megsem

mítni törekszik; azért is a franczus anyag külömbféle

részeknek bujálkodó (luxurians) alkotására ad okot. A

franczunak minden tüneményei igazolják ezen állítást.

A franczus anyag munkálatja nem jelenik meg

általyányosan, hanem az életmivűség egymiségének kü

lömbsége szerint külömbözik; azért Schmidt igaz ele

vet (principium) állít fel, így szóllván: azon Orvos is

mér legjobban e nyavalyára, a ki a franczus beteg egy »

miségét, individualitását, legjobban kitanulja, -

11. §.

A buja dögtől való meg o v á s r ó l k ö zön sé
C S C 11.,

8 *»

Mivel a franczus anyag csak ha valamelly érzékeny

részt közvetetlenül érdekel, vitetik által más sze
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mélyre: azért minden, a mi tüstént az átvitel után,

az újontan elfogadott anyagnak leöblítése vagy elron

tása végett történik, használhat, ha a czélt általa tö

kéletesen elérhetni. E szándéknak tökéletlen elérése

itt annyi mint semmi. Csak az vélheti magát bátor

ságban, kinek természete ezen ragadványt, a mi ritka

ugyan, de több részrehajlatlan tapasztalásokból bebi

zonyodott dolog, el nem fogadhatja.

12. §

Felosztása a buja dögnek.

Minthogy a bujadög, miként egy előbbi czikkely

ben mondók, mágát mint betegség az egész életmivű

ségre nézve mindég gyúladásos forma által jelenti: te

hát ezen tünemény által a nyavalyaformának legfőbb

felosztása is el van határozva. Nevezik t. i. ezen első

tüneményeket először i, vagy másként k ö z lött

fra c z un a k ; 's néha h e l y b é l i fran czu na k

is ; az utolsó nevezet azomban csak annyiban jelentő,

a' mennyiben egy résznek észrevehető változására mu

tat. Mert legszorosb értelemben helybeli nyavalya ,

a' melly csupán 's egyedűl egy részre volna határozva,

az élet mivűségben, mellynek egészítő részeiben ugyan

azon egy éltető elev uralkodik, nincsen.

A franczus nyavalyaformának az első történetek

után megjelenő tüneményeit az elsőbbekhez képest ne

vezték másodszori, vagy s z é t o s z o l t fran

czu n ak is; és a helybeli franczunak ellenébe téve

közönséges franczunak is, sőt constitutionalis, szer

kezetbéli bujadögnek is. Mi az el ő sz ö r i és m á

s o d s z o dszor i f ra n c zu nevezet mellett fogunk

maradni.
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E l ő sz ö r i Francz u.

13. §.

Az e l ő sz ö r i fran cz u' for m á j i.

Az előszőri franczu formáji a kan kú, a fran

ez u s fekély és a ma k k gy ú l a d á s a. Némellyek

az ágyékhajlásban támadni szokott Dob nevű mirígyek'

gyúládását is előszöri franczuformának akarák venni;

azonban egy eset sincs eléggé bebizonyítva, a' mellyel

meg lehetne mutatni, hogy valamelly Dob a tisztá

talan elhálás után közvetetlenűl, a fönemlített formák

megjelenése előtt, támadott volna, s reá másodszori

franczu következett volna. Minden itt előszámlált for

máji a franczunak, szükségesképpen ugyan 's elmul

hatlanúl előzik meg a bujadögöt, de, míg mint elő

szöri formalódások külön válva maradnak 's tartanak,

addig bujadögnek (?uftfeudje) neveztetni nem szoktak.

A' Kanku r ó l.

14. §

A kan kun a k m eg fog a tja ál ta ly á b a n.

Kankunak (Medorrhoea) nevezzük mi általyában

minden, külömböző színű és sürűségű nedvességnek

kifolyását a férjfiúi vagy asszonyi nemi részekből. –

S élesb értelemben akármelly rendkivűl való kifolyást

is, valami nyálka elválasztó lapról (5[ädje), kanku

nak neveznek. E szerint vagyon végbélkanku , orr

kanku és szemkanku is; de itt csak a fönn meghatáro

zott nemirészekből való kifolyásról van a szó. -
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*

15. §. -

A kan ku nevezeteinek külömbség".

Ezen tüneménynek külömbféle neveket adtak, a'

mellyek könnyen tévedésekre adhatnak okot. A Go

norrhoea (mag vagy ondófolyás) név éppen nem e'

formára illik; Leu corrhoea (fehérfolyás), meg ha

tározatlan; hasonlót mondhatni a' B l e n n o r r h o e a

(nyálkafolyás) névről is. Ploucquet a Priáp bálvány

képéről kölcsönözvén nevet, igy lön a tőle ajánlott

Ph all or rhoe a; Schmidt a' férjfiak kankuját nem

helytelenűl nevezi Urethritis, és a fehérszemé

lyekét E ly t r it is n ek. * * * * * *

16. §.

Ok a i ezen form á na k.

A kankunál ugyanazon három rendbéli okokra

akadunk, mellyeket minden más nyavalyaformánál

is többé vagy kevesebbé világosan megmutathatni. Elő

r e k é sz í t ő o k á t (causa praedisponens) e formának

a férjfiaknál a húgycső belső lapjának, az aszonyoknál

a hüvelyének fölöttébbi elfogadhatóságában kell ke

resni. A l ka lom béli o k (causa occasionalis) lehet

minden ártalom, a' melly a' hugycsőt gyúladásba hoz

hatja; egy csepp szalamia szesz vagyis Húgyag-lél »

és egy csepp franczus anyag, a' mi a gyúladásnak el

sőben észre vehető tüneményeit illeti, egyenlően mun

kálnak. A savanykás gyümölcsökkel's fiatal borokkal

való mértékletlen élés, úgy a bővebben elköltött bors,

Gaják gyanta 's több hasonló szerek is gerjesztettek

már kankut. Egy ember, a ki vörös törökpamuton

vagy gyapotton állott olajat vett-be, igen kellemetlen

hugycsőfolyásba esett. - -
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A mun ká ló ok (causa efficiens) nem egyéb,

a húgycső és a hüvely belső nyálka – elválasztó hár

tyájának gyúladékonyságánál, mellynek szükséges ter

méke, productuma, a baj' gyöngébb lefolytakor, va

lamelly rendkivűl való elválasztás. Az előbb mondot

takból kitetszik 1ször, hogy a kinek a kankura semmi

előkészűlete nincs, az a tisztátalan elhálást is büntet

lenűl gyakorolhatja, holott másra vagy más többekre

is ugyanazon alkalommal elragad; ebből 2szor követ

kezik, hogy a kanku alkalom okaira nézve annyiféle

lehet, a hányfélék az izgató ártalmak, mellyek vagy

kivűlről vitetvén-be vagy a belűlről kifelé való belső

beteges munkásság és dyskrasiai szételegyedés által a

hugycsőnek és hüvelynek lapján gyúladást gerjeszthet

nek. Ebből magyarázhatni meg a másuva tért (meta

statisch) kankut is legjobban. A mi végtére a munkáló

okot illeti, következik, hogy a kankunak egész for

máját mindég gyúladás gyanánt kelljen tekinteni, mi

ként ezt a tünemények magyarázásánál még jobban

ki fogjuk fejteni. |

17. §

Szék e v agy is fészke a kan kunak.

A kanku tulajdon fészke a férjfiaknál általyában

ugyan a hugycső, mivel egy hely sincs benne, a' melly

meg nem gyúladhatna ; de mégis (miként az olasz Ter

raneus 1709dik eszt. elsőben tanítá) a csónakforma

árok látszik azon helynek lenni, melly önnön fekvé

sénél 's alkotásánál fogva az izgató anyagnak felvételére

különösen alkalmatos. A kanku székét a férjfiaknál

a herékben, vagy Mead-val, a Coacper mirígyeiben

keresni: már rég elavult 's megczáfolt vélemények. Az

asszonyoknál annak fészke a hüvely mélyjében van,
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és pedig annak föntebb táján, és csak ritka esetben a'

húgycsőben is. Bell tehát nyilván botlik, midőn az asz

szonyoknál a franczus kaukú székét a hugycsőben,

és a jóféle kifolyásét (Leucorrhoea) a hüvelyben véli.

18. §

Közl és módja a ka n k u n ak a férjfiaknál.

Egy fontos kérdés, melly a kórtudósokat igen fog

lalatoskodtatá a kankunak a férjfiaknál való szármo

zása felől, imez: Miként juthat a kankut okozó anyag

kivált az elhálás alatt a hugycsőbe, még pedig a csó

makforma árokig? A' ragadvány felszívódása 's újra

letétele, mint Cruikschank véli, a tüneményt meg

nem magyarázza, szintolly kevessé tehetni-fel Nisbet

vel hogy az elháláskor a kifeccsenendő magnak v. on

dónak egy része a hugycsőben viszamarad, és a hüvely

beli tisztátalan nyálkával elegyedvén a mony lankod

tságakor a hugycsőbe mehet. E nézet már csak azért

is helytelen, mivel a tapasztalás tanítja, hogy a te

nyésznedv” kílövődése nélkűl is lehetséges az elragadás.

Ezt többen, a kik a ragadvány előre nyomulását meg

nem foghaták, egészen tagadták, azt állítván, hogy a ra

gadvány a nyílásba tapadva marad, és a hugycsőben

lévő történetek csak együtt érzetiek (consensualis), de

a mi nyilván helytelen. -

A hugycső öszvehuzódásának felvétele, mellynél

fogva az elháláskor felvett anyag szinte a csónakforma

árokig tolódik s ebbe sűlyed, több fontossággal bir,

's bár melly csekélynek tessék is az illy öszvehuzódás,

mégis azt tagadni nem lehet, és ama', //eickard-tól

felhozott 's Walch-tól is elbeszélt próba által, mel

lyet néhány buja személyek magokon tettek"
hihetőséget nyer. Ezek t. i. minekutána langyos téjbe
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mártott tagjokon a kézzel-fertőztetést elvégezték volna,

észrevették kis idő mulva a vizelléskor, hogy előtte

néhány csepp téj folyt-ki.

Az asszonyi kanku közlésének módját könnyű át

látni, itt általyában először is a férjfiakéról lészen szó.

19. §.

A' franczus kan ku más hozzá hasonló

for m á k h oz képest.

Már imént mondók, hogy minden kivűlről jövő

izgató ártalom 's belűlről kelt beteges munkásság okoz

hat kankuféle kifolyást; most azt is említenünk kell,

hogy ezen kifolyásokat kivált szármozásoknak elején,

tüneményökre nézve, nehéz megkülömböztetni.

A gyúladási diathesis nagyobb volta, a tünemé

nyek makacssága, de kivált valamelly erősebb ége

tés a vizelléskor, 's a rendszerint leginkább éjjel tör

ténő monymeredések, a bajnak tovább tartása, azok

a jelek, mellyekből a nyavalya lefolytában nemi hi

hetőséggel annak franczus természetére kövekezést le

het huzni.

Az úgynevezett jó féle kanku megkülömbözteti

magat önnön szelídsége, de kivált a két utól említett

tünemények nem léte által. A hugyhólyag nyálkafolyá

sát (Catarrhus vesicae) megkülömbözteti részént a törté

netek szelídebbsége, részint az, hogy a nyálkafolyás

a vizelléskor legnagyobb, - >

Balfour óta a kankunak franczus természetét ta

gadák, 's igen hel, elen okoknál fogva azt állíták:

hogy nincs tisztán franczus kanku, és a franczus fekély

v. sankér” anyagja a kankuétól voltaképpén külömbö
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zik. Már a históriából is bizonyos, hogy elejénte a'

bujadög kanku nélkűl (mellynek lételét franczu nélkűl

már a legrégibb korban is tudták) szokott járni, és

hogy az utolsó csak néhány évtizedek mulva járult hozzá,

a miből némellyek, miként fölyebb említők, a vénusi

bajnak utóbb megjelent szelídségét akarják kimagya

rázni. Astruc, André, Supediaur, Monteggia » Har

rison, Hunter, Cullevier , Schmidt, és Langenau

több esztendei tapasztalásaik által a kankunak fran

czus természetét bebizonyították. Harrison a franczus

mérget a hugycsőbe vivén, reá kankut látott keletkezni.

Ez ellen Lafont Gouzi kísértései (Journal d e m e

di cine, Ma i, 1810.) semmit se bizonyítnak, ő egy

helyre a kötőcskénél huzókenőcsöt tön-fel egy már 20

nap óta kankuban szenvedő Betegnél, 's azt vevé észre,

hogy ámbár ezen hely a hugycsöből szivárgó sürű

sárgászöld nedvességtől mindég födve volt, mégis né

hány nap mulva meggyógyúlt, minden fekélyesedés nél

kűl. Ez a próba annyiban nem bizonyithat semmit is,

a mennyiben egy először i formának 's ez által már

gerjesztetett gyuladásbeli munkásságnak jelenlétekor,

egy második ritkán formálódik hasonló októl.

20. §

A ki fo lya t n ak természete a kan ku n á l.

Az eddig mondottakból is már következik, hogy

a kanku valamelly nyálkaválasztó lapnak gyuladásbeli,

formája légyen. A mi tehát a nagyobbodott munkás

ság által elválasztódik, az valami nyirok (lympha), melly

a gyuladékonyság erőszakossága 's mélyebben hatása sze

rint, a színét és sürűségét változtatja, vizesnek, nyálkás

nak, genyetségesnek, véres huzatokkal vegyesnek látszik,

és a fölöttébbi gyúladáskor gyúladékonyságtól elfoglalt
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nyirkos edényeknek nagyobbult tömöttsége miatt néha

szinte egészen elakad, a' midőn osztán a történetek

gyakran igen rettentőkké válhatnak. Ezen tünemény nem

csak a hugycső gyúladásánál, hanem minden nyálkavá

lasztó hártya szenvedésénél is meg vagyon, miként

Bichat helyesen feljegyzé. Helytelenség, a hugycső

ből jövő kifolyást egy a hugycsőben lévő fekélyből ki

választódott evnek tartani. Hogy valamelly gyúladt

nyálkaválasztó lapon ninics fekélyre szükség az elválasz

tódás végett, ezt kiki tudja; úgy Morgagni visgáló

dásai, és a híres Stoll és Hoffmann megvigyázatai

is bizonyítják, hogy van kanku fekély nélkűl; azon

ban valamelly fekélynek lehetősége a kankunál, itt

ki nem zaródik, különösen a franczus ragadvány a'

hugycsőnek igen nagy elfogadhatóságakor, igen könnyen

vonhat maga után fekélyesedést, a' melly nem általyá

nosan szükséges ugyan, de sok gyúladásformáknál gya

korta előfordúl. A fön említett Morgagni több vis

gálódásaiból az is kisűl , hogy van ollyan kanku, mely

nél a gyúladás fekélyesedésbe men-által.

2 1. §.

A' kanku * másodszori franczú h oz képest.

Nem tagadhatni, hogy a másodszori franczu

mind a kanku, mind a franczus fekély által az egész

életmivűségbe bemehet; de felejteni mégsem kell, hogy

ezen átmenetel sokkal ritkább. A huzamos gyúladás

beli állapot 's az annyira megszaporodott elválasztó

dásnak sokáig tartása, valamelly szűk helyecskén a'

többi lapnak (a szónak föntebb értelmében) a tovább

harapozó változásokat elmellőzni látszanak. Schmidt

úgy véli, hogy az esetek, mellyekben a kanku támasz

tá a másodszori franczut, azokhoz, a hol ez, a fe

*
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kély által történt, úgy vannak mint 1 a 20hoz. Mind

azáltal ezen arány a kankura nézve igen kedvezőleg vé

tetve lenni látszik.

22. §

A kan ku na k sz ok o t t lefolyása, folya

m a tja. |

A tisztátalan elhálás után néhány nappal, rend

szerint a 2dik és 8dik nap között (fölötte ritkán előbb,

néha későbben), a férjfiaknál a hugycsőben holmi

viszkető érzemény jelenik meg, a' melly a' makkig

terjed, 's nemcsak nem kellemetlen, hanem az embert

szokásán kívül is az elhálásra ingerli. Ez néhány napig

tartván, aztán valamelly mulékony égető fájdalommá vá

lik, a midőn kivált a makkra lett nyomáskor vizes nyál

ka választódik-el. Ehez járul a tagnak feszülése 's egy

olly érzemény, melly azon végig, a herékbe, mag

zsinórba és a lágyékba terjed. A fájdalom 's kivált

az égetés nevekedik, és a vizelléskor legnagyobb. Ez

az érzemény elhat a makk” nyilásáig, a' melly tüzes

piros színű, fáj, dagadt 's igen érzekeny. A kifolyat

nak szine ekkor sárgább vagy zöldesebbé, és, mint a'

geny, sürűvé válik, a fájdalmak nőnek; a hugy csak

szűken folyik 's elejénte gyakran szétoszló sugárban,

a tag feszülése nagyobbúl, kivált éjjel fájdalmos be

gyeredések állanak-elő, 's gyakorta hozzájok magki

ömlések is kapcsolódnak; a Beteg székerőltetésről pa

naszkodik, éjjelei nyugtalanok, 's esti órákban némi

ingerlett állapot környezi őtet. Ha a betegség szokott

folyamatját a rosz magatartás vagy czélellenes velebá

más nem háborítja, akkor a történetek aprónként ele

nyésznek, a vizelléskori fájdalom megkissebbedik, a'

makknyilás vörössége eltünik, a kifolyás nyúlósabbá

's fejérebbé lesz, és holmi sürű nyálkához hasonlóvá,
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melly az ujjak köztt fonálként huzódik. Végtére a Be

teg csak regvel a felébredéskor vesz még észre a hugy

csőből valamelly sürű nyálkacseppet, de utóbb ez is

elmúlik. -

23. §

Az igen erőszakos k a n k u n a k t ű n em é nyei.

Az elragadásnak saját gonoszneműsége, az orvos

lásnak elmulasztása vagy fonáksága a Beteg vagy az

Orvos részéről, és más szerencsétlen környülmények,

ezen eredetileg egyszerű és jóféle formát olly gonosz

neművé tehetik, hogy miatta a Beteget több tekintet

ből veszély érheti. Már a bajnak első kiütésére nézve

is megvan az a külömbség, hogy a gonoszféle esetek

ben az elhalás után igen rövid idő mulva az első tör

ténetek előállanak és gyors lépésekkel szaporodnak.

Ugy látszik, mintha a nyavalya' kiutésének gyorsa

sága annak erőszakosságával egyenes arányban volna.

A mint a gyúladás állapotja nagyobbodik, az

előbbi czikkelyben leírt történetek egész sora is erő

szakosabbá lesz. A lágyékokban való feszülés olly

aagy, hogy az ott lévő mirigyek megdagadnak, igen

fájdalmasokká lesznek, 's néha meggyúladnak 's e miatt

a Beteg nem is járhat.

A tag meredései nappal és éjjel gyakorta olly

nagyok, hogy a Betegnek tökéletes ébrenlétekor is mag

ürűlések történhetnek. A még roszabb esetekben ezen

felmeredések meg sem szünnek, 's ama fölötte terhes

Priapismust szülik.

Eme tolakodásakor a vérnek a gyúladt tagba

történik, hogy a duzzadt tag többnyire lefelé, ritkán

fölfelé, igen fájdalmosan meggőrbűl; a' melly állapot

V é n u s í v e (chorda venerea) néven isméretes a'

Kórtudósok előtt.

3
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Gyakorta ezen erőszakos görbűléskor a kissebb
edények elszakadoznak, és a Beteg a hugycsőből néha

több uncziányi vért veszt-el. E vérzés után, bár melly

nyugtalanító légyen is a Betegre nézve, a' történetek”

erőszakossága rendszerint igen szembetünőleg lecsilla

podik. -

Részint a nevekedő gyúladás erőszakossága miatt,

részint a most csipősebbülő kifolyástól ujra ingereltet

vén, az előbőr vagy makktyú is meggyúlad, és vagy

a makk előtt huzódik öszve 's gyakran pöffedőleg meg

dagad, úgy hogy azt ezen állapotban hátravonni lehe

tetlen, vagy az előbőr, kivált ha azt a megijedt 's e'

tüneményt nem ismerő Beteg erővel hátra találta huz

mi , a' makk mögett úgy öszveszorul, hogy e miatt a'

vérforgás a makkban néha egészen meggátoltatik, és

az üszög (3rantb) szármozásától félhetni. Az első tör

ténet” neve P hy m o s is, makkbezáródás, a másodiké

Paraphy mos is, makkkizáródás, de mivel ez min

denik a franczus fekélynél többször előfordul, azért

ott fogunk rólok bővebben értekezni.

A kifolyás mostan vékony , rút színű, gyakorta

szürkés, kellemetlen saját szagú, valamennyire szü

kebben szokott folyni, sőt a baj erőszakossága növe

kedvén annyira megcsökkenik, hogy ezt, mint eme'

gyúladásos forma legmagosbra léptének resultátumát,

s z á r az K a n k u n a k (Medorrhoea sicca) nevezni

nem kételkedtek. Ennyire jövén a dolog, majd a szom

széd részek szenvedése is szaporodik, a székerőltetés na

gyobbodik, a'Beteg csak a legnagyobb erőlködéssel vizell

het (Dysuria), és legroszabb esetben a hugy is megreked

( Ischuria). Minden közellévő részeken a fölöttébbi

gyúladékonyság nyomai tetszenek-meg; a' Düllmirígy

fáj és dagadtnak tapintatik (Prostatitis). A herék ke

mények és nagyobbak (Epididymitis), igen fájnak és

a tapogatást ki nem állhatják.

2
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Némelly , még eddig nem eléggé világos, környűl

mények között, a kifolyásnak hirtelen elenyészte vagy

legalább szembetünő megkevesedése után, némi saját,

fölötte éles (acutus) Szemgyúladás is szármozik, melly

a hugycsőnek gyúladásával nyilvánságos arányban áll,

és olly gyors lefolyású , hogy kevés napok mulva gyó

gyíthatatlan vaksággal végződik.

A gonoszféle kankunak föllyebb leírt történetei

kor az egész test is igen nagyon szenved. Hideglelős tüne

mények állanak-elő, mellyeken a gyúladási formának

bélyege nyilván meglátszik ; az érverés kemény és gyors,

a húgy vörös, néha lángszínű, a bőr száraz és forró,

a Betegszomjuságról, fejének kábultságáról, és az altes

tében fájdalmos érzeményekről panaszkodik.

Enyhűlvén a kankunak ezen erőszakossága, mégis

a húgycső szenvedése lassan mendegél. Bár minden

történetek elenyésztek, mégis a hugycsőbeli fájdalom

és a kifolyás tart , 's így támad osztán, mint követ

kezési nyavalya, az úgynevezett U t ó k a n k u (Me

dorrhoea chronica), a' melly külömbféle változatokban,

történeteire nézve. a Beteget még sokáig elkinozhatja,

's a' mellyről alább lészen szó. Még a kankunak erő

szakosságától és az utókankunak sokáig tartásától más

több igen terhes és a Beteget néha élete fogytáig ki

sérő bajok is maradnak-visza, a' mellyekről szinte

alább fogunk szóllani. -

24. §.

[Közönséges magyarázat ja e történe

t e k n ek.

A kanku minden történeteinek szoros visgálatából

nyilván kitetszik, hogy azok részint a szenvedő élet

mivek gyúladékonyságától, részint gátolt munkálko
-

©

*
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dásaiktól, részént a részeknek együttérzésétől 's né

melly tekintetben az itt történni szokott nedv-elvesz

téstől is, függenek. A kanku az életmivűséghez mind

tüneményeire és következéseire nézve, mind orvosol

tatására nézve is úgy vagyon, mint akármelly más gyú

ladásos forma, kivált az ollyan, melly a nyálka-elvá

lasztó hártyák fölűletjén támadott; innét a gyúladás'

természete is inkább orbánczféle, mintsem mélyen

ható (phlegmonosus). A kankunál a gyúladásnak mind

a három időszakaszait; úgymint az Izgatásét (Stadium

irritationis), növelkedését (incrementi): és fogyásét (de

crementi) meg lehet mutatni.

Az nyavalyabéli hajlandóság, o p p o r tunitas,

a ragadványos formáknál teszi az elragadás vagy fer

tőztetés időszakaszát, Stadium in fec ti o n is, és

ez a kankut olly nyilván előzi-meg, hogy azt néha

a tőkéletlen elragadás egy nemének gondolhatni, és

magát csupán, miként Bureau először vevé észre, va

lamelly fájdalomképpen jelenti ki a férjfitag makkján,

egy darab ideig tart, és ritkán mulik el előbb, míg

valamelly új fertőztetés a kankunak tökéletes formáját

elő nem hozza, mellynek támadásakor a fájdalom is

elmúlik.

A kankú nevekedésekor a heréken és a lágyék

tájon származó történeteket Schmidt olly tünemények

nek tartja, mellyek által a másodszori franczu beál

lása jelentődik ; de ebben nincs igáza, mert a tapasz

talás tanítja, hogy a hugycsőnek akármelly gyúladása

is (ha igen nagy)hasonló tüneményeket gerjeszthet, a'

nélkűl hogy valami saját franczus ragadványra lenne

szükség; könyebben megmagyarázhatni azokat a részek”

együttérzéséből. Egy életműbeli törvény az, hogy az

állati testben a gyöngédebb életmivek szerencsétlen

környűlmények között mások szenvedéseit magokra

átvegyék; az ollyan életmivek is, mellyek vagy közel
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vannak egymással öszveköttetve, vagy ugyanazon mun

kálkodásra szolgálnak, különösen ki vagynak téve az illy

képviselői tüneményeknek. Az Elsőbbik megmagyarázza

különösen a szemeknek együtt való nyavalyáskodását: az

utóbbik a heréken, düllmirigyben , hugyhólyagban,

végbélben és a lágyéktájban lévő szenvedéseket. Min

denikéről ezen történeteknek még fogunk bővebben ér

tekezni. Azonban mindezek mellett sem tagadhatni, és

már előbb is megjegyeztük, hogy a sok gonosz féle

melléktörténetekkel járó kanku mindég gyanút gerjeszt

a maga tisztán franczus eredete iránt. -

A közönséges roszúllételnek jelenetei, symptomáji,

mellyek a' kankuformának nagyobb nevekedésekor olly

nyilván kitünnek, tudtunkra adják, hogy az izgékony

és érzékeny körök (sphaera irritabilis et sensibilis) leg

kiváltképpen szenvednek együtt. Ama hideglelős tüne

mények az érverésben és a test melegségében, igen vi

lágosan mutatnak az izgékony munkásságnak együtt

betegeskedésére, valamint a fejkábultság érzése, 's más

néha oda járuló történtek az inak' (nervorum) együtt

szenvedését bizonyítják; megegyez ebben is a kanku

más gyúladásos formákkal.

25. §.

J ó s l á s a' kan kunál.

A kankunál való jővendölés vagy előremondás|te

hát a gyúladásos formák közönséges Elevjein (princi

piumain) épűl; mennél egyszerűbb és kisebb a gyúla

dás a hugycsőben, annál könnyebben végződik ez a'

forma; a szokott kanku, millyent a 22dik §ben leír

tunk, rendszerint, ha a Beteg magát jól tartja, 21

nap, legfölyebb 4 hét múlva ér véget. De nem ám a'

gonoszféle kanku (23. §.); ennek igen káros kővetke

zései lehetnek. Mennél tovább terjed a gyúladás a hó
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lyag felé, annál nagyobb a veszedelem a hugynak ki

választására nézve, mellynek megrekedése gyakran az

életet is fenyegeti. A kankunak úgynevezett dugulása

rendszerint a legrettentőbb következésekkel jár. A he

réken való daganat, a düllmirígy gyúladása, a fönt

leirt szemgyúladás , igen veszedelmes formák, és meg

jelenésök mindég félelmes. A beteges testalkotás, ki

vált ha rosznedvűség (dyskrasia) is van jelen, a nya

valyát tartóssá szokta tenni : a' mitől leginkább a gör

vélyes (scrofulös) személyeknél félhetni. -

A kankut igen veszedelmes nyavalyává teszik az

arra olly könnyen jőhető gyászos következések. A'

húgycsőnek elszükülései, vastagodásai és fekélyei, a'

düllmirigy daganatja 's más hasonló formák, gyakran

legszerencsétlenebb maradványai ezen gyúladásnak. Egy

diaetai hiba, helytelen orvoslás, 's akármelly gyakran

csekélynek tetsző környűlállás, a kankunak ollyan

következéseire adhat okot, mellyekben a szerencsétlen

Beteg életének végső esztendejiben is sinlődni kényte

len. //alch-nak igaza van, midőn az altestben a has

gyűrűn fölyűl érzett feszülést és a középhus táján

megjelenő fájdalmakat új történetek igen gyanús elő

követeinek tartja, és a gyógyítás végén a vizelletnek

vékonyan maradó sugárjából a hugycsőben történhetett

elszűkűlésre vagy megvastagodásra huz következést. Hi

báznak azon Írók, kik azt állítják, hogy a kankut ke

vés napok alatt meggyógyíthatni; //alch is bizonyos

környűlmények között a kanku gyógyúlását az élet

mivűség együttmunkálásánál's befolyásánál fogva nyolcz

nap alatt lehetségesnek mondja. A kanku az egyszerű

éles nyavalyákhoz tartozik, és lefolytát rendszerint a'

21dik nap felé, vagy mindjárt utána végzi. Vannak

ugyan olly könnyű kankuformák is, mellyek 4, 5 nap

alatt elmulnak, de ezek nem éppen tisztán franczus

formáknak lenni látszanak. A jóslás a kankunál függ
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általyában a gyógyításmódtól és a magatartástól; a'

hol mind az orvos mind a Beteg feddhetetlenek, ott a'

legijesztőbb kanku is jól végződik. Ellenben a hibázá

sok soha sem maradnak büntetlenűl. Langenau-nak

nincs igaza, midőn e már gyakran említett formánál

az előremondásra nézve a levegő szerkezetének kelle

tinél többet tulajdonít.

26. §.

Közönséges gyógyítás m ó d a' K a n k u n á l.

Három gyógyjelentések, indicatiók, adják elő ma

gokat a kanku orvoslásakor.

1) Az elfogadott ragadványt a hollehet előbb mint

a forma kiüssön, elrontani 's eltávoztatni.

2) A már kiütött gyúladásos formát elhárítani.

3) Végtére, a kanku minden következéseinek (a”

mi alatt mind a helybéli gyúladás maradványait, mind

a másodszori franczút értjük) elejét venni.

Valamelly gyanús elhálás után a kankutól való

menekedésnek legegyszerűbb módja és így az első gyógy

jelentésnek teljesítése abban áll, hogy az elfogadott

ragadvány minél előbb lemosattassék, leöbblíttesék. A'

kinek a 18dik §ben felhozott, Weickard-tól legelő

ször említett, példa eszébe jut, úgy fogja találni, hogy

az elhálás utáni hamar vizellés különösen hasznos ezen

czélra, kivált ha az előbőr előre huzattván a hugy

egy darabig a hugycsőben viszatartatik 's osztán hir

telen kieresztetik ; ezen cselekvés a kankutól valóban

igen gyakran megőröz. A többszöri befecskendések ál

tal is, részint szelíd és olajos, részint erős és izgató

szerekből, igyekeznek ezo* bájnak elejét venni. Az el

• őkhez tartoznak a langyos téj, langyos mandolaolaj ,

é.c., az utolsókhoz számláltatnak legkivált a tiszta Ha

mag olvadékjai és a rágó sósavas Higagéi , valamelly
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akarják leöblíteni; az utolsók által ugyanazt elrontani

's távoztatni. Bár melly czélszerűk is e szerek mind

járt a végbement elhálás után, mégis a rágó befecs

kendésekkel képesint és nem sokáig kell élni; mert a

velök viszaélés a gyúladékonyságot még előbb gerjeszt

heti. -

Mindjárt a felvett ragadványnak a vizellet 's né

hány befecskendések által történt leöblítése után leg

hasznosabb a férjfitagot hidegen párolni és föröszteni;

így a talán már felgerjedt gyúladékonyság, diathesis,

legjobban elháríttatik, és a betegesen felmagasztaló

dott munkásság legjobban megcsilapodik; nem illenek

pedig többé ezek a szerek, ha a támadó gyúladékony

ságnak első jelenléte már a kankunak elkerűlhetetlen

ittlétére mutat. Az inkább orbánczos gyúladás pedig

egészen tiltja a hideg alkalmaztatását a már kikép

ződött formánál. -

Ha a kanku jelenléte kinyilatkozik, akkor a'

második gyógyjelentésnek van helye. Itt a tisztán

gyúladásellenző gyógyításmód szükséges, mellyet a'

nyavalya mekkoraságához és irányjához, meg a Be

teg egymiségéhez, individualitásához; és a legfőbb for

mával öszvekötött bonyolódásokhoz, complicatiókhoz,

kell szabni. - -

Valamint kevés orbánczos formáknál van helye az

érvágásnak; úgy az ollyan esetek is ritkák, mellyek

ben a gyúladásos formának nevekedése a kankunál ,

és különösen az izgékony körnek együttszenvedése, ér

vágást kívánna ; a nadályok alkalmaztatása többször

előfordúl. A könnyű, részint gyümölcs-savas, részint

nyálkaczukros hashajtószerekkel soha sem kell a gyú

ladékonyság tovább haladtakor késni. Némelly közsók

is, kölönösen a fojtósavas, a borkösavas és a czi

tromsavas Hamag, valami vékónyitó italban elol

4
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vásztva, mérsékelt adatban igen hasznosak; így osz

tán eme Sóknak a húgyéletmivőkre lehető munkálatjá

tól sem félhetni.

E mellett az egész gyógy-plánnal egyező szoros

diaeta is szükséges; az ebben elkövetett hiba miatt gya

korta már egy nap alatt minden történetek megroszab

búlnak. A beteg tartóztassa magát az erősítő, igen sós,

és fűszeres husételektől, minden szeszes italoktól 's a'

méghevűléstől. Könnyű eledelekkel és higító vizes, nyál

kás italokkal éljen, de visza ne éljen ám, mert más

ként a gyomor munkássága könnyen megbomlik, 's

azonkivűl utókankura adódik alkalom. -

A Mákony (opium) és a kámfor a kankunál igen

külömbféle környűlállások között ajánltatnak; de a'

kankunál föntebb stádiumokban csak igen meghatáro

zott környűlmények között élhetni velök. A mákony

csak akkor tesz jót, ha az érzékénység is az életmivű

ségben általlyában, és a szenvedő részekben különösen,

főlötte szembetűnőleg érdekeltetik; a kámfor ellenben,

ha a véredények igen megtelve és az ebből eredő bete

ges kiterjedés, expansio, nagyobb volna.

A vizelletüző szerek a gyúladás stádiumában ép

pen nem valók, mert gyakran a velek való vigyázta

lan élés miatt a gyúladás annyira nevelkedik, hogy

utána egyűttérzeti, consensualis, formák következnek.

A gyalog Fenyő Lésűrű egyetlen egy ide tartozó szer,

a' melly holmi nyálkás főzetben feleresztetvén ollyan

kor adathatik, ha már a gyúladási készség”, diathesis,

erőszakossága megkissebbűlt. -

A Peyrilhe-től előbb, 's a legújabb időben Bes

nard-tól ajánlott Hugyag a gyúladásos kankunál olly

keveset használhat, mint a Kőrösbogarak, a kosenil

lák, timsó és efféle vaktapasztalásbéli, empyricus , a'

gyúladási formáknál fölöttébb ártalmas, szerek.



42

Hercules Saxonia (Luis venereae perfectissimus

tractatus ex ore Herculis Saxoniae Patavini. Patav.

1597. c. 37.) minden czél és helyes ok nélkűl, a kan

ku gyógyítására az elhálást javasolja valamelly egés

séges még pedig szűz leánnyal, és e végre a szere

csennéket különösen tanácsolja. Pelargius volt az első,

ki ezen balgatagságnak ellene mondott. Suediaur be

szélli, hogy Afrikában a nőstény szamarak fordíttatnak az efféle gyógyítási próbákra. y

A kankunak helybéli orvoslása nyugvást kiván és

legszorosabb tisztaságot. Az első teljesedik valamelly

tartóerszény (gragbeutel) alkalmaztatása által; a má

sodik pedig a többszöri mosás által holmi langyos nyál

kás főzettel vagy téjjel, e mellett a helybéli vagy

úgynevezett ülő – vagy székfördők is hasznosak.

A Befecskendések az előtt, kivált mióta Bossi ró

lok tanított, a kanku orvoslásánál a főszerekhez tar

toztak; de kivált a kanku helybéliségéről 's nem fran

czus természetéről felvett szerencsétlen nézet által, egy

elmaradhatlan szerré lettek ezen forma gyógyításánál.

Azokat a kanku támadásának első pillantatjától fogva

és innen végig, sokan dicsérve ajánlották. Használta

tássokat azonban az újabbaknak jobb nézettje igen ha

tárba szorította.

Ha a kanku czélarányosan orvosoltatik, ha se va

lamelly izgató gyógyítás által a gyúladékonyság nem

nagyobbíttatik, sem a gyöngítő szerekkel való visza

élés által gyöngeség elő nem hozattatik: úgy a kanku

orvosoltatásakor soha sem lesz szükséges a befecsken

dezés. A gyúladási készségnek utolsó napja, a bekö

vetkező gyógyúlásnak leend első napja, az magában

is értetődik, hogy itt a Betegnek testi szerkezete és a'

magatartás is a kivánt czélnak akadályt ne vessen. A'

tisztán gyúladásos kankunál a befecskendések legtöbb

nyire ártanak. Csupán valamelly enyhe, langyos, gyú



43

ladásellenző folyóságot lehetne e végre vigyázva alkal

maztatni. Azon környűlményekben, a hol a mákony

a belső orvoslásra alkalmatos, lehet az előbb említett

folyósághoz egy keveset eme szerből is adni. Az izga

tó, öszvehuzó és szárító befecskendések , Hígagból és

más érczsókból 's öszvehuzó főzetekből, a test egymi

ségéhez és a nyavalya tartásához mérsékelt adatban

vígyázva csak ott vétethetnek elő, a hol már nem gyú

ladásos formáról, hanem az úgynevezett utókankuról

van szó.

Mikor befecskendésekre van szükség, akkor a férj

fiakra nézve egy egészen egyszerű, rövid kúpos jó

gömbölyű hegyü czín fecskendő a legjobb eszköz, mel

lyet kellő ügyességel a megkívántató irányzatban kell

alkalmaztatni. A Hahnemann-tól e' végre javasolt

Emelő nem szükséges, és nehéz alkalmaztathatása miatt

megvetendő. Így ítélünk Clossius-nak szőrecsetjéről is

a szereknek a hugycsőbe való vitelére. A Hecker-től

ajánlott olvadható gyertyácskák, a kankunak több kö

vetkezési nyavalyájinál igen hasznosak, de az előszöri

kankunak gyúladásos formájinál megvetni valók.

A harmadik gyógyjelentés legjobban teljesíttetik,

ha a második jelentésnél adott rendszabások szorosan

megtartatnak. Az együttérzeti szenvedések és a követ

kezési nyavalyák leginkább a rosz magatartás és czél

aránytalan ápolás miatt szoktak támadni.

Valameddig általyában a kankut legyfelűl sok is

mért Orvosok egészen csekély, tisztán helybéli formá

nak tartják, és más felűl a' himpellérek 's kuruzsolók

a legellenkezőbb szerekkel orvosolják; mind addig a'

kankunak együttérzeti és következésbeli bajai a má

sodszori franczuval egyetemben nem lesznek ritka tü

nemények. Különösen a czélellenes befecskendések nagy

kárt tettek, és az ólomkészítményekkel való viszaélés

tóbbször okoz hugycsőbeli vastagodásokat, mint maga

A



44

a kanku akármelly formában. Így a külömböző Gá

liczoknak oktalan alkalmaztatása és az öszvehuzó be

fecskendések , több hugycső – elszükűléseket hoztamak

elő, mint a kankunak legnagyobb gyúladékonysága

valaha hozhatott.

Még a mákonnyal és a kámforral való helybéli

vizaélés sem maradt káros behatás nélkűl. Sok tapasz

talások bizonyítják, hogy mind a kettőtől néminemű

tehetetlenség, impotentia, szármozik, a mint csak nem

rég Rebentisch (Horn's Archiv 1811. jan. unb 3cbr.

$cft. pag. 158.) a mákonyról ezt két eset által muta

tá-meg. A millyen külömböző eme két szernek az em

beri életmívűségre ható munkálatja, olly könnyű a'

kettő által okozott tüneményeket megmagyarázni.

A 21dik §ből kisűl, hogy a másodszori franczu a'

kanku után ritkán fordúl-elő; mégis az előrevígyázás

megkívánja, hogy minden kankuformáknál, mellyek

nek lefolyása igen gonoszféle és makacs volt, 's

mellyeknél együttérzeti formákjelentekmeg, a má

sodszori formának lehetőségét kiki feltegye, és a'

könnyü kénesős orvoslást vigyázva és a Beteg” egy

miségi környülállásainak vagy viszonnyainak szo

ros tekintetbe vétele mellett alkalmaztassa.

27 • §.

Or vo s l á s i r e n d s z a b á s ok a' k a n k u n a k kü

l ö n ö s ál la po t ja i ra nézve.

Már a kanku' orvoslásáról volt közönséges néze

tekből nyilván kitetszik azon egyszerűség és követke

zőség, mellyel egy illyen gyúladékonyságot kell gyó

gyítani, ha szerencsés kimenetelre akarunk számot tar

tani. A különös rendszabások ezt meg fogják bizonyí

tani. - -
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Midőn valamelly gyanús elhálás után, az előbbi

Sben előadott előzőmód alkalmaztatása mellett is, a'

kanku támadásától félhetni, ollyankor jó a fölyebb

javasolt hideg mosogatásokat tiszta vizzel vagy Gou

lard-nak higított vegyítékével megtenni, és a nemi

részeket is, a középhust és a lágyéktájat spongyiával

rövid ideig nedvesítgetni: a szeméremrészekre és a'

gátra alkalmatos valamelly helybéli hideg fördő, a mit

könnyen végbe vihetni. Már most kell tanácsolni a'

gyúladás ellenvaló diaetát: leginkább pedig az erős ne

hezen emésztődő, fűszeres eledeleket és minden sze

szes italokat megtiltani, a Beteg viseljen tartóerszényt,

suspensoriumot, cserélje-fel a tollas ágybelit matrácz

czal és tartsa magát mennél csendesebben ; minden fel

hevülés leginkább pedig a nemiösztön kielégítése ár

talmas, azért a Beteg az asszonyi tarsaságot kerűlje, és

az elhálást egészen abba hagyja. Kivált estve könnyű

étellel éljen; ide valók a könnyű főzelékek és gyü

mölcs. Alkalmatosak itt a vizes, higító italok, a tisz

ta víz , czukros víz, vékony árpaital, igen könnyű

mondolatéj, vizzel feleresztett téj; azonban az élet

rend kiválasztásakor a Betegnek egymiségére is kell te

- kinteni; azokáért a gyöngélkedő személyeknek 's ki

vált az emésztésbeli bajokban szenvedőknek, könnyű

huseledeleket, italra pedig vékony sert, vagy 6 rész

nyi vizzel kevert bort, lehet megengedni.

Ha fájdalom tamád a hugycsőben, 's ennek nyi

lása megvörösedik, az általmenő húgy a hugycsőben

égetést okoz: akkor nem kell az úgyis már orbánczos

gyúladású tagra hideget alkalmaztatni; csupán a heré

ket és a lágyéktájat lehet vigyázva, hidegen mosogatni.

A gyuladás ellen rendelt diaeta folytatódik, és z ol

lyan személyeknél, a' kik tűrhetik, még szorosabbá

tétetik. Minden történetet most kellő tekintetbe kell

venni, hogy szükséges segedelem nyujtathassék. Igen
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nagy igaza van Girtanner-nek, midőn az orvosnak el

kerűlhetetlen kötelességévé teszi a Beteg tagjának meg

nézését, hogy annak szemeit semmi lehető történet,

kivált a Chordá-nak, Phimosis-nak első kiképződé

se, ée, el ne kerűlhesse.
-

Mihelyest a kifolyás megjelenik, azonnal a leg

szorosabb tisztaság kivántatik, a tagot több izben kell

langyos téjjel, vagy mályva – vagy Farkkórófőzettel

lemosni; ha az előbőr igen hoszú, akkor jó néhany

szor napjában a mondott folyóságokból az előbőr és

makk közzé langyosan befecskendezni.

Nagyobbodván a gyúladékonyság, a mit az erő

sebb hugyégetésből, a tag daganatjából és a makk'

nyilásának tüzes pirosságából ismérhetni - meg: akkor

valamelly könnyű mandola– vagy kendermag – fejet

ben fojtósavas Hamag vagy czitromos Hamag rendel

tethetik:

Rec. Kati nitrici dr. j6.

solve in

Emuls. amygd. unc. X.

et adde

Syr. simpl. unc. j.

M. D. Sig.

Minden 2 órában 1/2 csészével vétessék.

Vagy : -

Rec. Sem. Cannabis unc. j.

f cum

Aq, communis ibj.

l. a Emulsio

in qua solve

Kali citrati dr. jj.

et adde

Syr. Althaeae unc. j.

M. D. Sig.

Minden 2 órában 1/2 csészével vétessék,
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Az is némi könnyebbűlést szerez a Betegnek, ha

a vizeléskor a' tagját valamelly enyhítő langyos fo

lyóságba tartja,

A szék” röstességekor, vagy ha gyomortisztátalan

ság volna, akkor haslágyító szerek adassanak; p, o.

Rec.. Kali tartarici unc. 5.

Mannae electae unc. jj

solve in

* Dti Hordei ferv. unc. x.

D. sig- Óránként 2 evőkalánnal vétessék.

Vagy :

Rec. Pulpae Tamarindorum unc. jő.

Tart. depurat. unc. 6.

Syr. rubi idaei q. s. "

ut f. Electuarium molle

D. ad vasculum.

Sig. Regvel és estve két teli kávés kalánnal vé

tessék

Sydenham a Hashajtószereket legderekabb 's leg

főbb szereknek tartá a' kanku orvoslására. Boerhaa

ve is ezen tanítást a magáévá tette; de csak az előbb

mondott esetben hasznosak ; azonban távoztatni kell

minden erőszakosan: munkáló keserű és gyantás orvos

ságokat szorgalmasan, ezen okból a Girtanner-tól ha

sonló környűlményekben különösen ajánlott Rhebar

bara sem ér valamit, sőt a szennalevelek sem tanácso

sak. Hogy a rhebarbara kivált a hugyéletmivekre hat,

ez kétségen kivűl van, a gyúladásos kankunál pedig

nyilván ártalmos.

A nyálkahártyák minden gyúladásainál kétségte

lenűl egy legillőbb gyúladásellenző szer az enyhe só

savas Hígacs (calomel), melly a' kaukunak gyúladási

időszakaszában nagy haszonnal adatik, és az itt annyi

ra kívánatos bélürűléseket legczélarányosabban eszköz

li. A legújabb időben ezt több tapasztalások tökélete
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sen bebizonyították. Legjobb ollyankor, ha a Calo

mel nem annyira franczu mint inkább gyúladás ellen

való szerképpen adatik, azt kénnel öszvetenni. Illyest

mondhatni nem csak a kankunak gyúladásos formájá

ra, hanem minden gyúladásformákra nézve is, a hol

Calomelre van szükség. Ezen öszvetétel okait az kön

nyen átlátja, a' ki a' Kénnek munkálatjait 's annak az

életmivűséghez való arányját egyfelűl, és a Calomel

hez másfelűl, ismeri. Legczélszerűbb formula, melly

ben a Calomelt a legnagyobb gyúladási állapotnál has

hajtó és gyúladásellenző szerképpen adhatni, imez:

Rec. Hydr. muriat. mitis. gr. xxiv.

Sulpb. depurati

Lap, Cancr. ppt, Singul. 9jj.

Sacchari canar. ~) jv.

M. divide in Pulv. Nro. vjjj

D. Sign. Regvel és estve egy por vétessék.

Gyakorta némelly környülállások tiltják minden

eddig adott orvoslási és diaetai rendszabásoknak meg

tartását; többször ismét a Beteg a kankut csekélyebb

bajnak véli, hogysem ezért annyit áldozna – fel. Mind

a két esetben meg kell a nyavalyának roszabbodnia:

a gyúladás öregbedik, a tagbegyeredések kivált éjjel

olly gyakrak 's erőszakosak, hogy a Beteg semmit sem

alhatik, a tag valamennyire megdagad 's osztán kön

nyen a vénus' ive, chorda , jelenik – meg. Illyenkor

néhány pióczákat rakni a tag” tövére, vagy a közép

husra mindjárt a tökzacskó mögett, hasznos. A tag”

hosszában rakni - fel azokat, nem tanácsos, a nagy iz

gatás miatt. Itt a gyúladásellenző diaetát is szorosab

han meg kell tartani, mint máskor. A Beteg ne vacso

ráljon, igyék a lefekvés előtt vizet, vagy más higító

hivesítő italt, p. o. vékony mandolatejet, könnyű li

monádét, orangeadét, é.e.
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A meleg lábfördőket is ajánlották némellyek 3

azonban ezen javaslással Moscati-nak többszöri tapasz

talása ellenkezik, a ki is azoktól erős feszűléseket vett

észre a lágyéktájban. -

Ha a fájdalmak a hugycsőben nem fogynak szem

betünőleg, és a Beteg fölöttébb érzékeny, akkor má

konyt is, fél grántól egy egészig, néhány grán czukor

ral és rákszemmel, adhatni. Ha a vérfogyasztás után

sem kissebbedik a görbűlés, és a Beteg nem igen vér

mes: akkor estvéli órákban egy vagy két port 1 vagy

2 grán kámforból , 1/2 scrupulus mézgás porral, ren

delhetni, vagy sürgető esetekben könnyű mandolate

jet kámforral lehet a Beteggel folyvást vétetni.

Rec. Camphorae rasae gr. vjjj.

Mucilag. Mimosae unc. j.

misce terendo invicem et sensim adde.

Emuls. amygd. tenuis unc. jv.

Sacchari canar.unc. jjj.

M. D. Sig. Minden 2 órában 1 evőkalánnal vétessék.

Az igen bővérű 's erős testszerkezetű Betegnél

előbb mint a kámfor adatik, néhány vérszopót rak

hatni - fel a gáton. - -

A begyeredések ellen és a hugyégetés enyhítésére

az angoly Orvosok, ime , Henry-től is különösen

ajánlott olvadékot javasolják befecskendeni:

- Rec. Aq. destill. simpl. unc. jv.

Liq. Zinci acetici gtt. xx.

M. D.

Ök, a mint mondják, jó foganatját látták, de ez

be nem bizonyosodik. A befecskendés előtt azon szert

gyöngén meg kell melegítni. Erre is illik, a mit már

fölyebb a befecskendésekről általyában mondottunk.

Ha a fájdalmak nem annyira a csónakos árok"

táján maradnak, mint inkább a barlangos testekben

terjednek-el; 's e mellett olly környűlmények van

4
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nak jelen, mellyek a mákonnyal élést javallják; akkor

a következő befecskendéseket lehet napjában 2 vagy

3 szor langyosan alkalmaztatni: -

Rec. Extr. thebaici gr. jjj.

solve in

Aq. destillatae simpl. unc, jj.

et adde ! * *

Mucilag, sem. cydon-unc- j.

M. D. -

Schlegel ezen környűlményeknél az alúljálló be

fecskendő szert ajánlja, melly gyakran valóban jót

teSZ: -

Rec. Semin. Papaveris unc. 6.

affunde

Aq. communis unc. vj.

ut f. 1. a. emulsio

cui adde

– Laurocerasi dr. j.

M. D. Sig. Megmelegítve napjában 3 vagy 4 szer

alkalmaztassék. -

A tagnak igen erőszakos begyeredéseinél vagy gör

bűléseinél történhető vérfolyást a hugycsőből csak

akkor szükséges elállítani, ha a beteget igen nagy el

gyöngűlés fenyegetné miatta, mert a mértékletes vér

zés a gyúladékonyság történeteit kissebbíti és hasznos.

Az igen tetemes vérzéskor pedig arabiai mézga olva

dékja fécskendeztetik a hugycsőbe, vagy a gyönyör

domb felé a hugycső valamennyire öszvenyomatik.

Sürgető esetekben lehet a vér elállítása végett öszve

huzó szereket is befecskendeni, p. o. -

Rec. Aluminis crudi dr. j.

solve in

Dti Althaeae unc. iij.

D,
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Csak a legnagyobb szükségben, és a kevesbbé ér

zékeny Betegeknél tanácsos valamelly rugós mézgából

készűlt csövet tolni a hugycsőbe, és körkötővel a'

hugycső falait öszveszorítani. Ha a feszülés a lágyék

tájon nagyobbodik, a mi meg szokott történni, ha a'

gyúladékonyság a hugycsőben fölyebbre hágott, akkor

a Beteg oda rakasson-fel, a nemirészeket szorgosan

kikerűltetvén, hideg borogatásokat vizből eczettel vagy

ólomvizzel vegyítve, és tartsa magát csendesen. Jó, ha

a Beteg illyenkor az ágyban marad.

A hugycsőbeli nagyobbodott gyúladásra könnyen

következhető többi együttérzeti formákról külön SSben

fogunk szóllani. -

A gyúladás ellen orvoslási és diaetetikai tekin

tetben hathatósan intézett gyógyításra a tünemények

nem sokára enyhűlni fognak. Az éjek nyugtatóbbakká

lésznek, a begyeredések elmúlnak, a hugyégetésgyön

ge viszketéssé válik, a szürkés vagy zöld és vékony

kifolyás megfehérűl és sürűbbedik. A vörösség a'

hugycsőn elenyészik, és az ott lévő fölbőr megránczo

súl.. Ezen állapotban minden előszöri forma ellen adott,

orvoslási szer elmaradhat; a hevítő 's igen izgató diae

tának csupa eltávoztatása és a jól intézett életrend,

elegendők a tökéletes gyógyításra. Azonban ama gyógy

jelentést, melly a másodszori franczunak megelőzését

sürgeti, most teljesíteni kell. Továbbá meg tanácsos,

most a lágyító 's higító italokkal élést is mérsékelni »

ne hogy a nagy petyhüdtség, a mint az előbbi §ben

tanítók, az utókankunak útat nyisson.

A petyhüdt, roszúl táplált 's kivált görvényes sze

mélyeknél, kik az utókankura igen hajlandók, ennek

megelőzésén különösen kell dolgozni. Hasznos e végre

a fönemlített fenyőmag - lésürűvel való élés is ek

képpen:



Rec.. Dti Hordei unc. jv.

Succi inspiss. Juniperi unc. ij.

M. D. Sig.

Minden 3 órában egy evőkalánnal vétessék.

Vagy:

Rec. Succi inspiss. Juniperi.

Extr. liquid. Gramin.

singul. unc. j.

Aq. Ceras. nigr. unc, jj.

M. D. Sig.

Minden 3 órában egy evőkalánnal vétessék.

Durande e végre a Keserédes venyigéjit ajánlja 3

a' ki tehát ebben különös erőt gyanít, adhat az előbbi

formulában lévő Dtz Hordei helyett keserédes –főze

tet a Roob Juniperi-vel.

A Fritze által itt javasolt Szelter-viz is téjjel

iva igen jót tehet, Téj helyett ahoz bort csak a leg

nagyobb vígyázással vegyíthetní.

Így a kifolyás lassanként elmúlik, minden törté

netek elenyésznek, és a kanku önnen gyógyúlásához

közelget, a mi a 21dik nap körűl teljesedik is, nem

maradván egyéb hátra, mint hogy a Gyógyúló az

arra következő első napokban reggel a hugycső nyí

lasánál egy csepp valami fehér nyúlós folyóságot vesz

észre, de a mi szintúgy kicsinyenként elmúlik. Ha ez

a tünemény regvelenként sok ideig tartana, és az Or

vosnak oka volna félni, nehogy az, a gyógyúló Beteg”

gyönge testszerkezete miatt, tartóssá váljék vagy sza

porodjék: akkor tanácsos valamelly befecskendeni való

szert rendelni, melly végre igen alkamatos a Girtan

ner-tól ajánlott befecskendés, imígyen készíttetve :

4
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Rec, Extr. opii gr. vjjj. •

solve in

Aq. destill. simpl. unc. jv.

et adde

Aceti saturnini gutt. vjjj.

Mucilag. Mimos.unc. 6.

M. D. Sig.

Napjában 2 szer alkalmaztassék.

Az Acetum saturninum helyett vehetni 3 vagy

4 grán Ptubum aceticum-ot is.

28. §.

K ö z é rz e t es for m á ji a Ka m k u n a k.

Ide tartozik a herén valo daganat Epididymitis,

a düllmirígy gyúladása Prostatitis, a hugyrekedés

Ischuria, és a kankuféle szemgyúladás Conzunctivi

tis medorrhoica. De előbb még valamit az úgy neve

zett dugúlt kankuról.

29. §.

A dugú lt kan ku.

Több Írók, de kivált Girtanner és vele Cappel

azt állítják, hogy a kankut nem háríthatni-el elég ko

rán; de mind ezen, az orvoslási cselekvésnél keveset

érő, tekintet mellett is igaz marad, hogy a gyúladé

konyságnak első időszakaszában lévő kanku, az orvos”

vígyáztalansága vagy a Betegnek rosz kivált hevítő

magatartása miatt, könnyen úgynevezett dugúlt kanku

vá válhatik; azért nem lehet mindég a kifolyás meg

kevesedését a gyúladékonyság történeteinek jelenléte

kor gyógyúlásnak tartani.

Ekkor a mint a gyúladás nő: a hugycsőből tar

tott kifolyás kevesedik, a hugyégetés, a tag görbűlé
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sei és begyeredései erőszakosabbodnak; a' Beteg foly

vást vizellésre is ösztönöződik, de a hugya csak szűken

és igen nagy fájdalmak köztt men-el. Ha illyenkor se

géd nem érkezik, közérzetes, consensualis, tőrténetek

állnak elő. Az újabb nézetek és ismételt tapasztalások

szerint vitt orvoslásnál ez a történet sokkal ritkáb

ban fordúl- elő,

A midőn még a kankut első stádiumiban Syden

ham', Boerhaave és van Supieten tanítslásai szerint,

a legerőszakosabb hashajtókkal orvosolták, és míg

Tode, Weickard, Cappel és mások után indulva a'

kankut ollyan egy tisztán helybéli formának nézték,

a' mellynél az életrend és belső ápolás szükségtelen

volna : akkoron a dugúlt kanku minden szerencsétlen

következéseivel együtt sokkal gyakortább volt.

Legjobb az illyen környűlményekben a gyúladás

ellenes orvolást derekasan alkalmaztatni; ez által gya

korta a már keletkező szerencsétlen közérzetes követ

kezéseknek lehet elejét venni. Ide tartozik néhány pió

czáknak felrakatása a gáton, a testnek 's kivált a'

szenvedő tagnak nyugalma, a salétromos főjetekkel

élés, sok vékonyító italok, langyos téj a tagnak fö

rösztésére 's párgolására, csak hogy ez igen meleg ne

légyen. A táplaló szerektől való szoros tartózkodás

most különösen megkívántatik.

30. §.

Gyúl a d á s os daganat a herék e n.

Ez támad a hugycsőbeli gyúladásnak nevekedése

kor és az onnan kifolyó nedvességnek megkevesedése

kor. Ha az altestben, kivált az agyéktájban lefelé a'"

medenczébe, valamelly huzódás vétetik észre, akkor

igen helyesen gyaníthatni a mármár elérkező Epidi

dymitis-t, melly magát nem sokára a tökzacskóban
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érzett nehézség által be is jelenti; ott valamelly tojás

dad puha, de lassanként keményedő forró daganat ér

ződik, mellyhez, holmi gyomorbeli, közszenvedésből

magyarázható történetek, úgymint émelygés, hányásra

való ösztönözés , és valóságos okádozások is kapcsolód

nak. Ezen daganat gyakran egy ökölnyi nagyságú, és

szerentsétlen környűlmények között könnyen a here'

hüvelyhártyájának éles vizkórságát vonja maga után.

Rendszerint a daganat csak a herén vagyon, és a mel

lékhere a meggyúladt rész; ez egy ollyan igazság, mel

lyet Swediaur-nak önnön magán volt alkalma tanu

lókorában tapasztalni. Szerencsétlen esetekben míndaz

által a gyúladékonyság a hűvelyhártyára, a vezeték

edényre, sőt a here allományára is elterjed. Ritkán

szenved mind a két mellékhere, hanem a daganat

gyakran váltódik, és a gyúladásbeli szenvedés hamar

a másik mellékherére vetődik. Az izgékony személyek

nél a hideglelésnek szokott tüneményei mutatkoznak,

és utoljárá a hasban elharapozó gyúladásnak és a ben

ne közérzetesen támadt tüneményeknek történetei is

megjelennek; ide számlálom az erőszakos hányást, a'

hasnak szelektől felpuffadását, csuklást, é. e.

A mellékhere gyúladása legtöbbnyire a hugycső

ben nevekedett gyúladásnak közérzetes következése szo

kott lenni; azért leggyakrabban a kankunak legföntebb

stádiumában tamád; azonban vannak példáink, hogy

ezen forma a gyúladásos állapot apadásának ideje felé

legkönnyebben, és pedig az izgató 's hevítő ártalmak

által okoztathatik. Ezen tüneményt Hunter elsőben,

és igen helyesen, onnét magyarázza, hogy a gyúla

dásnak legföntebb időszakaszában a kankunál az inger

az előszöri (primitiv) helyre erőszakosabban hat, mint

sem azt egy más a herékben támasztott könnyebb iz

gatás eltéríthetné. Csak, ha már a hugycsőbeli gyúla

dékonyság kissebbedik, okozhatja a heréknek tánczo
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lás, lovaglás vagy más testi gyakorlások által történő

ingereltetése ezt a betegesen helytartóskodó munkássá

got. Althof ollyan esetet is említ, a hol a mellékhere

daganat akkor jelent meg, midőn a kanku már régen

minden történeteivel együtt elenyészve volt. Eme' meg

vigyázatból kisül az is, hogy az Epididymitis-nek van

ollyan formája, a' melly nem csupán következése va

lamelly közérzetes gyúladásbéli izgatásnak, hanem a'

másodszori franczunak példázatja (Jeffer).

31. §. -

Jóslás a mel lék h e r e gy ú l a d á s á n á l.

Bár melly erőszakos és veszedelmes is ezen forma,

mégis annak kimenetele a jókori és czélarányos vele

bánás mellett szerencsés szokott lenni; rendszerint 9

nap alatt meggyógyúl, és ebben az orbánczos gyúladá

sok törvényét tartja; mindazáltal a testnek közönsé

ges elgyöngűltsége, és a kitünő rosznedvűség, dyskra

siák által megrongált szerkezete, ezt a formát is igen

tartóssá teheti; itt különösen a görvényes és köszvé

nyes rosznedvűség és az aranyeres complicatio jő te

kintetbe.

Az evesedés itt egy igen szokatlan, az üszög (35ramb)

fölötte ritka, de mégis a magzsinórnak a hasgyürűbe

lett makacs bezárlódása és az orvoslási durva hibák

miatt, hamar lehetséges kimenetel. Egy Seborvos az

igen meggyúladt mellékherét, mellyben lötyögést vélt

észrevenni, tályognak tartván, felszurta ; de bezeg !

üszög és halál lön e goromba botlásnak legszerencsét

lenebb következése. -

Egy igen gyakor kimenetele ezen gyúladásnak a'

mellékhere megkeményedése, de a melly fájdalmat

lan, és minden következés nélkűl holtig is eltarthat,

sőt néha egy új kanku által végképpen elenyészik. Az,
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hogy az efféle keményedés a here elfajulására adjon

alkalmat, a ritkább esetek közzé szamláltatik; a fe

nés fekéllyé válás, és az illyen megkeménydésre kön

nyen keletkezhető víz – és hussérés (hydro-et sarcoce

le) általyában igen ritka. Félhetni ezen utolsóktól, ha

a daganat a tökzacskóban nem apad, és a kifolyás sem

áll a hugycsőből helyre, melly általyában a közérze

tes történetek kissebbedésekor többé vagy kevesebbé

ismét megindúl. -

A mellékhere gyúladásáról való jóslásra nézve

nem kell felejteni, hogy azt második megjelenésekor

nehezebb, mint az elsőkor meggyógyítani, és hogy ál

talyában annál nehezebben gyógyúl, mennél többször

tér-vissza.

52. §.

Or vo sol ta tás a.

Kettős gyógyjelentés ötlik a mellékheregyúladást

gyógyítni akaró Orvosnak eleibe.

Először a gyúladásnak minélelőbbi megkevesíté

se, és másodszor a lehetséges következések eltávoz

tatása. -

A mellékhere-gyúladásokat, a kankunak, a hugy

csőben elkövetett izgatásoknál fogva való, támasztása

által akarni gyógyítani, egy igen sületlen gondolat volt.

Girtanner-nak nagy igaza van, midőn azt állítja, hogy

előbb a gyúladást kell megorvosolni, mellyre osztán

a kanku ismét önként előáll. Az eloszlatást eszközöl

hetni a gyúladásellenes készűlet által, mellyet a' gyú

ladás nagyságához és a Beteg individualitásához kell

szabni. Sürgető esetekben hasznos egy érvágás, a mit

sok izben 6 – 8 a gátra felrakott nadályokkal lehet

kipótolni, kivált ha az általok csinált szúrásokból való

vérzés egy ideig föntartatik. Azon kivűl a hasat is nyilt

\
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tan tartani, és az itt lenni szokott székdugúlásokat

klisztérek vagy gyúladás ellenes haslágyítók által szük

séges elhárítani. Klisztér gyanánt Girtanner egy, 6

unczia téjből, 2 lat olajból és 1 lat konyhasóból álló

keveréket ajánl , mellynek igen jó foganatja is szokott

lenni. Hasnyitó szerűl vagy a 27 §-ben tanácsolt olva

dékot borkősavas Hamagból mannával, vagy Tama

rind főzetet kénsavas Keseraggal, adhatni.

Rec, Pulp, Tamarindorum unc. jj.

coq. in suff, aqu.. per 1f? hor. in

Col. unc. x. solve -

Magnesiae sulfuricae unc. j.

et adde

Syr. rub. idaei unc. j6.

» M. D. Sig.

Minden 2 órában 1/2 csészével vétessék.

Lehet az enyhe sósavas Higacsot is hashajtóúl más

alkalmatos szerekkel öszvetéve több tekintetből haszon

nal elővenni. - -

Rec. Pulv. Hydr. muriat. mitis 9j

– rad. Jalappae.

Lap. Cancr. ppt. singul. dr. j.

Sacchari alb. dr. jj.

M. divide in Pulv. aequal. Nro. x.

D. Sig. Minden 3 órában 1 por vétessék.

Teljesíttetvén ezen czél, ha a fájdalmak igen na

gyok lehet: de csak a gyúladékonyság kissebbedése

után, egy fájdalom enyhítő Klisztért Lenmagfőzetből

egy teli kalánnyi főtt Belindekolajjal, vagy Zabkása

nyálkából, 4 – 5 grán mákonyvonattal adni, és, ha

szükséges lenne, regvel és estve ismételni. Ha ezen

szerek alkalmaztatása után is a gyúladékonyság tör

ténetei 's kivált a fölöttébbi fájdalmak még tartanak:

akkor az Emulsio cum Kali nitrico, és az utóbbik

esetben a kámforporok is mákonnyal 27. §. rendeltet
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hetnek. A mi a szenvedő résznek borogatásait illeti,

itt az Orvosok a hideg és meleg párgolásokra nézve

nem egyeznek; azonban véleményeiket, ha a gyúladá

sos stádiumokra nézünk, könnyen megegyeztethetjük.

A hol a' gyúladás új, a keménység nem igen szembe

tünő, ott a hideg vizzel vagy ólomvizzel való boroga

tások derék szolgálatot tehetnek. Fritze helyesen ta

nácsolja, hogy az alkalmaztatott hideg borogatásoknál,

a tökzacskóra és a tagra is, kivált ha a vizellés fáj

dalmas, meleg lágyító pép tétessék fel. De ha az Epi

didymitis már néhány napig tartott, vagy ha a hi

deggel élés semmi kitetsző enyhűlést nem hoz hamar

- jában, sőt ellenben a has feszűlése nevekedik, akkor

meleg borogatások vétetnek elő, mellyeket zsemlye

pépből, téjjel, vagy lágyító szerekkel főtt lenmagpo

gácsából legjobb készíteni, - -

Ezen környűlményekben az enyhe, nem fölötte

izgató gőzfördőkről sem kell felejtkezni: leginkább ide

illenek az eczetgőzök, csak hogy az igen nagy meleg

ség a nedvek” tolakodását ne öregbítse. Legjobb a gő

zöket valamelly hasszéken űlve szivatni fel; de itt is

értetődik, hogy akkor a tökzacskó mennél magasab

ban tartassék. A tökzacskóra Íreket kenni -be, a mel

lékhere-gyúladásnál czéltalan javaslás, és az igen nagy

gyúladékonyságkor nyilván káros volna. De a legfő

lyebbre hágott gyúladásos allápotnak alább szállta után

lehet napjában 2 szer 1/2 nehezék szürke higanyos Íret

a czombok belső lapjára bekenni,

Rp. Ungtí. flavi (Althaeae)

– Hydrarg. ciner.

singul. unc. 6.

M. D. ad vasculum.

Sig. Regvel és estve nyolczad része dörsöltes

sék – be.
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Apadván a' gyúladás, vagy ha az, általyában a'

test szerkezetének gyöngesége és kitetsző dyscrasiák

miatt lassan halad, akkor az orvoslás módjának sem

szükséges igen szorosan gyúladás ellen valónak lenni.

Ekkor, ha nagy a fájdalom, lehet a mákonyt kám

forral bátrabban és nagyobb adatokban nyujtani. Kül

sőképpen itt a meleg pépborogatások 's kivált a gő

zök igen használhatók. Az utólsókra nézve igen alkal

matosak az illatos fűvek, minők a szíkfűvirág, kom

ló, bodza, ruta , rozmarin, é. e.

33. §.

1

A' m e l l é k h e r e e v esedés e.

Ez a kimenetel igen ritka ugyan, de mégis bi

zonyosan lehetséges, kivált ha a gyúladásellenes gyó

gyítást elejénte csak gyöngén veszik, vagy elmulaszt

ják. Az evesedésnek első nyomát jelenti valamelly ko

pogó fájdalom a szenvedő részben, és az erős borza

dozással járó hideglelésnek új támadásai. A mint beáll

az evesedés, ez a herére is elterjed, és gyakran úgy

elrontatik , hogy csak a bőre vagy hártyája marad.

Általyában az evnek jelenlétét a herében nehéz meg

ismérni, és azért kiki vigyázzon, ne hogy a puhának

tapintott here daganatot evesedésnek vegye. Már fö

lyebb a 31-dik §ben megjegyeztük, hogy a legma

gosbra ment gyúladásnál holmi úgy tetsző lötyögést le

het érezni. Ha a herét az evesedés el nem rontja egé

szen, akkor néha éktelenítő desorganisátiókba is men

által, -

Midőn valaki a szorgos és többszöri tapogatás ál

tal az evnek jelenlétéről a herében meggyőződött,

azonnal igyekezzék annak rende szerint az evesedést

pépborogatások által előmozdítani, és nyissa fel a tá

lyogot annak idejében, de azután is egy darabig a lá
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gyító pépeket még alkalmaztassa. Szoros tisztasága a'

sebnek, az evesség kifolyhatására fordított jó gondvi

selés, és valamelly tartóerszénynek ügyes alkalmazta

tása elegendők a gyógyúlásra.

\

34. §.

A mellékhere megkeményedés e.

A mellékhere megkeményedése, a volt Epididy

mitis-nek eme más következése, sokkal gyakrabban

fordúl- elő, mint az evesedés. Ennek különösen ked

veznek: a szenvedő életmivek gyúladásához nem jól

illő orvoslásmód, az igen sokáig folytatott hideg boro

gatások és mindenféle diaetai hibák. Az utolsó környűl

mény lehet oka, mért oszlik el olly igen ritkán az Epi

didymitis tökéletesen, és marad vissza a mellékhere,

sőt a here maga is, megnagyobbodva. Legtöbbnyire

az illyen daganat nem veszedelmes, és Girtanner egye

nesen azt allítja, hogy az efféle maradvány a herék

ben soha sem vehet magának rosz útat, 's azért min

den ellene való szereket elvet ; több igen tapasztalt

orvosok erősítik Girtanner állítását. Annyi bizonyos,

hogy az illyen megkeményedésnek ritkán van szeren

csétlen következése, és a mint Larrey (3)enfmürbig

feiten pag. 596.) igen igazán állítja, valamelly belső be

teges hajlandóság és kitetsző dyscrasiák nélkűl, ez,

mint csupa következése valamelly közérzetes gyúladás

nak, soha sem lehetséges. Azonban még sem tagadhat

ni, és a tapasztalás tanítja, hogy az efféle megkemé

nyedés, a' kitetsző beteges hajlandóság és hozzájáruló

ártalmak, kivált külső sérelmek miatt új romlásokra

adhat okot: ide tartoznak a tökzacskó vérereinek cso

mós (varicosus) daganatjai; a vízsérés, melly ezen eset

ben a vizes nedvességnek a here hüvelyhártyájában

/
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való meggyűlése; a valóságos cirrhositas, és a leg

szerencsétlenebb állapotban a fenésedés.

Mig a mellékhere daganatja és a vele szenvedni

szokott here egészen fájdalmatlan, vagy csak csekély

huzó vagy nyomó érzemény vétetik észre: addig sem

mi más nem szükséges, mint a tartóerszény alkalmaz

tatása, és a tökzacskót a nyomástól őrizni; így a da

ganat gyakran idő” jártával elmúlik, és minden az egés

séges állapotra térvissza. A szármozható Cirsocele ,

vagy a magvivő edények csomósodása sem éppen ve

szedelmes, és ez ellen csupán a hideg vizzel vagy »

Goulard keverékével való gyakor mosást kell előven

ni. De ha, a' mi fölötte ritkán történik, igen erős,

kivált szuró és tartós fájdalmak támadnának a heré

ben, és rajta egyenetlen keménységek vétetnének észre,

ha a magzsinór még szabadon fölmenni éreztetnék, és

a test szerkezete valamelly fenésedő romlást gyanít

tatna : akkor legbizonyosabb szer léend a' kiherélés,

mindég tekintetbe vévén az életmivűségnek egész álla

potját. Mindazáltal a hol a belső életmivűség rom

lása és dyskrasiai bontakozások kifejlése már igen szem

betünik, vagy a magzsinór föl a hasgyűrűig egyenet

Ien, kemény, csomódzott és beteges állapotban lenni

találtatik: ott a here' ki irtása igen kétséges szer, és

a Beteg halálát csak siettetheti. Ezen környűlmények

ben tanácsos, a suspensorium-ot hattyu – vagy ten

geri nyúlbőrrel kibélleltetni, és éjjel nappal hordoz

ni. E mellett lehet 1 unczia mandolaolajból és 1 ne

hezék mákonyfestvényből készűlt Íret is 2szer napjá

ban gyöngén bekenni, a' mi gyakran szembetünő job

búlást szerez. Minden erős mélyen beható szerek a'

fenés (frcb35aft) romlásnak kiütését inkább siettetik,

mint gátolják.

Nem mindég cselekedtek az Orvosok e már több

ször említett részeknek daganatjanál és megkeménye

*



63

désénél az itt adott Elevek szerint; bizonyítja ezt az

Orvosoktól külömböző időkben ajánlott oszlató szerek

nek sora, mellyeknek ismérete a fölyebb előadott né

zetek és a tiszta tapasztalásnak bizonyításai szerint

csak históriai haszonnal bír. Celsus a heredaganatok

ellen borogatásúl az ugorkás Magrugónak gyökerét mé

zes borban (mulsum) javasolá; az altató Nadragulya'

gyökerét pedig Plenk, Supediaur, és Hofberg, ca

taplasma gyanánt zsemlyebéllel a tökzacskóra alkal

maztatni; különösen használták e végre a röpűlő Ire

ket is, és Hecker leginkább ajánlja a büdös szarvas

szaru-olajból kénesőirrel (higanyirrel) készült kenő

csöt. Birch Londonban a régi heredaganatoknál az

Electricitást vette elő, de ez a szer gyanus leginkább

azért, mivel a legkissebb belső hajlandóságkor is fö

lötte nyavalyás, és valódi fenés bontakozást és mun

kásságot hozhat- elő. Külömböző időkben több más

belső szerek is ajánltattak, mellyeknek gyakorta sze

rencsés foganatját, a belső okoknak elmellőzéséből és

kivált a legkitünőbb dyskrasiáknak elhárításából kell

magyarázni. Így Supediaur ezen környűlményekben

egy, van Suzieten – től különösen magasztalt szert

ajánl, mellynek foganatját a tapasztalás ritkán bizo

nyítja. Rec. Lap. Cancr. ppt, unc. j. satur. cum vini

rhenani ibj, mellyből regvel és estve 1/2 csészényit

vettek-be. Störk a Bürköt javaslá belső és külsőkép

pen, és ez a szer a görvényes testalkotásuaknál jó

szolgálatot tehet. A tövises Igliczet, 2 uncziányit egy

font megszűrt főzetre számítva, mellyből minden 3 órá

ban 2 kalánnal vétetik , Acrel és Abrahamson aján

lották. Igy használtatott a farkas Boroszlán főzetje,

a Bűz-aszat, a Sisakvirág és effélék hasonló végre. Sőt

a hánytató és émelyegtető szerek által okozott kelle

metlen megrázásokkal is próbálták a herék daganat

jait eloszlatni; leginkább Supediaur és Hecker ajánlák
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ezen módot. Ez ha némellykor ér is valamit, mégis a'

belőle szármozó igen csekély haszon igen kevéssé ajánl

hat egy ollyan orvoslást, mellytől általyában a régi

heredaganatoknál semmit nem várhatni, az emésztés”

elgyöngűlésén kivűl. -

Azon igen helyes észrevétel, hogy az új kanku a'

mellékherének jelenvaló daganatját elhárítja, olly né

zetre ada okot, melly szerint a hugycsőbe vitt izgató

szerek által új kanku támasztatván, az így gerjesztett

gyúladási munkásság által a régi baj meggyógyíttas

sék. E nézetet Cappel egészen megveti; és legtöbb ese

teknél igaza vagyon; de néhány keveseknél, a hol a

daganat új, szembetünő és fájdalmas, és a Beteg az

újolag támasztandó kankunál fogva való orvoslást el

fogadhatja, ez a mód sem megvetni való; csak hogy

nem kell ám soha is az új gyúladást másunnan vett 's

bevitt kankuanyaggal gerjeszteni; úntig elég erre egy

gyakorta betolt Bougie, mellynek hegyét sürgető ese

tekben holmi izgató írrel, p. o. egy kevés szürke vagy

vörös Higanyírrel kenhetni-be, * *

55. §

A mell é k h er egy ú l a d á s ut ó – orvoslás a.

Jóllehet már fölyebb említődött, hogy nem mind

egyik kankunál szükséges a Higany vagy is kéneső:

még is igen megkivántatik, hogy az Orvós az ollyan

kankunál, mellynek tovább tartásakor több közérzetes,

consensualis, történetek jelenték magokat, különös fi

gyelemmel légyen. Ha mi Schmidt-vel nem minden

JEpididymitis-t vettünk vala is egy már magát jelen

gető másodszori franczunak jeléül, és az ollyan for

mát a gyúladási közérzetnek csupa gerjesztése által,

valamint a külső sérelmek következésében is, ered

hetni megengedjük: még is igen tanácsosnak véljük az
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ollyan kankuformáknál, a hol mellékhere-gyúladás,

vagy a következendő közérzetes formák közűl egy má

sik jelen volt, a hol általyában az úgy nevezett meg

dugúlt kankunak következései előtüntenek, – a má

sodszori franczunak lehetségét szemügyre venni, és en

nek eltávoztatására minden szükségeseket elkövetni. E'

végre rövid ideig valamelly gyöngébb Higanykészít

ménnyel, p. o. enyhe sósavas Higacscsal élni nem

lesz fölösleg való.

Rec. Pulv. Hydr. muriat mitis gr. xij.

– Opii puri gr. vj.

Lap. Cancr. ppt. dr. j.

Sacchari alb. dr. vj.

M. divide in Pulv. aequales Nro. xxjv.

D. Sig. Regvel és estve 1 por vétessék.

Magától is értetődik, hogy illyenkor a kénesőkú

rával egyező életmódot kelljen követni, mellyről utóbb

többet fogunk szóllani.

36. §.

A D ü l l m i r így gyúl a dá sa.

A 30dik §ban a herén való gyúladásnál előadott

feltételek alatt, a' kinél a düllmirígybeli gyúladé

konyságra való hajlandóság megvagyon, lehetséges a'

düllmirígynek gyúladása is, Prostatitis, Prostato

cele inflammatoria Savediaur (v. Novum medicinae

rationalis Systema); ezt is gyakorta kanku dugúlása

előzi – meg. A hugycsőnek hátulsó részén a gát fölött

erős égető fájdalmak jelentik e' mirígynek együttszen

vedését. Ha a tapintásra ez a táj igen érzékeny, fe

szűlt és forró, a vizellés igen fájdalmas, vagy a hugy

el is akad, 's ezen fölyűl a' gyúladékonyságnak közön

séges történetei állanak-elő: akkor a Prostatitis jelen

léte kétséget sem szenved.

- 5
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A mint a mirigynek gyúladásbeli daganatja neve

kedik, a történetek is azonként szaporodnak, de ki

vált a daganatnak a húgyhólyag nyakára 's a' véghur

kára ható nyomása, mind a kettőből a kiüresedhe

tést akadályozván, veszedelmes. Dysuria tenesmus és,

szerencsétlen esetben, Ischuria szokott ezen gyúladás

ra szükségesképpen következni. Az igen gerjedékeny

személyeket fölötte erős hideglelés is gyötri, néha igen

nyugtalanító történetekkel,

37. §

Ezen gyúl a d á s ki m e n e t e l e i.

Az idején megismért's czélszerüen orvosoltatott

Dűllmirigy gyúladása kevés napok alatt szétoszlik, 's

ekkor az elakadt kifolyás is a hugycsőből nem sokára

megént helyre áll. De ha a gyúladás igen nagy, és ez

a forma elismértetett vagy múlasztatott, akkor eve

sedés is szármozhatik, a midőn az evesség vagy a'

mirigyben vagy körűlötte gyűl – meg, és az evesedés

nek szokott tüneményei, a szenvedő részben érződő

kopogó fájdalmak, mélyen támadó lötyögés, 's estveli

hideglelés által ismerhetni reá. E környűlményekben

a vizellési bajak gyakorta még szaporodnak és a Be

teg állapotja igen kétségessé válik. Nagyon rosz, ha

a gyúladva dagadt mirígy nem egészen men evesedés

be, hanem csak imitt amott; melly tünemény a düll

mirígy körűletén is előjöhet; illyenkor az ev ki nem

ürűlhet, és, ha igen szerencsés környűlmények között

visza nem szivódik, fölötte gonosz nemű csőves feké

lyeket okozhat, mellyeknek gyógyítása nehéz és so

káigtartó.

Többször fordúl-elő a düllmirígynek megkemé

nyedése, a' melly mint szerencsétlen kimenetele a'

düllmirígy gyúladásának 's egy legroszabb következé
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se a kankunak nem olly ritkán történik; erről a kan

ku' következéseinél többet fogunk szóllani. Itt csak an

nyit, hogy a Prostatitis után a középhusban viszama

radó nyomásból gyaníthatni ezen kimenetelt, melly

nek szármozását a görvényes testalkat igen elsősegíti.

A keletkező megkeményedés (Prostatocele scirrhosa

Swediaur) csak lassan képződik, 's gyakran 2o és több

évek múlva olly naggyá lesz, hogy belőle igen káros

romlások erednek, és az élet is nyilvánságos veszély

ben forog miatta.

Az üszög (8rant) a düllmirigy gyúladásánál egy

fölötte ritka kimenetel ugyan, de az igen ügyetlen or

vosláskor és a nagyobb gyúladáskor mégis megtör

ténhető.

*

38. §.

A D ü l l m i r így – gy ú l a d á s gyógy í t á s a.

Mihelyest valamelly gyúladási együtt szenvedést

lehet gyanítani a düllmirigyben: azonnal 4 – 6 pió

czákat szükséges felrakni a gáton a mirigyhez közel;

e mellett a Calomelből rákszemmel és czukorral ké

szűlt porok (32. §.) adatnak, és a has korpafőzetből

kevés olajjal vagy langyos téjjel csinált lágyító kliszté

rek által tartatik nyítva : kivűlről zsemlyebélből Gou

lard vizével készített borogatások tétetnek fel mele

gecskén, és gyakran felváltva. Azonkívűl a legszoro

sabb gyúladásellenző diaeta és a testnek legnagyobb

nyugalma kivántatik meg.

Ha erre eloszlás nem következik, és a történetek

a már kezdődő evesedésre mutatnak : akkor ezt kell a'

mesterség szabásai szerint előmozdítani; azért is me

leg pépborogatások, lágyító Írek' bekenése és a test'

erejinek gyámolítása illenek ide legjobban. A tályog
- *}
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szerencsés esetben a hugycsőn ürül ki, vagy a közép

huson tett vágás által nyittatik meg. Ha pedig szeren

csétlenségre csőfekélyeket ásott az evesség, akkor a'

gyógyítás igen nehéz és sokáigtartó. Bátran állíthatni

azonban, hogy mennél egyszerűbb volt az orvos

lás, annál szerencsésebb a foganatja is. Még a csur

gatyúnak, Catheternek annyira magasztalt használta

tása is ollyan szer, a' mellynek alkalmaztatása igen

sok fájdalmat és nagyon kevés hasznot hajt. Új észre

vételek bizonyítják, hogy az efféle csőfekélyek Ca

theter nélkül, csupán a czélszerű közönséges gyógyí

tás, és a szenvedő részeknek legszorosb tisztántartása

mellett, hamar és szinte csudálatosan meggógyúltak.

Igen jó, minden Prostatitis után, kivált ha a'

fönemlített nyomás vétetik észre, a düllmirígynek el

kezdődött megkeményedhelését feltenni és ennek to

vábbi kiképződését Kénesős bekenésekkel, a szürke és

sárga higanyos Írből egyenlő mennyiséget vévén, meg

előzni. A bekenéseket lehet részint a gáton, részint

a' czombnak belső lapján alkalmaztatni.

39. §. - *

Az egy ü tt é rz e t es h u gy r e k e d é s s z á r m o

z á s á r ó l v a l ó n é z e t e k•

Az arra hajlandóknál több ártalmak gerjeszthet

nek hugyrekedést, és ezen történet több nyavalyafor

máknál fordúl elő; a hugyrekedés tehát mivoltára néz-,

ve igen sokféle; de az, mellyet a' hugycsőnek fölöt

tébbi és tovább terjedett gyúladékonysága támaszt, kér

désen kivűl gyúladásos természetű , 's ezt a görcsös dy–

suriától és attól , melly az életmivbéli bomlások, ki

vált pedig a húgyhólyag hártyájinak megvastagodása

által ered, szorgalmasan meg kell külömböztetni. Ele

jénte a gyúladékonyság nevekedésekor csak valamelly
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igen fájdalmos szűk vizellés (Dysuria) van jelen; gya

korta csupán a vizellésre való hajlandóság igen nagy

és a hugy csöppenként folyik (stranguria). Csak a'

legföntebb lépcsőn jön a hugyrekedés és vele egy fé

lelmes történet elő. Ekkor a medenczetáj igen feszűlt,

minden nyomás itt nagy fájdalmakat okoz; a Beteg”

vizellésre ösztönöztetik, de se hogy sem vizellhet;

ehez erőszakos hideglelési történetek járulnak; a Be

teg nyugtalanná lesz, eszelősködik, szomja igen nagy,

és ha kora segítség nem érkezik, a történetek sulyo

sodván, az életet a' legszomorúbb kimenetelek fenye

getik. -

40. §.

A Jósol a t, vagy előre m o n d á s.

Már az előbbi czikkelyből gyaníthatni azon vesze

delmet, melly ezen együttérzetes formánál támadhat.

Fölyebb is már említők , hogy szerencsétlen környűl

ményekben a kanku miatt az élet maga is veszélyben

foroghat. A hugyrekedés kétségkivűl ollyan történet,

melly az életet legbizonyosabban veszedelembe dönt

heti. Ha mégis mindent idején és jól intézve követünk

el : úgy a gyúladékonyság nemsokára megkissebbűl és

a veszedelem elháríttatik hamar. A 4dik és 7dik nap

között, ritkán utóbb, történik a szétoszlás; de a sze

rencsétlen kimenetelek sem éppen ritkák.

Mennél tovább tart a hugyrekedés, annál inkább

szembe tűnik a hólyag gyúladékonysága, 's ekkor a'

hólyag' üszögétől vagy elpukkanásától méltán félhet

ni; magában értétődik, hogy e mondott környűlmé

nyekben nincs remény a Beteg szabadúlásához.

Fölötte rosz kimenetel az is, ha a hólyagban foly

vást szaporodó hugy, magának a zsejtszövetbe fúr

útat, a mi osztán a középhusnak többé nem akadá
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lyoztatható tályogaira 's csőfekélyeire ad alkalmat. Sok

esetekben, kivált az igen beteges testalkotású göthös

személyeknél illyenkor az üszög vet véget az életnek.

41. §.
v

A húgyre ke désnek orvoslása.

Bár melly sürgetős légyen is illy helyzetben a vi

zellet kiürítése: mégis ez csak a közönséges gyúladás

ellenző úton lehetséges. Suediaur hibázik, midőn itt

a Csurgatyu bevitelét sürgeti. Ennek alkalmaztatása

által a gyúladás 's így a veszedelem is nagyobbodik.

Csak akkor lehet a Cathetert elővenni, ha már a gyú

ladékonyság kissebbíílt, és a hólyag nyakának álla

potja inkább görcsből áll. Legfőbb szerek az érvágás

és nadályok; 's ezek 6tól 8ig a gáton annak idejében

felrakva hamar és bizonyosan segíthetnek. A pióczák”

alkalmaztatása után a zsemlyebélből téjjel vagy a lá

gyító speciesekből készűlt pépborogatások, a gőzför

dők téjből vizzel, vagy bodza farkóró virágjainak for

rázatából csinálva, és a nyálkás klisztérek lenmagból,

1éjből, árpakása nyálkából é. e. lesznek hasznosak.

Lehet valamelly enyhe félfördőt is használni,

mellynek melegét a Beteg tulajdon elfogadhatóságához

kell alkalmaztatni. Reaumur hévmérőjén a 26dik lép

cső a 30dikig +- 0, legkelendőbb mérséklet. Csilapod

ván a' gyúladékonyság erőszakossága, de a fájdalmak

és erőltetés még tartván: ekkor a mákonyt és Belén

dekfüvet vehetni elő. A lágyító pépborogatásokhoz egy

kevés beléndekfű tétetik, és a klisztérekbe is haszno

san vegyíttetik ezen fű 10től 20gránig. Belsőképpen il

lyenkor máktéj adatik, kevés mákonnyal.
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Rp Sem Papaveris unc. 6.

Amygd. dulc. excort. Nro. IV.

Aq. destill. simpl. unc. viij.

misce terendo invicem, ut. f. 1. a.

emulsio, in qua solve

Extr. opii gr. iij.

Sacchar canar: dr. iij.

D. Sign óránként két teli evőkalánnal vétessék.

Hamilton belsőképpen 10 grán Calomelből és 2

grán mákonyból álló Falatot ád, minden 6 órában

egyet. De jóllehet czélarányosak is ezek a szerek 's

azoknak öszvetétele: mégis az adatjok igen nagy. A'

32dik §ban rendelt Calomel-porok e végre jobban ille

nek. Suediaur mondja, hogy a megsűlt és középhus

ra tett vörös hagymának igen jó foganatját látta légyen;

ebben azonban semmi különös erő sem látszik lenni;

minden fontosb esetekben szükséges előbb pióczákat

rakni fel. Vannak példák, a hol a makkra borított

tojáshártya terhes dysuriákat hárított- el. Ezt is ugyan

megkísérthetni, de mellette el nem kell a fön java

solt szereket is mulatni.

Girtanner kétséges esetekben a hideg lábfördőt

javasolja alkalmaztatni, és azt bizonyítja, hogy a mint

a Beteg a lábait a vizbe ereszté, azonnal a hugy foly

ni kezdett. A fön előadott szereknek illő használtatása

mellett senki nem fog a hideg lábfördőre szorúlni;

csak hogy az igen sürgető veszedelemkor ezt sem kell

elmulasztani próbáúl.

A gyúladékonyságnak legföntebb lépcsőjén se Supe

diaur tanácslására Cathetert, se Hunter javaslására

szondát nem veszünk ugyan be; mindazáltal ezen szer

számokra is szükségünk lészen, ha a hólyag gyúladá

sának elhárítása után is még a vizellés meg van aka

dályozva, mert a hugynak tovább állása a hólyagnak

sokféle elfajulásaira kivált a hártyájinak igen káros

A
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következésű megvastagodására adhat okot, csak hogy

illyenkor is nagy vigyázás kivántatik. Sok esetekben

a hólyag nyakáig terjedő gyúladékonyság miatt a csur

gatyut betolni éppen lehetetlen; mégis úgy látszik »

hogy Steediaar-nak néhol igaza van, midőn azt állít

ja, hogy többször a helytelen bánásmódban, mintsem

a hugycsőben légyen annak oka, ha a csurgatyú be

nem tolathatik. Mindenkor tanácsos azonban a Cathe

tert nem erővel tolni – be, ha akadály volna jelen, ha

nem egy darabig várni, és osztán ismét próbálni azt

belyebb vinni.

Ezen környűlményeknél az olvadható gyertyákat

is alkalmaztathatni, kivált ha azok arabiai mézgából

mákonnyal készűltek.

Nem használván semmi szerek, nem marad osz

tán egyéb hátra a hólyag üszögének vagy elpukkaná

sának megelőzésére, a hólyagszurásnál. A három mó

dok közzűl, azt a gáton, véghurkán és a fancsontok

fölött végre hajtani, legtöbb esetekben az utolsó érde

mel elsőséget, a mint előbb Sömmering , és utóbb

Mursinna Hecker Annalisaiban bebizonyítá.

Ha ennél a formánál evesedés állna – be: akkor a'

különös Seborvoslásnak illyenkor illő 's már fölyebb

érdekelt alaptételei szerint kell cselekedni, valamint

a szármozott üszögnél vagy megtörtént hólyag szaka

dáskor is a Beteg életét élesztő szerek által szükséges,

a mennyire lehet, föntartani.

42. §.

A kan k u féle szem gyúl a d á s.

Mind befolyásának gyorsaságára, mind veszedel

mességére nézve ez a rettenetes gyúladás a látás élet

mivét leginkább fenyegeti.

A Beteg az egyik szemében nyomást érez; ez meg

vörösedik és a világosság iránt igen érzékény, a mi
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dőn a könnyek is igen bőven választódnak-el. A szem”

vörössége olly bélyegző, hogy belőle a gyakorolt or

vos a gyúladás természetét a Beteg vallomása nélkűl

is kitalálhatja. A foglaló hártya vörössége szinte tégla

színű, és dagadtan duzzad-ki a feldagadott szemhéjak

között; ekkor holmi sárgászöld nedvesség szivárg-ki

gyakran nagy mennyiségben, midőn a világosság iránt

való érzékenység is legnagyobbra emelkedik. Ezen kör

nyűlményekben Iritis medorrhoica nevet érdemel ez

a gyúladás, mert illy grádusban a szemnek belső élet

mivezetét is veszéllyel fenyegeti, és nem csupán a fog

laló hártyára határozódik. A szaruhártya meghomá

lyosodik, 's végre átlátszatlanná lesz, vagy hirtelen

pusztító evesedésbe men-által, 's ekkor a szaruhártya

megreped. Mind a két esetben igen rövid idő alatt

gyógyíthatatlan vakság áll-elő. Az egész rettentő lefo

lyása 4 napok alatt végződik, és csak ritkán tapasz

taltatott ez a forma szelídebb és lassúbb lefolyásúnak.

Ezen gyúladásnak indító okát van Steieten óta legtöbb

orvosok kiváltképpen a kankuanyagnak a férjfitagról

a szemekre lett materiális általvitelében látszanak ke

resni és az egészet az általvitt gyúladásból magyarázni.

Egy legújabb , és erről a tárgyról orvoslási tekintet

ben legjobb Író is, Spangenberg, (borné 2írói, 1812.

pag. 170.) azon anyagnak efféle közvetetlen általvitelét

tartja egyedűl, ezen gyúladás okáúl.

A szorosabb visgálodás ezen tárgy felől, és több

egyenkéntvaló egészen részrehajlatlan megvigyázatok e'

nézetnek nyilván ellene mondanak. Nem tagadhatni

ugyan, hogy a kankuanyagnak bevitele valamelly ér

zékeny szembe ezt a gyúladást okozhatja, miként a'

Supediaur-tól felhozott példa is bizonyítja; ismért ő

t. i. egy embert, a' ki a' hugyával szokta mosni a maga

szemeit, és a mint ezt egyszer a tisztátalan elhálás

után cselekvé, rettenetes szemgyúladást kapott. Mind
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azáltal az efféle elragadás ugyanazon személyben, a'

kinél a kanku már kifejlett, nem igen lehetséges, mert

a tapasztalás már régóta tanította, hogy egy megfer

tőztetett Beteg, míg nála az egyik forma tart, magát

ismét meg nem fertőztetheti,

Szinte kétségen kivűl látszik lenni, hogy ez a'

forma is, mint az előbb leírottak, a kankunak együtt

érzetes tüneménye légyen. Az életmivnek fölöttébbi

gyöngédsége sokat megmagyaráz, mind a baj eredeté

nek lehetségére, mind lefolyásának gonoszféleségére

nézve; rendszerint a foglalóhártya gyúladása támad

az ártalmas behatásoknak hirtelen érdeklése után, a'

honnét az úgynevezett medorrhoea suppressa szármo

zik, úgy hogy a kanku-kifolyásnak igen hamar ele

nyésztekor ezen gyúladástól méltán félhetni.

Nem hallgathatni itt el, hogy ezt a gyúladást a'

chronikus Psorophthalmiával felcserélni nem szabad,

mellyet Plenk, Suediaur és több Mások a roszúl

gyógyított kanku után támadni és a viszatérő kifolyás,

vagy ismételt fertőztetés által meggyógyúlni láttak.

43. §.

J ó s la t e m e f o r m á n á l.

Az előremondás ezen szemgyúladásnál egyébkor

igen szomorú volt, és igazat szóllván még mostan is

ezt a formát a leggyászosabb kimenetelek követhetik.

Girtanner a maga valóban nagy tudóssága mellett sem

jegyezhete fel egy esetet is, a hol a szem megmentő

dött volna. Az eves szem (Hypopion) itt a legszokot

tabb szerencsétlen következés. -

Spangenberg' orvoslásmódjának bevétele óta a ki

menetel kedvezőbb, miként a legújabb tapasztalások

taníták. Szerencsésen csak akkor végződhetik ez a baj,

ha tüstént az első órákban segítség érkezik, mert fo
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lötte gyors lefolyása lévén, a szem megmenthetésének

időpontja hamar elmulik.

A Jóslatra nézve még megjegyzést érdemel az »

hogy ez a forma gyakran mind a két szemet fenyege

ti, 's ekkor az egyiknek legnagyobb gyúladtságakor a'

másikon is előtünnek az első gyúladási tünemények.

44. §.

Or vos lá sa ez e n s z e m gy ú la d á s n a k.

A közönséges gyógyítási nézeteket ezen formára

nézve, a kankunál 's ennek együttérzetes formájinál

felállított elevek határozzák meg. Cappel azt véli

ugyan, hogy csupán a gyöngítő orvoslás miatt üt-ki ez

a baj mindég olly roszúl; azonban senki sem mondott

ki e tárgy felől ennél alaptalanabb véleményt; a' mint

hogy ezt ama Spangenberg-től ajánlott orvoslásmód

is megczáfolja.

IRichter szintúgy szerencsés tapasztalása szerint a'

gyúladásellenző orvoslást javallja, 's ennél, kivált a

forma kezdetén, jobbat nem is gondolhatni. Spangen

berg, a felhozott helyen, ezen gyúladás gyógyítására

három jelentést állít – fel: -

1) a betegesen elválasztó életmivet ezen elválasz

tásra alkalmatlanná tenni, és a mennyire lehet ezt el

rontani; \

2) a nyálkának csipős és rágó mineműségét eny

híteni és az ingert a szemből eltávoztatni;

3) más valamelly ingerlést gerjeszteni a szem kö

zelében. * -

Az első gyógyjelentés az által teljesíttetik, hogy az

öszvefoglaló hartyának kidudorodása a szaruhártya'

szélétől a könyhusocskáig ollóval vagy a myrthusfor

ma késsel levágattassék és a vérzés elállítása után még

néhány metszések tétessenek. Itt meg kell jegyezni,

*
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hogy már Burseri ajánlotta az igen dagadt foglaló

hartyának bevagdalását (scarificatio), sőt Astrue annak

egészen való kimetszését is. -

A második jelentést ő befecskendések által teljesí

ti, mellyeket minden órában kell tenni, és a Conrád'

szemvizével való nedvesítgetés által, mellynek formu

lája imez:

Rec. Hydr. muriat. corrosivi gr. j.

solve in

Aquae rosarium unc. vj.

Trae Op. crocatae dr. 3.

M. D. Sig. Szemvíz. - -

A harmadik jelentés egy hólyaghuzó flastrom ál

tal teljesíttetik, ebből egy ezüst huszas nagyságú da

rab tétetik a szemgödörfölötti izomnak kiterjedésére,

.és osztán szürke higanyírrel beköttetik, erre 3, 4 nap

mulva minden veszedelem elenyészik. Több szerencsés

tapasztalások bizonyítják, hogy ez az orvoslásmód min

den eddig ajánlottak fölött elsőséget érdemel. Legelő

ször az itteni Kórházban ez a legjobb kimenetellel

használtatott, és azóta többször és mindég szerencsé

sen gyakoroltaték; csak egyetlen egyszer maradt-fön

a szaruhártyán egy kis meghomályosodás, de ez is

apródonként megkevesedett és most alig ismerszik.

Schmidt ezen szemgyúladásnál a következő szem

vizet ajánlja:

Rec, Aq. destill. simpl. unc. x,

Zinci sulfuric. 9 j.

Aceti saturnini dr. 6.

Spir. vini camphorat. dr. jj.

M. D. -

Ezt, kihagyván belőle a Kámforlélt, a Span

genberg' orvoslásmódjánál lehet a Conrád szemvize

helyett használni; vele magánosan nem juthatni a kí

várt czélhoz. -
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Szintolly elégtelen néhány pióczáknak a szem'

szegletén való alkalmaztatása is, és a hüvesítő szem

vizek. A régi Orvosoknak gyúladásellenző orvoslás

módja nem vitt a czélhoz, mert nem elég erős volt:

itt mélyebben kell az életbe és a szem életmivűségébe

hatni, -

Azok, a kik Cappel után indulva, ezt a formát

erősen izgató szerekkel akarják gyógyítani, és e végre

az olajos balzsam keveréket (Mra. oleoso balsamica)

vagy az égényes szegvirágolajt (ol. aethereum Caryo

phyllor.) feleresztetlenűl kenik-be, soha sem érnek

szerencsés kimenetelt; a tapasztalás régóta ellenök áll.

Suediaur, a kinek ezen szemgyúladást soha se

volt alkalma gyógyítni, egy vágást javasol a szaruhár

tyába tenni, és ez által a materiát kiüríteni; de ez a

javaslása helytelen, és követése holmi romlásokra adna

alkalmat a szemkamrákban. A hol eves szem van je

len, ott csak ugyan lehetnek ollyan esetek és testszer

kezetek, hogy egy igen vigyázva tett kis vágás által

a szaruhártyán, az evesség kiürűljön, és így a szem”

romlásai ellen az orvoslás jövendőre czélarányosan in
téztethessék. • •

A kankunak ismét folyásha hozhatására szolgáló,

és sok Íróktól szükségeseknek tartatott szereknek fö

lyebb említett alkalmaztatásáról itt is azt mondjuk,

a' mit róla a' düllmirígy-gyúladásnál mondottunk. A'

szem gyúladásának elmultakor, visszatér a kanku is

megént; azonban lehet a szemgyúladás orvoslásakor

a nemirészeket melegen föröszteni, és nagyon vigyázva

enyhe gyertyákat is a hugycsőbe tolni.
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45. §.

A kan kur a kö vet kez he tő nyavalyák.

A hugycsőnek alkotása és a kanku természete ol

lyan néhány bajokra adhat okot, a' mellyek mint a'

kankunak maradványai ugyanannak meggyógyúlása

után is még sokáig tarthatnak. Ide számláltathatók a'

következendők: az utókanku (medorrhoea chronica),

a hugycső viszketése (Pruritus urethrae), a hugycső'

elszűkűlése (coarctatio urethrae), a hugycső fekélyes

sége (Exulceratio urethrae), és a düllmirígy megke

ményedése (scirrhositas prostatae). E történetekről

egyenként fogunk értekezni.

46. §.

Az ut ó k a n k u na k t ü n em é nye i.

Azon kifolyás, melly a' gyúladásos kankúk után

a hugycsőből, és az aszonyi személyeknél a hüvely

ből hátramarad, neveztetik utó – vagy nyálka-ka ku

nak , – Medorrhoea chronica , habitualis, B len

norrhoea benigna. – Lefolyásában ez abban külöm

bözik az éles (acutus) kankutól, hogy nála a gyúla

dékonyság jelenségei nincsenek meg. A hugyégeté, ( Ze11

bajnál igen ritkán érződik, és többnyire csak a fölöt

tébb izgató és czélaránytalan életmód következése. A'

mony meredék nem fájdalmosak és a makk” nyílása

nem igen vörös. A kifolyás színe és sürűsége nem min

dég olly bizonyos ismértetőjel, a millyennek szokták

tartani. Rendszerint a kifolyás fehér , nyulós és raga

dékony ; mindazáltal kivált az előre ment diaetai hi

bák után megváltozik, higabbá és zöldellővé lesz. Ezen

formának meddig tartását legkevesebbél határozhatni

meg. Igen gyakran csak kevés hetekig, de szerencsét

*

*
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len környűlmények között, hol nagyobb hol kissebb

erőszakossággal, esztendőkig is eltarthat.

47. §

Az ut ó k a nk u na k o k beli állapotja.

Valamelly elválasztó hártyáról könnyen fel lehet

tenni, hogy a gyúladékonyság által támasztott rajta

lévő elválasztódás valahol, a gyúladási történetek el

hárítása után is, szokássá vált elválasztásképpen még

hátramaradjon ; ez a nézet sok gyúladási formák által

más nyálka elválasztó hártyákban váltig megbizonyo

sodik. Előrekészítő okúl az utókankura nézve kivált

képpen az életmivűségnek közönséges betegességét, s

leginkább minden féle dyskrasiákat, nevezetesen a gör

vényes, köszvényes és sömörös állapotot tekinthetni.

A most említett környűlményekben megeshetik, hogy

a legjobb 's legszorgosabb ápolás és a legpontosb ma

gatartás mellett is, valamelly igen csekély ártalom ezt

a tartós állapotot gerjessze. *

Az alkalombéli okokat, mellyek az utókankut szok

ták előhozni, az orvosi ápolásban és diaetai magatar

tásban kell keresni. Minden fölöttébbiség a szerek vá

lasztásában illyen okúl szolgálhat. Egyfelűl az igen

ingerlő és másfelűl az igen gyöngítő orvoslásmód a'

gyúladásos kankunál elmulhatlanul nyálkás kankút von

hat maga után. A tevő okot (causa efficiens), melly

eme nyavalyaformának mivoltát foglalja magában,

/Yalch-nak igen helyes nézetje szerint háromféle ren

detlenségben kell keresni, mellyre ezen formának hár

mas gyógyjelentése is épűl, és mellyeknek elmúlasz

tása a gyógyúlást kétségessé, bizontalanná teszi. Az

utókanku ugyan is vagy:

1) a közönséges gyöngeség (atonia);
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2) vagy általyában az egész életmivűségnek és kű

lönösen a nemirészeknek betegesen nagyobbodott in

gerletessége, izgékonysága (9tci66arfcit), vagy végtére

3) valamelly hugycsőbeli életmives romlás által tá

madhat. Ezen utolsóhoz tartozik különösen a hugycső

nek fekélye vagy elszűkűlése.

48. §.

A k ü l ö m b ö z ö u t ó k a n k u fo r m á k n ak is mér

t e t ő j e l e i.

A közönséges gyöngeségen épűlt utókanku legin

kább a nagyon petyhüdt és rosznedvű személyeken tá

mad kivált ha a gyöngítő orvoslásmód nálok kelletén

túl üzetik, vagy a gyúladás időszakasza után is tovább

folytattatik. Az ollyan férjfiak, kiknek tökzacskójok

hosszan és petyhüdten lóg, és pöffedt halovány ábrá

zatuak; és az elhálásra kevessé ösztönöztetnek, kivált

képpen hajlandók ezen utókankuformára. Ezeknél a'

kifolyás hasonló a tojásfehérhez, ragadó és szagtalan,

reggel és estve tájban legbővebb, és a Beteg semmi fáj

dalmat nem érez , legfölyebb valami kevés viszketést.

A hol az utókanku beteges ingerletességből szár

mozik, ott az életmivüségben a többi tüneményeken

is nagyobbodott érzékenység látszik meg; az asszonyok

és az igen gerjedékeny ifjak erre leghajlandóbbak. A'

gyúladás időszakaszával nem gondolás, a kanku csupa

helybeliségéről való fonák nézet, mellynél minden diae

tai tekintet megszűnik, ezt az utókankut a reá hajlan

dóknál igen könnyen okozzák. Itt a kifolyás közvetet

lenűl jelenik meg az éles kanku után, vagyis inkább, a'

kifolyás itt meg sem szünik, színére és sűrűségére nézve

nem egyenlő, nem állandó; szünni kezdvén, akármelly

tsekély diaetai hiba által ismét megroszabbúl, a férjfitag

érzékeny marad, és néha, kivált valamelly á rtalom
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behatása után, hugyégetés áll elő; gyakran a nemiré

szeknek csupa érintése kellemetlen érzést okoz. Az utó

kankunak ezen formája egy úgynevezett tartós, az az

nem folyvást tartó, hanem folyvást ismét megújuló

gyúladékonyságot képzel.

Azon helybéli romlások közzé, mellyek az utó

kankunak harmadik nemét gerjeszthetik és föntarthat

ták, számláltatnak a hugycsőnek elszükűlései és feké

lyesedései, és a düllmirigynek daganatjai és megkemé

nyedései. A görvényes és általyában beteges személyek

szenvednek leginkább ezen formában. A helytelen.

kivált a kora befecskendéssel kezdődött orvoslás gya

kor oka ezen utókankunak. A fájdalom, itt soha se szű

nik meg egészen, de csak a szenvedő részben vau, mel

lyet külső tapogatás által is, a vizellet elmentekor,

nyilván meg külömböztethetni ; a betolt gyergyácska

is az akadályra botlik. Rendszerint és kivált a düll

mirigy hibájinál ez a kifolyás csak a gyúladásos kan

ku után kevéssel szokott megjelenni, és igen makacsan

múlik. Az elválasztott nedvesség színe és sürüsége ha

sonló valamelly híganfolyó genyetséghez. A kifolyás

ban gyakran látszó véres vonások valamelly jelenlévő

fekélyre mutatnak,

-

49. §

Fel cseréltetése az utók a nk una k m á s

fo rm á k k a l.

Minthogy mi csak azon hugycsőbeli kifolyást tart

jnk valóságos utókankunak, a' melly, következéskép

pen, valamelly gyúladásos kanku után jelenik meg, és

az előbbi §ban említett módosítások által szármozik !

ehát ettől mind azon kifolyásokat a hugycsőből és hü

velyből meg kell külömböztetni, mellyek mint vala

meily közönséges betegességnek és fontos bontakozá
6
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soknak következései, p. o. a valóságos ondó, vagy is

magfolyásnál, a viselősöknél, mindjárt a hónapszám

előtt vagy után, a méh fenéjénél, a görvényes, sö

mörös, köszvényes személyeknél, és az aranyérfolyás

nál, tünnek szembe, és különösen a' hüvelyben, min

den féle kinövetek által tartatnak fön.

(50. §.

Előre mon dás az utók a n k u nál.

Az utókanku nem fenyegeti ugyan az életet, de

igen megkeseríti. A czélszerű orvosláskor, ha sem a'

Beteg sem az Orvos az itt olly igen szükséges türödel

met el nem veszti, minden jól szokott menni, és a'

gyógyúlás gyakorta csudálatos hamarsággal történik.

Másként, ha az utókankuval nem gondolnak, vagy fo

nákúl bánnak: ez olly makaccsá lehet, hogy a beteges

elválasztáshoz az életmivűség hozzá szokván, többé

alig háríttathatik el. Az utókanku igen kedvez holmi

életmives romlások szármozásának vagy további kikép

ződésének a hugycső hosszában, mellyek az életet is

utóbb némi veszélybe dönthetik. Vannak ollyan pél

dáji az utókankunak, mellyek három, hát, tíz és több

évekig tartván a Beteg életének legjobb napjait mér

gesíték meg.

** s

Közönséges gyógyjelentések az ut ó k an

ku n á l.

Mint minden nyavalya formáknál, úgy ezen for

mánál is a legfőbb jelentés abban áll, hogy az Orvos

a nyavalya mivoltát szerző saját okot felkeresse és el

hárítsa, és így a gyógyításnak alapossága a legköze

lebbi oknak (causa proxima) felkeresésében és eltávoz



83

tatásában gyökerezik, igen csalatkozik, a ki az úgyne

vezett Specificumokat minden esetre elegendőknek veli,

és a tapasztalás tanítja, hogy sok utókankuformák

minden szereknek ellent állanak, mig a szerző oknak

szerencsés tekintetbe vétele által osztán a kivánt czél

elérődik.

A balzsamos, szárító, erősítő, gyöngén rágó és

öszvehuzó zerek a legkülömbféle alakzatokban 's a

legkülömbözőbb öszvetételekben ajánltattak az utókan

kú gyógyítására mind belső mind külsőképpen; külö

nös hírre kaptak a kopaiva-balzam, a terpetin, a'

mirha, a gyalog fenyőmag, a china –és tölgyfahéj, a'

Kino- és Káténedv, a timsó, a timpógyökér, a kö

rösbogarak, a rhebarbara, a narancsszínű Kén-Dár

dacs, a mákony, a hugyag-, a higany, és ólomké

szítmények és a gáliczok, és mind belső mind fecs

kendésképpen alkalmaztattak. Miként és milly környűl

ményekben használhassanak az előbb említett orvossá

gok, azt a különös gyógyjelentések megvilágosításából

tanulhatni ki. A Boroszlói Gyüjteményben olvastatik

egy példa, hogy a hozzájárult hideglelés egy igen ma

kacs utókankut gyógyita meg. Úgy Tode is beszélli,

hogy egy utókanku, minekutána minden orvosságok

félre tétettek, magától elmúlt.

52. §

A petyhüdtségtől szármozó utók a n ku

n a k orvoslás a.

Az utókankunak e formájánál a' balzamos, erősí

tő, és feszesítő (tonicus) szerek leginkább jelentődnek,

különösen a kopaiva-balzam és a terpetin itt igen hasz

nosak. A kopaiva-balzamot adhatni vagy csőppenként

czukorral vagy utána vizet iván; naponként 3szor 15

20 csöpp teszi a közép adatot, dósist. De mivel ezen
- 44
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csöppeket gyakorta a Beteg nem tűri, azért labdacs

formában még jobb rendelni.

Rec.. Bals. Copaivae unc. 5.

Extr. Stip. Dulcamar dr. jj

Pulv. rhei opt. dr. j.

– G. mimosae q. s.

u. f. 1. a. pil. gr. ij. consp. pulv. Cinnam. d.

- ad scatulam.

Sig. Napjában 4szer 7 vagy 8 darab vétessék.

A' mirhával öszvetett terpetin itt különös hasznú.

Rec.. Terebinthinae venet. unc. 6. -

Myrrhae electae dr. j.

Succi inspiss. liquirit. q. s. u. f. 1. a. pil.

gr. iij. consp. pulv. Cinnam, D. ad sca

tulam- ~ "

Sig. Minden 3 órában 4 labdacs vétessék,

Örizkedni kell a balzamokat igen nagy és a sze

mélyes elfogadhatósághoz nem illő adatokban rendel

ni; gyakorta, ha velek vigyáztalanúl élnek, vizellés

béli bajokat okozhatnak. -

A mirhával öszve tett vasgálicz is ide tartozik.

Rec. Myrrhae electae dr. j6.

Ferri sulfurici dr. iij. t

Pulv. rad. Tormentillae dr. ij.

Mucilag. Mimosae q. s.

u. f. 1. a. pil. gr. ij. consp. pulv. Cinnam.

D. ad scatulam. -

Sig. Napjában 4szer 7 darab vétessék.

A káté-vonat a következő alakban nagy haszon

nal adathatik:

Rec. Catechu dr. iij.

Pulv. rad. Rhei opt. dr. j6.

Terebinthinae venet, q, s.
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u. f. l. a. pil. gr. ij. consp. pulv. Cinnam.

D« ad scatulam«

Sig. Napjában 4szer 5 labdacs vétessék.

Lehet éppen így a Kinót is adni, vagy kátéval

vagy mirha-vonattal egyenlő mértékben öszvetéve.

A Walch-tól javasolt China is illik erre a kan

kuformára, kivált ha az ú. n. A tonia igen nagy és az

egész életmivűségen igen szembetünik. A következő

formula ide való;

Rec. Corth. Chinae reg. opt. dr. vj.

inf. in s. q. V. fer., per 1 f2 hor.

Colat, unc. viij, refrig. adde

Trae op, simpl. gutt. viij.

Syr. Balsami peruv, unc. j.

M. D. Sig,

Minden 2 órában 2 teli evőkalánnal vétessék.

A nagyon izgékony, kivált a pöffedt (leucophleg

maticus) testszerkezetüeknél, lehet a régibb esetekben

kőrösbogarakat is, de vígyázva és alkalmatos vételék

ben, rendelni.

Rec. Pulv. Cantharidum gr, ij.

• • Camphor rasae gr. vj.

Sacchari lactis dr, iij.

m. divide exactissime

in pulv. aequales Nro. xij. -

D, Sig. Reggel és estvel egy por vétessék árpaká

sa – nyálkában- 1

Mesterséges téjformában a kőrösbogarakat még

jobb adni :

Rec, Pulv. Cantharid. gr. iij.

– G« Mimosae dr. ij

Sacchari alb. dr. vj.

Amygd. dulc. excort, unc. j.

misce terendo -
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invicem et sensim

affunde

Aq. destill. simpl. unc. viij.

u. f. l. a. emulsio.

D. Sig. Minden 2 órában 1 teli evőkalánnal vé

tessék.

Mihelyt a kőrösbogarakkal éléskor vizellésbéli ba

jok vétetnek észre, 's ezek a megkevesített adatkor is

nagyobbodnak: azonnal el kell állani tőlök; a kámfo

ros föjet az illyenkori káros következéseket leghama

rébb elhárítja. -

Egy Blancard-tól és Clossius-tól leginkább aján

lott és Walch-tól is igen dícsért Labdacs-gyurat (pi

lularis massa) a már fölyebb ajánlott szereknek igen

hathatós vegyűletéből áll:

Rec.. Terebinthinae

Extr. Gentianae

singul. dr. iij.

Kino

Ferri sulfurici •* . *

singul. dr. j6.

m. f. l. a pil. gr. ij, consp. pulv. Cinnam.

D. Big Napjában 4szer 10 darab vétessék.

Cra*ford a legújabb időben a Kubéb – magokat

ajánlá napjában 3 vagy 4szer egy teli kávés kalánnal

vizzel, mint igen bizonyos és hamar gyógyító szert
bevenni. A' ki a' Kubébmagnak munkálatjait általyá

ban és a kanku természetét ismeri, könnyen észreve

szi, hogy ezen szer csak az itt szóban lévő utókanku

nál ex atonia lehet hasznos, a' gyúladásos kankun ál

pedig és más utókankuformáknál ártalmos.

Az újabb időben folytatott kísértések a Kubébma

gokkal az utókankunál semmi fontos nyereséget nem

*dtak; úgy látszik, hogy az Orvosok már kevesebbet
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biznak ezen szerben. Az izgékony személyeknél ez is

könnyen vizellésbéli bajokat szülhet.

Az itt jelentődött befecskendésekben is erősítő,

balzamos és öszvehuzó szereknek kell lenni; illyen

esetekben ezek is jót tehetnek. A következendő, Au

gustin-tól javasolt befecskendésnek jó foganatja van:

- Rec. Catechu -

Myrrhae

singul. dr. j.

solve in

Aq.Calcariae ustae unc, jv.

D. Sig. Befecskendésre napjában 3szor használ

tassék.

A Becker-től dicsért befecskendés is a leghatha

tósabbakhoz tartozik ezen utókankuformánál:

Rec. Cort. Chinae opt, unc. j.

coq- in s. V. per 1/2. hor,

colat. unc. x. refrig. adde

Vini rubri unc. ij.

Aluminis crudi dr. i.

M. d. Sig. -

Külső haszonra való, mint az előbbi.

A babír Fűz főzetjét (Dct. salicis laureae) tímsó

val ezen környűlményekben Cappel tanácslá, és jónak

találtatott:

Rec. Cort. salicis laureae unc. j.

coq, in suff. V. per 1/2 hor,

in colat. unc. viij, solve

Aluminis crudi dr. j.

D. Sig. Mint az előbbi.

Kortum a gyakorlást Orvostudományhoz való Pó

tolékjaiban (Beptrágc) helyesen ajánlja a következendő

igen hasznos befecskendeni valót: -

* Rec. Gallarum in pulv. redactar.unc. 6.

coque cum
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ut f. colat. viij.

in qua solve

Aluminis dr. ij.

Zinci sulfurici gr. ij. -

D. sign. Külső haszonra való, mint az előbbiek

A legerősebb befecskendésekhez tartozik Girtan

ner-nak im e vegyítéke:

Rec. Viridis aeris dr. vj.

solve in

Liq. Ammonii caustici unc. ij..

Ebből ő 1 unczia lepárolt vizre 6 csöppet javasol,

Csak a legnagyobb vigyázással a kevesbbé gerjedékeny

személyeknél és az igen makacs kifolyások ellen lehet

ezt alkalmaztatni. Hoffmann Fridrik az efféle esetekre

szánt következendő befecskendni való keveréket Reme

dium divinum-nak nevezi :

Bee. Plumbi acetiei dr. j.

solve in

Ol. Terebinthinae unc. v.

et adde

Camphore 2) 6.

M. D. 9

Ez a szer higítva is még igen izgató, és minden

rákent isteni neve mellett is a Halandók ki nem áll

hatják. Ide tartozik ama', Attenhofer-tól annyira ma

gasztalt és minden nem gyúladásos kanku ellen külö

nösen ajánlott befecskendő szer is :

Rec, Lapidis divini gr. viij.

- solve in

. Aq. saturninae une, viij. -

D. Sig. Belőle napjában 3szor, előbb jól felráz

va • egy vagy két teli fecskendővel alkalmaztassék.

A befecskendéseken kívűl hasznosak ezen utókan

kuformánál a nemirészeknek mosása és förösztése is

Erre léles öntetek választatnak, p. o. az illatos füvek
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ből, vagy a rozmarin-öntet levendulaléllel. 1 Cappel,

e végre a vasas gömböcsök olvadékját javasolja.

Az erősítő tápláló diaeta , mellyet sok ízben min

den utókankuformáknál ajánlottak, csupán csak a gyen

geségi utókankunál tanácsos. A jó és erősítő eledel,

mértékletes borital, minden fölöttébbi testi mozgásnak

elkerűlése, és a törtózacskónak hordozása, teszik a'

szerencsés gyógyításnak igazi alapját.

Cullen mondja , hogy a lovaglástól több utókan

kut látott meggyógyúlni; csak a gyöngeségi utókan

kunál várhatni ezen diaetai szertől valamit, másutt

könnyen árthat.

Ugyanazt mondhatni az elhálásról is, mellyet so

kan a makacs utókanku gyógyítására ajánlottak; de

az erkölcsiség is tilt illyen szereket a Betegeknek ta

nácsolni. Hunter hólyaghuzókat ajánl a hugycsőre »

csak hogy ezekről ritka Beteg akar hallani. Ezeket

könnyebb a gátra alkalmaztatni, és a makacs esetek

ben igen jó haszonnal. Suediaur említ egy makacs

utókankut, mellyben a Hánytató-gyökér” föstvénynek

befecskendése segített volna,

A villámerő (electricitas) is használtatott a sokáig

tartó utókankunak gyógyítására, és Wacca Berlin

ghieri-től igen dícsértetett; ez is csak a szóban lévő

formánál tehet jót; egyébütt haszontalan és gyakran

igen ártalmos. Birch a' villámerői ütéseket alkalmaz

tatá; de jobb Sprengel szerint a sugárcsomót megkí

sérteni, próbálni.

53. §.

Gyógyítási rend szab á s ok a beteges in

gerle tes ség gel já r ó u t ó k a n k u for már a .

nézve.

Sokkal bajosabb ezt a formát orvosolni; minden

erőszakos velebánás itt sok kárt tehet. Szerencsés ki
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menetelt csak akkor reménylhetni, ha a szerek a Be

teg személyes elfogadhatóságához illenek. Ezt ambár

minden kankuformákról mondhatni: mégis az itt szó

ban lévő, beteges ingerletességből támadó, utókanku”

neméről legszorosabban értetődik. Legszerencsésebb

ezen utókankuforma körűl az, a' ki a' chronikos gyú

ladékonyságnak ideáját jól eszében forgatja. Itten min

den izgató, kivált minden balzamos, égényolajos, to

nicus és öszvehuzó szereknek el kell maradni.

Belső haszonra valók az ásványsavak; vagy a kén

savanyú illatos Festvény naponként 3, 4 izben 30, 40

*öppig vizzel adva, vagy pedig a Haller savanyja

imígy rendeltetve:

Rec.. Dti. Salep tenuioris dr. vj.

Mrae sulfurico-acid. unc. 6,

Syr. Rubi idaei dr. j.

M. D. Sig. Minden 2 órában egy teli evőkalánnal

vétessék.

Ha az érzékenység igen nagy és a Beteg fölötte

nyugtalan: akkor Cappel javaslása szerint, tanácsos az

utókankut Mákony-festvénnyel, belőle napjában 3szor

5, 6 csőppet adván; gyógyítani. A némellyektől ezen

környűlményekben ajánlott ólom-ezukorral való belső

élés is az újabb időkben derék haszonnal próbáltatott

Adtak belőle napjában négyszer 1/4 gránt ugyan annyi

mákonnyal és kevés czukorral. Egy esetben ezek a po

rok három nap alatt tökéletes gyógyúlást okoztak. Az

efféle makacsabb utókanku ellen a Calomel is mint gyú

ladásellenző szer jó szolgálatot tehet. Medicus az utó

kanku gyógyítására a nemirészekről a szőrt tanácslá

lenyírni; ezt ezen utókankuformánál még legelőbb vél:

hetni hasznosnak.

Nehéz eme formánál a czélszerű befecskendéseket

a' Beteg' személyes testszerkezetéhez szabni; könnyen

fölöttébbi izgatás szármozik, és a hol ez történik, ott

a baj gyakran egyszeribe megrosszabbodik. Mindén be
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fecskendések között leginkább Girtanner-nek már a'

27. §ban előadott keverékjét ajánlhatni itten, olly ví

gyázattal, hogy a mákony” adatjai és az ólomeczetéi

csak igen apródonként nagyobbíttassanak.

Ide illik az eczetsavas Horgagnak (fehér gálicz)

Henry-től ajánlott olvadékja is; ez a szer csak igen

egyszerüen rendeltetik:

Rec. Zinci acetici gr. viij.

solve in

Aq. destill. simpl. unc. vj.

D. Sig. Langyosan napjában 2 vagy 3 szor alkal

maztassék.

Ama Schlegel-től ajánlott és már a 27. §ban fel

hozott Máktéj is borostyán Medgy-vizzel, ide tartozik.

Ide tartozhatott azon utókanku is, melly már két esz

tendeig tartván, Fletcher által tengervizzel való be

fecskendezéssel gyógyítatott-meg. A babír fűzfa héjjá

nak Cappel-től ajánlott főzetje mákony-vonattal, mel

Iyet ő az illyen eseteknél hasznosnak mond, itt nem

javasoltatható. Igen szükséges ezen utókanku-formánál

az életmódra ügyelni; az eledelek szoros megválasztá

sa, minden csipős és igen izgató ételeknek eltávoztatá

sa, a léles (szeszes) italoktól, erőszakos mozgásoktól,

nemiközösűléstől való tartózkodás, és a nemirészeknek

gyakrabb förösztése langyos téjben, a suspensorium'

gondos viselése: ezek azok a szerek, mellyeknél fogva

ezt a fölötte terhes utókankuformát elháríthatni. Ha

így sem mehetni semmire, és az előbb mondott sze

reknek legszorgosabb alkalmaztatása foganatlan ; akkor

az itt bizonyosan lappangó franczus dyscrasia ellen kell,

a mesterség rendszabásai szerint, dolgozni.
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54. §.

A helybéli romlásokkal járó utó kan k n

nak or vos l á sa,

Ollyankor, ha az Orvos a 48. §ban előadott is

mértető jelekből és kivált a szoros megvisgálás által

valamelly helybéli, és az utókankut föntartó romlás

rúl meggyőződött; csak az ollyan szerektől várjon se

gítséget, mellyek a jelenlévő romlásokat elháríthatják,

és a beteges részben a rendes reproductiót eszközöl

hetik.

A belső szerek itt csak annyiban alkalmaztatha

tók, a mennyiben vagy eme helybéli romlások, a'

mint gyakorta szokott lenni, holmi franczus jelekre

mutatnak, vagy az egész életmivűségre olly mélyen és

erőszakosan hatottak-be, hogy belőle valamelly közön

séges forma fejlik-ki. Az első esetben a franczuellenes

orvoslásnak van helye, a másodikban az Egész álla

potjának szoros megvisgálása és a történt behatásnak

gondos megfontolása határozza-meg és vezesse az or

voslást. -

Befecskendésűl itten több vegyítékek ajánltattak

és symptómai tekintetben jó sikerrel alkalmaztattak 5

de a gyökeres orvoslásra nem látszanak elegendőknek.

A rágó sósavas Higagnak Monteggid-tól ajánlott olva

dékja némineműképpen ide illik: -

Rec, Hydr. muriatici corrosivi gr. j.

solve in

Aq. destill. simpl. unc. iv.

D.

Más higanykészétményeket, kivált a fel nem ol

vadhatókat soha sem kell befecskendésűl használni,

lielyes okból veté-meg tehát Cappel a Girtanner tól

javasolt enyhe sósavas higacsos befecskendő szert. Azon

ban Girtanner helyesen dícséri ime befecskendést:
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Rec. Kali caustici dr. 6.

soIve in

Aq, destill. simpl. unc. vj.

cola per chartam.

D. Sig. Napjában 3szor alkalmaztassék.

Minden külső szerek között megkülömbözteti ma

gát ezen utókankuformánál a gyertyácskákkal élés. Mi

helyest bizonyos, hogy a kankut valamelly, hugycső

ben lévő formabéli romlás okozza : ezeknek alkalmaz

tatása legjobban 's leghamarébb segít, -

Magától is értetődik, hogy a viasz-szálakat (bou

gie, Ster;d)en) a megkívantató vígyázattal és ügyesség

gel kelljen alkalmaztatni, ambár Suediaur említ egy

nevezetes esetet a maga munkájában, a hol egy igen:

sokáigtartott utókanku a katheternek fölötte ügyetlen

alkalmaztatása által gyógyúlt-meg. A betoláskor sok

vér folyt-ki, és reá gyógyulás következett; hihetőleg

az eszköz bevitelekor valamelly kidülledő fekély sza

kasztódott-fel, mellyre osztán könnyen, mint az egy

szerű sebnél, gyógyúlásnak kelle szármoznia; kivált

ha a higannyal való belső élés által ezen régi fekély

nek franczus voltát is igyekezték eltörölni. :

Az itt általyában jelentett gyertyácskák vagyis vi

asz-szálak a különös gyógyjelentéshez képest sokféle

holmikból készíttethetnek. Akármelly flastrom-gyurat

ból lehet bougie-kat csinálni, és, úgy kívántatván, ha

szonra is fordítani. Rendszerint a patikákban készen

lévő egyszerű és ólmozott viaszszálak a czélra elegen

dők; az elsők fehér viaszból és disznózsírból, vagy

sárga viaszból és faolajból, az utolsók sárga viaszból

és ólomeczetből készíttetnek. A flastrom-nyíredékből

készűltek nem olyan jók, mint a Walch módja sze

rint mártottak; ő e végre pamut fonalakat javasol a'

tüzön felolvadt vegyítékbe mártogatni mind addig, míg

eléggé megvastagulnak, mellyek osztán megsimíttat

nak és tökéletesen elkészíttetnek. Ezeket a Hecker-től
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felolvadható szálak gyanánt dícsért, gyertyácskákat,

készíthetni híganytapasz-gyuratból is, és több történe

teknél némi haszonnal élhetni velek. A viasz szálak”

legnagyobb foganatja, kivált ha a hugycsőbeli elszü

kűlésekről és vastagodásokról van a szó, áll azon mun

kamives kiterjesztésben és állandó nyomásban, mellyet

okoznak; azért a rugós szálak sok esetben minden egye

beknél többet érnek. Ezek között különösen ajánlhatni

(a mint már fölyebb említők) Pickel-éit, de kivált a'

Herbst által városunkban (Boroszlóban) készűlteket;

az utolsók magokat simaságok, hajlékonyságok és tar

tósságok által külömböztetik-meg

A viaszszálak betolásakor, a mint már mondot

tuk, vígyázat és türödelem kívántatik-meg; leginkább

azon kell lenni, hógy elejéntén csak a vékonyabb, és

a vastagabb mindég utóbb vitessék a hugycsőbe; azért

először legjobb vékony húrokat tolni bele. Kezdetben

sokáig sem kell a gyertyácskákat benn hagyni, mert

e miatt könnyen hugyrekedés támadhat.

Ezen helybéli romlásokról, mint a gyúladásos kan

kura következni szokott hugycsőbeli bajokról, a mind

járt jövő ban fogunk még szóllani.

55. §.

A m a kk" v i sz k e té se.

A kanku következései között igen kellemetlen,

gyakran egészen magára hagyatott baj, a makk visz

ketése, mellyhez néha szokássá-vált Chorda kapcsoló

dik. Eredetét részint a tagnak fölöttébbi érzékenysé

gébűl, részint a hugycsőnek csekélyebb romlásaiból -

látszik venni, 's azért a szerek választásakor igen ta

nácsos, ezen modificátiókra ügyelni. Gyakorta ezen visz

ketést holmi apró alig látszó nyirkos kiütés okozza, a

melly többnyire a makkanku után, de azonban néha

a hugycső-kanku után is mutatkozik és a viszketést

*
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vokozza. Valamelly ottan volt gyúladékonyság által szo

kássá – vált, vértorlódásra való hajlandóság látszik ezen

kiütésre alkalmat adni. Csakhogy nem kell ám a makk

nak ezen viszketését ama nem franczus történettel fel

cserélni, a' melly Herpes praeputialis név alatt jön

elő, és Batemann-tól, Rayston-tól legjobban íratott

le. Emez áll t. i. apró alig látszó és egymásba folyó

pattanásokból, és többször fordúl a nőtelen és mérték

letes férjfi személyeknél, mint a nemiközösülést gya

korlóknál elő,

56. §.

Előre m o n d á s a' m a k k v i s z k e t é s é n él.

Ez a baj se nem ragadós se nem veszedelmes, leg

többnyire inkább a megbontakozott forma és vegyű

lés következésének lenni látszik, 's egy innen eredő

hibának; legalább nem tudunk ollyan esetet, a hol be

lőle másodszori franczu szármozott volna. Legroszabb

benne az, hogy elenyészhetik és kevés idő múlva még

is viszatér. Fritze beszélli egy emberről, a kinek több

ször volt kankuja, de mindég könnyen kigyógyúlt be

lőle. Ezen embernél akkor szokott a kiütés megjelen

ni, – ha az elhálást egy ideig nem gyakorolta, utánna

mindég hirtelen elmúlt, de 8 vagy 14 nap múlva szin

te azonképp' viszakerűlt.

57. §.

E tör té n e t n e k or vos lá sa.

Ambár ezcn történet elhárítására nem sok szerek

kivántatnak; mégis a bizonyos és szerencsés gyógyítás

végett az illő szernek helyes választása igen szükséges.

Girtanner elektrikos szikrákat javasol kihuzni a tag

ból. Fritze fris mészvízből és téjből álló befecskendé
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seket ajánl, és a gátra kámforral gyurt kőrösbogárta

paszt vagyis flastromot, Hunter néhányszor napjában

egy viasz szálat javasol a hugycsőbe fel s alá huzni

A kiütés ellen, mosásúl, gyönge, rágó sósavas Hígag

olvaszték (4 grán 1 font vizre), vagy fojtósavas Higacs'

nedvel kevert víz (15 csöpp 1 fontra), vagy ólomczu

kor–olvaszték, 1/2 scrupulus egy font vizzel , ajánl

tatik. Szintúgy a kénmáj”, vasas gömböcsök és a vas

gálicz olvasztékjai is jóknak tapasztaltattak. Sokan a'

fűzfa héjjának kevés égetborral vegyített főzetjét is

hasznosnak találák mosásúl.. Az efféle viszketés tulaj

don tevő okának helyes elgondolása, és kivált annak,

a' mit az utókankunak külömbféleségéről az előbbi

§ban mondottunk, figyelemre vétele, nyilvánságossá

fogja tenni, miként kelljen az éppen most itt általyá

ban előadott szereket különös esetekre alkalmaztatni.

A bajnak igen makacs volta a Higannyal való orvos

lást is ki fogná menteni.

58. §.

A hugycső el sz ü k űlés e

Teljes okunk van ezen bajt gyánítani, ha a Beteg

fájdalommal vizell, a hugy sugara igen vékony vagy

szétoszlik vagy az egyik vagy másik oldalra irányzó

dik, 's végtére a betolt gyertyácska akadályra talál,

nehezen vagy éppen nem vitethetik belyebb. Az illyen

elszükűlést okozhatja vagy a hugycső belső falának

megvastagodása, vagy a benne lévő szümölcsös kinöve

tek, vagy a hugycsőnek görcsös öszvehuzódásai. Igen

gyakran bőrpállással is van az elszükűlés egybekapcsol

va, a' melly fekélyekreád alkalmat, mellyeket a szo

rosabb visgálás ismértet meg. Mivel több csatornák elő;

rement gyúladás nélkűl elszükűlhetnek; ezen okból a

hugycső elszűkűlését sem akarták a kanku követke

/
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zésbéli bajának tekinteni; erre leginkább Hunter adott

alkalmat, némelly előrement , kanku nélkűl támadt

hugycsőbeli elszükülés példájinál fogva. Megengedhet

mi ugyan, hogy vannak ollyan hugycső-elszükűlések ,

mellyek a leghibásabb képződésből vagyis formálódás

ból veszik szármozásokat, de bizonyos másfelűl, hogy

a hugycső gyúladása mindenféle beteges változásokra

adhat okot, mellyekből ezen csatorna elszükűléseinek

szükségesen kell támadniok.

Az illyen elszükűlések igen lassan szármoznak ,

gyakran több, sőt néha 20, 30 évek is elmúlnak a volt

kanku után, minekelőtte az elszükülés annyira men,

hogy a Beteget segedelem keresésére kényszerítse.

59. §.

Kü l öm b sége a h ugy cső - el s z ü k űlések'

t ö bb fo r m á j i nak.

A viasz-szálak betolása minden adott ismértetője

lek között legbizonyosabban látszik eme külömbséget

kieszközölni.

A hugycső belsejének megvastagodásából szárma

zó elszükülés az, midőn a viaszszál mindég ugyan azon

helyen, és pedig a hugycső egész körűletén talál aka

dályra, és a melly se belső, se (a viaszszálakat kivé

vén) külső orvoslás által soha nem változik, és vala

mennyi között leglasabban nevekedik.

A hol szümölcsféle kinövések (ezek keresztben

fekvő kidülledésekként is mondatnak jelen lenni), mel

lyek részint az előrement fekélyek által, részint ezek

nélkűl is, csupán a beteges vegetatió által szármozhat

nak, vannak jelen : ott a viaszszál mindég ugyan azon

helyen talál az akadályra, csak hogy kissebb darabon

és itt is rendszerint általmehet. Erre nézve a test mi

neműsége is, a mennyiben a szümölcsökre 's egyébb

beteges változásokra inkább vagy kevesebbé hajlandó,
7
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néminemű világosítást nyujthat. Walch azt állítja,

hogy némellykor itten a belűl kinőtt testet kivűlről is

érezhetni. s

A görcsös öszvehuzódástól szármozó hugycső-elszü

kűlésnél az igen fontos, hogy a viaszszál gyakran igen

könnyen, és néha csak nagy nehezen tolathatik-be, és

az akadály nem mindég egy helyeu találtatik. A hugy

cső illyenkor igen érzékeny ; a Beteg a hólyagját több

nyire nem ürítheti- ki egészen egyszerre, és belőle az

utolsó csöppek mindég igen lassan folynak-ki

60. §. - 4

Az okok, mellyek a' h ugy csőn e k e f féIe

el sz ü k ű l é se i t e l ő r e k é sz í t i k és segítik.

y

Már a kanku orvoslásánál említődött, hogy a

hugycsőnek elszükűléseire a gondatlan, erőltetett vagy

fonák velebánás adhat előre alkalmat.

De bizonyos hajlandóság is szükséges hozzá; és a'

hugycsőbeli megvastagodás, az illyen változásokra való

elkészűltség nélkűl, minő a görvénynél és a köszvény

nél találtatik, legkevesebbé fogna támadni.

Minden okot adó ártalmak között az izgató, kö

zönséges helybéli orvoslással való visszaélés, és az ólom

szereknek bővebb alkalmaztatása, fő helyen áll. Több

egymásra következő kankuk is könnyen adhatnak a'

hugycső elszüküléseire, kivált a görcsös öszvehuzó

dásbélire, alkalmat.

61. §.

Előre m o n d á s a hugycső – el sz ü k ű l és n é l.

- A -

Ezen történet a kankunak legsürgetőbb s legfon

tosabb rosz következései közzé tartozik. Kezdetben az

Orvosnak ügyessége a Betegnek türödelme mellett gyak
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ran hamar segíthet; de ha már a hugycső annyira

elszükűlt, hogy a legvékonyabb vizellet-sugárt sem

ereszti által : akkor az innen szükségesen szármozó

hugyrekedés (ischuria) az életet szembetünő veszéllyel

fenyegetheti. Ha ekkor a rekedés el nem háríttatik;

akkor vagy a hólyag pukkanik-el, vagy ezt a szél

üti-meg, vagy a vizellet a hólyag nyaka és a gör

csös elszükűlés között meggyűlvén, itt a hugycsőt ki

terjeszti és gyúladást, evesedést okoz ; utóbb a közel

lévő sejtszövetbe veszi magát, sőt néha a tökzacskó

ba le, és itt gyúladásokat, evesedéseket támaszt, mel

lyekre üszög következik, vagy igen soká tartó és ma

kacs tályogok és csőfekélyek a középhusban. A Beteg

az első esetben vagy meghal hamarjában az üszög miatt,

vagy szerencsétlen környűlmények között lassabban

ugyan de szintolly bizonyosan ballag, sorvasztó hideg

lelésbe esve, a halál karjai közzé.

62. §. /
/ #

Or vos l á s m ó d ja a h ugy c s ő el sz ü k űlé

- s e i n ek.

Az Orvostól rendszerint a hugycső-elszűkűléseknél

csak akkor kérnek tanácsot, ha azok már olly nagyok,

hogy miattok hugy rekedés támad, midőn osztán két

fő dologra kell vigyázni: először a jelen való ischuriát

vagy dysuriát minél hamarébb el kell hárítani, és osz

tán azoknak legfőbb okát az elszükűlést megorvosolni:

A hugyrekedés ellen részint a 41. §ban már em

lített 's ajánlott szerek javasoltatnak. Ha a hugyreke

dés már egy darabig tartott : akkor a gyúladékonyság

nak némelly nyomait gyaníthatni, és így ezeket kell

a gyúladásellenző czélarányos orvoslással elhárítni. A'

görcsös öszvehuzódáskor is könnyen támadhat gyúladá

sos állapot ; azért ide valók : néhány pióczáknak a gá

tra való feltétele, pépborítékok, félfördők és gőzök.
- à
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Belsőképpen a már fölyebb említett mákonyos föje

tet adhatni, mind addig míg a gyúladásos s utóbb a'

fájdalmas történetek meg nem kissebbednek. Ezután

valamelly hajlós kathetert vagy viaszszálat kell betol

ni próbálni, a hugy' kifolyhatásának eszközlésére. Csak,

ha mindenek a legnagyobb vígyázattal és szorgalom

mal megtétetvén, a hugyhólyag veszedelme mégis nőt

tön nő, lehet a hólyagszuráshoz folyamodni, melly az

együttérzetes hugyrekedésnél adott szabások szerint tel

jesíttetik.

A hugy folyásának beállása után azonnal a hugy

cso elszükűlésének elhárításához kell látni. Már fölyebb

mondók , hogy mennél egyszerübb a viaszszál, annál

alkalmatosabb ezen czélra ; valamelly csekély gyúladé

konyság gerjesztésére a betegesen megváltozott részben

és így a rendes állapotnak vissza állítására, nem szük

séges egyéb , állandó nyomásnál. Minden rágó szerek

nek bevitele a Hunter szerszáma 's más készületek ál

tal, könnyen tetemes kárt okozhat, mert a merevény

rágó szerek töredékenyek, a folyók pedig a legna

gyobb vigyázás mellett is szétterjednek és a közellévő

részeket meggyúlasztják. Frank József (I. 9teife nad)

Qari3, 2onbon 3c. 2Bien 1804. 1ter #0. pag. 233.) azt

állítja, hogy Home Edvard, Hunter veje , a' Sz.

György” ispotályában nagy szerencsével használja a

hugycső szűkűléseinél a rágószereket, a nélkül hogy

ezeknek alkalmaztatása módjáról bővebben előadná ,

a hol azt is előhozza, hogy az azokra következő fáj

dalmak, mellékhere-gyúladás, és vérfolyások a kez

dődő gyógyúlás szerencsés jeleinek tartatnak. Legtöbb

nyire az ángoly Orvosok , a' mint mondja, igen sze

retik a rágószereket ezen eseteknél elővenni. De ha

ez egészen úgy van is, más igen tapasztalt Orvosok

mégis ezen orvoslás gyakorlásából nagy károkat láttak

szármozni. Igy Saviard ollyan példákat hoz elő, a'

hol a Betegek 24 óra múlva a betétetett rágószerek
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után meghaltak: itt ugyan az életmivűség érzékenysé

gének igen nagynak kelle lenni, de szerencsétlen kör

nyűlményekben mégis lehetséges. //ilkinson említ egy

esetet, mellyben a tenyésznedv' ki nem lökődhetését

az elszükült hugycsőbe vitt rágószerek okozták. Minden

efféle rágószerek bevitelére való készűletekről azt ál

líthatni, hogy használtatássokat könnyű hallani de ne

héz teljesíteni.

Még rosszabb alkalmaztatású és kimenetelű a leg

újabb mód, melly szerint az elszükűlt hugycső holmi

metsző hegyű bougie-val tágíttatik. J. Williams (l.

medical, surgical et pharmaceutical Repository 1814.

Vol. II.) említ egy illyen halállal végződött esetet. A'

holttest felbontásakor kitetszett, hogy a' mestersége

sen ejtett vágás nem a szorúlaton keresztűl, hanem ol

dalast valamelly betegesen támadt csatornába 's innen

a hólyag nyakába hatott. A hólyag hártyáji megvas

tagodva, üszögös foltuak és evességgel bevonva vol

tanak.

Azon készűlet, mellyet a' hugycső elszükűlései

nek gyógyítására Ducamp talált-fel és Dubouchet a'

legújabb időben még ismeretesebbé tett, igen derék

hasznú, Több igen fontos és nehéz illyen bajak adták

elő magokat a legújabb időkben, mellyek ezen készű

letnek ügyes és folytatott alkalmaztatása által meggyó

gyúltak. Ezen eszközöket is Herbst nálung igen töké

letesen tudta elkészíteni,

Legjobb a viasszálat regvel, a hólyag kiürítése

után, és a Beteg hanyatt fekvésekor alkalmaztatni,

Először valamelly húrt kell betolni próbálni; és ha ez
elsűlt, akkor a Beteggel már jól van a dolog. Csak

hogy illyenkor a békéstürés igen szükséges, mert néha

több napokig sem sül-el, 's végre mégis bevitethetik.

Arra is igen kell vigyázni, hogy vele új cső ne furat

tassék. A Pickel” és Herbst gyertyácskájinak elől

gombjok van, s így könnyen megerősíttethetnek - a
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hol a' gombocska hibázik, ott a viasszálat meg kell

hajtani. Elejénte a húrok tanácsosabbak, mert véko

nyakat lehet kiválasztani, és a hugycsőben megdagad

ván ezt lassan kiterjesztik. -

Ha minden szerek, az elszükűlés elhárítására , si

keretlenek, és a veszedelem a hólyagra nézve tetemes

kezd lenni, vagy már a vizellet a sejtszövetbe is el

szivárgott: akkor nincs egyéb hátra, mint a hugyoső

nek az elszükűlés helyén hosszában felhasítása, osz

tán egy viasszálat behuzván a gyógyítást annak rende

szerint intézni, mellyel némi veszedelem és sok nehéz

ség van öszvekapcsolva.

63. §.

Fekély a hugycsőben.

Már a kanku lefolyásakor lehet valamelly fekély

nek szármozhatását gyanítani, ha a kanku a' Betegnek

helyes magatartásakor is igen sokáig és erősen tart, ha

a vizelléskori fájdalmak bizonyos helyen igen nagyok,

és nem csak a csónakforma árokra, mint a kankunak

tulajdon fészkére, hanem hátra felé is elterjednek;

továbbá ha a kifolyásban sok vérvonások látszanak, és

a fájdalom a külső nyomáskor mindég egy helyen ér

ződik. A betolt viasszál a fekély táján fájást okoz, és

rajta, ha az ev' igen bőven választódik-el, ebből egy

kevés marad; és a kifolyás itt mindég igen kevés, mert

a legkiterjedtebb fekélyből is nem igen sok választód

hatík-el. Gyakran megesik, hogy a fekéllyel vala

melly szokott utókanku van együtt, a' hol osztán az

elválasztódás mennyisége semmit sem határoz.
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64. §.

A h ugy cső be li fekély e k fran czu s t e r m é

szetéről.

Mivel a hugycsőbeli fekély tüneménye csak az

elragadás által kapott kanku után vétetik észre: azért

azt franczus formának kell tekinteni. Ollyankor, ha

a katheternek vagy viasszálnak ügyetlen alkalmaztatá

sa által sértődik meg a hugycső, a megsértett hely,

minden fekély hátramaradása nélkül, be fog gyógyúl

ni; és ha ezen gyógyúlást valamelly jelenlévő franczus

kanku gátolja : akkor a fekély a franczus anyag miatt

emennek természetét veszi magára.

/* *
•

65. §. . .

A h ugy cső beli fekély okai.

Valamelly franczus természetű erős gyúladás szo

kott a kankunál a hugycsőbeli fekélyeknek leginkább

oka lenni ; mindazáltal mechanikai ártalom is okozhat

a franczus kanku jelenlétekor ollyan sérelmet, a' melly

osztán fekéllyé válhatik. *

66. §

Előremondás a hugy cső beli fekélynél.

A hugycsőbeli fekélyt ollyan formabéli romlás

nak kell tekinteni, mellyből az egész életmivűségre

nézve a franczus állapot igen könnyen szármozhatik.

Soha se kell tehát az illyén fekélyt megvetni. Lehetsé

ges ugyan, hogy voltanak a hugycsőben ollyan feké

lyek, mellyekre nem következett franczu ; azonban

igen könnyű az efféle egyes példákat megmagyarázni,

és ezek a közönségesen helybehagyott nézetet soha meg
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nem gyöngíthetik. Egyébaránt a hugycsőbeli fekély

többnyire lassan gyógyúl, mivel a rajta folyó hugy

nak izgatása arra károsan hat.

67. §.*

A hugycsőbeli fekély” orvoslása:

Minthogy a hugycsőbeli fekély eredeti franczus

formának tartatik : az orvoslásnak is belsőnek és kül

sőnek kell lenni. Belsőképpen Higany-készítmények

adatnak, leginkább az enyhe sósavas Higacs, a Hahne

mann” készítménye, és Többeknek javallása szerint a'

Fojtósavas Higacs. Az utólsóból készített Nedvből nap

jában 2szer egy csöpp adatik kevés lepárolt vízben

vagy a következő módon :

Rec. Aq. destill. simpl. unc. vj.

Liq. hydr. nitrici gutt, xviij.

Sig. Regvel és estve egy evőkalánnal adassék.

Őrizkedni kell ezt a higany-készítményt vala

melly igen öszvetett keverékben adni.

Helybéliképpen a viasszálak különösen ajánltatha

tók. Minden egyszerű viasszál (gyertyácska) itten izga

tást okozhatván a fekély lapját felgerjeszti, ingerli.

's ígv a gyógyúlást eszközli: azonban a Hahnemann'

felolvadható gyertyácskáji, mellyek híganytapaszból

készíttetnek, ide igen jól illenek. Meg lehet a viasszá

lak hegyét higanny-írrel, vagy a rágó sósavas hígany

nak, a hugycső egésséges falát nem bántható, gyönge,

olvasztékával is kenni, és így vigyázva betolni, Befecs

kendésűl szinte a sósavas vagy fojtósavas Híganynak

gyönge olvasztékjait használhatni.
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68. §.

* A Dillm i r így meg keményedése

• Részint az együttérzetes düllmirígy - gyúladásra,

(37 §.) részint e nélkűl is, csupán a kanku után szo

kott a dällmirigy daganatja (Prostatocele Swediaur.)

következni. Minden erőszakos kankunál ez a mirígy is

többé vagy kevesebbé szenved, a mire a megdagadt 's

fájdalmas középhus mutat. Már fölyebb említők, hogy

ez a baj csak igen lassan fejlik ki, azért sok Betegek

azt valamelly . 10, 15 évek előtt talán jelen volt kanku

következésének soha még képzelni sem tudják. Ez a'

baj nem is éppen ritka, és Girtanner-nak igaza lát

szik lenni, midőn a nehéz vizellést az öregebb korban

nem annyira a vénséget kísérő bajnak, miként sok él

tes emberek vélik, hanem inkább az illy keményedés,

következésének tartja, . ~*

69. §,

M e gi s m é r t e t é s e ez e n k e m é n y e d és ne k.

Gyaníthatni ezen daganatot a gát fölött lévő nyo

más és nehézség érzéséből, a nehezen vizellhetésből,

a tenyésznedvnek fájdalmas kiválasztódásából; bizo

nyosan megismérhetni, ha a meleg olajba mártott ujj

a végbélbe tolatik , a hol a megnagyobbodott és ke

ményedett düllmirígyet könnyen tapinthatni. Le Dran

ezen daganatra nézve ismértetőjelűl azon környűl

ményt veszi-fel, hogy illyenkor a véghurkából kijövő

emészteten a megkeményedett düllmirigy nyoma lát

szik. Ez a tüneménv igen csalfa és nehezen kieszközöl

tethető; azért bizonytalan is. Némelly tűnemények

az Orvost és a Beteget gyakran itt valamelly kő gya

nítására viszik; azonban ezt a csalatkozást is a szoros

visgálás elmellőzi. /
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70. §.

Ezen meg keményedés oka i.

A kanku egy legfőbb oka ezen daganatnak; de

nem egyedűl. A görvényes és köszvényes személyeknél a'

düllmirígynek efféle daganatja mint metastatikus tüne

mény igen lehetséges, 's ekkor osztán éppen ollyan tü

nemények mutatkoznak, mint mikor azt valamelly

korábbi kanku okozta. Ama híres Orvos Fothergill

késő vénségében hugyrekedés miatt holt-meg , mellyet

nála egy Prostatocele fungosa okozott, a nélkűl

hogy valaha asszonyi személlyel közösködött volna.

71. §.

Jóslat a D ü l l m i r így” k e m é ny e d é s é n é l."

Ezen daganat a legmakacsabb bajak közzé tarto

zik, mellyet csak legelső kezdetében lehet némi bizo

nyossagú jó kimenetellel orvosolni. A hol ez a daga

nat már tetemes nagyságúvá lett, ott gyakorta semmi

re se lehet vele menni. Néha meggyúlad az illyen da

ganat, és igen sokáigtartó, fájdalmas fekélyek ülik meg.

APetit J. L. egy ökölnyi illyen düllmirígydaganatot lá

tott. Hasonló eset jött elő itten néhány évek előtt egy

57 esztendős úron, a ki megholt, mivel a hólyagszu

rást meg nem engedte. A bonczoláskor a düllmirigy

egy tyuktojásnyira volt dagadva. A bajnak illy ma

kacssága miatt gyakorta elég, ha a legsürgetőbb tüne

mények elháríttathatnak, a mi sok izben, miként

Fritze helyesen megjegyzé, szintollyan nehézséggel

jár. Gyakran a hólyag zárizmainak, véghurkának és

az al-végtagoknak szélütése járúl hozzá, a' mitől a'

szenvedés és veszedelem még nagyobbodik.
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72. §.

Orvoslás.

Mivel ezen történetnél is az orvosi segedelmet csak

akkor keresik, midőn már a hugyrekedésnek első je

lenségei kínozzák a Beteget: azért mindenek előtt a'

hólyagot kell , a' symptomai gyógyjelentés szerint,

minél előbb kiüríteni. Igyekezni kell a kathétert be

vinni, a' mi hogy könnyebben történjék, lehet belső

képpen a Beteggel Belindek-vonatot bevétetni, máko

nyos íreket kivűlről bekenni, és olajos, nyálkás főze

tekből készűlt klisztéreket, mellyekhez 2, 3 grán má

kony is tétethetik, alkalmaztatni. Erre pedig hajlós,

rugós kathétert legjobb elővenni, mellyet néhány na

pig a hólyagban hagyván, osztán újabbal 's tisztával

válthatni-fel. A hol azt be nem tolhatni, vagy vele

nehezen boldogulhatni, ott úgy kell cselekedni, a' mint

a hugyrekedésnél tanítottuk.

- A daganat eloszlatására több szerek javasoltatnak,

de a' mellyeknek belső és külső alkalmaztatása nem

sokat ígér. Ollyankor, ha a düllmirígy megkeménye

désére a görvényes testalkotás adott alkalmat, legczél

arányosabb a Betegnek bürköt, nadragulyát, narancs

színű kén – dárdacsot, és égetett szivacsot (spongyiát)

adni-be. A köszvényes dyskrasiában a gaják, dár

dany, sisakfű, és a boroszlánhéj főzetje tehet jó szol

gálatot. A franczús kankura következett megkeménye

dés ellen higany-készítmények jelentődnek belsőkép

pen. Külső haszonra hugyagos kenetek, a higanyos ír,

terpetinolaj, a gátra feltett hólyaghuzók, és olajjal

kent viasszálaknak a hólyagba vitele, ajánltatnak. Ha

sonló végre még a zuzott bürökfű, vagy az altató na

dragulya gyökere is javasoltatott. Továbbá a tenger

víz-fördők, galvanismus, electricitás. és a gátra fel
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rakott nadályok. De vigyázni kell, hogy a sok és iz

gató szerek által a megkeményűlt düllmirígy meg ne

gyúladjon, mert ebből igen gonosznemű és fájdalmas

evesedés szármozik. Mihelyest ez történik, azonnal a'

mesterség szabásai szerint kell vele bánni,

73. §•

Az asszony i k a n k u ró l.

Általyában erre a formára mind az illik, a mit

a férjfiak kankujának eredetéről, saját természetéről,

's annak megelőzéséről 's orvoslásáról mondottunk;

csak az asszonyi nemirészek” élet mives alkotásának kü

lömbsége, és a történeteknek onnan szármozó külöm

bözése, tészen holmi módosításokat szükségesekké,

mellyekről itt fogunk bővebben értekezni.

A fejérszemélyeknél is a hüvelynek és szemérem

ajakoknak erős viszketésével szokott a kanku kez

dődni, míg osztán a gyúladás előállván, a beteges el

választódás bekövetkezik. Itt a gyúladás a szemérem

ajakokra, csiklyúra, és a hüvelynek belső, Gir

tanner-nak igen helyes észrevétele szerint, kivált fölső

és hátulsó lapján terjed-el, Bell-nek nincsen igaza, mi

dön azt allítja, hogy a franczus kanku fészke az asz

szonyoknál a hugycsőben, a jóféle fejérfolyásé pedig

a hüvelyben légyen, A hugycsőnek együtt szenvedése

a ritkább esetek közzé tartozik, s ekkor is csak

együttérzésbélinek látszik. Mivel az elválasztó lap 1t

ten nagyobb, tehát a kifolyás is bővebb szokott len

ni, és miként a férjfiaknál , szinére és sürüségére néz

ve függ a gyúladás nagyságának mekkoraságától. Az

elválasztott nedvesség az egész lapot bevonja; és ez

gyakran olly csipős és rágó, hogy szinte a végbél”

nyilásáig ömlik-el, 's itten fájdalmat és székerőltetést

(a mit illyenkor végbélkankunak neveznek) okoz, vagy

a czombok belső oldalára folyván itt gyúladást és ki
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pállásokat támaszt, a mi a járást igen fájdalmassá és

az ülést is bajossá teszi. Ezen állapotban osztán hideg

1elős történetek is mutatkoznak, és a Beteg helyzetét

túrhetetlenné teszik, csak hogy ennyire mégis ritkán

jő. Rendszerint a részeknek taplós alkotása 's az innen

következő csekélyebb individualis elfogadhatóság miatt,

a nyavalya lefolyása szelídebb, és csak, ha a kipál

lások és fekélyesedések nagyobbak, mellyeket valósá

gos franczus fekélyeknek vehetni, nevekedik a késérő

történetek erőszakossága. Ritkán maradnak-el az agyék

hajlásbeli feszűlések, és gyakorta ezekhez fájdalmas ér

zemények is járulnak a hugyhólyagban és középhus

ban, mellyeket az együtt szenvedésből magyarázhatni

meg

74. §

- Meg k ü l ö m b ö z t e t é s e az a s s z o n y i kan ku

n a k a szokott fejér fo ly á s t ó l.

Bár erre nézve gyakorta tévedések történtek: még

is a gyakorolt Orvosnak nem éppen nehéz ezen bajra

ismerni. Először is a szármozás módját kell itt tekin

tetbe venni; ez igen sokat segít, azután a franczus

kan kunak ime következő, valóban charakteristikus is

mértető jeleire vigyázni.

A gyúladás nyomai itten nyilvánságosabbak, és

a baj' lefolyása is inkább éles (acutus); a szemérema

jakok dagadtak, és belső lapjokon legtöbbnyire kipál

lottak: az égetés a vizelléskor, vagyis inkább utána,

a gyúladékonyság legfőbb stádiumában soha nem hi

bázik. A hónapszám folyása háboríttatlanúl marad,

's illyenkor a gyúladékonyság történetei szaporodnak,

egyébaránt a személy állapotja nincs megzavarva, és

a színe ollyan mint egésséges korában. A fejérszemély

nek virágzó színe lehet, s mégis iszonyító ragadványt

rejthet magában.
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A hosszas fejérfolyásban minden másként vagyon ;

valamennyi tünemények az élet mivűség igen nagy

letyhedtségére mutatnak általyában, de kivált a hü

velybeli nyálka-elválasztó életmivek elpetyhüdtségére.

Eredetét mind azon ártalmak előzik-meg, a' mellyek

az illyen állapotot előre készíthetik és okozhatják; a'

baj pelolyásakor is minden tünemények fontos gyön

geségre mutatnak. Halovány pöffedt ábrázat , könyük

ben uszó szemek, gyakor savanyú felböfögés, étel nem

kívánás és több, gyönge emésztésbeli jelek, kedvetlen

ség, bágyadtság, a havítisztulás rendetlensége vagy

egészen kimaradása, ágyékbeli fájdalmak és huzások, a'

gyúladásos történetek jelen nem léte, és bő de nem

csipős elválasztódás a nemi részekből, szokták kísérni

a Jó féle fehér folyást (Leucorrhoea benigna.)

75. §.

J ó s l at az a s s z o n y i k a n k u n á l.

Már fölyebb említettük, hogy ennek lefolyása itt

a tüneményekre nézve szelídebb, mint a férjfiaknál;

de ez csak a kísérő consensuális tüneményekre és a'

következési bajokra nézve igaz, mellyek részint több,

a férjfiaknál könnyen együtt szenvedhető, életmüvek”

nem léte miatt szükségesképpen elmaradnak, részint

a hüvelynek általyában kisebb elfogadhatósága miatt

ritkábbak. De //alch-nak állítása, hogy az elnyomott

kankura jövő szemgyúladás (Conjunctivitis ex suppres

sa Medorrhoea) az asszonyoknál elő nem fordúl, nem

igaz ; sőt ez az eset nem éppen ritka.

Hanem a történetek gyöngébbsége miatt az asszo

nyi kanku könnyebben és gyakrabban szokott másod

szori franczuba általmenni, mint a férjfiaké. Az amott

olly sokszor előforduló kipállások és fekélyesedések a'

másodszori bújakórságnak fölötte kedveznek. A Me

dorrhoea chronica-ba való átmenetel is, a nyálkát
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itt bőven elválasztó életmivek miatt, igen gyakran tör

ténik, és ezt az orvosláskor mindég szem előtt kell

tartani. Már Boerhaave igen helyesen megjegyzé, hogy

az asszonyoknál a kanku ugyan kevesebb bajt okoz,

de tovább tartó és makacsabb, mint a férjfiaknál,

76. §.

Az asszony i k a n k u n ak or vo sol ta tá sa.

Általyában az asszonyi kanku gyógyítását a kan

kunál adott közönséges rendszabások szerint kell intéz

ni; a 26. §ban felvett gyógyjelentések itt is egészen

kelendők. Az izgató, és a ragadványt elrontó befecs

kendéseket égető Hamagból és rágó sósavas Higagból

itt, a kisebb érzékenység miatt, sokkal könnyebb al

kalmaztatni , mint a férjfiaknál. -

Mihelyt a gyúladékonyság ki van képződve, azon

nal helye van a gyúladásellenző orvoslásmódnak; de

véreresztéshez csak igen ritkán lehet fogni, mert a'

legnagyobb stádiumban sem olly erőszakos a gyúladás,

mint a férjfiaknál tapasztaltatik. Azért itt, a férjfiak”

kankujánál a legnagyobb gyúladásra nézve annyira ti

lalmaztatott befecskendéseket is, használhatni, egy ke

vés langyos téjböl magányosan vagy kevés mészvizzel,

vagy az ólomczukornak igen feleresztett olvasztékjá

ból Erre legalkalmatosabb vagy a szokott méhfecs

kendő, vagy valamelly domború és Iukacsos végű her

gerfecskendő, vagy végtére a Girtanner-tól javasolt,

melly egy, 4, 5 hüvelknyi hosszú, csak 2 lineányi át

mérőjű vagyis üregű, és 6 vagy 8szor átlyukasztott fö

delű elefántcsont-csőből áll; ezen utolsóra egy rugós

mézgából készült palaczkocska, mellybe mintegy egy

csészényi folyóság fér, van csinálva.

A lágyító, enyhítő gőzök itt különösen ajánltat

hatók; mellyeket Suediaur javaslásaként valamelly

spongyiánál fogva lehet alkalmaztatni. A czombok'
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belső lapjának kisebesedése ellen a Supediaur-tól aján

lott ír, 1 unczia ürűzsirból és 2 unczia édes olajból,

igen jó; a' Horgaggal vagy ólomfejérrel készűlt fris

írek sem megvetni valók. -

Magokat a szemérem részeket, mint Némellyek ta

nácsolják, kenegetni ártalmas; de ha rajtok fekélyese

dések vannak: akkor azokra egy kevés szürke higany

írt, vagy egy scrupulus enyhe sósavas Higacsból és

egy lat Rózsaírből álló vegyítéket lehet kenni.

A higannyal (kénesővel) élés az asszonyi kanku

nál, a másodszori bujakórság” veszedelme miatt, min

denkor tanácsos. Ha kifekélyesedések vannak jelen: ak

kor mindjárt elejénte a hígyanyos kúrát kell előven

ni; egyébbaránt a higanyos orvoslás mintegy 16 vagy

20. napig tarthat, mint a két esetben a szelídebb ké

szítmények, millyen a' Hanemann-é, és az enyhe só

savas hígacs, választatnak.

A gyúladékonyság vége felé, és ha kivált a test

szerkezet a kifolyást sokáigtartóvá tehetné: akkor to

nicus és öszvehuzó befecskendések jelentődnek. A férj

fiak kankujánál e végre ajánlott szereken kívűl, lehet

a Swediaur befecskendéseit is mészvizből Léllel (bor

szesszel), vagy a kék Gálicznak lepárolt vizben való

vékony olvasztékjával (5, 6 gránt 1 font vizben) ha

szonra fordítani. A méhhüvelynek elszükűlése ritkán

jő elő; és ha történnék is » nem lehet tőle félni, mert

soha sem olly nagy, hogy a jövendőbéli szülésnek te

temes akadályt vethetne.

0
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A Makk kankujáról.

77. §

E form á n ak meg ha tá ro zá sa és lefolyás a.

A makk párkányának vagyis koronájának vala

melly nyúlós nedvességnek elválasztásával járó gyúla

dása, neveztetik Makkankunak (Balanitis) Blennorr

hoea balani.

E formánál a fájdalom a szenvedés helyén és a'

makktyúban vagyis előbőrben érzik, kivált a hol emez

a gyúladékonyságot födi, mellyben mindég valamen

nyire részt vesz ; rendszerint a hugycső itt nem bán

tódik, azért is a vizellés egészen szabad; azonban van

nak esetek, a hol a makkgyúladás (Balanitis) a kan

kuval egymást felváltogatják, vagy egymással párosod

nak, és ekkor az utolsónak történetei fordulnak elő.

A monybegyeredések gyakran fájdalmasok; mindazál

tal ezt a kellemetlen érzeményt nagyobbára a gyú

ladt előbőrnek feszülése okozza. A makk párkányá

nak gyúladt részén nagy viszketés közben a nedvesség

vagy közvetetlenül a meggyúladt helyből szivárog-ki,

vagy bőrlepállások történnek, és ezekből ömlik a ned

vesség, de a kifolyás mégis mindég a makk párká

nyát környező mirigyekbol veszi eredetét. Az előbőr

hátrahuzattatván, valamelly fagyuforma boríték tünik

szembe

78. §.

A m a k k a n k u o k a i.

Előrekészítő oka ezen formának a makk nagyobb

érzékenysége, mellynek az igen hosszú előbőr különö
8
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sen kedvez. Ritkán fordul ez a forma elő, a rövid

vagy környűlmetélt előbőrűeknél.

Alkalombéli oka mind az, a mi a makk párká

nyát és kivált az ezt környékező barázdát felizgathatja

és gyúladásba hozhatja. Tisztátalanság, a testtel való

nem gondolás, sőt talán a rosz és szűk tápláltatás is

okozhatják ezen formát. De leginkább a franczus anyag

miveli ezt. a' melly más személyről a makk párká

nyának valamelly érzékeny részére vivődvén – által, il

lyen gyúladékonyságot gerjeszt, 's egyszersmind ezzel

az elragadhatóságot közli.

A makkankunak feltételes oka a makk párkánya'

mirigyeinek gyúladékonyságában áll, melly a' csónak

forma árokbeli kankunál lévőhöz igen hasonló.

79. §.

A franczu s é s nem fr a n cz us m a k k a n k u

k ö z ö tt lévő k ü l ö m b ség. |

Minthogy ezen kérdésnek elhatározása: mennyire

légyen a makkanku valamelly jelenlévő esetben elra

gadható? egészen a makkanku szoros isméretétől függ:

azért a Diagnosisnál igen fontos annak meghatározha

tása, miben külömbözzék tulajdonképpen a franczus

makkanku a nem franczustól.

Azon gyúladás, melly mindjárt valamelly gyanús

- elhálásra következik, hamar kiképződik és kipállások

kal van együtt; rendszerint franczus makkankunak tar

tathatik. Ez magát makacs lefolyása által külömbözteti

meg leginkább. A nem franczus formánál legtöbbnyire

igen hosszú előbőr és sundaságra való hajlandóság vé

tetik észre.
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80. §.

Jö v e n d ő l et a' m a k k a n k u n á l.

Bár melly csekélyek szoktak is a makkankunál a'

tünemények lenni; mégis ezek a franczus természetű

formánál és jelenlévő kipállásoknál igen fontosak le

hetnek. Ha a gyúladékonyság elterjed : az egész elő

bőrt is könnyen elfoglalja, és ekkor ez vagy a makk'

előtt záródik öszve és Phimosis-t (makk bezáródást)

formál, vagy gyakrabban, a záródás a makk mögett

történik, 's innét igen veszedelmes Paraphimosis

(makkizáródás) támad. Továbbá a kipállások fekélyek

ké fajulhatnak és a makk hátulsó karimája körűl lévő

rákfekélyek (Schanker) az úgynevezett (Corona vene

ris) vénus koronáját képezhetik; a' mi nem csak igen

fájdalmas betegséget szűl, hanem a másodszori bú

jakórságot szinte elkerűlhetetlenné teszi.

Ezen formánál, mint következési baj, a makknak

érzékenysége betegesen annyira nevekedhetik, hogy a'

legcsekélyebb gyakorta kimagyarázhatatlan okra is a'

makk párkányán könnyen gyúladékonyság, vagy va

lamelly kölesforma viszkető kiütés támad ; kivált a'

dörsölés az egészen tiszta elhálás alatt is, képes az il

lyen már elenyészett következési bajt újra előhozni.

81. §.

A m a k k a n k u' or vo sol ta tá sa.

A közönséges nézetekből azon gyógyjelentéseket,

mellyek a franczus makkanku gyógyítást vezéreljék,

nem nehéz kifejteni. Mindent a jelenvaló formának

gyógyítására és a másodszori bujakórságnak megelő

zésére kell intézni. E két gyógyjelentés teljesedik min

denek előtt a legszorosabb tisztaság által, mellynek

megtartása a makkankunak megelőzésére általyában ,
- - 9
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szükséges, és a nem franczus makkankn gyógyításá

ra különösen elegendő. E végre valamelly, mészviz

ből és téjből álló vegyíték, vagy jól feleresztett ólom

víz használtatik. A hol az előbőrt nehéz hátrahuzni:

ott a fönn nevezett szereket az előbőr és makk közzé

kell fecskendni valamelly kis fecskendővel, míg osz

tán a paraphimosis fenyegetődzése nélkűl az előbőrt

ismét hátrahuzhatni. Ha illyenkor kipállások tűnnek

szembe, mellyeknek színe szalonnás, és tovább tovább

rágódnak: akkor a rágó sósavas higagnak gyönge ol

vasztékját, mellyhez kevés mákony-festvény is tétetik,

lehet tépéssel felrakni !

Rec. Hydr. muriat. corrosivi gr, ij.

# solve in

Aq- destill. simpl. unc. ij.

et adde

Trae op.simpl. 9 j.

M. D. 8ig.

– " " Külsőképpen alkalmaztassék.

. Lehet a fojtósavas higacsnak igen feleresztett ol

vasztékját is (I csöp fojtósavas higacs nedvet egy un

czia lepárolt vízben) e' végre használni. Némellyek a'

gyönge vörös higag-írt is ajánlják, csakhogy ez a na

gyobb gyúladékonyság jelenlétekor gyakran igen káros

következésű lehet, -

Az eddig leírt történetek a franczus makkanku je

lenlétét nyilván mutatják, ha a vénus koronája ki

képződve látszik. Illyenkor mindég a higannyal való

élés jelentődik. Leginkább adatik az enyhe sósavas hi

gacs, a Hahnemann-é, és a rágó sósavas higag; e'

mellett az első napokban a gyúladásellenző diaetát,

utóbb pedig a higannyal éléskori még szorosabban meg

határozandó magatartást kell követni.

" Jó, az orvoslás alatt a nemirészeket valamelly

tartóban hordozni 's felkötni, és a Betegnek a több

szöri nézegetést és tapogatást azokra nézve megtiltani.
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A kankunak következési bajaira, ú. m. a makk

koronájának mindenkori gyúladékonyságára és a kö

les forma bőrkiütésre való hajlandóság ellen, hasznos a'

fojtósavas higacs nedvével való külső élés. Még egy

igen chémiátlan de erős és igen foganatos érczes vegyí

ték is ajánltatik: *

Rec. Hydrarg. muriat. corrosivi gr. jv.

Plumbi acetici 3 6.

solve in

Aq. destill. simpl. unc jv

et adde

Zinci oxydati albi 9 j.

M. D. Sig.

Jól felrázva napjában 2 vagy 3szor külsőképpen

alkalmaztassék. -

A franczus fekélyről (Schanker).

82. §

A franczus fekély n e k m eg ha tá ro zá sa.

Az itt szóban lévő, mélyre és szélesebbre gyorsan

elharapozó, szalonnás főlsejű, kérges felemelkedett

szélű és egyenetlen piros fenekű fájdalmos fekély, ne

veztetik előszöri bujaráknak, bujafenének, vagy rák

.fekélynek, franczus vagy bujafekélynek (primairer

Schamker.) Neve a cancer szótól látszik szármozni;

hihetőleg azon saját, és a rákfenével is közös tulajdon

ságától, hogy a közellévő életmivezetet gyorsan el

rontja, vette ezen nevezetet.
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~ ' ' 83. §.

A' t ö rt é n e t e k l e í r á s a.

"Az életmivűségnek minden igen gerjedékeny ré

szein, ha ezeket a franczus anyag igen közel és szinte

dörsölődve érdekli, támadhat franczus fekély. A csupa

érdeklés azonban erre nem mindég látszik elegendő

nek. Ha tehát ezen okból valamelly franczura hajlan

dó személynél a ragadvány megfogamzik : akkor rend

szerint a második és hatodik nap között holmi derűlt

nedvességel teljes hólyagocska támad a ragadványtól

akármiképpen érdekeltetett helyen. Azonban némellyek

szerint ez a hólyagocska már 12 óra mulva, mások

szerint pedig csak a 8dik nap körűl képződik. Ez osz

tán a bőr fölött felemelkelvén elpukkanik, és ekkor

egy kis bőr kipálláshoz hasonlik, és gyakran csak most

vétetik a Betegtől észre; ezen utolsó válik osztán az

előbbi §ban leírt fekéllyé. Néha ez a fekély nem vala

melly tiszta nedvességgel teli hólyagocskából szármo

zik , hanem a makkon holmi szivóér-huroknak egy

kis gyúladásos daganatja támad, mellyet Schmidt az

előszöri franczúnak egy új formája gyanánt terjeszte

elő, és Bubonulus-nak nevezett. Ez a daganat fájdal

mas, és végtére igazi, többnyire igen gonoszféle, mély

és hirtelen harapozó franczus fekéllyé válik, melynek

hihetőleg legelső csírája is. De az úgynevezett Bubonu

lus nem igen gyakran fordúl-elő, és csak a legritkább

esetekben, ha a bujarák a makkon vagyon, vetetik

észre. Az illyen Bubonulus a kankut is szokta meg

előzni. . .

Az elhálás után kevés órák mulva megjelent buja

fekélyek, millyeket Hunter, Bell és Suediaur lát

tanak, Lagneau-nak helyes észrevétele szerint, csak

bőrpállásoknak lenni látszanak.
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I s m é r t e tő jelek, mellyek a' buja r á k o t
r

minden más fekély e k t ő l m eg k ü l ö m b ö z

t e ti k. -

Mivel a helyes diagnosis (nyavalya-megismérés) és

a franczus fekély tulajdon mivoltának és természeté

nek attól függő meghatározása igazítja-el a prophyla

ctikai és therapiai orvoslásnak gyógyjelentésait: azért

minden bujarákhoz hasonló 's vele rokon formákat

szoros tekintet alá kell vonni, hogy az itt annyira ká

ros elcserélésnek helye ne lehessen.

Mindenek előtt meg kell az előszöri (primair) fe

kélyt ezektől külömböztetni, mellyek a másodszori

bujakórság tüneményei szoktak lenni, és következési

(consecutiv) fekélyeknek hivattatnak. Ezek azáltal kü

lömböztetik-meg magokat, hogy leginkább az ollyan

részeken támadnak, a hol közel csontok vannak, P. o.

a fejen, a lábszárakon, a' szájüregben és az orron.

Minekelőtte ezen fekélyek megjelennék, már más fran

czus tünemények mentek-előre: itt a bőr csupán rút

színű és apró hólyagocskákkal van behintve, végtére

kifakadoz és gyorsan körűlharapozó, inkább szélesen

mint mélyen terjedő, nem igen fájdalmas fekélyeket

formál, mellyekből csipős genyetség ömlik.

A sülyös (skorbutös) fekélyektől az előszöri bu

jarák annyiban üt-el, hogy az elsőknél a sülyös rosz

nedvűségnek több vagy kevesebb nyomai tapasztaltat

nak, úgymint: holmi futó fájdalmak, kivált a lábak

ban, több sötétpiros fájdalmas foltok a bőrön, büdös

lehellet, feketés fogak, taplós, kék, könnyen vérző

foghus. A sülyös fekélyek magok is taplós, kékes,

könnyen vérző szélűek, mintegy kirágottak és feketés

büdös fölűletűek. " " " " " " , , ,



120

A görvényes fekélyeket nem nehéz az előszöri bu

jaráktól megkülömböztetni: mert azok mindég többé

vagy kevesebbé görvényes testalkotással kapcsolódnak

egybe. Ennek jelei: a sáppadt szín, vastag fölső ajak,

pöffedt orr, és kemény felfuvódott has, azonkivűl a'

bőr is tisztátalan és rajta külömbféle sokáigtartó kiüté

sek látszanak, az orr is többnyire varas és a szemek

gyöngék, gyakran könyezők. Az efféle fekélyeknek széke

a mirigyek szoktak lenni, leginkább a nyakéi és a'

fölső végtagokéi; ezek fölűletje fonnyadt és halovány

színű, széleik pöffedtek, és belőlök csipős, ragadós, és

az aludt téjhez hasonló nedvesség szivárog.

Igy külömbözik a köszvényes fekély is a testnek

közönséges alkotása és a helybéli látszatja által a bu

jaráktól. Illyenkor az izhajlásokban fájdalmakat venni

észre, mellyek hideg időben nagyobbodnak, melegben

pedig enyhűlnek. Azonkivűl altestbéli bajok és a kösz

vényeseknél annyira kitetső rosszúl emésztés is jelen va

gyon. A fekélyeknek széles, egyenetlen és tisztátalan

fenekét pöftedt halovány, gyakran kérges szélek kör

nyezik, és igen csipős rágó, vizes, és a ruhadarabo

kat gyakran feketére festő genyetség szivárog belőlök,

A fenés fekély, melly hírtelen elharapozására néz

ve a bujarákhoz valamennyire hasonló, mégis ettől

megkülömbözteti magát a maga fájdalmas kidülledt

szélei, igen egyenetlen, többnyire taplós, kártifiola

forma kinövésekkel megrakott fölűlete által, továbbá

a vékonyabb és sötét színű geny , és kivált a fölöt

tébbi szuró és égető fájdalmak által.

A franczus, kivált másodszori buja fekélyek a'

száj taplós kifekélyesedésével (aphthae) gyakran fel

cserélődhetnek. Csak hogy emezeknek rövid ideig tar

tása és jóféle tulajdonsága a kétséget hamar elhárítja,

A szájüreg taplós fekélyecskéjinek nincsenek semmi

szélei, hanem csak csekélyen lapulva látszanak az inyen,

és nem is rágják magokat mindég szélesebbre, hanem
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inkább újabb fakadékok származása által esil -meg '

tovább terje és.

Szintolly könnyű, szoros megvisgálás mellett, a'

franczus fekélyeket az ollyan nem bujakórságos feké

lyektől is megkülömböztetni, mellyek néha a tisztá

talanság miatt a Viselősök csecsein mutatkoznak, vagy

ambár igen ritkán, csak a Négerek nem részeiken szok

tak támadni. Az utól említett fekélyek a legrégibb idő

ben gyakortábbak lehettek mint most. Mert Celsus so

kat beszéli holmi fekélyekről, mellyek kivált nyárban :

a nemirészeken támadtak.

Az Autenrieth szerint csinált borköves írnek al

kal maztatásakor származó fekélyeket is franczusnak tart

hatnák a tudatlanok , kivált ha azok, mint gyakran

megesik, a nemtrészek körűl támadnak ; azonban nyil

ván külömböznek szármozásokra és külsejökre nézve,

mellyben a borköves írtól támadó fekélyek nemine

műképpen a védhimlőkhez hasonlók. *

Az úgynevezett kénesői fekélyek, mellyek a hi

gannyal való fölöttébbi és vigyáztalan élés miatt szar

moznak, nem csak sülyforma, scorbutos külsejek ál

tal külömböznek a franczus fekélyektől, hanem leg

kivált az által is, hogy a higannyal való tovább élés

kor naponként roszabbodnak. -

E fekélyekről majd egy alább következő §ban f

gunk a kénesői nyavalya előterjesztésekor bővebben

szollani.

85. §.

Kui l ö n ö s t ü n e m é n y e i a buja rá k n ak.

Tagadhatatlan, hogy minden érzékeny helyeken,

mellyeken a fölbőr vékonyabb, és lazább sokedényű

alkotás látszik, ha a franczus ragadványtól közvetet

lenűl érdekeltetnek, p. o, a férjfiaknál a makkon,

a makk párkányán és kötőcskén, a fehérszemélyek

nél pedig a kis és nagy szeméremajkakon, a csuklyún :
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és csecsbimbókon, továbbá az ajakakon és a száj szeg

letein és az ujjakon mint a két Nemnél, támadhat bu

jafekély. mégis a tapasztalás tanítja, hogy a férjfiak

nál a bujarák igen ritkán támad az annyira érzékeny

makkon, hanem inkább az előbőrnek belső lapján és

a kötőcskén; melly környűlmény arra indítá Hun

tert, hogy az elháláskor a makkból egy ollyan zsíros

olajforma nedvességnek be nem bizonyított kiizzadását

tenné-fel, melly a ragadványt behatni nem engedi.

Girtanner pedig e tüneményt úgy magyarázza,

hogy a ragadvány a makkon nem elég sokáig marad,

hanem hamar letörlődik és lemosódik, és ellenben az

előbőrön és kötőcskén tapadhat-meg. -

A hosszú előbőrrel bíró férjfiak leginkább tétet

nek ki a bujaráknak, és általyában-a nem franczus

fekélyekre is hajlandóbbaknak látszanak; azért is a'

Négerek Afrikában a környűlmetélést inkább tiszta

ságból és a fekélyeknek jobb elkerülhetése végett, mint

valamely vallásbeli törvény szerint gyakorolják, a'

mi t-Schott beszélli. * *

Azonban a tapasztalás által annyiszor bebizonyí

tott előbbi megjegyzés éppen nem zárja ki a makkon

lehető bujarákot is; itt is támadhat kétségkivül vala

melly előszöri fekély, mely magát jeles gonosznemű

sége és a beteges változások termékenysége által kü

lömbözteti-meg. Az illy bujarák leginkább mélyre szo

kott harapozni, és vannak példák, a hol kevés napok

mulva a makk nagyobb részint elveszett. Az illyen

kor támadó fattyunövések igen hasonlanak a kartifio

lához és azért francziául choux fleurs nevet viselnek.

Az asszonyoknál a bujarák többnyire a szemé

rem-ajkakon és a hüvely elölső részén foglal helyet,

ritkán vétetik észre a hátulsó felében, vagy közel a'

méhnél. A gyanus fehérszemélyeknek visgálásakor nagy

szemesség kivántatik meg, mivel a fekélyek gyakorta

a hüvely ránczaiban mélyen rejteznek, és a kevesb
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bé vigyázó szemeket hamar kikerűlik. Leggonoszab

bak szoktak lenni az ajakkötőnél ; a' hol tapasztaltattak

már ollyan bujafekélyek is, mellyek az egész gátot el

> rontották és a két nyílást eggyé tették. -

A nagy gondatlanság, ügyetlen velebánás és egyéb

még szorosan meg nem határozott környülállások

miatt a bujafekélyek úgy megszaporodhatnak, hogy a'

czomban korűl szinte a seggig huzódnak, és itt ama'

rút, vénus övének (cingulum veneris) nevezett formát

képzik.
-

Szármozására nézve szembetünő külömbsége a bu

jaráknak az, hogy néha varral jelenik meg a mak

kon. Az előszöri fekély e tüneményének több tapasz

talások szerint a következési (consecutiv) fekélyekre

saját befolyása vagyon; ezek t. i, rendszerint nyilt eve

sedéssel állanak elő, midőn amaz előszöriek var – kép

pen jelentenek meg; ha pedig, mint többnyire szokott

lenni, az előszöriek jöttek evesedve, akkor sokan a'

co*secutiv félék között varat mutatnak. <

A történetek nagyságára nézve némi külömbséget

látszik szerezni a ragadvány felvételének módja is.

Ha a franczus anyag már kisebesűlt helyekre vagy nyilt

fekélyekbe vitetik által : akkor igen fájdalmas, makacs

és gonosz fekélyre ád okot, és illyenkor a másodszori

bujakórság is keményebbé válik és makacsabban tart..

86. §

A buja rák mi volt a.

Bár mi nagy tekintettel birjanak is Hunter, He

cker, Bell a franczus nyavalyákról való tanításban :

mégis meg kell jegyezni, hogy az ő véleményök a bu

jarák helyiségéről, mellyre osztán annak csupa hely

beli orvoslását is építék, egészen hamis. Hahnemann

Fridrik, Doctorságra lett emeltetésekor 1812ben kia

dott értekezésében e tárgy felől, a bujarák helyiségé
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ről felállított régibb vélemény ellen szerencsésen vivott,

és kétséget se szenved, hogy a bujarák az egész élet

mivüségnek nyavalyája képpen jelenik meg, bár melly

csekély tünemény által nyilatkoztatja is magát. A bu

jarák az egésznek megfertőztetésére mutat, az or

vosläst is tehat az egeszre kell alkalmasztatni,

87. §

Jövendölés a buja ráknál.

Az eloremondást a bujarák helye, tartása és gyú

ladékonyságának állapotja határozza meg. A férjfiak

nál a makk 's ennek párkánnyal, az asszonyoknál pe

dig a szeméremajakak, a legveszedelmesebb helyek.

Mennél sokább tartott a bujafekély, annál elke

rűlhetetlenebb a másodszori franczu" veszedelme. Men

nol betegesebb 's érzékenyebb a személy, annál gono

szabbá lehet a bujarák, és vannak ollyan esetek, a*

hol az , kivált a külső. rágó szerekkel való orvos

táskor, fenés látszatúvá és igen gonosz lefolyásuvá
válik. • • • • •

A varas bujafekélyhez, ha igen izgatólag, hely

beliképpen orvosoltatik, könnyen üszög ütközhetik.

Valamíg a bujarák holmi könnyű gyúladékonyság ál

lapotjában tartatik, mind addig az egész életmivűségre,

nézve helytartói munkásságot szokott viselni, 's ekkor

a másodszori franczu elő nem tünik: azért tanácsolja,

Quarin is Animadversiójinak 2dik részében az ollyan

bujafekélyeknél, mellyek bő evesedésben vannak, a'

kénesőnek egészen való félretételét, azt reménylvén

(csak hogy igen helytelenül) hogy ezen Emunctorium

naturae a másodszori franczunak minden további ki

üttetését el fogná mellőzni. " " -

Gyakran vetekedtek már arról, vallyon a bujarák

meggyógyúlhat e önként. Ha a gyógyúlás alatt nem

a ragadványnak 's az ez által támasztott dyskrasiának
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elenyésztése, hanem csak az egész nvavalvaformából

eredő valamelly külön tüneménynek megszűnése érte

tődik : akkor igen is az illyen önként való gyógyúlá

sok lehetségesek. A mi egy helyütt elenyészik, az

másutt megújult alakzatban tünik-elő. Nem is tapasz

taltatott hogy az önként eltünt bujafekély a testben

elterjedt franczut valóban elhárította volna. Csak ke

vés, nem eléggé bizonyos esetek vannak a bujadögnek

úgynevezett öngyógyúlásairól az Orvosok irásaiban

feljegyezve. A bujarák veszedelmességét még némelly

igen alkalmatlan együttérzetes formáknak . minő a*

Phimosis. Paraphimosis és Bubo, nagyon konnyű

megjelenhetése is neveli.

A meggyógyúlt bujarák helye soha el nem enyé

szik: valamint a bujafekély miatt elromlott kötőcske

sem pótolódik vissza többé.

88. §•

A' buja rá k' or vo s o l t a t á sa,

Egy franczus eredeti forma sem kívánja meg olly

nyilván a védő (prophylactica) orvoslás mellett még

a helybéli és közönséges gyógyítást, mint a bujarák.

A közönséges orvoslás itt elkerülhetetlenül szükséges.

A helybéli ápolgatásra nézve általyában tanácsos , a'

higanyt nem csak belsőképpen adni, hanem kűlsőkép

pen is alkalmaztatni; így az , a' fekélynek saját ter

mészetére is munkáland és a franczus munkásságot ha

tárba fogja szorítni. Az olyan esetekben pedig, a hol

a szenvedő résznek individuális nagy érzékenysége, vagy

más, az életmivűségben és a Beteg környülállásaiban

fundálódó okok a kénesőnek külső alkalmaztatását meg

nem engedik és némelly utóbb bővebben előadandómó

dosításokat kívánnak, ott az e szerrel való belső élés

bizonyosan elegendő lészen a franczus dyskrásia eltör

lésére, azért illyenkor az előszöri bujarák csak egy
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szerű fekély gyanánt orvosoltatik , és ha nagyobb vol

na vagy igen tisztátalan, a leggyöngébb digestivumok

kal köttetik-be- *** , ;" *

Bizonyos, hogy a franczus fekélyre külsőképpen

alkalmaztatott higany valóságos millyenségi vonzódás

ban vagyon a visszapótlódáshoz (reproductio); és

/Walch-nak is igaza látszik lenni, midőn a pokolkő

nek és rágó hamagnak annyiszor tapasztalt szerencsés

munkálatjairól is ugyanazt gyanítja, és ebben az ér

cziség” fundamentomának, a mennyiben a tápláltatás”

körével bizonyos öszveköttetésben áll, sokat tulajdonít,

Berlinghieri volt leginkább, a' ki a' bujarákot hely

béli bajnak állítá, és csupán helybélileg tanácslá orvo

soltatni. Ennek igen sok követőji vagynak; legtöbben

egyezni látszanak abban, hogy elejéntén a csupa hely

béli orvoslás elegendő, de ezen alaptételnek helyes

voltát általyában meg nem engedhetni. -

A bujaráknak csupán helybéli orvoslásmódjai hár

man isméretesek:

A bujaráknak kimetszése ; csak hogy ezen régi

szer, a részeknek igen érzékenysége, ismét a nagy vér

zés és a visszamaradni szokott mély sebhely miatt,

megvetendő;

A széleknek elrágatása, hogy a bujarák tiszta fe

kéllyé váljék ; azonban ez a mód, fölötte nagy vigyá

zást kíván és a kitetszőbb gyúladékonyságnál igen ká

ros következésű lehet.

A higanyszereknek alkalmaztatása ; mellyeknek

szűkséges voltáról a ragadványra való különös munká

latjok miatt már bővebben szóllottunk :

A bujarák ellen ajánlott számos szerek között,

imezek tartoznak a leghathatósbakhoz.

Girtanner a rágó sósavas higagot lélben felol

vasztva ajánlá, így: -



Hec. Hydr. muriat, corrosiv. gr. ij.

Ammonii muriat. gr. xv.

solve in

Aq. destill. simpl. unc. ij.

dein adde

Spir. Lavendul. compos, unc. j.

M. D •

Fogel a következőt ajánlja:

Rec: Aq.Calcariae ustae i5 3.

Hydr- muriat- corrosiv. gr. xiij.

Aloes opt. dr. iij

Op. theb. gr. x.

Mellis rosat. dr. vj.

M. D.

Suediaur e végre kétféle higany-vizet javasla,

mellyeknek egyike feketének, a másika sárgának ne

veztetik. Az elsőben az enyhe sósavas Higacs mészviz

zel van vegyítve :

Bec, Hydr. muriat. mitis dr. j.

Aq- Calcariae ustae unc.-jv•

M. D.

-

A sárga nem egyéb a régibb étető-viznél (aqua

phagedaenica).

Rec. Hydr. muriat. corrosivi dr. 6. ,

solve in

Aq, Calcariae ustae Ib jj.

D.

Rust is a fekete étető-vizet ajánlja, mellyel Suve

diaur él; csak hogy még négy scrupulus mákonyt ád

hozzá. Bár melly sok és aránytalan légyen is ez a pó

tolék ; mégis tagadhatatlan, hogy a mákony egy igen

derék segítő-szere az illyen higanykészítményeknek a'

bujarák orvosoltatásánál.

Fritze a fojtósavas higacsot javasolja ekképpen:

Rec. Aq . destill. simpl. unc. ij

Liq Hydr. nitrici; gutt. x-xx.
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A higanykészítményeket ezen kivűl még ír, és

porzó képpen is alkalmaztatják. Ír gyanánt leginkább

az enyhe sósavas higacs és a vörös higag használ

tatik ! -

Hust ímez Írt ajánlja:

Rec.. Galomel dr. j.

Adipis suillae unc. j.

– Pulv. Op. puri dr. 3.

M. D.

Fritze a vörös higagot így:

Rec. Hydr. oxydati rubri dr. j.

Ungti Basilici unc, j.

Ml. D.

Porzó vagy is hintőszer gyanánt is a vörös higag,

de leginkább csak akkor használtatik, ha a fekély”

körűlete nincs igen meggyúladva és olly vastag szalon

naféle varral van befödve : hogy ellene egyéb szerek

mind haszontalanok.

A higany-füstölések, mellyek annakelőtte a bu

jarák gyógyítására szokásban voltak, most e végre

nem alkalmaztatnak, ámbár a legújabb idokorban, ha

nem a bu]arák ellen is, de a megrögzött bujadög el

len a Galé készűletében kifejlődő kéneső-gozök nem

ok nélkűl ajánltattak. -

A higany készítményeken kívűl még más rágósze

rek (Caustica) is ajánltatnak az előszöri bujarák gyó

gyítására, a' mellyek a' czélszerű franczu ellenes belső

orvoslás mellett csak ugyan használhatnak is, ha sem

mi ellenjelentések a velek való élést nem tiltják.

Ide tartozik a rágó- hamag alkalmaztatása, továb

bá a kék gáliczé és a rézvirágé, mellyek kivalt az

újabb időkben gyakorta elővétettek.

Rec. Kali caustici 9 j.
solve in -

Aq- destill. simpl. unc iij-iv.
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Rec. Cupri sulfurici 9 6. -

solve in

Aq. destill. simpl. unc. iij.

Rec. Viridis aeris dr. vj. 4*

Liq: ammonii caust. unc. ij. -

M. D. Sig.

Minden unczia lepárolt vizhez adassék hat csöpp.

De ha a bujarák szélei igen gyúladtak, és a körű

lete igen izgatott állapotban van, akkor tanácsos hely

béliképpen mind addig semmi rágószert nem alkalmaz

tatni, és az enyhe sósavas hígaccsal való belső élés mel

lett, a bujarákot mind addig enyhítő és lágyító boro

gatásokkal és egyszerű viasztapasszal orvosolni, míg a'

gyúladás erőszakossága le nem csillapodik.

Az asszonyi bujaráknál ugyanazon gyógyjelenté

sek adják-elő magokat; csak arra kell itt figyelmezni,

hogy a helybéli szerek sokkal nagyobb mennyiségben -

alkalmaztassanak; ezen okból tanácsos, a szereket fel

eresztett híg formában alkalmaztatni, melly végre leg

ajánltathatóbb a rágó sósavas hígagnak és a rágó ha

magnak gyönge olvasztékja. -

A közönséges orvoslásra, a' melly, miként már

fölyebb említettük, itten elkerűlhetetlen, legjobb és

legbátorságosabb a higany-készítményekkel való czél- -

arányos élés. Az ollyan esetekben, a hol a bujarák”

szármozása még új, a történetek csekélyebbek és a'

Beteg az itt megkívántató életmódot szorosan megtart

hatja, az enyhe sósavas hígany és a Hahnemann kén

esője a czélra elegendők; a sulyosabb formáknál pe

dig és a hol az illy szerektől könnyen szármozható nyál

folyás káros lehetne, az orvoslást, ha sürgető ellen

Jelentések nincsenek, a rágó sósavas hígaggal vihetni

véghez. -

Mennyire légyen az ásványsavakkal való belső élés,

vagy a Besnárd-tól ajánlott franczuellenes Festvény,

*

9
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a bujakórságnak általyában és különösen az ő előszöri

vagy másodszori formájinak gyógyítására elegendő: er

ről egy különös Sban fogunk többet szóllani.

89. §. .

A buja rá k n a k u t ó b b i or vo s o l t a t á s a.

Valamelly franczus fekélynek közönséges utógyó

gyítása abban áll, hogy az előbbi §ban előadott hi

gany-kúra még a fekély” behegedése után is egy da

rab ideig folytattassék. -

Gyakorta megesik, hogy a petyhüdt és igen érzé

keny testszerkezet miatt a bujarák valamelly tisztán

gyöngeségbeli (atomisch) fekéllyé fajúl-el, minekutána

az előszöri franczus fekélynek minden bélyeges jelei

elenyésztek. Illyenkor jó, a fekélyt holmi könnyű,

erősítő és öszvehuzó szerekkel, p. o. timsóval vagy kén

savas horgaggal (fehér gáliczczal) kölni-be

Rec Aluminis crudi dr. j. -

solve in

Aq. destill. simpl. unc. ij.

D.

Ide való különösen a Suediaur-tól ajánlott ve

gyíték is:

Rec. Zinci sulfurici

Spir. vini camphor. singul- unc. 5.

Aq. destill. fervidae ib ij. -

misce et per chartam cola.

D.

90. §.

A P h i m o sis (makkbezáródás) meg fog a tj a.

Az előbőrnek a makk előtt való öszveszorulása ne

veztetik Phimosis-nak. Némelly személyeknél az igen
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hosszú és valamennyire öszveszoruló előbőr csupán al

kotási hiba, 's illyenkor ez Phimosis congenita nevet

visel. Ezen kivűl más külső ártalmak, p. o. nyomás vagy

ütés által is okoztathatik az előbörön daganat 's ennél

fogva néminemű nem franczus Phimosis; illyen lehe

tett az is, mellyet már Celsus ismért. ,

91. §.

A P h i m o s is le fo ly á s a.

Az előbőr elejénte viszket és lassanként dagad;

csak ritka esetekben nő a daganat hirtelen. A gyúla

dás erőszakosságától függ az előbőrnek külső látszatja,

a' melly vagy világos piros valamelly csekély de fe

szűlt és fénylő daganattal és erős fájdalommal; vagy

a pirosság csekélyebb 's nem olly fájdalmas, ellenben

a daganat erősebb, félig átlátszó, pöffedt és néha apró

hólyagokkal van behintve. Fritze egy illyen oedemát

(hideg daganatot) az előbőrön 10 minuták alatt látott

származni és egy ökölnyi nagyságra nevekedni vala

melly öszvehuzó befecskedő szertől, melly a' kanku

nak utolsó stádiumában egy igen mélyen betolt hosszú

fecskendezővel alkalmaztatott.

A nagy öszveszorulás miatt a vizelet ki nem foly

hat, és mivel az előbőrt hátrahuzni nehéz vagy éppen

lehetetlen: az előbőr belső lapján lévő bujafekélyek

vagy a velek együtt lévő makkanku a leggonoszabb

fekélyekké fajulnak-el, mellyek isszonyú fájdalmakat

okoznak és a legrosszabb következésekre adnak alkal

mat. Az előbőrnek állapotja, a mint azt nehezen vagy

éppen nem lehet hátrahuzni , indított némelly Orvoso

kat arra, hogy a Phimosist tökéletlenre és tökéle

tesre osszák-fel; az utolsónál rendszerint valamelly ke

mény és erősen megdagadt gyürű (annulus venereus)

gátolja a visszahuzhatást, melly gyürűt az előbőr nyi
4
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lásán lévő bujarákfekélyek, vagy az ottani zseitszövet

be lett nedvszivárgás (infiltratio) okozza.

#

92. §.

A P h i m o s i s o k a i.

Az igen hosszú előbőr a legfőbb 's talán egyet

lenegy előre készítő ok, a' mellyet ismerünk. Alka

lombéli okok lehetnek minden izgató ártalmak a kan

ku vagy a bujarák orvoslásakor, mellyek ezen ré

szekben a gyúladékonyságot nagyobbíthatják. Ide tar

toznak meg: a tisztátalanság és e miatt megduguló ki

folyás , ingerlő táplálékok, erős mozgás, elhálás, szűk

ruházat, erős nyomás és hasonló behatások. E formá

nak mivoltát rendszerint valamelly orbánczos gyúladás

teszi, a' melly csak az igen erős tisztán életeres gyú

ladásokra hajlandó személyeknél szokott sőtétebb pi

rosságot 's inkább phlegmonosus mineműséget magára

venni. Gyakran úgy jelenik meg mint az előbőrnek

halvány éles oedemája, de a melly mindég többé vagy

kevesebbé a gyúladás bélyegét viseli. Ezen gyúládás”

erőszakossága függ részint a ragadvány behatásának

erőszakjától, részint a Beteg individuálitásától és az

előbőr alkotásától, részint végtére a mindjárt elejénte

alkalmaztatott orvoslásmódtól. A consensuális phimo

sis' gyúladékonyságát mindég gyöngébb történetek ké

sírik, mint azt; a' melly az elöbőanek belső lapján lé

vő sok bujafekélyek jelenlétekor a már bekövetkezett

másodszori franczutól veszi szármozását.

Ha a phimosis háromféle állapotjára tekintünk és

megfontoljuk, hogy ezen nyavalya egyes esetekben

mint phlegmonosus gyúladas, leg többnyire mint Ery

sipelas oedematosum, és néha a már régen elhárított

acutus állapot után, ama porczogóféle gyűrű által okoz

talva, mint chronikus öszveszorulás jelenik meg : úgy

fogjuk találni, hogy Burseri-nak*me felosztása, Phi
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mosis sangvinea Ph. serosa, és Ph, scirrhosa, nem

üres okból történt.

93. §..

E l ő r e m o n d ás a P h i m o s i s n á l.

A czélszerű és vigyázatos orvoslásra ezen gyúla

dás hamar és bizonyosan eloszlik ; azonban mégis né

mellykor, a bajnak erőszakossága vagy orvoslási hibák

és gondatlanság miatt, más igen szerencsétlen kimene

telek is lehetségesek.

Voltanak esetek, a hol a tályogok az előbőrt át

furták, 's így a makknak útat nyitottak. Illyenkor az

új nyílás alatt lévő része az előbőrnek holmi képtelen

daganattá válik, mellyet gyakran igen fájdalmas seb

orvosi munkával kell elhárítani. Hecker egy ollyan ese

tet írt le, a hol a phimosissal való nem gondolás miatt

az előbőr és a makk egy gyermekfej nagyságú formát

lan taplós daganattá vált. A makkból több nyilásokon

méne a vizellet, és csak a tagnak elvágatása volt azon

egyetlen eszköz, mellyhez illyen esetekben mindég

nyúlni kell. A legújabb időben egy egészen hasonló

eset adá elő magát, a hol a gond alá nem vett phi

mosisra következett isszonyú daganatot szintúgy le kel

lett vágni.

Szerencsétlen környűlményekben üszög is üthet a'

szenvedő részhez.

Néha az előbőrön holmi chronikus dagadás marad

vissza, melly amazt hátra nehezen engedi húzni és csak

lassanként háríttathatik-el. Ha a Beteg erővel próbál

gatja az előbőrt a makkon hátrahuzni, könnyen pa

raphimosist kaphat. Ez pedig nem, éppen ritka eset.

A' phimosis következései közzé tartozik a makk

nak az előbőrrel öszvenövése is. A belőle származó

bajok és romlások gyakorta kínos seborvosi munkákat

tesznek szükségesekké.
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94. §.

- A' P h i m o sis' or vos o l ta tá sa.

. A gyógyjelentések a phimosisra nézve imezek:

1) Az előbőr gyúladékonyságát kevesítni;

2) az előbőr alatt 's mögött meggyült kifolyás

nak szabad útat csinálni, és

3) minden káros következéseket elmellőzni kell"

Az első gyógyjelentést a gyúladásellenes készűlet

tel érhetni-el, a hol elejénte 's kivált a mélyebb gyú

ladásnál néhány nadály alkalmaztathatik.

Ez meglévén, "zsemlye morzsalékból Goulárd' vi

zével csinált könnyű langyos pépboríték tétetik fel. Le

het, ha a fájdalmak igen nagyok, lágyító speciesek

ből egy kevés belindekfűvel 's téjjel készűlt langyos

pépet is a tagra felrakni. Belsőképpen a szorosabb an

tiphlogistikus készűletre ritkán lészen szükség; több

nyire elég valamelly vékony mandolatéj salétrommal,

vagy a czitromlével kielégített hamag.

Az előbőrnek csekélyebb gyúladásakor, ha tisztán

orbánczos vagy oedemás állapot van jelen, lehet a'

tagra a lágyító párlatnak való specieseket szárazan al- -

kalmaztatni. E mellett a Beteg csendesen tartsa ma

gát, és a tagját felkötve arra való zacskóban hordja.

A második jelentés teljesíttetik, ha kellő vígyá

zattal az előbőr nyílásán által a makk és az előbőr

közzé befecskendések tétetnek, mellyeket a legnagyobb

gyúladás stádiumában ziliz vagy mályvafőzetből, vagy

csupán téjből és vizből készíthetni. Kissebbedvén a'

gyúladás: lehet Bürök – forrázatot, és ha a rész oede

más és igen kevéssé érzékeny, gyönge sublimát - ol

vasztékot fecskendeni-be, igy
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Rec, Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij.

solve in

Aq. destill. simpl. unc. viij.

et adde

Trae op. simpl. dr. 6.

M. D.

Leginkább a tisztaságra szorosan kell ügyelni, és

a befecskendéseken kivűl a langyos mosogatás is fö

lötte hasznos. -

A rosz következéseknek eltávoztatására, minden

phimosisnál, a' melly előszöri (primair) franczus for

mával jár, szükséges kéneső-szereket adni a már több

ször említett rendszabások, és különös &ban még bő

vebben meghatározandó, módok szerint; elég pedig a'

higany-készítményeket belsőképpen venni, ámbár so

kan a higanyírnek külső helybéli alkalmaztatását is

ajánlják.
-

Az idején és vígyázva történt orvoslás által minden

rossz következés bizonyosan elmellőztetik, és az elő

bőrnek hátrahuzása lehetségessé tétetik. -

A phimosis operátiója, mellyet némellyek a leg

veszedelmesebbik stádiumban ajánlottak, egy igen fáj

dalmas és még sem bizonyos szer. Az elöbőrnek felha

sítása, midőn t. i. a meggyúladt 's mennél hátrább

huzott előbőr hátúlról előre egy rejtett késsel (bistou

ri caché) hosszában felvágatik , szerencsétlen esetekben

a gyúladást csak még nagyobbá teszi, és az üszög el

érkezését sietteti; azonban, ha egyéb már nem hasz

nál, ezt sem kell elmúlasztani. Az Orvos mindég eszé

ben tartsa, hogy a gyúladásellenző készület, ha ko

rán és elegendő mértékben bátran és yigyázva alkal

maztatik, minden efféle kétséges operátiókat szükség

telenné tesz.

IIa tályog (abscessus) támadna: ezt a mesterség”

szabásai szerint érlelni 's felnyitni kell.
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A hol az előbőr rossz színű, és rajta sötét barnás

foltok támadnak: ott az üszög nincs messze, mellyet

mindenképpen igyekezzék az orvos megelőzni. E végre

a jéghidegségű borogatások, sőt a jégnek és hónak al

kalmaztatása is ajánltatnak; azonban ezen orvoslás csak

az üszöghöz közelítő igen nagy gyúladásnál jelentődik,

Ha a bőr színe már rút színű, akkor ez a gyógyje

lentés czélaránytalan, hasznosabb itt a Chinát és tölgy

fahéjat pépboríték vagy párgolásképpen alkalmaztatni.

Lehet hozzájok rothadásellenző füveket: úgymint ta

rorját c rutát, kappanőrt, ürmöt és efféléket tenni.

Rec, Pulv. Cort. Chinae unc. iij.

– hb. Rutae

- fl, arnicae, singul. unc. jó.

M. D. Species * *

Sig." Forró borral csináltassék kásapéppé.

Rec. Cort. Quercus unc. ij.

coq. in suff. V. per 1/2 hor. sub

, finem coct. inf. per 1/4 hor.

Hb. Absinthii] - :

– Scordii, singul. unc. j.

Colat. ib j. refrig adde

Spir. vini Camphoratiunc. ij.

- M. D. Sig. Langyosan párlat gyanánt használ

tassék. -

Kissebbedvén a gyúladás erőszakossága, ha az

előbőrt vigyázva tett próbálgatás mellett még ekkor

sem lehetne hátrahuzni : illyenkor ezt vagy az előbőr?

nyilásánál lévő kemény gyürű, vagy az előbőrnek a'

makkal történt öszve növése, vagy végtére annak belső

lapján lévő kérgesség okozza. Az első esetben haszno

sak a lágyító szerek, írek, kásák és gőzök; ha ezek

elégtelenek volnának, nincs egyéb hátra a gyűrű le

vágatásánál. A legújabb időben néhányszor már tör

tént, hogy az illyen kemény, az előbőrön lévő buja

rákokkal nem gondolás miatt 's ebből származó phi
\

~ ~ ~
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mosisnál támadott, gyűrű késsel lekeríttetvén, a baj :

hamar meggyógyúlt. A második és harmadik esetben

csupán mechanikos szerek használhatnak; itten csak a'

préselt spongyiának ügyes és vigyázatos alkalmaztatása,

vagy, ha ez nem használna, a seborvos kése segíthet.

De ha igy sem lehetne a lenőtt előbőrt a makk

tól elválasztani, akkor némellyek annak lefejtését ta

nácsolták. Azonban ezen operatió csak ott lehetséges »

a hol az öszve növés csak kis helyre határozódik. A'

hol a lenövés szélesebb, ott a lefejtés igen fájdalmas,

veszedelmes és mindég kétséges lészen. -

*

95. §.

*

*
-

L e í r á sa a P a rap him os is n a k.

Egy a maga belső mivoltára nézve a phimosishoz

igen hasonló, de külsejére nézve ellenkező forma, a'

Paraphimosis, makk kizáródása, másként spanyol

gallér; melly az előbőrnek a makk mögött-lévő ösz

veszorulásában áll, -

Az előbőr annyira megdagad és gyúlad, hogy több

helyen gyürűképpen látszatik öszvehuzódva lenni, e'

miatt a vérforgás egészen meggátoltatik és az üszögnek

út nyittatik. Ez a forma hirtelen kifejlődhetik, azért

is minden előszöri franczus formánál e tüneményt le

hetségesnek kell gondolni. A makkitt egy meggyú

ladt 's gyakran igen nagy daganatot formál, mellynek
érintése sok fájdalmat okoz. •

- 96. §.

okai a Parap him o sisnak.

Az előrekészítő ok vagyon a makk' fölöttébbi ér

zékenységében és az előbőrnek igen hosszú és szűk vol

tában, mint a phimosisnál. '
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*

Az alkalombéli okokhoz tartozik mind az , a mi

a gyúladást nevelheti, 's ekképpen a makk vagy az

előbőr daganatját nemzheti. Illyenek: az igen izgató

diaeta valamelly előszöri franczus forma jelenlétekor,

minden helybéli nyomás vagy dörsölés, és az előbőr”

belső lapján lévő számos buja fekélyek, vagy a makk'

koronája mögött megjelenő sok fakadékok (pustulae)

a makkgyúladáskor. Különös gerjesztő okúl szolgál a'

már fölyebb (93. §.) említett erőszakos visszahuzása is

az előbőrnek a phimosis” jelenlétekor : itt a második

baj az elsőnél sokkal nagyobb 's veszedelmesebb szo- -

kott lenni. -

Tevő okát a makk kizáródásának csupán a makk'

és előbőr gyúladékonyságában kell keresni. Nyilván

csalatkoznak, a kik e formának legközelebbi okát

görcsnek tekintik. A gyúladás itt is néha orbánczféle,

azonban gyakran mélyebbre hat és phlegmonosussá lé

szen. A petyhüdt alkotású személyeknél hosszabb ideig

tarthat, 's illyenkor az előbőrnek állapotját inkább va

lamelly savós nedvességnek öszvegyűlésében és az ez

által okozott oedémás daganatban kell keresni.

97. §.

E l ő r e m o n d á s a Parap him os is nál.

Ezen forma a legélesb's legveszedelmesebbek köz

zé tartozik. Ha a gyúladás igen nagy és az orvoslás

nem czélarányos, akkor néhány órák múlva üszög kö

vetkezhetik és az élet is veszélyben foroghat. Ritkán

ugyan és csak a legnagyobb gondatlanság vagy igen

helytelen gyógyítás miatt döntheti a paraphimosis az

életet veszedelembe ; de még is vannak példák, hogy

némellyek az illyenkori üszögnek áldozatjaivá lettek.

Az evcsedés ezen formánál még isméretlen kime

netel. -
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Valamelly hosszas éktelenség maradhat vissza néha

az előbőrön, ha ennek visszahuzhatását bevagdalások

által kellett eszközölni.

98. §.

Orvoslás a a P a rap h i m o s is n a k.

A történetek erőszakossága és nagy veszedelmes

sége miatt gyors segedelemre van szükség. A fölöttéb

bi gyuladáskor legjobb néhány pióczákat tenni fel a'

meggyúladt előbőrre: a mi ha idején történik, nem

sokára az előbőrt könnyen előre lehet huzni. Azután

jéghidegű borogatások, ólmos vízzel vagy timsó–ol

vasztékkal vegyítve, vagy a hónak és jégnek alkalmaz

tatása, használtathatók, A veszedelem nagy volta még

a kankunál is kimenti a hidegnek alkalmaztatását;

csak hogy az utóbbi esetben arra kell vigyázni, hogy

a paraphimosis elhárítása után a mákonnyal vagy be

lindekkel készített langyos kásaborogatásoknak tovább

folytatott alkalmaztatása által a kanku mint határba

szorított hugycsőbeli forma föntartassék és minden fon

tosabb consensuális baj elmellőztessék. A paraphimo

sisnál rendszerint a most nevezett langyos borogatáso

kat vagy meleg szíkfű-öntettel való párlásokat szokták

ajánlani, minekelőtte még a hideg alkalmaztatnék 3

azonban ennek a tapasztalás ellent mond: mennél na

gyobb a gyúladékonyság: annál hasznosb a véreresz

tés és a hideg. Valamelly kevésbbé mély gyúladásnál,

alkalmaztathatni ugyan a langyos borogatásokat; de

osztán nem lészen szükség, hideget elővenni. Mihelyt

kissebbedett a feszűlés, próbálhatni gyönge szorítás ál

tal a marokban a megduzzadt makkból a vért vissza

nyomni, és csekély erőszakkal az előbőrt előre huzni.

Ha minden helyesen teljesíttetik és a munkálkodó

(operateur) elég ügyességgel bír: akkor az előbőrnek

visszahuzatása csak ritkán nem sül el; de ha ez mégis
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megesne, és az üszögösödés veszedelemmel fenyeget

ne: akkor nincs egyéb hátra az előbőr felhasításánál

valamelly üres szonda ($obIfonbe) segítségével, melly

nek bevihetése végett előbb az előbőrnek, közel a fe

szűlésnél felfogott, ránczán egy kis metszés tétetik.

Ezen munka után a feszűlés azonnal megszűnik,

és nem szükséges az előbőrt több izben előre huzni prő

bálgatni 3 csupán borogatásokat a párlásra való specie

sekből, mellyekhez China vagy tölgyfahéj is adathatik,

kell alkalmaztatni.

A hol az űszög már jelen van; ott mindent elő

kell venni, a' mi az illyen esetekben hasznos lehet;

a china, kappanőr , kámfor, fűszeres füvek és bor,

belső és külsőképpen alkalmaztatva, az üszögöt bizo

nyosan mérsékelni és a közellévő részeket megmenteni

fogják. Ekkor csupán a makk vesz-el, és a barlangos

testeket is meg lehet tartani. A hugycsőnek teljes ösz

ve növését illyenkor az által igyekeztek megakadályoz

ni, hogy abba valamelly ólomcsővet dugtanak be, mel

lyet a Betegnek sok alkalmatlanságára a gyógyúlásig

a hugycsőben hagytak. Az újabb tapasztalások megbi

zonyíták, hogy ezen kínzás szükségtelen ; amaz ólom

cső nélkűl a metszés hamarébb begyógyúl, és az ösz

venövést a vizelléskor kiürülő kogy eléggé gátolja. Ha

az üszög már az egész tagra elterjedett, akkor csak a'

tagnak elvágatásától várhatni segédet. Jóllehet a férj

fitagnak mindjárt a fán-ivnél való elmetszetésétől az itt

lévő ütereknek bajos leköttethetése miatt sokan irtóz

tanak: mégis ama két eset, mellyekről Dzondi (I. 35c9a

träge 1. $0.) emlékezik, megbizonyítja, hogy az ügyes

kezek ezen munkát is szerencsésen végezhetik.
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99. §.

A Buja dob meg fog a tja.

A franczus Dob (Bubo) alatt valamelly ágyékhaj

lásbeli mirígynek daganatja értetődik. A daganat mind

az első mind a második sorban lévő mirigyet elfoglal

hatja. A hely külömbsége a dob meghatározásában

semmi valódi külömbözést nem tesz. Fontosb azon kü

lömbség, valyon a dob valamelly együttérzésnek kö

vetkezése, vagy a másodszori franczunak képviselője-e.

Az első esetben az consensuális (együttérzeti), a má

sodikban idiopathiai névvel külömböztetik. A dob

1532-dik évben a közönséges franczu képviselőjének

(92cfcg) ismértetett, és Massa Miklóstól mind dia

gnostikai, mind therapiai tekintetben szorosan le

íratott.

100. §.

A buja dob lefolyása.

A lágyék” táján valamelly kellemetlen feszítő ér

zettel kezdődik ezen daganat. A Beteg a láb kinyúj

tásakor és a czombnak befelé hajtásakor a lágyéktáj

ban fájdalmakat érez; azért igen nehezen járhat. Az

elejénte csak tapogatás által ismértethető daganat las

sanként szemmel is láthatóvá lesz, a tapintáskor ke

mény, és a zsejtszövetben ide s tova tolathatik. A'

gyúladékonyság jelenetei szaporodnak, a fájdalmak

tartósakká lésznek, és a vörösség igen szembetünővé;

egy vele járó estvéli hideglelés jelenti ezen környűl

ményeknél az egész életmuvűségnek együttszenvedését.

Ha bizonyos esetben ez a daganat nem akar eloszlani,

vagy gond nélkűl hagyatik : akkor evesedés áll be, és

a fajdalom nagyobbodik, kopogóvá és nyilalóvá lé

szen. Az illy mirígy valahol meglágyúl, és a közé
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pén megcsucsosodik. Így a mindég lágyabbodó bőr

alatt, az evesedéssel járó, 's a' gerjedékenyebb sze

mélyeknél gyakran igen erős, hideglelés közben, tályog

készül, midőn némelly, még nem eléggé bizonyos kör

nyülmények között, a körűllévó zsejtszövetnek oede

más daganatja is ide szokott járulni. Ezen tályognak

kifakadása vagy felnyittatása után, az evesedő mirigy

mind tüneményeire, mind az egész élethez való viszon

nyaira nézve egy másodszori franczus fekélyt képz.

101. §.

A buja dob n a k szoros b m e g h a t á ro zá sa.

Az ágyékhajlásban több ollyan formabéli romlá

sok vannak, mellyek részint a munkásságnak valamelly

belső beteges változásából erednek, részint valamelly

erősen munkáló külső ártalom miatt szármoznak. Van

nak ugyanis esetek, a hol a franczus dob a lágyék

mirígyeknek görvényes és hurutbéli daganatjaival cse

réltetett fel. A ki a beteg emberi életmivűség tüne

ményeit nem egyenként és a többitől külön szakaszt

va igyekezik megítélni, az nem esik efféle tévedésbe.

- A görvényes mirigydaganatoknál a Betegnek

egész alkotásán nyilván kitünő Dys crasia scrophulo

sa sok világosítást ád. Itt a baj' lefolyása sokáig tartó:

a mirígyen a keményedésre való hajlandóság nyilván
ságos. • • • -

A hurutbélinél mindenek előtt a franczus tüne

mények nem létele, a hurutos formának tisztán éles

lefolyása, az esztendei időjárásra (constitutio annua)

's kivált azon környűlményre való tekintés, hogy rend

szerint az állkapcza alatti mirigyek vagy a fültőmi

rígy is megdagadnak, eléggé mutatják ezen daganatnak

nem franczus természetét.
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A lágyéksérhés külömbözik a dobtól:

1) a maga hirtelenvaló és erőszakos testi moz

gásokra következő szármozása által;

2) a maga helye vagy széke által ; mert a sérés'

daganatja inkább a mirigynek fölső, a dob ellenben

annak alsó részét foglalja el ;

3) tapogatás által; minthogy a lágyéksérés rend

szerint puha, rugós és fájdalmatlan, a' dob pedig ke

mény és fájós a tapintáskor;

4) a bőr színe által, melly a' lágyéksérésen vál

tozatlan és természetes, ellenben a dobnál vörös és

gyúladt látszatú.

102. §.

A buja d o b n a k o k a i.

A bujadobra való hajlandóságot lehet részént va

lamelly görvényes alkotásban , részént az előbbi már

kiállott mirigy nyavalyákban, és holmi más még nem

eléggé isméretes környűlményekben keresni.

Gerjesztő oka valamelly előszöri franczus forma,

a' hol a dob vagy előszöri consensualis tünemény vagy

a másodszori franczunak képviselőjeképpen jelenik

meg. A dobot is franczus formának veszik ugyan, de

minden fundamentom nélkűl és mindég csak lehetség

képpen. A franczus dobnak közvetetlen megjelenését

valamelly gyanús elhálás után, a most nevezett erede

ti formák egyikének közbejövetele nélkűl, se theore

tice, se practice meg nem mutathatni.

A kankunál a dob consensualis, és mint minden

együttérzeti tünemények mind azon ártalmak által okoz

tatik, mellyek a' gyúladást nagyobbíthatják és a kö

zelfekvő részeket együtt szenvedésre gerjeszthetik; ide

tartoznak különösen az erős testi mozgások, az elhá

lás és szeszes italok, -

'A' bujarák után származó dob rendszerint a má

sodszori franczunak képviselője; többnyire csak akkor

*
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szokott támadni, ha az előszöri fekély egy darab ideig

tartott, vagy már behegedt, kivált ha vele nem gon

doltak, vagy csak helybéliképpen orvosoltatott. Kü

lömbőzik a consensuálistól, hosszasabb szármozása, és

az evesedésre való igen nagy hajlandósága által.

Ollyan esetek is vannak, a' hol egy eredetileg

consensuális dob valamelly új avval egybeköttetésben

lévő alkalmak által idiopathice támad. |

A dob mivolta gyúladás, a' melly hol nagyobb

hol kisebb. Azon környűlmény, hogy a fölső sorbeli

lágyékmirigyek a magok nyirkedényeiket a férjfiak

nál a makkból, az asszonyoknál a gátból, a mélyeb

ben fekvők pedig a férjfiaknál a végtagoktól, a fejér

személyeknél a nympháktól vagyis vizlányoktól ve

szik, oka annak, hogy a férjfiaknál a fölső, az asz

szonyi nemnél ellenben a poupart kötőjéhez közel lé

vő mirigyek, gyakortább meggyúladnak, mint az alább

állók.

Vannak mégis példák, hogy az alsó sorban is dob

formálódik. Suediaur és Moscati önnön példájikat

említik; az elsőnek a nagy lábujján volt egy franczus

fekélye, mellyre az alsó rendben támadt egy dob. Az

utóbbik mind a két lagyéktájban ugyan azon követke

zést tapasztalta egy meleg lábfördő után, mellyet a'

kankunak fölöttébbi gyúladtságakor használt. A fran

czus anyagnak által vitelét a lágyékmirígyekre, holmi

peristaltikos átvitel vagy az anyagnak materiális ván

dorlása által ki nem magyarázhatni. A visszapótló kör

re (reproductiva sphaera) való közvetetlen bemunkálás

ugyan azt saját módon hatja meg, és így történik most

a tovább terjedés a mirígyig, mint a visszapótlódás”

közép életmivéig.

A dobnál olly gyakran származó evesedés nem függ

csupán a gyúladástól, hanem a dobnak legbelsőbb

mívoltától is; a dob, a' melly consensualiter támad,

ritkán veszi ezen irányt, mellyet az úgynevezett idio

|
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pathiainál többnyire a' legnagyobb szorgalom mellett

sem lehet elmellőzni.

- 103. §.

Jóslás a buja dobnál.

Itt az előremondás függ a beteg személynek indi

viduális szerkezetétől. Ha annak testszerkezete erős és

sértetlen, semmi dyskrásia által elromolva nincs: ak

kor a dob hamarébb eloszlik, és ha megevesedik is

jó és gyors lefolyása szokott lenni, csak hogy a leg

jobb esetben is az evesedés sokáig, 4, 5 hétig is el

tart és igen fájdalmas.

A petyhüdt göthös személyeknél gyakran igen hosz

szú lefolyású a bujadob; a' melly illyenkor vagy a'

keményedésre hajlandó, vagy egy szüntelen folyó »

csöves, fölötte gonosz fekéllyé fajul-el, kivált ha hely

telen orvoslás ezen szerencsétlen kimenetelre okot ád.

Az evesedésbe ment dobot nem tanácsos tovább

oszlató szerekkel orvosolni. Némelly esetekben itt is

lehetséges ugyan az eloszlatás, de erre részint nem le

het számot tartani, és pedig annál kevesebbé, mivel

az oszlató orvoslás néha csöves fekélyekre ád alkalmat,

részint azért is, mivel az efféle későn történő eloszlá

sok miatt a formálódó tályog nem annyira a mirigy

ben, mint inkább az ezt környékező zsejtszövetben

szokott támadni.

104. §

A buja d o b o r vo sol ta tá sa.

Itt kétféle gyógyjelentésnek van helye: az Orvos

hárítsa – el a gyúladást, és igyekezzék a másodszori

franczu elharapozását megelőzni.

A consensuális dobot, melly valamelly előszöri

franczus forma gyúladásának nevekedése miatt, és nem

• •

- 10
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a másodszori franczuból veszi szármozását, miként

már fölyebb említők, könnyebben 's bizonyosabban

ellehet oszlatni. Az eloszlás itt olly saját és bizonyos

kimenetel, hogy az érlelő szerek által sem következik

evesedés, hanem inkább felszivódás (eloszlás.)

Mihelyt a Beteg az agyékhajlásában feszűlést vesz

észre: tartsa magát mennél csendesebben, és gyúladás

ellenes életrendet kövessen. Valamelly híves, zsem

lyebélből Goulárd vizével készűlt kásaborogatás, vagy

eczetből 's vizből álló hívesítő párlás a még nem igen

elhatalmazott formára nézve elegendő. Ha a gyúladás

messze haladott, a Beteg testszerkezete erős, a forma”

mivolta az üterek nagyobb munkásságából eredett ;

akkor lehet a folöttébb gyúladt mirígy körül néhány

pióczákat rakni fel, és osztán a' hivesitő borogatáso

kat, a mint előbb javasoltatott, elővenni. Az igen

erős személyeknél a gyúladás nagy voltakor eret is

vághatni. A szoros gyúladás ellenző diaetán, és a has

nak mindenkori nyilva tartásán kivűl, nem szükséges

egyéb belsőképpen, mint a mit a jelen való előszöri

forma megkíván.

A hol az együttérzetes dob kankuval jár; ott ta

nácsos, a tagot langyos borogatások által őrizni a hi

deg befolyásától, millyeneket a dob szükségesekké

teSZ. -

Ha a gyúladás nem nagy, a forma inkább or

bánczféle, és a Beteg szerkezete gyönge 's érzékeny :

akkor a hideget távoztatni kell; illyenkor a zsemlyé

ből tejjel készült meleg pépek , mellyekhez, ha fölöt

tébbi érzékenység volna jelen , bürköt, mákonyt vagy

belindeket is adhatni, vagy a kásának való speciesek

ből ugyan azon pótolékokkal csinált borogatások, jó

szólgálatot tesznek. -

Midőn a' dob chronikussá akar válni, és a gyú

ladás történetei lassanként, a daganatnak szembetünő

apadása nélkűl, elenyésznek: akkor hatalmasabb osz
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lató szerekhez nyúlhatni. E végre jó a rózsaírt egyen

lő résznyi röpűlőkenettel vegyíteni, vagy helyette kön

nyű kénesőíret alkalmaztatni:

Rec. Ungti flavi unc. j.

– Hydr. ciner.unc. 6.

M. D.

mellyből napjában 2szer a czombnak belső és előlső

lapjára lehet egy részecskét bekenni. Az oszlató tapa

szok (flastromok) is, mellyekkel az előbb mondott ese

tekben a csupán megdaggdt de nem gyúladt mirígyet

kell befödni, igen hasznosak:

Rec.. Empl. Conii \

– hydr. ciner.

– litharg. compos

singul. unc. 6.

Malax.

D. Sig. Bőrre vagy irhára kenve alkalmaztassék,

A bujadob eloszlása után, ha az előszöri forma

a kénesőt nem tenné is szükségessé, mégis néhány na

pokig tanácsos valamelly gyönge higany-készítményt

adni. Mert, ámbár Schmidt véleménye, hogy a dob

mindég a másodszori bujadögnek bizonysága, meg nem

álhat is : mindazáltal a gyönge kéneső – készítmé

nyekkel való helyes élést egyfelűl a nem egészen bi

zonyos diagnosis nehézsége, más felűl a forma ter

mészete méltán javallani látszik. Fritze botlik, mi

dőn az illy környűlményekben a kénesővel élést ártal

mosnak mondja; a tapasztalás ellent mond neki.

Mikor a dob a 102. §ban előadott környűlmé

nyeknél a másodszori franczu képviselője képpen je

lenik meg, és lassúbb kiképződése által magát efféle

formának mutatja, akkor a gyúladás sem szokott olly

erőszakos lenni, hogy a kiterjedtebb gyúladás ellenes

készűletet megkivánná.

Az arról való vetekedést, valyon az illy dobot el

oszlatni, vagy evesedésbe kell e hozni , legjobban el
#

*
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lehet ama bebizonyított de fájdalom! igen gyakran

semmibe vett tánácsadás által: quo natura vergit, eo

ducenda, határozni. Az idiopathiai dobok leghajlan

dóbbak az evesedésre, úgy hogy ezen hajlandóság ná

lok charakteristikai ismértető jelnek vétethetik, és olly

nagy, hogy a leghathatósb oszlató szerek is legtöbb

nyire az evesedést csak halaszthatják, de meg nem gá

tolhatják. Illyenkor tehát fölötte hibázik, a ki a ter

mészet menetelét erőszakosan háborgatni akarná. Az

eyesedésbe menő dobot tehát folyvást erővel eloszlatni

akarni, annyi mint gonosznemú csöves fekélyre első

alkalmat nyujtani, mellyre minden bujadob a maga

saját belső mivoltánál fogva igen hajlandó.

Bizonyos, hogy a dob nem kritikus tályog, melly

a bujadög” egész formáját elhatározhatná; igaz, hogy

az idiopathiai dob egy új formája a már másodszori

lag megjelenő franczunak: de az is igaz, hogy legtöbb

esetekben az idiopathiai dob valamelly beteges hely

tartó munkásságot válal fel igen sok más életmivekért,

mellyeknek a franczu elharapozásakor bizonyosan

szenvedniök kellene. Arról sem kételkedhetni, hogy az

idiopathiai dobot, némelly még eddig nem elléggé meg

magyarázott környűlmények között, a már valamen

nyire haladott evesedéskor is, ellehet oszlatni : de alig

történt meg az eloszlatás, midőn (ha ellene hathatós

orvoslás által nem munkálkodunk), a másodszori fran

czu más életmivekben, kivált mint másodszori fekély

a torokban, mutatja magát. Ennek valóságát a leg

újabb időbeli példák váltig bizonyítják.

Mind ezekből kitetszik, hogy kétszeresen hibáz

nak, a kik a nyilvánságos evesedésre való hajlandó

ságnál is az eloszlatáson igyekeznek. A hol a termé

szet az eloszlatásra hajlandó , ott ezt elő lehet mozdí

tani, csak hogy az eloszlatást czélszerű kéneső orvos

lás kövesse, melly a nagyobb szerencsétlenséget el

távoztassa.

)
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Illyen kor bürökkel vagy belindekkel készült kása

borogatások, valamelly gyönge zsiradéknak, p. o. a'

sárga Írnek bekenése a mirigybe, elejénte elegendők

szoktak lenni. - -

Ha az evesedés igen lassan történik, és az elosz

lásnak ismét némelly nyomai látszanak : akkor a pép

borogatást folytatni kell és az eloszlást a kénesőír” be

dörsölése által elősegíteni, de ezt nem annyira a meg

gyúladt mirígyen mint inkább körülötte kell cseleked

ni. Itt a hideg borogatásokat, mint némellyek akar

ták, gyakorta melegekkel váltani fel, éppen nem ta

nácsolhatni, és ez által legtöbbnyire a meggyúladt da

ganat a keményedésre tétetik hajlandóvá. -

A fölöttébbi gyúladáskor néhány nadályok alkal

maztatása, és néha az érvágás is szükséges lehet, de az

utólsó csak ritkán. A hideg alkalmaztatása a nagyobb

gyúladáskor ezen formánál hasznos: de ha a langyos

pépborogatások szükséges voltáról meg vagyunk győ

ződve : ne álkalmaztassunk ismét hideget.

Végbe menvén az evesedés, jóllehet a tályog lé

endő felfakadásának helye látszik is: mégis a lágyító

és érlelő szereket mind addig folytatni kell, míg a

dob önként fel nem fakad , a' midőn osztán a kása

borogatásoknak, hogy a még kemény szélek meglá

gyúljanak, tovább folytatása és a legnagyobb tisztaság

megtartása mellett a jól intézett kéneső orvoslás által

eszközöltetik a gyógyúlás. -

Előbb a bujadob mesterséges felnyitása, hogy a'

felszivódás és a bujadög elharapozása meggátoltassék,

szükségesnek ítéltetett. De helytelenűl : mert a nyir

kos edényeknek annyira megváltozott munkálkodása

és ellenkező munkásságakor semmi visszaszívódástól nem

félhetni, azért is a dob felnyitását többnyire a ter

mészetre kell bizni.

Nem csak a mesterséges felnyitás tartatott szüksé

gesnek, hanem némellyek, Sograf Jánosnak sokaktól
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tapssal fogadott de valójában helytelen tanácsa szerint,

a meggyúladt mirígy” kivágatását is ajánlották.

Vannak azonban ollyan esetek is, a hol a dob

nak mesterséges felnyitása szükséges lehet. Mikor t. i*

a bőr igen vastag, és az igen nagy fájdalmak jelenlé

tekor a tályog magától fel nem fakad, vagy a dob

valamelly veszedelmes helyen akar felfakadni.

A dob felnyitására legjobb eszköz a kés; a vá

gásnak elég nagynak kell lenni, és az evességet nem

erővel kinyomni.

Étető szereket is használtak az illyen mesterséges

felfakasztásra, és azokra nézve három gyógyjelentést

alapítottak meg. Először, ha a dob a gyúladás cse

kély volta miatt igen lassan formálódik, és másodszor

ha annak szélei igen kemények és kérgesek és harmad

szor ha a Beteg a késtől nagyon fél. Ezek között csak

az utolsó jelentés lehet szükségessé. A mi pedig a dob

nak lassu kiképződését és a széleinek tartós keménysé

gét illeti: ezek az etető szerek alkalmaztatására elég

telen okok. Illyenkor ollyan belső szerek tanácsosak,

mellyek a jelenlévő dyskrasiát jobbítsák, és ollyan

külső szerek, mellyek az evesedést előmozdítsák és a'

széleket meglágyíthassák.

A hol étető szerekre van szükség, ott az etetőszer

valamelly lyukas flastromra alkalmaztatik, és több órá

kig a bőrön hagyatik, hogy varat égessen, a' melly

oszlató – írrel lágyíttatik fel. Rendszerint arra egy óra

is elegendő, a' midőn osztán a var” leválása és az ev

nek kiürűlése után a már leírt orvoslásmódot kell kö

vetni. -

Belső orvoslásra legfőbb szer a higany (kéneső);

azonban a legismeretesb Írók által más szerek is ajánl

tattak e végre. Hunter és Andre különösen ajánlák a'

hánytatószereket, és azt bizonyítják, hogy igen derék

hasznokat vették légyen. De ezek csak annyiban mun

kálhatnak, a mennyiben az erőszakos megrázás által
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a nyirkedények munkásságát erősebb felszivásra indít

ják, a' mit nem könnyű elérni. Mások a mákonyt

kámforral állították különös foganatúnak, ámbár ez

az öszvetétel nem éppen czélarányos; mégis lehetnek:

esetek, a hol fölöttébbi érzékenység és nagy fájdalmak

lévén jelen, (a mennyire ezen állapotok nem hidegle

lősek és atomiával járnak), ez a vegyíték is jót tehet.

A hol a gyúladás még új, ott ezen szerektől semmi

jót nem várhatni. „

Midőn a' gyúladás erőszakossága vagy gondatlan

ság miatt, a dobhoz üszög ütött : akkor mind azon

gyógyjelentéseknek helye vagyon, mellyek illyenkor

alkalmaztathatók 's mellyekről már többször említést

tettünk. A hathatós antiseptikos (rothadásellenző)

gyógykészűlet mindég megszabadíthatja az életet; azon

ban a gyógyúlás mégis igen lassan történik illyenkor.

A hol keményedésre való hajlandóság van inkább

jelen; ott ide illő orvoslás kivántatik meg. Mindent

a' mit erre nézve már javasoltunk, itt elő kell venni.

Magától is értetődik, hogy a keményedés gyógyítását

czélerányos kéneső orvoslásnak kelljen elősegítenie,

Illyenkor a kénesőhöz bürök vagy nadragulya tétetik.

E mellett keserédes venyigék főzetje rendeltetik, a'

szenvedő hely körűl és a czombok belső lapjának

hosszában sárga írrel vegyített szürke higanyos Ir dör

söltetik be, és a helyek tengeri nyúl bőrrel födetnek,
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* * * *

í

Másodszori vagy utóljáró Franczú.
| 105. §. • . • |

A' másodszori fran cz u m eg fo ga t ja.

Ha a franczut előszöri alakjában ki nem írtják :

akkor másodszori formájában, nem mint külön törté

net, hanem mint a legkülömbféle tüneményeknek ösz

vesége lép elő. E tüneményeknek egyike sem charak

teristikos, és csak az öszvefüggés és az előszöri for

mákra való legszorosabb tekintet teszik lehetségessé

a diagnosist; azért is egy franczia Orvos a legújabb

időben a bujadögöt mint nyavalyaformát tagadja és egy

elmés munkájában: Sur la non existence de la mala

die vénérienne a tűneményeket másként igyekezik ma

gyarázni. Ezen rémséges álítás azonban olly kevés

lábra kaphatott, hogy az említett munka, igen sokat

igérő és fönnyen biráló czímje mellett is, az érdemlett

feledékenységre jutott. • -

A testnek részei, mellyeket a másodszori franczu

különösen meg szokott szállani, Hunter-nak igen he

lyes tapasztalásaként, a bőr és ennek folytatásai a száj

üregbe, nyakba , orrba, szemekbe és a segg felé; a'

bőrön kívűl még a testnek belsőbb részei is, az ide

gek (G5e9nen), kötők, bőnyék, a csonthártya és a'

csontok magok. E” részeket pedig a másodszori fran

czunál a legkülömbféle történetek és romlások alá van

nak vettetve, úgy hegy Brassavolus kétszáz harmincz

négy azaz 234 formájit vagy mutatványait számlálta fel

a másodszori bujadögnek. Mind az által a most em

lített Írótól felhozott történeteket általyában a követ

kező formákra szoríthatni:

Sokáigtartó gyúladások, fekélyek különbféle he

lyeken, mindenféle foltok, börrepedések, dagana

*
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tok és fájdalmas csontnyavalyák, mellyekhez a be

tegség folyvást terjedésekor valamelly saját sor

vasztó hideglelés járúl a belsö életmivek elevesedé

sével. Ezen formákat egyenként fogjuk megvisgálni és

mosologiai és therapiai tekintetben mindeniket elő
adni. * ,

A franczunak itt egyenként előszámlált formáji

ról általyában azt állíthatni, hogy bár melIy külöm

bözőknek látszassanak is külsejekre nézve, mégis leg

belsőbb mivoltokra nézve tökéletesen egyeznek, ugyan

azon dyskrasiától függnek, ugyan azon gyógyjelenté

sek teljesítése által gyógyúlnak meg.

, , „ . 106. §. *

-

A m á s o d s z o r i fran czu ki ü t é sé nek ideje.

Még nincsen meghatározva egészen, mennyi idő

mulhat el az előszöri franczu és a másodszorinak ki

ütése között. Musitanus, Sylvatius, van Swieten,

vele Rosenstein 's több mások azt állítják, hogy a'

másodszori franczu 30 esztendő mulva is kiüthet, és

Agostini említ egy esetet, a hol egy Apácza 40 eszt.

korában szenvedett franczus csontfájdalmakban (osteo

copus), melly nyavalya ragadványát még csecsemő ko

rában a dajkájától kapta volna. Az illyen elbeszélt or

vosi tapasztalások igen rémségeseknek látszanak ugyan,

és talán gyakorta inkább az orvosoknak jószívű kön

nyenhivőségét mint a lött dolognak bizonyos voltát

mutatják: de még sem lehetetlenek, és az újabb részre

hajlatlan tapasztalások az efféle tüneményeknek inkább

hihetősége mellett, mint ellene szólanak.

Az elöszöri franczu után hat hét mulva szokott

megjelenni a másodszori. Ezen állítást legtöbb ta

pasztalások bizonyítják. Ambár Hunter és Frank is

ezen véleményben vannak, mégis az első egy ollyan

példát hoz elő, a hol az utoljáró franczu az előszöri
*~
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francznnak meggyógyítása után egy esztendővel jelent

meg, és Frank több eseteket említ, a hol a másod

szori és előszöri franczu között, 5, 6 hónap mult el.

Az igen korán kiütő bujadögnek esetei, mellyeket

Fritze említ, ritkábbak, a hol t, i, az előszöri forma

után kevés napok mulva másodszori franczu ütött ki,

107. §.

Szorosabb leírása a másodszori fran

czu n a k.

Bár melly bizonytalanok és rendetlenek is általyá

ban a másodszori franczunak történetei: még is mind

nyájokat 2 sorra oszthatni el, mellyeknek elsőbbikébe

a közelebbiek, és az utolsóba a távolabbiak tar

toznak,

Az első sorba valók a nyaknak, bőrnek, mirígyek

nek, szájüregnek, szájszegleteknek, orrnak, szemnek

és seggnek lágyabb, és akármelly anyagtól könnyebben

érdekeltető, részeit megszálló bajok. Formaképpen ide

tartoznak mindenféle fakadékok, foltok, gyúladások;

„fekélyek, repedések és kinövetek, mellyeket külön

szakaszokban bővebben le fogunk írni.

A másodikba tartoznak a reproductio körében

mélyebben fekvő úgy nevezett kemény részeknek,

úgymint a csontoknak, csonthártyának, idegeknek

(G5e9nen), kötőknek és bőnyéknek szenvedései. Illyen

formák : a puha és kemény daganatok, kinövetek,

éjjeli fájdalmak, csontfene Anchylosis és osteosar

cosis képpen. Ezekről is külön szakaszokban fogunk

szóllani.

108. §.

Az első sor b e l i t ü n em é ny ek.

Az első sor tüneményei soha sem jelennek meg

egyszerre, hanem a franczu mindég a sorbeli néhány

jelenetekkel kezdődik. Lássuk tehát őket egyenként:
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A franczus fakadékok hol franczus rüh, hol sö

mör, gyakran gonoszféle kosz gyanánt, hol pedig,

igen rosz esetben, valamelly makacs bőrpoklosság” for

májában jelennek meg. Legtöbbnyire a homlokon,

ábrázaton, a mejjen, kezeken és néha egyéb részeken

is szoktak támadni. Több Írók igyekeztek ezen faka

dékokat külömböző formájok és színek szerint leraj

zolni ; azonban ezek éppen nem látszanak olly nagy

sajátsággal bírni, hogy más eredetű fakadékok is ugyan

azon tulajdonsággal ne birhatnának. Legtöbbnyire apró

hólyag vagy lencse formájuak, gyakorta egészen rüh

neműek, és rendszerint (a hólyagocskákat kivévén)

barna szinüek. A fakadékok isméretére szolgál az is,

hogy gyakorta apró kelisecskék ként jelennek meg, de

a' mellyek nem evesednek, hanem csak nedvet szivá

rognak. Megjegyzésre méltó és ritkán hibázó tulajdon

ságok az is, hogy inkább égnek mint fájnak, és hogy

az érzemények éjjel nagyobbodnak.

Ha az illy fakadékok a homlokot veszik körűl és

sömörféle kört formálnak, ezen állapotot vénus koro

májának (corona veneris) nevezik; hasonló nevet visel

ama már fölyebb leírt fakadékos tünemény is, melly

a nemirészektől kezdődvén, a' czombot öv gyanánt ve

szi körűl. Meg kell jegyezni még, hogy a fakadékok

többnyire az ollyan franczunak symptomáji szoktak

lenni, melly a' kanku által eredeti forma képpen ment

be az életmivűségbe.

A Foltok elejénte nagyobb vörösségök által melly

utóbb sötét máj – vagy rézszinre változik, külömböz

tetik meg magokat. Leginkább a nyakon, mejjen, ke

zeken , vállak között és a nemirészek” közeliben vé

tetnek észre. Némellyek azt állítják, hogy az ábrá

zaton fölötte ritkán jelennek meg, de ez a megjegyzés

csak egyes tapasztalásokból látszik folyni; mások ugyan

is éppen ellenkezőt tapasztaltak. Rendszerint fájdal

matlanok, a bőrön nincsenek felemelkedve, csak néha
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okoznak holmi kellemetlen égetést, és kivált valamelly

kénesős orvoslás alatt, midőn a gyógyúláshoz közel

getnek, fölűlegesen le is hámlanak; néha csipős ned

vesség is szivárog ki belőlök, 's ekkor fakadék for

mán emelkednek fel a bőrön és könnyen fekéllyé vál

toznak. / ' !

Midőn az efféle foltok, vagy az előbb említett fa

kadékok a test szőrös részein jelennek meg: akkor

ezekről, a meddig a foltok érnek, ki szoktak a szőr

szálak hullani. Ekképpen a fej is megkopaszodhatik

(Madarosis). A körmök alatt is jelennek meg illyen

foltok; 's ekkor azok leesnek vagy a gyökeröknél tá

madó fekélyek miatt leválnak. Az új köröm vastag,

durva és egyenetlen, gyakorta igen éktelen szokott

lenni. ( - -

A gyúladások, mellyek a másodszori franczuval

járnak, a bőrön mindenütt s ennek a belső üregekbe

terjedő részein támadhatnak, a hol is égető fájdalom

mal valamelly határba szorultorbáncz nemű vörösség

gyanánt jelennek meg, imitt amott más szint váltanak

's végtére fekéllyé formálódnak. De nevezetesen azok

a gyúladások méltók megjegyzésre, mellyek illyenkor

jelesen a füleken és kiváltképpen a szemeken támad

nak. Az utolsók gyúladását nem kell felcserélni az el

nyomott kankubeli szemgyúladással (Conjunctivitis ex

suppressa medorrhoea), azonban annak is mint ennek

egészen saját formája van, úgy hogy szinte lehetetlen

a gyakorolt szemnek a két bajat egymással vagy egyéb

bel felcserélni. Ez a másodszori franczu tüneménye

gyanánt formálódott szemgyúladás megkülömbözteti

magát főképpen a nagy világosságtól – írtózás, szem

könyezés, a véredényeknek valamennyire való pöffedt

sége, a szemfénynek aránytalan öszvehuzódása, a'

szaruhártyának homályossága, és a szem belsejében

érződő nagy fájdalmak által. Általyában csak a do

loghoz értő látja a szemen a veszedelmet, mellyben
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az valójában forog. Ezen gyúladásnak terjedésekor is

a szemnek belső életmivezete és nevezetesen a szivár

ványhártya igen szenved, de a veszedelem itt még

sem olly nagy, nem is olly sürgető, mint az úgyne

vezett kankubeli szemgyúladásnál.

A bujadöggel járó fülgyúladás, vagy egyenesen a'

fülben támad, vagy az Eustachius kürtjén által torok

gyúladásképpen terjed oda; igen nagy fájdalmakkal

van egybekötve és könnyen tályogot és gonosz feké

lyeket hágy maga után. Ezen utolsók a közellévő ré

szeket támadják meg 's rontják el, a midőn az ott

szármozott igen fájdalmas és terhes csontfene miatt az

élet is veszedelemben forog

A szájüreg 's kivált torok gyúladása magát hosz

szas makacssága és vörös színének bizonyos sajátsága

által külömbözteti meg. Ez némelly helyeken sötétebb,

másutt rút színű ; többnyire apró fekélyek által félbe

szakasztva , sugárformán ereszkedik a mélyebb tájakra

és a Schneider' hártyáján végig az orr' üregébe terjed.

Ezen gyúladás első tüneménye szokott lenni a másod

szori franczunak , és, ha ez a bujarák általhatott a'

testbe, mindég vele jár. -

Az utóljáró (consecutiv) fekélyek elejénte apró

hólyagokként a' torokban, a kemény és lágy szájpad

láson és a szájüreg oldalain támadnak; néha a szájnak

külső szegleteiben is; felpattanván mindenfelé elterjed

nek, a midőn gyakran igen hamar az orrlyukakra el

szármoznak. -

Saját szalonnás látszatjokból, gonoszféleségökből

és a körűlöttök lévő gyanus gyúladásból ismerhetni

reájok; ámbár nem tagadhatni, hogy a roszféle to

rokfájásban is jőnek elő hasonló fekélyek, csak hogy

- itt a forma lefolyása és a vele járó történetek szám

ba vétele elég világosságot nyújt. Igen gyorsan elhara

poznak és az alattok lévő csontokban, kivált az orrnak

és szájpadlásnak spongyiás csontjaiban fenét okoznak.
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A bujadögnek nem minden formájiban vannak jelen,

de a bujaráktól megelőzött franczuban ritkán vagy soha

sem hibázik. Frank-nak a lött dologra nézve igen he

lyes észrevételét, hogy t. i. ezek a fekélyek a másod

szori franczunál ritkábban kerűlnek elő olasz országban

mint a hidegebb vidékeken, nem csak az éghajlati be

folyás, hanem inkább azon környűlmény által magya

rázhatni meg, hogy a melegebb tájékon általyában a'

bujarák ritkább.

Gyakran a franczus torokfekélyek olly mélyen

vannak, hogy igen nehéz rájok akadni. Autenrieth va

lamelly színtelen, egészen vizes, apró buborékokból

álló tajtékban, melly csupán hátul a nyelv gyökerén

kissebb vagy nagyobb mértékben van elterűlve, egy

ollyan bizonyos ismertető jelet vél lenni, a' mellyből

valamelly mélyen lévő fekélynek jelenlétét méltán kö

vetkeztethetni. A' ki ama saját vörösséget, melly a'

még olly mélyen lévő franczus torokfekélyek jelenlé

tekor is szinte a szájpadlás ivéig terjed, jól isméri »

az nem fog Autenrieth' jegyére szorulni.

A száj és orr' üregein kivűl még más helyeken is

mutatkoznak másodszori franczus fekélyek, de legin

kább azon a tájon, a hol sok csontos részek vannak :

a fejen, a bordákon, kezeken és lábszárakon.

Elejéntén egy kis folt látszik meggyúladva, szo

katlan szinre változva, a hol vagy valamelly hólya

gocska jelenik meg, a' mellyen, elpukkanván, a fe

kélynek első tüneményei lépnek elő, vagy holmi csi

pős geny szivárog valamelly kinyilt fel nem emelke

dett helyen. Így kezdődik a fekély egyenesen az állo

mányban (in ber 5ubítani). Ezen fekélyek az által kü

lömböztetik meg leginkább magokat, hogy gyorsan

szélyel harapoznak és fájdalmatlanok. Mig a vörösség

tart, égetés van jelen, de mihelyt a fekély kifakadt,

ezen érzemény is megszünik.
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A repedések alatt szokatlan szinű bőrhasadások

értetődnek, mellyek a tenyereken, talpakon és a segg”

közeliben igen megkülömböztető rézszinű körűlettel

támadnak, csipős roszféle genyet öntenek és több te

kintetben fekély gyanánt viselik magokat, azért hely

telenül számláltattak a kinövetek közzé. Széleik fáj

dalmasok, valamennyire kidülledtek és kérgesek. Leg

többnyire azoknak a kezeiken 's lábaikon vétetnek

észre, a kiknek igen vastag és a munkától megke

ményűlt bőrök vagyon. A meggyógyúlt bujadög után,

minekutáua a repedések a franczus charaktert már ré

gen elvesztették, még egy darabig holmi hasadások ma

radnak vissza a bőrön, mellyeknek széleik lefoszlanak.

A fön említett repedések szokott tüneményei a fran

czunak, melly a' kanku által hatott az életmivűségbe;

ezek is igen makacsok és sok vigyázást 's állhatatossá

got kivánnak.

A kinövetek mind formájokra, mint alkotásokra

nézve egymástól külömböznek; legjobb öket szemő

csökre és figeszümölcsökre (Verrucae et Condylomata)

osztani fel. Az elsők holmi apró, kiálló, fölyűl ro

vátkolt megkeményedések, mellyeknek belseje kemény,

száraz 's szinte lyukacsosnak tetszik. Szármoznak ré

szint a nemirészeken , a' hol közvetetlenűl az előszöri

franczu után jelennek meg és a formának nem töké

letes gyógyúlására mutatnak ; ide tartoznak – különösen

a bujarák leirásakor már említett apró kérges bibir

csók, mellyek a' hamar behegedt fekély után ezen a'

helyen támadnak, és a gyógyúlás tökéletlenségét nyil

ván bizonyítják Azon kivül támadnak szemőcsök, mint

másodszori franczu' jelenetei , az ábrázaton és kezeken

is gyakorta igen számosan, és azoknak néha megma

gyarázhatatlan megjelenésök a bujadögnek egyéb nyo

mai nélkűl az Orvosnak igen fontos felvilágosítást sze

rez. Ezen szemőcsök fájdalmatlanok. mozdíthatatla
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nok, és a bőrön kiállóbbak, mint azok, mellyek a'

nemirészeken támadnak. -

A figeszümölcsök (Condylomata , mariscae) for

májokra nézve külömböző, puha, husnemű, a tete

jöken szinte rovátkos kinövetek, mellyek külömböző

alakjokra nézve más meg más nevet kaptak. A mint

az elevenebb képzelődés azokat a kakastaréjhoz, sze

derjhez, figéhez, kedeszfűhöz, hagymához „kártifio

lához vagy hangyabolyhoz hasonlóknak találta, a sze

rint Cristae, Mori, Ficus, Thymi, Porra, Myr

meciae neveket kent reájok. Támadnak a nemirésze

ken s körülöttök, és a seggen, a hol leginkább a

taréjszümölcsök jelennek meg és néha az aranyércso

mókkal cserélődnek fel, míg a szoros visgálás és az

előrement tünemények számbavétele által a tévedés

el nem oszlik. Fölsejekből néha csipős geny szivárog ki,

gyakran vérzenek is; mindenik leginkább azoknál tör

ténik, a' mellyek igen rovátkos, barázdás alkotásuak,

mint a Thymus, Porrum és Myrmecia. Néha az effé

le kinövés fel is fakad, 's így másodszori franczus fe

kélyt formál. Ezen kinövetek, ha velek nem gondol

nak, úgy is igen makacsok lévén, külömbféle formá

jú és gyakran több fontot nyomó éktelen masszákká

válhatnak; legtöbbnyire a fürt és csomóformájuaknak

Parókanemű alkotások vagyon. Ama Guillaumet-tól

először említett kristálynevű fehér daganatok is a sze

méremrészeken, a most előadott történetek közzé tar

toznak. - -

Itt nem kell felejteni, hogy néha az egészen egés

séges személyek nemirészein is jelennek meg ollyan

apró taréjforma kinövések, mellyek azonban nem fran

czus eredetüek, hanem valamelly történhetett nyomás

nak vagy véletlen esett zuzódásnak következései. –

Igen szemes vigyázat és minden környűlményeknek

szoros megfontolása háríthatja csak el illyen esetben a

tévedést.
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109. §

A második sor be li franczu s t ü n e m é n y e k.

A második rendbéli tünemények, gyakorta mint

a másodszori franczu' jelenete igen hamar szoktak tá

madni, de mindég későbben mint az első rendbéliek ;

és csak ugyan ezen okból történhetik, miként Schmidt

igen helyesen megjegyzi, hogy néha a meghivott or

vos már miud a két sorbélieket készen találja. Magá

tól is értetődik, hogy ezek a romlások a bujadögnek

csak igen ritka formájinál szoktak együtt lenni.

A franczus csontfájdalmak igen kinzók és mély

re hatók szoktak lenni; ritkán szállják meg az ízhajlá

sokat, legtöbbnyire a csontok közepét foglalják el;

a Betegeknek úgy tetszik, mintha a csontok belsejét

valami áskálná és rágná. A szárcsontok, karcsontok,

a mellcsont, vállperecz és a kaponyacsontok vettet

nek leginkább ezen formának alája. Ugy látszik, hogy

ezen forma a csonthártyának valamennyire lett meg

gyúladásától függ. Szinte bizonyos ismértető jele ezen

fájdalmaknak az, hogy éjjel az ágy melege által na

gyobbodnak, regvel pedig a testnek szaporodó kigőzö

lésekor enyhűlnek és nappal gyakran egészen megszün

nek. Bár melly fontos légyen is ez a jelenet: mégis,

több Írók és részrehajlatlan tapasztalások szerint, nem

egészen bizonyos, mert némelly megrögzött csúszbeli

fájdalmaknak is lehet hasonló lefolyások, a' mellyek,

franczus eredetüek nem lévén, minden kéneső nélkűl

is meggyógyúlnak,

Azonban az illyen tapasztalások általyában igen

ritkáknak látszanak lenni; rendszerint az efféle fájdal

maknál a Betegnek is jut eszébe valamelly korábbi

ertőztetés. Igaz ugyan, hogy a bujadög meggyógyú

lása után gyakran maradnak vissza a csontokban fáj

dalmak , mellyek minden kéneső nélkűl csupán erősí

4
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tő szerek és mákony által orvosoltatnak meg, de ezek

nél nincs meg az éjjeli rosszabbúlás és nem is olly kin

zók , hanem inkább a tagok bágyadtsága 's nagy gyön

geségeképpen jelennek meg, mellyek miatt a Beteg'

térdei gyakran öszverogynak. Közönségesen a francsus

fájdalmak helytállók; de vannak példák, a hol azok

kóborlók voltak 's helyöket változtatták. Ha a csont

fájdalmak (osteocopus) sokáig tartanak : a csontok kön

nyen megrevesednek; a széles csontok ezen romlás

nak inkább alája vettetnek mint a hosszucsősök; de

ha emezek revesedni találnak, akkor szerencsétlen eset

ben ollyan széltövis (spina ventosa) szokott szármoz

ni, a minő a gonoszféle görvénynél támad. A romlás

belűlről kifelé történik, a csontfenének szokott jelei

is itt előtünnek ; az avas saját szag, a seborvosi esz

közöket és kötőlékeket megfeketítő csipős genyetség,

a csont darabossága, a körűlötte látszó szokatlan

szin, és maró fájdalmak bizonyos jelei" ezen romlás

nak. Tüneményeire és következéseire nézve legretten

többé ezen revesség (caries) akkor lehet, ha a szájpad

lás , és orrüreg csontjait, vagy a halláséit és a most

nevezett csontok körűl lévő kemény részeket támadja

meg. Itt isszonyú romlásokat vihet végbe, sőt az éle

tet is igen kinzó módra tenkre vihatja.

Némellykor a csonthártya feldagad, és középütt

holmi kocsonyaféle massza gyül öszve; az egész né

minemű puha mozgó, de nem tolatható daganatot for

mál, mellyet Gummi-nak neveznek, Illyenekre akad

hatni rendszerint a lapos csontokon, kivált a homlok

csonton a szemüreg ívezetén és a mellycsonton.

A tophus egy hasonló, de kemény és többnyire

kisebb 's mozdulatlan daganat; a benne lévő massza

krétanemű, és a régi köszvénycsomókhoz sokban ha

sonló. Csak hogy az utolsókat az előrement köszvény,

az izhajlásokban, kivált a végtagokéin lenni szokott

helyök, kiformáltatások után való fájdalmatlan vol
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tok, és végtére azon környülállás külömbözteti meg

hogy a velek járó fájdalmakat a meleg befolyása eny

híti. A tophusok rendszerint csak az ollyan csonto

kon támadnak, mellyeket kevesebb izmok födnek,

kiváltképpen a szárcsontokon, vállpereczen és a ka

ponyacsontokon. Nem tagadhatni, hogy ezek a daga

- natok egy az életbe igen mélyen gyökerező franczura

mutatnak; azonban mégis a czélszerű belső és helybé

li orvoslásra ezeket is gyakran csudalátosan elmulni ta

pasztaljuk. Fölötte fájdalmasak; de ezen fájdalom az

osteocopus törvényeit követi. Egy gyakorta rettenetes

kínok között töftött éjnek elmultakor reggel felé gya

kran minden fájdalom elenyészik és a Beteg csupán

a tapogatáskor érzi a tophus alkalmatlan jelenlétét.

Midőn a bujadög lefolytakor a csontnak állomá

nya romlik meg: akkor Exostosis syphilitica vagyon

jelen. Plenk az exostosist általyában ollyan daganat

nak irja le, melly a csont substantiájából támad, és

csontkeménységű. Az exostosis pedig függ a csonthár

tyának gyúladásos minéműségétől, melly a csontra is

elterjed, és a csont tápláltatásának saját megromlásá

tól, melly az efféle puhaságot és nyúlhatóságot szerzi.

Ezen baj a hósszúcsős csontokon szokott szármozni;

de a laposak sem egészen menttek tőle. Schmidt he

lyesen állítja, hogy a csontot a franczu ott bántja

rendszerint, a hol a substantiája legtöredékenyebb.

Az exostosis makacssága nem egyenlő; az a to

phus-hoz ebben 's holmi más tekintetben hasonló. Az

exostosisok gyakran a leghathatósb orvoslásnak is el

lent állanak, és a franczunak ki írtása után is mint

formabeli fájdalmatlan romlások megmaradnak; gyakran

pedig hamar megkissebűlnek és még a bujadög egyéb

történeteinek elmulta előtt elenyésznek. Ezen környűl

ményre a Beteg egész reproductiójában lévő munkás

ságnak energiája legtöbbet látszik tenni. Az éjjeli csont

fájdalmakkal eggyütt származó exostosis a bujadög'
-
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jelenlétét bizonyítja. Vannak ugyan minden franczu

nélkűl csupán sülyös dyskrasiából származó csontdaga

natok is: de mindeniket az e dyskrasia által bélyeg

zett testalkotás eléggé megválasztja. A sülyös exostosi

sok nem is valóságos csontdaganatok (tumores ossei),

hanem csak a hosszucsős csontok belső üregének meg

nagyobbodásai, melly mindég az állomány megromlá

sától függ. A görvényes exostosisok inkább a csontok'

végein és nyujtványain támadnak, és helyök rendsze

rint a kézláb és könyök izhajlásokban vagyon.

Az igen elhatalmazott bujadög történetei közzé

tartoznak még két, a magok tüneményeikre nézve el

lenkező formák is: csontoknak beteges merevénysége

(Anchylosis) , melly a későbbi esztendőkben a csont

töréseknek fölötte kedvez, és az izhajlásokban az an

chilosisnak saját formája gyanánt jelenik meg: és a'

csontok ellágyulása (osteosarcosis), melly a csontok

nak legnagyobb éktelenségeire nyujt okot. Az illyen

ellágyulás általyában minden exostosist többé vagy ke

vesebbé meg szokta előzni. -

A csontokon előforduló formák mindég a buja

dögnek késérőji gyanánt jelennek meg, nem nézvén az

előszöri franczura ; de leggyakrabban mégis a Lues

confirmata, melly a bujarák által hatott be az élet

mivűségbe, látszik eme történeteket magával hordoz

ni. A melegebb éghajlatok nem kedveznek ezen csont

nyavalyák kifejlődésének, és Schmidt-nek igaza le

het, midőn azt állítja, hogy amaz éjszaki lakosok,

a kik déli Francziaországban keresnek a megrögzött

bujadög ellen orvoslást, az éjjeli csontfájdalmaknak 's

egyébb ezekkel egybefüggő történeteknek enyhűlését

inkább a melegebb égaly' jóltévő befolyásának, mint

a franczia orvosok gyógyitalainak köszönhetik. Mert

hidegebb honnjokba lett visszatérésök után gyakran,

a régen meggyógyúltaknak vélt fájdalmak újra megje

lennek. -
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110. §. -

A buja dögnek (lues) mi volt a.

Már egy fölyebbi §-ban erintettük , hogy a fran

rzus anyag a visszapótlódás rendszerében, a mennyi

ce az életmivűség általa érdekeltetik, fölötte beteges

változást okoz, a' melly magát egy felűl a zsejtszövet'

megsemmisítésén való törekedés, és másfelül a bőrön

és csontokban való beteges munkásság ($uguriren) által

nyilván jelenti. Már az előszöri franczu tüneményei

erre mutatnak, ama két rendbéli történetek pedig a'

másodszori franczuban ezt tökéletesen bebizonyítják.

Hogy a franczu a visszapótlódás körét különösen

érdekli, ezt már Hunter gyanítá és Schmidt világo

san kimondá. Az ingerletességet és érzékenységet leg

tisztábban mutató életmiveket a franczu soha sem tá

madja meg közvetetlenűl. Ezt mondhatni leginkább a'

szivről, izmokról , üterekről, agyvelőről , gerinczve

lőről és az inakról. A tüdők az igen elhatalmazott

formánál részesülhetnek ugyan a franczuban, melly

ből illyenkor az úgynevezett franczus tüdőkórság tá

mad; de akkor is csak ezen életmivnek belsejét födöző

hártyás szövet szenved, nem pedig a tüdőknek tulaj

don ingereltethető edényes része.

Ez a visszapótlási körben (sphaera reproductiva)

való beteges törekedés teszi, hogy mind az, a mi az

általa okozott romlások saját munkássága által készűl

's elválasztódik, mint valóságos franczus ragadvány ,

az arra hajlandó személyeknél franczut támaszthat. Il

lyen a' fekélybeli szalonnás . evesség , a bőrrepedések

ből jövő csipős genyetség, a kedeszmirigyből való vi- ,

zes nedvesség, és a reves csontokból szivárgó, kozmás

szagú, sűrű kivalasztódás. Vannak ugyan ollyan orvo

sok, a kik Hunter-nak szintolly merész mint bizony

talan próbájira támaszkodván, a másodszori bujadög'
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productumait nem tartják ragadósaknak : de ezeknek

ellent mond a tapasztalás, valamint egy újabb észre

vett eset is az előbbi vélemény mellett szóll. Egy Be

teg ápolónak, a ki egy másodszori bujadögben 's a'

többi között az orrcsontok reves romlásában sinlődő

személlyel bánt 's ezt gyakorta kezein hordozta, úgy

hogy ennek be nem kötött ábrázatja a jótévő Apolga

tónak ábrázatjához ért, – egyszerre, a nélkűl hogy

e már öreg, és a nemi közösűlésre sem alkalmatos

és hajlandó embernek szemérem részein valami gyanús

- jelet lehetett volna észre venni, az ábrázatján az orr”

közeliben valamelly gonosz, szélesre 's mélyre hara

pozó szalonnás fekély, támadott, mellyen az előszöri

franczunak jelei olly nyilván megtetszettek, hogy töb

ben, a kik eddig kételkedtek, az efféle elragadhatás

ról tökéletesen meggyőződtek. De mind e mellett is,

meg kell engednünk, hogy az elragadás igen könnyen

megfogható okokból sokkal gyakortább történik az elő

szöri, mint a másodszori franczunál fogva.

Sprengel-nek tökéletes igaza van, midőn a vér

nek megfertőztetését a franczusoknál tagadja. Minden,

a mi az életmivűségben a franczus változások körén

kívűl készűl 's elválasztódik, nem franczus; íde tar

toznak a véren kivűl, minden, testből kitakarodott

nedvek, a' mellyek csak annyiban ragaszthatják el a'

franczut, a mennyiben azok közzé valamelly franczus

anyag keveredik, a mi csak ugyan a nyállal, hugy

gyal, tenyésznedvel, és téjjel gyakran megtörtén

hetik.

A franczusokon esett sebek szintúgy gyógyúlnak

meg mint az egésségeseken. A Callus formálódásakor

ez, ritkábban történik. Ha a lues confirmata-ban

sinlődőnél csont törik ez rendszerint igen lassan gyó

gyúl, többnyire csak a franczunak elhárítása után :

csak ekkor formálódik a forradás (callus) tökéletesen.

Ez is egy bizonysága annak, hogy a venusi betegség

*--- (-
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a vegyűlést és munkásságot, az ingereltethetőséggel

különösen felruházott és az egyszerű sebesedéseknél

kiváltképpen szenvedő izomalkotmányban, nem bántja,

hanem inkább a csontokat, mellyekben a' visszapótló

dás (reproductio) egyedűl uralkodik.

Midőn azt állítjuk, hogy a franczus Betegek ned

vességei a franczus változások körén kívűl nincsenek

megfertőztetve és nem ragadósak: akkor éppen nem

tagadjuk a tápláló nedveknek mennyiségi vagy miné

műségi megváltozhatásokat, kivált a minéműségi

arányosság igen megmásolva látszik; a nedvek nem

olly táplálók, nem olly formálók , mint az életmivű

ségre nézve kivántatik. A viselős franczus asszonynak

vére, a bujadögben szenvedő dajkának teje, nem ra

gasztják el a gyermekre a saját franczus betegséget;

de a gyermekök rosszúl táplálódik, elnyomorodik;

több gyermeki nyavalyákra, az ótvarra, rosszúl emész

tésre , sorvadásra, görvényre, ebagára, hajlandóság

adódik. Ezen értelemben a franczuban szenvedett atyá

nak vétkét is megsinlheti a gyermek, a nélkűl hogy

a tenyésznedv, mint ragadványos anyag, a magzat'

csiráját szármozásának első pillantatában megfertőztet

hetné,

111. §.

A z á l o r o z á s vagy i s á l buja dögről.

(Lues larvata.)

A bujadögtől sok orvosok annyira félnek, hogy

arról szinte minden makacs nyavalya ellőttök gyanut

gerjeszt. Egy már megholt híres orvos minden hosszás

nyavalyánál egész komolysággal ezt szokta mondani:

Quilibet praesumatur venereus, donec probet con

trarium E nagy félelem szülte az álbujadög ideáját,

mellyet sokféle képpen igyekeztek felvilágosítani,
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Többen azok közzűl, a kik a másodszori franczunak

kiúthetését több esztendei, a 106. §ban szorosabban

előadott, időre tették, azt hitték, hogy a ragadvány

megkötött állapotban ezen egész idő alatt a testben el

rejtve maradhat és csak azután üthet ki. De az illy vé

lemény meg nem állhat és semmi által be nem bizo

nyittathatik Mások azt vélték, hogy a franczu vala

melly más, tüneményeire nézve szokatlan, forma mögé

rejtezik, és midőn ezen nyavalya gyanánt különválva

(isolirt) áll elő, az álbujadög megfogatját határozza

meg; így adhatják p. o. a rüh, a kosz, vizelletbé

li bajok, szemgyúladások a franczus forma megfo

gatját, a nélkűl hogy a saját forma megismértessék és

helyesen orvosoltassék. Igenis vagynak illy álorczá

zatok, de ki nem látja, hogy itt az álorcza inkább

az orvos ítéletére, mint ezen tüneményre nézve áll?

Ha az illyen orvos a franczus alakzatoknak saját jelen

ségeit szorosan ismerné; ha az orvos az előrement tör

téneteket, kivált az előszöri franczunak tüneményeit

megfontolta volna, ha tudná, hogy a franczu Proteus

forma, melly külömbféle de mégis saját jegyekkel biró

alakzatokban jön elő, úgy a nyavalyát álorczájától

megfosztotta és gyógyította volna.

A franczunak más nyavalyaformákkal való bonyo

lódásait is gyakran amannak álorczájáúl vették, nem

gondolván meg, hogy a franczus ember ugyan azon

ártalmaknak van kitétetve, mellyeknek az egésséges,

hogy tehát más részint éles, részint hosszas nyavalya

fermák járulhatnak hozzá, mint: mindenféle hideg

lelések , a süly, a rüh, a köszvény, aranyérbeli

bajok , ée. Némellyek ugyan, tapasztalássok szerint

mondják, hogy a franczu jelenléte több, kivált éles

hideglelési formáktól, 's nevezetesen a hagymáztól (ty

phus) megőriz , és úgy látszik, hogy e formában egy

a fontanellákéhoz hasonló helytartó munkásságot ke

restek: de valamint ezen utolsók nem mindég őríznek
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meg bizonyosan , úgy a bujadög sem. Az utolsó jár

ványban (epidemia) elég példa volt, a hol a franczú'

mentő ereje nem használt. Midőn valamelly már meg

évő bujadöghöz járul gonosz féle hideglelés, akkor ez

igen veszedelmessé lesz. Ennek oka tagadhatatlanúl a'

reproductiónak az előbbi \ban említett millyenségi meg

változásában vagyon. -

A megerősödött bujadögnek egészen tulajdon álor

czája függ egy e' nyavalya egész orvoslására nézve igen

fontos környűlménytől, attól t. i. hogy a már igen

elhatalmazott bujadögnél az életmívűségnek reprodu

ctiva rendszere a maga legbelsőbb életében 's munkál

kodásában annyira meg van sértve, és az alája rendelt

életmivek vegyűlésekben és munkájikban annyira meg

változva, hogy az egésség gyakorta holtiglan megcson

kulva marad. Illyenkor fölötte vígyáznia kell az or

vosnak, hogy egy felül ne tartson minden rosszúllé

telt az álbujadög nyomának, és más felűl semmi arra

mutató valóságos tünemény el ne kerülje figyelmét.

Megtörténik ugyan, hogy némelly másodszori fran

czus történet, sőt előszöri forma is nevezetesen a bu

jarák, mint tünemény megszűnik, a nélkűl hogy ezért

a bujadög meggyógyúltnak tartathassék. Elég korán

áll osztán vallamelly más tünemény elő, hogy, ha

sikeres és czélarányos eszközök nem használtatnak,

egy új még rosszabb történetnek engedjen helyet. Ezen

állapotot, a' melly egy franczus tünemények megszüné

se és egy másiknak lassan de észre vétetlenűl haladó

szármozása közben, az elfogódott és vigyáztalan meg

vígyázóra nézve gyógyúlásképpen látszik, lehetne némi

tekintetben igen helyesen dlbujadög-nek nevezni.

*

112. §. .

Előre m o n d á s a buja d ö g n é l.

A bujadögnél való jóslat igen nehéz, és csak a

formának általyában, és lehető irányzásainak szoros
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ismérete különösen, határozza meg a nyavalya kime

netelét néminemű hihetőséggel. Leginkább a követke

zendőkre kell a jóslásnál ügyelni : A kimenetelt ki

váltképpen a Beteg szerkezete és kora határozza meg;

mennél erősebb és tápláltabb a személy : annál kön

nyebb az orvoslás 3 mennél érzékenyebb és gyöngébb

a személy, annál makacsabb a franczu. Minden bo

nyolodás más nyavalyával, kivált valamelly más meg

rögzött dyskrásiával, a gyógyúlást fölöttébb nehezíti.

Az életkorra nézve úgy tapasztaltatik, hogy a közép

korú erős személyek könnyebben gyógyúlnak, mint

az öregek és gyermekek. A nyavalyának tartása és az

életmivűség egész életéhez való létele, és mélyen gyö

kerezése, igen fontosak az előre mondásra nézve. Men

nél kevesebbig tartott a betegség; annál kedvezőbb az

előre mondás. Az előszöri franczu is könnyebben gyó

gyúl, mint ha már másodszorívá vált. Ha a másod

rendbéli tünemények ütnek ki; kivált ha mély rom

lások, nevezetesen csontok revessége van jelen a fej

nek jelesebb részein, a kaponya fenekén, a gerincze

ken, a szemgödörben 's a' t. akkor a Beteg élete is

veszedelemben forog.

Hansonló rosztól félhetni, ha makacs franczus fe

kélyek a nagyobb edényekhez közel harapoznak szé

lyel, s ekképpen halálos vérzésre adhatnak okot.

Az évszakaszok is különös befolyással vannak a'

franczu gyógyúlására : télen nehezebben történik, mint

nyáron. Az enyhébb éghajlatnak jóltévő behatásáról

már emlékeztünk. Az utolsóra nézve bizonyságúl szol

gálnak Ferguson-nak a portugalliai ármáda kórházai'

fő felvigyázójának jegyzetei (lásd: Med. chir, Trans

actions Vol. IV. 1810.) E szerint a franczu Portugal

liában igen szelíden múlik, úgy hogy a legiszonyúbb

eredeti fekélyek sem terjednek tovább, és a bujadög

nek másodszori formáji legfölyebb is csak franczu elle

nes fafőzetet, és csupán a csontfájdalmak kivánnak
*

v

+
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valami fölötte csekély mennyiségü kénesőt; holott az

angoly ármádákban, 's általyában az egyesűlt király

ságokban a franczu a legrettentőbb alakban jelenik

meg- • -

A természet önnön munkássága által ezen nyava

lyát nem látszik, elháríthatni; rendszerint tehát a'

mesterség tárgyává lesz. Egyes megvigyázatok szerint

az öngyógyúlás is lehetségesnek látszik ugyan; mind

az által ez fölötte ritkán eshetik, és csak a nem töké

letesen kiképződött franczunál.

Mivel a tapasztalás szerint mind eddig hathatósb

és biztosabb szer a bujadög ellen, a kénesőnél (hi

ganynál), nincsen; kik 1 átlátja, hogy mind azok, a

kik a kénesőt fölöttébbi érzékenységök vagy különös

természetök miatt el nem szenvedhetik, avagy a kik

nél a kénesővel élés hamar nyálfolyást gerjeszt és így

a megkívántató orvoslást lehetetlenné teszi, igen fél

helnek a franczu miatt. -

A kéncsőről még az előre mondásra nézve meg

kell jegyezni, hogy az avval való fölösleges vagy czél

aránytalan élés is igen káros következéseket vonhat

maga után.

Ha a mélyen ható franczus romlásoknál az orga

nismus' belsejében az életmiveknek valamelly beteges

állapotja fejlik ki (labes organi); vagy sorvasztó hi

deglelés járul hozzá : akkor a bujadög veszedelme még

nagyobb.

A fontosabb és mély gyökeret vert franczu miatt

a terhes asszonyok vagy idétlent szülnek, vagy igen

gyönge és nyomorúlt gyermeket hoznak a világra.

Ennél az egész életet annyira megható nyavalyá

nál amaz orgános romlásokat is tekintetbe kell venni,

mellyeket az külömbféle életmivekben maga után szo

kott hagyni. Ide tartoznak a franczuban szenvedett

személyeknél néha megjelenő keményedések a zsejtszö

vetben, mellyek gyakorta igen messze terjednek, és
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az inak' substantiájában való vastagodások. Cirillo (I.

praft, Bemer?, über Nie penerifájt $rantjeiten pag. 134.)

egy emberben, a ki halála előtt több ideig az alsó vég

tagjaiban franczus csontfájdalmakban szenvedett, az

inakat ezen helyeken háromszorta vastagabbaknak ta

lálta, mint rendes állapotban.

A franczu makacsságáról és lassu meneteléről való

számos példákat se felejtse el a jósoló orvos. San

chez-nek ugyan nincs igaza, midőn a bujadögnek ká

ros következéseit a hatodik, sőt az ötödik nemzésig is

felviszi: azonban való, hogy nyomai igen sokáig meg

maradnak.

Minden egyenes formák magokat tartós makacssá

gok és gonosz neműségök által külömböztetik meg. A'

vele járó szemgyúladás a látást mindég veszedelemmel

fenyegeti; rontólag hat mint formájára, mind munkás

ságára a szemnek. A csontrevességtől okozott romlá

sok a franczunak legszomorúbb következései közzé tar

tozik. Amaz éktelenségek, mellyek illyenkor az ábrá

zaton látszanak, legtöbbnyire az orrcsontoknak és a'

homlokcsontnak reves romlásaitól szármoznak. Azon

ban illyen éktelenségek a Gummi és Nodus formák

után maradt ripacsok által is okoztathatnak; ezen utol

sók legtöbbnyire a szemgödörnél találtatnak. A száj

padlás csontjának revessége és a nyelvcsapnak az eve

sedés miatt elveszése, a beszéllés és nyelésre nézve ve

szedelmesek. Ha a revesedési romlás okozta nyilás nem

nagy, akkor idővel az minden úgynevezett dugasz (ob

turatorium) nélkűl is öszveforrad. -

Minden kinöveteken, foltokon és fakadékokon ki

tetszik azon franczus tulajdonság, hogy mindnyájan

igen hajlandók az újra meg újra támadásra. Ha a fran

czu valamelly czélarányos belső orvoslás által el nem

haríttatik: semmi helybeli szer ki nem írtja a mindég

újra termő mindenféle kinövéseket; sőt az égetés és
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elvágás sem gátolja meg bizonyosan azoknak visszaté

rését.

- -* :
**

113. §

A Buja dög or vo sol ta tá sa:

A bujadögnek első megjelenésekor tett orvoslási

próbák kezdetben olly szerencsétlenek voltak, hogy

az Orvosok, minekutána sokféle szereket adtak volna,

bele unván a gyógyításba, ezen Betegeknek ápolásáról

egészen lemondottak és őket a hivatlan kurusolókra

és himpellérekre hagyták, és ezt annál nagyobb jussal

vélték cselekedhetni, midőn Sennert idétlen ájtatos

ságból ezt a nyavalyát az elkövetett bűnért való nyil

vánságos isteni bűntetésnek, és a nyavalya eltávozta

tása és orvoslása végett tett próbákat vakmerő gonosz

ságnak tekinté. A felvilágosodott Fallopius Gábor

másként gondolkodott és Sennert-nek félszeg állítá

sait igyekezett megczáfolni. -

A bujadög ellen használt legelső szerek az akkor

még közönségesen uralkodó oskola szelleme szerint vol

tak. A mint az Orvos a nyavalya taplóját a vérben,

az epében vagy a nyálkában (torhában) kereste, a'

szerint érvágást, oszlató vagy gyöngén hajtó szereket

rendelt. Későbben a viperákat jol kiválogatva és kü

lönösen elkészítve adták a franczus Betegeknek. Utóbb,

midőn az Orvosoknál az úgynevezett Alexipharmaca

voltauak keletben, izzaszto szerekkel dolgoztak; az

izzasztó almáriomoknak kelle minden Betegeket meg

gyógyítaniok. Belső szerűl e végre különösen a Gaják

használtatott, mellynek fáját és héjját egy bizonyos

Odello hozta, a mint mondják, legelőször Europába

és a gyógyszerek közzé. :

Minekelőtte, a Kéneső a franczu ellen használtat

nék, már régen éltek vele az Orvosok a sokáigtartó

bőrkiütések és különösen a rüh ellen; Petrus Pintor
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nak egy akkori öreg tapasztalt, és VI-dik Sándor ud

varában volt Orvosnak írásából is , a' melly 1500dik

ban Rómában jött ki és a bujadögről a legelső és leg

ritkább monographiák közzé tartozik, nyilván meg

tetszik, hogy akkor a kénesőír' békenése és a kéne

sővel füstölés az új nyavalya ellen használtatni szokott

szerekhez tartozott. - • •

„Két Fördős (Bader) volt, a mint mondják, a'

kik a' Impetigo-ról a bujadögre következést huzván,

ezen utolsó ellen belsőképpen kénesőt legelőször meré

szeltek adni. Egyik ezen Fördősök közzűl, kik csupán

Barbae tonsores név alatt említtetnek, félvén a rosz

következésektől, a kénesővel való orvoslást abba hagy

ta; a másik pedig ez által magának pénzt és tekinte

tet szerzett. Berengarius látta ekképpen orvosoltatni

a bujadögöt, és ő ajánlá ellene legelőször a kénesőt.

De csak Joannes de Vigo adá elsőben ezen szert bel

sőképpen, és azért méregkeverőnek hivták őtet. Az

Algieri és Tunisi tengeri rabló fejedelem, Barbarossa

által 1537-ben ismeretesekké lett és Első Ferencz fran

czia királytól használt pilulák voltak a legelső híres

kénesőszer a franczu ellen. Állottak durva kénesőből,

a' melly terpetinnel és liszttel dörsöltetett öszve.

114. §.

A kénes ő” m u n k á la tj á r ó l va ló n é z e t e k

* * * á lt a ly á b a n.

Nem fogjuk mi a kéneső munkálatjának korábbi

magyarázatjait az emberi életmivűségre nézve felhor

dani, mivel meg vagyunk győződve, hogy már ma

senki sem fogja többé ezen szernek franczu ellenes hat

hatóságát annak nehézségében, hashajtó tulajdonságá

ban, a Hugyaghoz való atyafiságában, vagy egyéb »

a régibb Humorálpathológoktól, Jatromathematiku

soktól vagy Chemikusoktól gyanított tulajdonságban ke
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resni; csupán azon nézetre fordítjuk figyelmünket,

melly a' Brownianismus uralkodásakor születvén, so

kaknál mostanáig is magát föntartja; ezek a kénesőnek

gerjesztő munkálatot tulajdonítanak, és többen ezt még

az által igyekeznek meghatározottabban kimagyarázni,

hogy a kéneső gerjesztő tulajdonságának legközelebbi

munkálatjáúl az úgynevezett kéneső-hideglelést veszik

jel, , mellynek a bujadög” gyógyúlását is tulajdonít

fák. A mi Brow-nak oskoláját illeti, abból sok jó

kerűlt ugyan ki, és bizonyos, hogy az újabb orvostu

dománynak emelkedésére nézve hatalmas rúgó voIt;

azonban még sem tagadhatni, hogy a mennyiségi

scala az orvosszerekre nézve, a millyenségi aránynak

tekintete nélkűl mindég nagy hiba marad. Ez a többi

között kiváltképpen a Kénesőről is igaz, mellynek az,

életmivűséghez való arányosságát soha sem lehet csupán,

mennyiséginek és annál kevesebbé csupán gerjesztőleg

felvenni. A részrehajlatlan tapasztalás tanítja, és Supe

diaur különösen észre vette és feljegyezte, hogy a'

kénesővel élés az úgy nevezett tonikus, erősítő és tisz

tán gerjesztő szerekkel se hogy öszve nem fér. Az ol

lyan Orvosok, a kik Chinát, vasat, erősítő és ger

jesztő fördőket és hasonló izgató szereket kapcsolnak,

<öszve a kéneső orvoslással, önnön magok vetnek aka

dályt a gyógyúlásnak. - -

Göden állítása : hogy a kéneső a bujadögöt azért

gyógyítja meg, mivel az eleven ázalék, férgeket meg

öli, mellyek az ő véleménye szerint a franczus ra

gadványt képzik, elmés ugyan de be nem bizonyíttat

hatik : általyában a Pathologia animata soha sem

kapott szerencsére , és ki is akarná megmagyarázni,

hogy a bujadögnek gyógyúlása a kéneső által szint

úgy történik, mint a tetvek megöletése a kénesőír

által ?

A Kénesö munkálatja a cohaesiót (öszvefüg

gést) kevesíti, és ennél fogva a beteges visszapótló
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vagy reproductiva munkásságot határba szorítja;

ezen nézet a természetből származott, és a tapaszta

lás által naponként megbizonyodik. A nyálfolyás leg

főbb tünerhénye a felbomlott cohaesiónak, de a gyó

gyúlásra éppen nem szükséges feltétel. Mert jóllehet a'

franczu' orvoslásakor a kénesőt mind addig adjuk is,

míg a nyálfolyásnak első nyomai nem látszanak; mind

azonáltal ez csak azért történik, hogy a kéneső be

hatásáról bizonyosak legyünk, nem pedig ama nyil

ván hibás theoria szerint, mintha a tartós nyálfolyást

a bujadög gyógyítására nézve elkerülhetetlenűl szük

ségesnek tartanók.

A hideglelés, melly a nagyobb mértékben lévő

nyálfolyáshoz kapcsolódik, az illyenkor együttszenve

dő ingereltethetőségnek következése szokott lenni; és

mindég jelen vagyon, ha mirígyek dagadnak meg és

colliquatiók állanak be. Ezt az úgy nevezett kéneső

hideglelést némellyek a' bujadög” gyógyúlására mindég

szükséges feltételnek tartják, de helytelenűl; mert,

a' mint a tapasztalás naponként tanítja, a bujadög a'

nélkűl is jól és alaposan meggyógyúl fölötte gyakran.

Azon tulajdonsága által, hogy az életmíves test

nek cohaesióját kevesíti, a kéneső a bujadögnek mil

lyenségileg (qualitative) tétetik ellenébe. A bujadög

nek mivolta ugyan is áll a rendetlen formáltatásoknak

beteges bujanövésében és a test külsejére való huza

mos bujálkodó tolakodásában, miként a franczura tar

tozó valamennyi formák nyilván bizonyítják. Mivel

pedig a Kéneső a cohaesiót kissebbíti 's ez által a re

productiva munkásságot határba szorítja: ebből meg

magyarázhatni, miként tartóztathatja ezen beteges for

máltatásokat, és háríthatja el a már megtörtént vál

tozásokat. Következik ebből az is, hogy semmi úgy

nevezett tonikus és öszvehuzó szerek, mellyek a' co

haesiót nyilván nagyobbítják, a kénesővel öszve nem

férhetnek. Azon tetemes haszon is, mellyet több ké
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esőkészítmények a hártyás gyúladásoknál és a nyirk

rendszerben a fölöttébbi gerjesztés miatt származott

más betegségeknél hajtanak, derék bizonyságára szol

gál az általunk előadott nézetnek, a kéneső munkálat

járól. Annak okát, mért nem szabad a külső gyúladá

soknál kénesőkészítményeket rendelni, szintúgy inkább

a kénesőnek cohaesiót kissebbítő, mint sem gerjesztő

tulajdonságában kereshetni. Amannál fogva a rágó ké

szítmények szétrontólag munkálnak, és a gyúladás ál

tal úgy is nagyon szenvedő életmives masszának öszve

függését erőszakosan elbontják.

115. §.

A külömböző kéneső készítményeknek

k ü l ö n ö s mun kál a tjo k r ó l. - :

Háromféleképpen használtatik a kéneső, mint hi

gacs, mint higag és mint só. Mind a három alakban

ugyan fő munkálatja a kénesőnek az öszvefüggés ke

vesítése: mind az által a figyelmes megvigyázó előtt

tudva lészen, hogy e három külömböző formában,

külömböző módosítások jőnek elő a kéneső” munká

latjában. A tapasztalás szerint, a higacsok (félmeszek)

inkább nyálfolyást, a higagok (tökéletes kéneső me

szek) pedig inkább hasfolyást gerjesztenek; ellenben

a sók bővebb hugyelválasztást könnyebben okoznak,

mint nyálfolyást. Ezen észrevétel igen fontos a kéne

ső rendeltetésére nézve, a hol nem csak a Betegnek

individuális szerkezetére, hanem külső környűlményei

re is kell tekinteni,

116. §.

A k é n eső vagy is h ig a ny” al kal maz ta tá

sá n a k k ü l ö m b féle m ó d ja i.

A' kénesővel való belső élés kétség kivűl minden

más módokat fölyűl múl; csak különös környűlmé

12
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nyek és elháríthatatlan ellenjelentések tilthatják ezen

alkalmaztatás módot, a midőn osztán az Orvos azt kül

sőképpen fogja így vagy amúgy haszonra fordítani. A'

kénesővel élés tiltó gyógyjelentéseket egy tulajdon

§-ban fogjuk előhordani.

A kénesőnek külső alkalmaztatása mostanáig sok

féle változtatásokon ment által, a mint ezeknek fel

találójik a magok meggyőződések szerint, vagy a tör

ténhető ártalmaktól való félelem miatt, vagy végtére

újítani kívánásból, e vagy ama módot jobbnak tar

tották,

Először is itt a bedörzsölésről fogunk szóllani, mi

dőn t. i. a kéneső a test színének valamelly részére,

kivált a végtagok belső lapjára bekenetik, melly végre

a szürke ír leginkább ajánltatik. Ezen mód a legré

gibb, és ma is az ollyan esetekben, a hol a kénesőt

belsőképpen adni nem lehet, javallásra méltó, csak

hogy igen vesződséges és ezért gyakorta nem alkalmaz

tatható. Franczia országban igen lábra kapott és nagy

szer (grand reméde) név alatt isméretes. Ezen, most a'

legszorosb diaetával egybekapcsolt, és Louvrier kú

rája vagy éheztető orvoslás névű methodust, Osbek.

Weigel, Trafvenfeldt és Rust tették az újabb idők

ben híressé és kelendőbbé. Azon állítás, hogy ez a'

kúra a kénesővel élés mellett a felszívódást fölöttébb

szaporítja és a chylificatiót 's reproductiót egyszerűb

bé teszi, és ennélfogva a Higany legkissebb részecs

kéjinek felszívódására és specifikus erejének munkál

kodhatására okot nyújt, a nélkül hogy mellékhatásai

val az inaknak ártana, – tetszés szerint való ugyan,

de nincs fontosság nélkűl. - -

Louvrier-nak e most dícsért kenőkurája, a mint

azt Rust a Betegeknek tulajdon környűlállásaikhoz

képest előadja, itt igen gyakran és mindég a legjobb

foganattal használtatott. Általa legtöbbnyire tökélete

sen meggyógyúlt a nyavalya, jóllehet egynéhányszor
-

*

*/
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szükséges volt ezen orvoslást ismételni is. Csak két eset

ben szerzett csupán könnyebbűlést, de ollyant, mel

lyet mind a két Beteg köszönettel megismért. Egy sze

rencsétlen, kinek nyakgerinczeit már a franczus csont

fene ette, és a torok” hátulsó falán már ki is látszot

tak, ezen mód által szabadult meg. A felőle szerzett

tapasztalások szerint az igen elgyöngűlteket, már sor

vasztó hideglelésben, aszukórságban szenvedőket, ezen

kúra alá fogni nem tanácsos, másként az illy Betegek

nek végső feloszlását siettetné.

Említjük itt Cirillo-nak orvoslásmódját is, a ki

a kénesőt, különösen a rágó sósavas higagot a talpakra

javasolja bedörzsölni. Ezen könnyen elmaradható me

thodus leginkább déli olasz országban van szokásban.

Cirillo szerint minden estve a talpakba egy ne

hezék (drachma) dörzsöltetik a következendő írből:

Rp. Hydr. muriat corros.

Ammon. muriatici, singul. dr. j.

Axungiae porci unc. j.

M. tere per nycthemeron.

Végtére a kénesőt, nevezetesen az enyhe sósavas

higacsot, a foghusba is szokták bedörzsölni. Clarke

és Cruischank voltak ennek, az angolyoknál még szo

kásban lévő, nem csak fölösleges de nem is biztos me

thodusnak ajánlóji. Brera efféle bedörzsölésekkel nem

csak a foghuson, hanem más helyeken is a nyirkedé

nyek menttében haszonnal élt.

A bedörzsöléseken kívűl még más külömbfélekép

pen is fordíttatott a kéneső haszonra; kivált a Che

valier és Thiuillier által igen dícsért kénesőfüstölések

voltak annak előtt szokásban; e végre a nyers kéne

ső vagy a fekete higanykenet (9)terfurial 9to5r) vagy

a czinobriom használtatott. De ezen mód szintolly ve

szedelmes mint kétséges, és veszedelmessége miatt mél

tán veszté el polgári jussát. Már ma, midőn Galékén

füstölési készűlete, ha jól és czélarányosan alkalmaz
4
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tatik, a tüdőket az ártható gőzöktöl tökéletesen meg

őrzi, lehet a kénesőfüstöléseket is az igen makacs ese

tekben és a hol a híganynyal való belső élés tilalmaz

tatik, haszonra fordítani. Illyen készűletet állított fel

Biett a St. Louis nevű kórházban, holott a kéneső

füstölések a chronikus bőrnyavalyák ellen, kivált ha

franczussal elegyesek, igen jó sikerrel alkalmaztatnak,

Párishan egy Baume nevű Gyógyszeres a rágó só

savas higag olvadékát fördőül ajánlá a bujadög' or

voslására. Harmincz fördőt akármelly Betegnek kigyó

gyítására elegendőnek mond, De Horn ezen fördőket

különösen a fekete epés személyekre nézve, a' kik in

beli bajokra hajlandók, ajánlja. Azonban a tapaszta

lás nem sokára ennek a fölötte kétes methodusnak

elégtelenségét is bebizonyítá. A legújabb korban Caffé,

egy Párisi Orvos, ismét próbát tett ezen fördőkkel,

és külömböző éghajlatok alatt és más meg más eszten

dőtájban használtatta azokat. O azt állítja, hogy a'

sublimátfördők a legmakacsabb franczus történeteket

tizenkét nap alatt elhárították. Elejénte egy fördőbe két

nehezéknyi rágó sósavas higagott adott, és utóbb többet

is. A fördőket még a meggyógyúlás után is egy ideig

folytatta, de kevesebb sublimátot adott beléjök, #

mint a Beteg kigyógyúlni látszott. Ide tartoznak az

újabb időkben Wedekind által magasztalt sublimát

fördők is. -

Roger a sublimátnak lenmagfőzettel vegyített ol

vadékát klisztérűl ajánlotta a bujadög ellen. A Betég

napjában két illyen klisztért kapott. La Font, de

Horn, Buchan és Lefebure dícsérék ezen methodust,

általa a legsulyosabb franczus történetek mondattak

meggyógyulni. Gardane mondott ellenök legelőször,

és ezen klisztéreknek elégtelen voltokat helyesen vítat=

ta. Most már egészen elvagynak hagyva,

Bizonyos Cortilio, belűl higanyírrel megkent na

drágot javasolt folyvást a testen hordozni. Ezen me
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thodus nyilván mutatja Feltalálójának hajlandóságát a'

rendkivűl valókra, és nem is jöve szokásba többé.

117. §

A franczu gyógyítására fo r d í t t a t n i szo

k ott h ig a csok (kéneső-félmeszek).

A ma szokásban lévő Félhiganymeszekhez tarto- .

zik először a szürke higanyír, Ungtum Hydr. cine

reum Pharm. borussicae. Ez készűl 8 unczia ürűfagyu

val öszvedörsölt 12 uncziányi eleven kénesőből: melly

hez a keverés után még 10 unczia disznózsír és egy ne

hezék czitrom olaj vegyíttetik. Ezen ütolsó hozzátétel

nem olly ártalmos ugyan, mint az előbb közibe vegyí

tett terpetinolaj azonban mégis jobb az efféle Írekhez

semmi aetheres olajokat nem adni, mivel ezektől meg

csipősödnek és a Betegek" bőrét könnyen gyúladásba

hozzák. Sokkal jobb a tehetősebb Betegek számára,

a disznózsír helyett kákao-olajt venni, így az Ír szelí

debb és a használásra alkalmatosabb lesz.

Ezen Írt többnyire a végtagok belső lapjára szok

ták bedörzsölni, naponként vagy minden második har

madik napon 1/3 nehezéktől 2-ig, a szükséges vigyá
zatt mellett. -

Ezen methodus ollyankor ajánltatik, ha a Beteg

nek emésztő életmivei olly gyöngék, hogy a kénesőt

még mákonnyal sem bírják meg, vagy ha hasmenésre

való hajlandóság vagyon jelen. Ugyan azt több Orvo

sok a csontfájdalmaknál is eleibe teszik a kénesővel

való belső élésnek, a mit a tapasztalás is sok esetek

ben igazolni látszik. - -

E” bedörzsölések sok nehézséggel járnak, a Beteg”

részéről igen nagy vígyázást kivánnak; télben nehezen

alkalmaztathatók, és illő vígyázat és a kéneső készít

ményeknek ismérete mellett legtöbbnyire a belső hi

ganyorvoslás által kipótoltathatik. Nem tagadhatni mind
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az által, hogy a Rust-tól (l. Rust's %Ragain 1ten öans

bcê 3tcê 3eft, pag. 354.) ajánlott methodus, a franczu'

régibb formájinak orvoslására, fölötte foganatos, és

nem csak a most említett környűlmények között, ha

nem más megrögzött, és a reproductióban mélyen gyö

kerezett nyavalyáknál is követésre méltó. Több sze

rencsés tapasztalások bizonyítják ezen orvoslásmódnak

hathatósságát, mellyet azonban soha sem lehet a fran

czu eredeti formájinál, sem a most kezdődő bujadög

nek csekélyebb tüneményeinél javasolni, és általyában

nagy vígyázással kell használni,

A közönséges orvoslásnak előmozdítása végett ezen

ír kissebb helyeken is dörzsöltetik be. Így a megda

gadt mirígyeknél és a mellékherék feldagadásakor, a'

midőn is a bedörzsölés a czombok belső felén törté

nik; a tophusoknál és, egyéb franczus daganatoknál,

csak hogy itt gyakran a mákonnyal pótolt higacsos ta

pasz fordítatik inkább haszonra. E most nevezett flas

trom készíttetik 24 unczia egyszerű ólomglétflastrom

ból, 6 unczia sárga viaszból, 8 unczia kénesőből, és

4 unczia terpetinből. Elsőben a flastrommassza a sárga

viasszal öszve olvasztatik, és a terpetinnel előbb egy

bedörzsölt kéneső hozzá tétetik. A higanyos tapasz ösz

vetétele a következőképpen történik: -

Rp. Empl. hydr. cinerei unc, j.

Opii puri dr. j.

Malax, -

Egy más igen ismeretes és szokásban lévő kéneső

készítmény a Mercurius solubilis Hahnemanni (hu

gyagos higacs: Hydrargyrum oxydulatum nigrum :

Pharm. novae). All higanyból, melly választóvízben

felolvasztatván, tiszta folyó hugyaggal veretik le. A'

színe haragos fekete, és puha, poronyú tapintású. Leg

inkább belső haszonra való, de illyenkor (feltalálójá

nak állításával ellenkezőleg) könnyen nyálfolyást ger

jeszt. Mind azon által egy igen derék készítmény, mel
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lyet fél grántól egyig napjában két vagy háromszor

leginkább porformában adni be az előszöri franczu, 's

kivált a bujarák ellen, és a másodszori franczu kez

dődésekor, igen ajánlásra méltó.

Rp. Hydr. oxydul, nigri gr. vj.

Pulv- Op. thebaici gr. jv.

Lap. Cancr• ppt, gr. xxiv.

Sacchari albi dr. iij,

M. divide in pulv. aequales Nro. xij.

D. Sig.

Napjában 3-szor 1 por vétessék.

Ezt még bedörzsölésre is ajánlották, de mivel a'

testnek részét, a hova bedörzsöltetik rútúl befeketíti,

a Betegeknél nem mindég alkalmaztatható, és azon ki

vűl is a szürke higany ír által könnyen kipótoltatik.

Ezt pedig annál szükségesebb cselekedni, mivel nagy

árra miatt külső haszonra nem mindenütt vehetni elő.

Az újabb prussiai gyógyszertárba felvett - fekete

higanykenet (hydr. sulfuratum nigrum) áll egyenlő

résznyi higanyból és kénből, mellyeknek öszvedör

zsöltetésekor szármozik a higacs. Ezen vegyítés által a'

kéneső ereje igen meggyöngűl és azért a franczus for

mák ellen nincs is bizonyos foganatja. Némellyek ugyan

kétségbe hozzák, hogy a kén ezen öszvetételben a kén

eső erejét megkissebbíti és ennek más irányt adhat.

De a tapasztalás bizonyítja, hogy egyetlen egy fontos

franczuforma sem gyógyúl meg az efféle öszvetett sze

rek által, és hogy ezek általyában csak igen ritkán ger

jesztenek nyálfolyást. Még a calomel is, ha kénnel

vegyítve adatik, (melly öszvetételt a tisztán gyúladá

si formáknál, a hol calomel kivántatik, különösen a'

kankunál, már ajánlottuk) csupán szaporább székürű

lést okoz, de soha nyálfolyást nem, mellyet, kén nél

kül, a továbbig vett enyhe sósavas higacs mindég sze

kott gerjeszteni. - -
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A fekete higanykenet azonban mind e mellett is

egy igen derék készítmény marad, és a régi bőrkiüté

sek 's más megrögzött gyanus bajok ellen, mellyek a'

görvényes, ebagás és hasonló dyskrasiáktól függnek,

hathatós szer léend. Lehet az egy vagy másfél eszten

dős gyermekeknek belőle napjában 2 vagy 3-szor egy

gránt beadni, A Felnőtteknek fél scrupulust is lehet 2

vagy 3-szorra beadni naponként. Mind az által az újabb

időkben ez a készítmény, valamint a következendő is

több esetekben csak akkor vétetett haszonnal, ha már

előbb más kéneső készítmények szinte a nyálfolyás

megjelenéséig adattak, és holmi gyanús tünemények,

a kénesővel való tovább élést még megkívánták.

Hasonló orvoslási de hathatóbb erővel bír a dár

danyozott higanykenet is (Hydr. stibiato sulfuratum)

melly 2 résznyi nyers piskolczból, egy rész tiszta kén

esőből és ugyan ennyi tisztított kénből készíttetik. A*

fejkosz, franczus rüh, gyanus szümölcsök és foltok

ellen gyakorta kitünő haszonnal adatik ezen szer. Be

lőle a Betegnek szint annyit adhatni, mint az előbbi

ből. |

Rec, Pulv. res. nat. Guajaci

Hydr. stibiato sulfur. singul. dr. 6.

Sacchari albi unc. iij. -

m. divide in pulv. aequales :

Nro. xij.

D. Sig. Napjában 3-szor 1 por vétessék.

A többi kéneső készítmények, mellyekben higacs

vagyon, részint bizonytalan foganatúak részint fölös

leg valók. Illyenek: a Plenk mézgás higannya, a*

Merc. saccharatus, alcalisatus, ée. -

118. §.

A K é n e s ő s ó k.

Jóllehet a kéneső csak a legtöményebb savanyak

ban felolvadható: még is igen sok savanyakkal (savak

*

#



1S5

- l) egyesűl, és innét készűlnek annyi kénesősók, mel

lyeknek nagyobb vagy kissebb hathatóssága részént a'

savval egyesűlt kéneső több vagy kevesebb savulásá

tól, részint ugyan annak rágósságától függ, -

A fojtósavas higacs (Hydr. nitricum), a' kéne=

sőnek tiszta fojtósavban lett felolvadékja. E készít-"

mény nálunk jégformában erőszakossága miatt nem "

használtatik. Az új gyógyszertár *) egy unczia tiszta

higanynak elegendő tiszta fojtósavban lett olvadékját

ajánlja. Ehez osztán annyi lepárolt víz vegyíttetik,

hogy az egész öt uncziát nyomjon. Ez most az úgyne

vezett feleresztett fojtósavas higacs (Liquor. Hydr.

nitrici). Mivel pedig igen bomlékony (#erfc66ar), azért

minden hozzá tett pótolék nélkűl kell azt rendelni,

és lepárolt vizzel vétetni be. Elejénte belőle napjában

kétszer csak egy csöpp nyujtatik a Betegnek, utóbb

5 – 6 csöppet is adhatni. Mellette könnyű hus és téje

ledelekkel éljen a Beteg. Az igen gyönge egésségű, vagy

vérpökésben szenvedett, úgy az aszukorságos személyek

nek is főlötte vígyázva kell ezen készítményt adni.

A' ki a' fojtósavas higacsot jégformában, mint Au

gustzn (Pharmacop. extempor.), inkább szereti ren

delni; az kövesse Augustin-nak a megjegyzett helyen

leírt methodusát, vagy adja pilula formában, a mint

utóbb a rágó sósavas higagnál említeni fogjuk.

A megrögzött, és a reproductiva körnek életébe

mélyen hatott franczunál, gyakran ez csudálatosan a'

legerőszakosb történeteket hárítja el; leginkább pedig

a makacs fekélyekre és a második sorbéli tünemé

nyekre illik ezen szer. Külsőképpen mosdóviz képpen

is használtatik, lepárolt vizzel feleresztve. A híres

Ungv. hydrargyri citrinum-ban is hasonló készítmény

a fő állató rész. Ugyan ehez vesznek egy unczia kén

esőt, mellyet elegendő fojtósavban felolvasztván egy
font disznózsírral vegyítenek. • • •

*) Mindenütt a borussiai értetődik, – A fordító.
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A rágó sósavas higag (Hydr. muriaticum cor

rosivum) egy a kénesőnek tömény kénsavban felolva

dása és a konyhasónak elbomlása által, emennek szík

agja és amannak kénsava közöt lévő atyafiságos von

zódásánál fogva származott készítmény. Ezen szer a'

bujadög ellen való leghathatósb orvosságok közzé tar

tozik; és minden kéneső készítmények között legtöbb

ször is élnek vele. Munkálása gyors és bizonyos, de

hosszasabban élni vele nem tanácsos; valamint a bete

ges személyeknél is nagy vigyázást kíván. Különös te

kintetet érdemel más szerek fölött azért is, mivel a'

vele élő Betegnek semmi igen szoros életmódot nem

kell követnie.

A hol a bujadög igen meggyökerezett, vagy igen

hirtelen elharapozik, és a hol erőszakos történetei

által az életet vagy nemesebb életmiveket veszéllyel

fenyegeti: ott legtöbbnyire ezen kéneső készítmény

vétetik elő; p. o. az úgy nevezett Ozoena jelenlétekor,

a mélyen beevődött fekélyeknél és a fölötte gonosz

féle bőrkiütéseknél. Ezen esetekben a sublimátnak leg

nagyobb ellenkezőji is, kik között Quarin első érde

mel említést, kénytelenek annak hasznos voltát meg

ismérni. A legnagyobb veszedelem elhárítása után több

nyire szelidebb készítmény szokott helyette elővétetni,

ollyan t. i. mellyel bátorságosabban élhetni.

Ezen higag vagy olvadékban vagy pilulaformában

adatik, ezen utolsó kevesebbé bátorságos. Porképpen

rágó tulajdonsága miatt nem rendeltethetik,

|Rec. Hydr. muriat. corrosiv, gr. ij.

solve in

Aq. destill. simpl, unc, jv.

et adde

Trae op. simpl, 9 j.

M, D, Sig. *

Rcgvcl és cstve egy evőkulánnal vétessék.
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Töményebb olvadékját is lehet csöppenként ren

delmi, Markus szerint imígy:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. jv.

solve in

Aq: Cinnam. vinos, unc. ij.

et adde

Trae op. simpl. 3 ij.

M. D. Sig.

Napjában 4-szer 40 csöpp valamelly nyálkás fo

lyóságban vétessék,

A pilula vagy is labdacsforma imez:

Rec. Hydr. muriat. corrosiv.

Pulv. Op. theb singul, 3 6.

Succi depur, Liquiritiae 3 iv.

Aq. destill, simpl. q, s.

. * u. f, l. a. pil. Nro. C.

consp. Pulv. Cinnam,

D, ad Scat.

Sig. Regvel és estve egy labdaos vétessék, utóbb

lassanként 3, 4 is.

A pilulákat elejénte fehér kenyérbéllel, vagy ke

nyérbélkől és czukorból alló vegyítékkel készítették:

de így azok fölöttébb megkeményednek, és egészen ha

szontalanokká válnak. Pfaff Ur ugyan a maga Ma

teria medica-jában ócsárolta a vonatoknak kéneső

szerekkel való öszvetételét, mivel ezek amazok által

szétbomlanak ; azonban ez csak a növény nyálkákra

illhetik; azért is igen jól megtisztított higviriczvonatot

kell hozzá venni,

A Sublimátról még meg kell jegyezni, hogy több

nyire minden, Franczia országból hozzánk kerűlő, és

kéneső nélkűl készűlteknek hírlelt titkos szerekben, a'

rágó sósavas higag a leghathatósb állatórész. Illyenek:

L'Affecteur Lésűrűje, Royer liquorja, Arigoni'

szörpje, Le Febure' csokoládéja, Welnos szere, ée.
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Lásd ezekről : Hufelands 2(nnalen 1ter Bamb és Gödjreger'3

fritifd5e8 Dispensatorium ber gebcimen 90°ittel.

Külső haszonra is fordíttatik ez a kéneső készít

mény igen gyakran, és kelleténél is többször. Erre is

az olvadékja használtatik, mellyhez igen helyesen szin

te mákony adatik: akármit zugolódjanak is ezen ösz

vetétel ellen a chemiai. Puristák.

Rec, Hydr. muriat. corrosiv. gr. ij. -

solve in -

Aq, destill. simpl. unc. íj,

et adde

Trae op: simpl. dr. 6.

M. D.

Az újabb Gyógyszertárban ajánlott Liquor Hydr.

muriat. corrosivi (24 grán rágo sósavas higanyból és

ugyan annyi szalamiasóból, mellyek 2 font lepárolt

vizben felolvasztva egy unczia rózsamézzel vegyíttet

nek) külső haszonra igen alkalmatos,

Az előszöri franczus fekélyeknél akár a makkon,

akár egyébütt, a másodszori formáknál, úgymint a'

kifekélyesedéseknél, bőr omladozásainál, mindenféle

külső desorganisatióknál, ha franczu van gyanu alatt,

ez a készítmény vétetik elő. Itt mégis említésre méltó,

hogy az Aqua phagedaenica, – melly a' régibb

Gyógyszertárokban, a mint tudva vagyon, igen che

miátlan felolvasztása volt a sublimátnak mészvízben,

igen gyakran az érzékenyebb személyeknél és a gyú

ladásra hajlandó fekélyeknél, orvoslásúl többet ér az

újabb készítményeknél is. * , -

Az enyhe sósavas higacs (Hydr. muriaticum mite)

készűl, ha a sublimátban lévő fölös sósav még tiszta

higannyal, a sublimáthoz képest úgy, mint 3 a 4 hez,

kielégíttetik ; a midőn is, a nagyobb oxydatio meg

szűnvén, a kéneső higacs képpen egyesűl a sósavval.

Most ezen munka csak egyszeri felszállítás által törté

nik; ellenben az előtt helytelenűl úgy vélték, hogy a'
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többszöri, felszállítás a kénesőt még szelídebbé teszi;

így származott az ötszöri felszállítás által az Aquila

alba, a hatszori után a Calomel, a Panacea mer

curialis pedig a kilenczszeri fel szállítás után.

A Calomel nevet ezen készítménynek feltalálója

Mayerne Tódor azért választá, a mint mondják, mi

vel őtet annak készítésekor egy fiatal Mór (szerecsen)

segítette, a kit szép feketének hivott, és így akart

megörökíteni. -

Ezen készítmény vagy pilulákban, vagy még több

ször porképen adatik féltől egy egész gránig napjá

ban két vagy háromszor, az előszöri franczunak ke

vesbbé gonosz formájiban és általyában a szelidebb

formák ellen és különösen az igen érzékeny szemé

lyeknél. Az az egy hibája vagyon, hogy könnyen has

menést vagy nyálfolyást okoz, kivált ha erős mákony

adatokkal egyesíttetik. Mégis a hasmenés eltávozta

tásáért, tanácsos a mákonyt el nem hagyni. Szoktak

holmi felszívó földet is hozzá tenni, hogy a gyomor

ban, lehető savany elháríttassék, és a por mindég

szárazan maradjon ;

Rec, Hydr. muriatici mitis gr. xij.

Pulv. Op. thebaici gr. iij.

- Lap. Cancr. ppt, dr. 6.

Sacchari albi dr. iij.

M. divide in Pulv. aequales

Nro. xij. *

D. Sig. Regvel és estve egy por vétessék.

Az eczetsavas higacs (Hydrarg. aceticum) most

a mi Gyógyszertárunkban egészen másként de sokkal
czélarányosabban is készíttetik, mint annak előtte. EP

végre 6 unczia olvasztott eczetsavas hamag 4 font le

párolt forró vizzel feleresztetik és ehez 4 unczia Liq,

Hydr. nitrici tétetik, a midőn a szóban lévő fényes

só mint nehezen olvadható seprelék a fenékre száll,

Ezen készítmény az előtt jobban szokásban volt, mint

*
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most; különösen mint a fő állatórész az u. n. Kaiser

pilulákban igen lábra kapott. Az újabb időkben, hi

hetőleg mivel a Gyógyszertárnak régibb kiadásai sze

rént, azt vörös higagból szokták készíteni, mint két

séges és veszedelmes szer, csak igen ritkán fordíttatik

orvoslásra. -

Ezen készítmény az első rendbeli franczus formá

latokra illik, de ha a nyavalya mélyebb gyökeret

vert, helyette hathatósb higany szerekre van szükség,

Legtöbbnyire pilulákban adatik, ritkábban porban.

Híg formában felolvadhatlansága miatt nem rendeltet

hetik. A felnőtteknek napjában 2 , 3 grán elegendő.

Az olvaszthatatlan hugyagos sósavas higag,

(hydrarg. ammoniato-muriaticum) a rágó sósavas hi

gagnak 's ugyan annyi sósavas hugyagnak elegendő le

párolt forró vizben lett olvadékjából veretik le szén

savas szíkaggal, hófehérségű olvadhatlan por gyanánt.

Ez az úgy nevezett hármas só éppen nem való belső

haszonra, külsőré ellenben igen derék szer. Minden

gyanús bőrkiütések, rűh, sömör, kosz ellen, úgy a'

felrepedezéseknél, foltoknál és minden franczus bőr

nyavalyáknál, ha a belső szükséges orvoslással kap

csoltatik öszve, igen foganatos szer. Rendszerént ír

képpen alkalmaztatik. Ez az, egy unczia zsirral öszve

dörzsölt hugyagos sósavas higagból készíttetni szokott,

's előbb Werlhoff” és Zeller” neveik, most pedig

ungtum hydr. album név alatt nálunk isméretes ír,

mindég jeles készítmény fog maradni.

A porosz gyógyszertárban találtató fölyebb leírt

higanysókon kívül még két, a legújabb időben elhí

resedett készítmények is említésre méltók, úgymint a'

hydrargyrum phosphoricum és a hydr. zootinicum.

Mivel az ezeknek alkotásokra szolgáló savanyok is állati

substratumok: már csak ezért az érzékenységet külö

nösen érdeklő egyneműségért (homogeneitas) is különös

tekintetet érdemelnek.

•

/
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A villósavas higa9 (hydrargyrum phosphoricum)

a mi (porosz) gyógyszertárunk 2dik kiadásában még

fel volt véve, és a kénesőnek fojtósavban lett felol- •

vasztása által, mellyhez vizben felolvadt villósavas szík

agot csöpögtettek, készíttetett. Illyenkor fehér por
képpen verődött le. • • •

Sok tapasztalások szóllanak ezen szer mellett; a

hol egyéb erős készítményeknek semmi különös foga

natjok nem volt, ez az érczsó gyakorta hamar segített:

adatik napjában 2, 3 izben, 1/2 grántól eggyig porban

vagy pilulákban.

A kéklőgyúlatsavas higag (hydr. zootinicum) leg

inkább Theer-nek pöriratja által 1811. jött szokásba,

és Horn első tett vele Berlinben többször próbákat.

Adatik 1/2 gránként czukorral, vagy Horn szerént kál

mosgyökérrel kétszer napjában, mind az előszöri, mind

a másodszori franczu ellen. Külsőképpen is használta

tik felolvasztva (2, 3 gránt számlálván 3 unczia lepárolt

vízre) a fekélyeknél.

Húz grán, Horn szerint, elég a meggyógyulásra *

azonban a legújabb tapasztalások nem bizonyítják be

ezen állítást. Készűl kettős atyafiságos vonzódás által,

melly egy résznyi vörös higagnak és két résznyi egé

szen tiszta kéklőgyúlatsavas vasnak vegyítéséből szár

mazik. (A többit lásd felőle in 3D o • r ff u r t 3 beutfdben

2ípotbcferbud)t. 9tipiig, 1812. 5$6cift. pag. 417.) Egyéb

aránt ezen szert praxisra azért nem ajánlhatni, mivel

a tökélletesen tiszta kéklő gyúlatsavas vasat kapni ne

héz, 's e miatt a belőle készítendő kéneső szer min

dég vassal vegyes, és munkálatja bizonytalan. Ez a'

készítmény a mi gyógyszertárunkban soha sem nyert

polgári just, 's későbben egészen feledékenységbe ment.

Maga Horn is felhagyott vele. -

A' kéneső sókhoz tartozik még a borkősavas hi

gag is (hydrargyrum tartaricum) Ez készűl, ha egy

rész rágó sósavas higag 4 résznyi borkősavas hamag
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gal együtt lepárolt vízben felolvasztatik, és ezen olva

dék lassan elgőzöltetik, a midőn kettős atyafiság által

a borkősavas higag pikkelyes fénylő só gyanánt fenékre

száll, és utóbb a sósavas hamag áll elő. -

Hunter kiváltképpen ajánlotta ezen sót, és Ang

liában még most is gyakran élnek vele. Nálunk ritkán

vétetik elő, hihetőleg mivel Suediaur ócsárlása által ,

a' ki ezen készítményt egészen megvetette, az orvosok

tőle elidegeníttettek. Legalább nem látszik éppen szük

ségesnek. Belőle annyit lehetne adni, mint az eczet

savas higagból. -

119. §.

A tökélletes k é n eső mesze k.

Az úgy nevezett higagok közzűl csak egy van el

fogadva, és a franczu ellen szokásban. Ez a vörös

higag (hydr. oxydatum rubrum), melly mostanában

nem a levegőnek 's tűznek hosszas bemunkálása, ha

nem, rövidebb uton, a kénesőnek előbb fojtósavban

való felolvasztása által készíttetik el. Ez a kéneső

mész színére nézve, a mint neve is mutatja vörös, és

fénylő, Belsőképpen is használtatott ez a szer, melly

igen mélyen hat a romlott táplálódásra, és azoknál,

a' kik elszenvedhetik, az igen makacs és ólálkodó má

sodszori franczuban igen hasznos, valamint a makacs

bőrkiütések, repedések és csontnyavalyák ellen is. Az

igen gyenge testalkotású, rosz mellű és hibás emész

tésű személyeknek nem való, és általjában inkább külső,

mint belső haszonra alkalmatos. Legjobb azt belső

képpen imígy rendelni:

Rec. Hydr. oxydati rubri gr. ij–iij.

Pulv. op.theb. gr. iv–vj.

Sacchari lactis dr. iij.

M. divide in pulv. aequales Nro xij,

D. Sig. Napjában 3szor 1 por vétessék.
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A szeméremtagon lévő előszöri, igen tisztátalan,

magas kérges szélű, és vastag szalonnás hártyával be

vont fekélyeknél, ha igen meggyúladva nincsenek, és

a beteg nem fölöttébb érzékeny ; továbbá a gonosz

nemű kinövések, franczus huzamos szemgyúladások,

kemény kérgességű másodszori fekélyek ellen, a vörös

higag igen derék haszonnal alkalmaztatik,

Alkalmaztatik. pedig vagy finom porképpen, de

így is, valamelly kis ecsettel, csak a szalonnás fölü

letű és nem gyúladt körületű fekélyekre hintethetik;

vagy írképpen, melly végre az előbb külömbféle ne

vek, most ung.tum hydr. rubri név alatt isméretes vö

rös kenőcs legczélarányosabb, Áll ez fél unczia vörös

higagból és 5 unczia disznózsírból, mellyekhez még az

új gyógyszertár fél nehezék czitromhéj olajt (ol, de

cedro) is tétet, de ez fölösleges, *

- A franczus szemgyúladás ellen legjobb fél scru

pulus vörös higagot egy nehezék fris sótalan irósvajjal

kevertetni öszve, és ezen készítményt gyakorta meg

újíttatni, -

A higanykenet (cinnabaris, hydr. oxydatum sul

furatum) ma már a franczu ellen nincs szokásban; an

nakelötte füstölésekre használtatott, mellyek mostaná

ban, a mint már föllyebb említők, ritkábban vétetnek

elő. Áll 6 rész erős higagból és egy rész kénből; mű

házakban készíttetik leginkább. A' pilulák' meghinté

sére alkalmaztatni sem jó,

A sárga higag (turpethum minerale, hydr. oxy

datum flavum), melly a kénesőnek forró kénsavban

való gondos felolvasztása, és ezen masszának azutáni

calcinatiója által készíttetik, ennekelőtte külömbféle

franczus formák ellen használtatott. Ezt adták a többi

között prüszköltető szer gyanánt a franczus Ozaena,

és hánytató szer gyanánt az Epidydimitis ellen. De az

idő megtanítá, hogy ez szint olly bizonytalan, mint

veszedelmes orvoslás légyen; azért mind ezeknél a for

13

*
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máknál, mind pedig a dühös kutya harapás után, a

mint azt Sauvages a viz-iszony megelőzésére igen

ajánlotta, egészen ki ment a szokásból, és csak ugyan

nem is vesztett vele az orvos tudomány.

120 §.

A másodszori franczu k ü lön formáji

n ak első so rá ra va gy r e n d é re va ló

tek fntetekről által já ban.

Az eddig kifejtett nézetekből nyilván kitetszik,

hogy a franczunak minden , kisebb helyre szorult,

úgy nevezett helybeli bajként megjelenő formáji, az .

első rendbeliek úgy mint a második rendűek, az által

gyógyúlnak meg leghamarébb 's legbizonyosabban, ha

a legczélszerűbb, a beteg és nyavalyaforma indivi

dualitásával legegyezőbb kéneső készítmény elegendő

adatban vétetik be, vagy ritka esetekben közönséges

bedörsölésképpen alkalmaztatik. A helybeli franczus

jelenetre alkalmaztatott kevés kéneső készítmény elhá

ríthatja ugyan a jelenvaló formát, de a kitetsző dys

krasiát ki nem írthatja, a mi által szükségesleg a'

másodszori franczu leggonoszabb történeteinek nyit

tatik út jövendőben. Azonban meg kell jegyezni, hogy

a közönséges belső orvosláson, mint a gyógyítás leg

főbb feltételén kívül, még a helybeli bajjal is szüksé

ges gondolni. Az így egybe kaptsolt belső és külső or

voslás által részint a franczus dyskrasia sajátságában

lévő millyenségi arányt bizonyosabban elérhetni, ré

szint a közel fekvő részeket fenyegető külön romlá

sokra való szorgos és kora ügyelés ezeknek gyors és

mélyebb elharapozását gátolja meg. -

Az ide tartozó rendszabások, a mennyiben ezeket

a helybéli tüneményeket illetik, nagyobb részint ki

vannak már fejtegetve azon S ban, a hol a külön, ré
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szint külső haszonra való, higany készítményeknek je

lentéséről szóllottunk. Itt minden oda tartozó franczus

formáknál a legszükségesebbeket, részint még elmon

dani , részint bővebben fejtegetni kívánjuk.

121. §.

A fran cz us fakadékoknak k ü l ö n ö s

o r vo s l á s a. -

A fakadékok a kénesőnek külső alkalmaztatását

kivánják meg, a' mi elégséges is. Lagneau állítása,

hogy a hólyagféle és rűhforma fakadékoknál a saví

tott ír okvetetlenül szükséges, – üres alapon épűlt.

A belső czélarányos kénesős orvosláskor kijöhetni ugyan

ezen írrel, de valamelly kűlső higanyszer ennél sokkal

bizonyosabb foganatú. Némelly orvosok a szürke hi

ganyírt ajánlják, a' melly jó szolgálatot tesz ugyan,

de a tisztasághoz szokottaknál nem igen kedves, az

ábrázatra és kezekre pedig éppen nem alkalmaztatha

tik. Minden esetre jobb a Werlhof” íre, melly a'

szivárgó fakadékok és a varas kiütések ellen gyakorta

csudálatos hasznu, kivált ha egyszersmind orvoslás ál

tal a dyskrasia eltörültetik,

Ha a franczus fakadékok elmultával némelly he

lyeken a haj kitalált hullani, lehet a franczunak tö

kéletes elenyészése után ugyan azon helyeket abruta'

és rózmarin forrázatával mosatni. Gyakorta minden

font illy forrázathoz egy nehezék szénsavas hamag is

tétetik. Ez ha nem mindég csalhatatlan hasznú is, mind

azáltal sok izben tapasztaltatott már segíteni.

122. §.

K ü l ö n ö s r e n d szab á s ok a bőr foltokra

nézve.

Ugyan azon szerek, mellyek a' fakadékoknál ajánl

tattak, a foltokra is alkalmaztathatók. Az olvaszha

*
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tatlan hugyagos sósavas higaggal készűlt írnek békené

se, vagy a foltoknak vékony sublimát olvasztékkal

való nedvesítgetésök a legczélarányosb és legkönnyebb

módok közzé valók. Csakhogy ezen szereket több ideig

kell folytatni.

Ha a foltok lehámlanak; elvesztik világos szinöket

és megbarnulnak; ez ellen Cüllerier lánggal (alcohol)

vegyített sós vízbe mártott compressákat javasol. A'

lánggal kevert sublimát olvasztéknak további alkalmaz

tatása is igen jó. Minden léles (spirituosus) szer elég

séges a barna foltoknak elhárítására, ha mellette a'

belső kéneső orvoslás is folytatódik, mert azok, a'

franczus dyskrasia eltörlése után, magoktól is, ámbár

valamivel későbben, elenyésznek.

123. §.

A franczus gy ú l adásokkal való hely

b é l i b á n á s.

A franczus gyúladásoknál, mellyek a testnek

valamelly részén, kivált a szemeken, orron , a torok

ban, szemérem részeken és a seggen a közönséges bu

jadög miatt származnak, a helybeli orvoslást, a gyu

ladási formáknak erőszakossága és a betegnek elfogad

hatósága határozzák meg. Mennél nagyobb az elsőbbik,

és mennél szembetűnőbb az utóbbik, annál szüksége

sebb a' lankasztó, lágyító, fájdalom enyhítő orvoslás.

Illyenek a lágyító öntetek és főzetek mályvából, zi

lizből és lenmagból, mellyek vagy szemviz, vagy gar

garisma, vagy párolás gyanánt használtatnak. Ide tar

toznak a lágyító kásák és zsemlye pépek, vagy a lá

gyító szerek is (species emoll.), mellyek a' szenvedő

részre, a mennyire lehetséges, szoktak feltétetni.

A gyuladás csilapodása után, ha a beteg nem

fölötte érzékeny, lehet az előbb említett mályva ön

tethez vagy zilízfőzethez néhány csöpp feleresztett foj
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tósavas higacsot is, egy fonthoz emebből mintegy 8 ,

10 csöppet tenni, vagy a liquor. hydr. muriatici

ból másfél vagy két uncziát egy fontnyi nyálkás folyó

sághoz vegyíteni, és így alkalmaztatni.

A vörös higagos ír csak a szemhéjaknak chroni

kus gyúladása ellen ajánltatható. Egyéb franczus gyu

ladásoknál mindég kerűlni kell. -

124. §,

A consecutiv fekélyeknek orvoslása.

A consecutiv fekélyeknek helybéli orvoslása már

abból is kitetszik, a mit felyebb a bujarák gyógyí

tása, és az előbbi czikkelyben a franczus gyúladásnak

helybéli orvoslása felől mondottunk. Az igen gyuladt

szélű fekélyekre, a felettébb érzékeny beteg szemé

lyeknél, lágyító és fájdalom enyhítő füvek, neveze

tesen mályva, ziliz , lenmag, bűrök, belindek, és lá

gyító szerek alkalmaztatnak, vagy főzetképpen, vagy

a' hol lehet, téjjel kása gyanánt. A száj és torok fe

kélyeinél a gargarizmákhoz holmi könnyű tisztítók is ~

adatnak, p. o. mirrha festvény, rózsa méz, és e.

A kevésbbé érzékeny betegeknél a gyúladás el

multa után illenek a könnyü sublimát olvasztékok,

vagy a feleresztett fojtósavas higacsból néhány csöpp.

Rust a franczus száj és torok fekélyek ellen külö

nösen ajánlja ezt: - *

Rec. Hydr. muriat. corrosiv. gr. vj.

Extr: Conii - !

– Chamomillae singul. dr ij.

Rae op. simpl. dr. j. -

Mellis rosat. unc. j.

M. D. sig.

Külső haszonra való.

Szint így kell az orrbeli fekélyekkel is bánni, a'

hol az orrlyukakba felszivatandó nedvességekről ugyan
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azt kell észre venni, a mit a' száj- és torokfekélyeker

nézve javasoltunk. Csak azt kell még itt megjegyezni,

hogy az orr fekélyek, a körülottök lévő részeket igen

fenyegető, és mélyen az életbe hatott franczura mutat

nak, mellyet azért leghathatósb kéneső szerekkel szük

séges vigyázva gyógyítani. - * * * * * *

A test egyébb részein lévő fekélyeket szorgalma

tosan bekötözni és tisztán kell tartani. Ha a széleik

igen meg volnának gyúladva: a felyebb adott rendsza

bások mellett csupán a kénesővel való belső élésre tá

maszkodhatni. • • •

A Locatelli balsama néven isméretes, viaszból,

olajból, terpetinből és vörös borból álló ír, ezen fe

kélyek kötöztetésére különösen alkalmatos, és a hol

nem tiltatik, a külső higany szerek felvételére is hasz
náltathatik. - -

Továbbá Langenbeck szerint, a közönséges gyó

gyítással egybekapcsolt ír is, tojás sárgájábúl és ter

petin olajból, igen czélarányos.

Ugyan ezt mondhatni a fojtósavból disznósírral

készűlt savított írről is. \

Az ide különösen illő kéneső szerek között emlí

tést érdemel az Aqua phagedaenica is, melly a régi

gyógyszertár szerint mészvízben felolvasztott rágó só

savas higagból áll. A Rust által javasolt, egy unczia

disznózsírból, egy nehezék calomellből és 1/2 nehezék

mákonyból készűlt írrel is itt haszonnal élhetni.

A nagyon evesedő fekélyekre különösen illik a'

Hoffmann és Wedekind által ajánlott sublimát-char

pie. A hol a franczus consecutiv torok fekélyek miatt

a nyelvcsap elvész, ott ezt a szóllásra és nyelésre nézve

igen tetemes hijányt semmi által ki nem lehet pótolni.

Az e végre feltalált masinák mind eddig elégtelenek és

nem alkalmaztathatók.
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125. §

A bőr repedések orvoslás a.

Ezekkel szintúgy kell bánni külsőképpen, a mint

a fekélyeknél előadtuk. Ha a repedések fájdalmatla

nok és jófélék, úgy a jól intézett kénesős orvoslásra

elmulnak, és külsőképpen a szoros tisztaságon és va

lami gyenge higany íren kívül ritkán kivánnak egyebet,

De ha igen fájdalmasok, mélyek és gyúladt szé

lüek, akkor Celsusnak, egyéb dyskrasiából eredő re

pedések ellen ajánlott methodusa még ma is a leg

czélarányosb léend. Ide számláljuk a meleg helybéli

fördőket, gőzöket, melegen feltett főtt tojásokat, a'

szokott kása borításokat, olajos szereket, és e.

Későbben a savított írt (Adipis suillae unc. viij

Accidi nitrici unc. j.), vagy az aqua phagedaenicá-t

vehetni elő, a' midőn osztán a huzamosan folytatott -

higanyszerek által még is végtére ezen utálatos és ma

kacs forma elhárítódik.

126. §.

A franczu s k i n ö v e tek nek helybéli

or vo s l á s a.

A külömbféle franczus kinövetek orvoslásakor

mindég észben kell tartani, hogy azoknak tökélletes

elhárítására semmi külső methodus nem elégséges.

Azonban nem is éppen gyógyíthatatlanok, ha helyesen,

és czélarányosan orvosoltatnak.

Ugyan is naponként láthatni, hogy a kinövetek

a kénesővel való belső élés által, minden külső szerek |

nélkűl, magoktól leválnak és többé meg sem jelennek,

míg mások, ha legerősebb rágó szerek vétetnek is elő,

újra meg újra támadnak mind addig, míglen a czéla

rányos belső kéneső orvoslás által a franczus dyskrasia

és benne az illy változásokat szülő okok el nem hárít

tatnak.

A , - *
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A fájdalmatlan és száraz kinöveteknél, Lagneau*

tanácslása szerént, helybéliképpen semmit sem kell

cselekedni, és csak a közönséges gyógyítást vigyázva

és állandóan követni. -

Csak, minekutánna a kénesőt a beteg már több

ideig vette, és a kinövetek elmulni még sem akarnak,

lehet a helybéli orvosláshoz folyamodni.

E végre háromféle methodust javallanak:

1) a levágást; ez igen fájdalmas, és csak a felettébb

elterjedt illy nemű baj ellen használtatható szer;

2) a lekötés, mellyet csak a körte forma, vékony

nyelven álló kinövéseknél vihetni véghez;

3) az elétetés, mellyre igen sok rágó szerek ajánl

tattak. -

Az efféle legisméretesb specificumok közzé tartoz

nak: az André-tól ajánlott kék gálicz olvasztékja; a'

Szabini borókából: vörös higagból és égetett timsóból

álló pora Gardiner-nek; a Walch által javasolt fér

jecs olvaszték (2Irfenif=2(uftöfung) – 2 grán, 2 unczia

lepárolt vizben – és végtére íme , Plenk-től és Sue

diaur-tól magasztalt vegyíték:

Rec. Spir. vini rectif.

Aceti concentrati, singul. unc, É

Hydr. muriat corros, dr. j.

Aluminis.

Camphorae,

Cerussae, singul, dr. 6.

M. D. -

Az érzékenytelen szümölcs forma kinöveteknél

használhatni a Masius-tól ajánlott igen foganatos éte

tőszert :

Rec. Hydr. muriat, corros.

Cupri sulfuricis singul. 9 3

Argenti nitrici gr. vj. ~

M. D. Pulvis.
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E porból egy kevés az elháríttandó kinövetre

"" , és valami ecsettel reá egy két csep víz eresz
\ CL1K •

\ Az apró és puha kinövésekre nézve elegendő a Sza

bini boróka pora, vagy az égetett timsó. A mélyre

hatóbb étetőszereket csak az igen makacs és fajdalmat

lan nem gyúladt kinöveteknél lehet elő venni. A hol

fájdalom vagy gyúladás van jelen, vagy ha a növete

ken támadni szokott barázdákban mélyen harapozó

fekélyesedés vétetik észre, ott a fekélyeknél és repe

déseknél illyen esetekre nézve elő adott rendszabásokat

szükséges követni, -

127. §.

Gyógy í t á s i r e n d sza bás ok a cs o m tok ban

magokat nyi lat koz ta tó franczus for

m á k n a k he ly be li or vos l á s á r a nézve

által já b a n.

A csontalkotmány az öszves életnek 's törvényei

nek van alá vettetve, mindazáltal benne kivált egés

séges állapotban minden egyéb munkásság hátrább vo

nulva és csak a fölöttébb lassan fejlődő táplálódás van

nagyobb divatban. S éppen ezen környülállásból ma

gyarázhatni meg minden csont nyavalyáknak gonosz

természetét és gyakran minden békéstürést kifárasztó

makacsságát. - -

Ez az, a mit az Orvosnak, a franczu külömbö

ző formájinak második sorában felejtenie nem kell,

A legfőbb formának mivokára nézve minden fran

czus csontnyavalyák megegyeznek az előbbeni ş-ban

említett anomaliákkal, csak hogy itt mélyebben van

és nehezebben megfogható Gyógyúlásokat csak fölötte

lassan érhetni el, a' miattok lett romlásokat kipótolni

igen nehéz, és gyakorta lehetetlen.
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Ezen romlások ellen a kéneső nem sikeretlen

ugyan, felejteni azonban még sem kell, hogy kivált

képpen ezen formáknál szorulunk egyéb szerek alkal

maztatására is. Ide tartoznak különösen az izzasztó és

az úgy nevezett vértisztító italok. Itt még a mákony,

gaják, bűzaszat 's egyéb hasonló szerek nélkül sem

lehet ellenni. -

Sok, a mit a kéneső készítmények fejtegetése

kor előhoztunk, ide is illik. Egyébaránt a' franczus

csontnyavalyákról még többet és különösen a követke

zőkben fogunk szóllani.

128. §

A csontdaganatok és csontkinövetek or

. : v os l á s á r ó l.
* * *

-

Jól'ehet mindenütt, a hol tophus, Gummi, no

dus vagy valamelly külső ok nélkül támadó exostosis

adja elő magát, az előre ment franczuról gyanakod

hatni: mégis felejteni nem kell, hogy ezen kinövések

lehetnek csupa formabéli hibák is, a' mellyeknek ere

deti mivoltok többé fön nem forog. Ezen megjegyzés

az orvoslásra nézve igen fontos és a praxisra nagy be

folyású. Különösen illeti pedig az ollyan exostosiso

kat, mellyek némellykor, a czélarányos kéneső kúra

után is, midőn egyéb franczus történetek már mind

nyájan régen elmultak, még fájdalmatlanúl tovább

tartván, csupán formabéli romlásnak lenni látszanak.

A czélszerű belső orvosláson kivűl a nevezett

csontnyavalyáknál még imezekre kell helybéliképpen

vígyáznunk :

A nodus-nál és gummi-nál, mint a csonthár

tya többé vagy kevesebbé kemény felporhanyúlásai

nál, legjobb valamelly lágyító kását az úgy nevezett

lágyítószerekből bűrökkel vegyítve rakogatni fel és va

lamelly mákonnyal kevert írt kennibe mind addig »
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míg a daganat puhúlni nem kezd, a midőn osztán azt

azonnal hosszában fel kell vágni, és a benne meggyűl

ni szokott kocsonyaféle nedvességnek utat nyitni. Ez

által ugyan egy nyílt, és maga után rút ripacsot hagyó

fekélyre adatik alkalom, de csak egyedűl így ment

hetni meg az alatt lévő csontot a revesedéstől és az

egész életmivűséget a legrettentőbb történetektől.

A tophus a már említett belső orvosláson kivűl

valami gyönge vörösítöt kíván, a' melly körösbogár

flastromból vagy mustártésztából állhat. Ezekkel táma

dásakor födetvén be, gyakran egy éjtszaka elmúlik.

Némelly orvost, s ezen vörösítőktől félnek, nehogy

alattok valamelly gonosz fekély táma ijon; de a mint

a tapasztalás bizonyítja, félelmök egészen alaptalan.

A tophus ellen javasolt methodus az exostosisra

is rá illik, de ha mégis ez nagyobb volna, akkor má

konnyal készült szürke higanytapaszt, irhára kenve,

lehet reá borítani. Önként értetődik, hogy ezt csak a

könnyebb eseteknél cselekedhetni , a' hol a tophus és

exostosis gyúladás nélkűl jelenik meg. De ha ezt a'

helynek vörössége, fájdalmassága és feszessége nyilván

mutatná, akkor a nadályok és a gyúladás elleni or

voslásmód leghasznosabbak: ezen utolsót továbbig is kell

folytatni. Általyában nem kell felejteni az efféle me

tamorphosisoknál, hogy azoknak kifejlődésével min

dég valamelly lassan haladó gyúladás szokott járni.

129. §

A franczus csont fájd a l m a k n a k k ü l ö n ö s

or vos l á s a. -

Már fölyebb említők, hogy a franczus csontfáj

dalmak ellen a szürke Híganyírnek közönséges bedör

sölése legfőbb szer gyanánt ajánltatott légyen. Ez an

nyiban alkalmaztatható, a mennyiben ezen orvoslás

sai a testnek legszorosabb melegen tartása a téjfördők
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kel, mákonnyal és minden izzasztó szerekkel való élés

is öszveköttetik. Egyébiránt a mákonnyal adatott kén

eső is elegendő. A fájdalmas helyekre vagy viaszos ta

fota, vagy az exostosisoknál javasolt kénesős flastrom

alkalmaztatik.. |

130. §.

A franczu s c s o n t f e n é n e k k ü l ö n ö s o r

v os lá sa. * *

Nincsen olly nemű csontfene, mellynek gyógyí

tása holmi nehézségekkel ne volna egy; ekapcsolva, de

leggonoszabb az itt szóban lévő franczus Caries.

A hol tehát ezen nyavalya lefolytában a cson

tok feldagadnak vagy bennök helytálló fájdalmak tá

madnak 's színök elváltozik : ott illyen csontfenés rom

lástól félhetni, és azért mindent el kell követni, hogy

e rosznak eleje vétessék, vagy legalább mennél kisebb

helyre szoríttassék.

A franczú ellen irányzott közönséges gyógyme

thoduson kivűl és a miket a csontok nyavalyájinál a'

belső orvoslásra nézve is meg kell tartani, itt hely

béliképpen még nevezetes gyógyjelentés: mindent elő

venni, a' mi a csontfenés lapnak elválását eszközöl

heti. Eszközlik pedig ezt részint a rágószerek, részint

a mechanikai lefejtés. Az elválasztást maga a termé

szet viszi véghez, mihelyest a megromlott rész a maga

élékenységét (vitalitas) elveszti. A romlott csontlapnak

tökéletes elszáradását eszközlik a helybéliképpen al

kalmaztatott mirha festvény, fűtéj festvény , a'

sósavas higagnak vékony olvadékja vagy a fojtósavas

higacsból való vegyíték, a tömény villósav, és efféle

szerek. -

A második gyógyjelentés az itt kifolyó genyet

ségnek javítását és a büdösség” megkevesítését sür

geti. Megtörténik ez részint a fűszerszámos részint a'
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felszívó szerek, p. o. mészvíz, china, tölgy, vagy fűz

fahéj főzet; dióhéj', szíkfűvirág', kálmos vagy szabi

na forrázatja, a szénpor, mirrha, vagy a perui bal

zsam, ée. által. *

Mihelyt okunk vagyon gyanítani, hogy a czél

arányos orvoslás által a franczus dyskrasia el van há

rítva; a villósavat kell belsőképpen adni, melly a'

csontok vegyűletére igen jótévőleg hat.

Rec. Dti Salep tenuior.unc. vj. '

Acidi phosphorici dr. : ij.

Syr. Rubi idaei unc. 6.

M. D.

Sig. Minden 2 órában egy evőkalánnal vétessék.

A hol a franczus csontfene taplós és laza csonto

kat támad meg, ott a tetemes romlásokat megelőzni

alig lehet. Azon iszonyú pusztítások, mellyeket ezen

nyavalya az orrnak, szájpadlásnak és az ábrázatnak

csontjaiban okoz, eléggé isméretesek 's azért azokat kü

lönösen leírni nem szükséges. A legújabb időben Au

tenrieth (l. 2übing Blätter 2ter 5. 1 Gőtüdt p. 134.)

egy ollyan elhagyatott franczus fekélyt ír le, a' melly

a toroknak hátulsó falán ezt és a felső nyak gerincz előlső

részét olly mélyen be rágta, hogy ezen élő embernek

száján által a gerinczvelő felső részének, még csak a'

kemény agykértől födött, elölső lapját látni lehetett.

Egy hasonló eset, szinte a legújabb időkben, Louvrier'

methodusa szerént olly szerencsésen gyógyíttatott, hogy

a nyelvcsap, melly a betegnek a kórházba jöttekor

is csak egy fonál forma roston függütt; a gyógyulás

után is így függve maradott. -

Már fellyebb mondottuk, hogy , mihelyt a kez

dődő Caries-nek történetei megjelennek, azonnal a

Ieghathatósabb 's az életbe mélyen ható orvoslásra lé

gyen szükség, a romlásoknak megelőzése és akadá

lyoztatása végett. Leginkább megkivántatik ez, a most

le írt, orr és szájpadlás csontjaiban lévő csont fenére
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nézve. Mihelyest tehát valamelly franczus személynek

a száj padlásán, vagy az orrában holmi dagadások,

tompa fájdalmak vagy gyanus színű vörösség vétetnek

észre, és az orrból büdös nedvesség kezd folyni (ozaena

syphilitica), azzonnal erős kéneső kúrához kell nyúl

ni, és ezt a nyálfolyásig folytatni, de mindég vigyáz

va és a nyálfolyást a még utóbb előadandó rendsza

bások szerént mérsékelve, -

De e mellett a helybéli kénesőszerekkel való igen

erős orvoslást is kerűlni kell. A fölötte rágó kenni

való nedvek, száj, orr és torokvízek a romlást inkább

előmozdíthatják, mint megelőzhetik. Megemlékezzék

kiki, hogy porhanyú töredékeny csontokkal van dol

ga, mellyek már egésséges állapotjokban romlékonyak,

's azért beteges vegyületöknél fogva annál hamarébb el

romolhatnak az erős rágószerek miatt. Ellenben a tö

möttebb 's keményebb csontokra nézve hathatós sze

rekre van szükség, és mind ide illik a mit már fö

lyebb a kiszárító és égetőszerekről mondottunk.

z A csontfene okozta romlásokat az orrban és a száj

padláson, külömbféle néha igen elmés készűletek által

szokták elpalástolni és a miattok szármozott alkalmat

lanságokon könnyebbíteni. Igy vannak mesterségesen

készített orrok, de a' mellyeknek, egyéb hogy az el

vesztett részhez valamennyire hasonlítanak, semmi

hasznok nincs, és, miként a mesterséges nyelvcsapok,

igen kevés szerencsére kaphattak. -

Azon nyilások miatt, mellyeket a csontfene a ke

mény szájpadláson szokott csinálni, a beszéllés elék

telenedik és nehézzé válik, a nyelés és kivált a folyó

táplálékoknak lenyelése fölöttébb akadályoztatik; azért

itt a kemény szájpadlásnak helybeli kipótlása igen

szükséges. E végre mindenféle dugaszokat ajánlottak,

mellyek nehezen savuló érczekből, aranyból, ezüstből

vagy platinából készíttetnek és a nyilásokba alkalmaz

talnak. A legnevezetesebbeket Jurdain, Gariot, La
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forgue, Angermann és Serre leírák, és használha

tás végett külömbféle módon változtaták; de mind e'

mellett is bajosan alkalmaztathatók. Azon kellemetlen

nyomáson kívűl, mellyet a szájban folyvást okoznak,

a körűl lévő részeket szüntelen izgatják 's így gyúla

dásokra és kifekélyesedésre nyujtanak alkalmat. Ezen

okból tanácsos, a kisebb nyilásoknál, mellyeknek szé

leik még frissek és a továbbig hordozott dugaszok ál

tal még meg nem keményedtek, a gyógyulást a ter

mészetnek reproductiva munkásságára bizni. Ez ugyan

fölötte lassú, de többnyire bizonyos gyógyítási út, a'

mellyen a kissebb nyilásoknak bezáródása, holmi gyön

ge izgató és öszvehuzó szereknek alkalmaztatása által

és minden ártalmaknak kivált minden meghűtésnek és

mértékletlen harsány beszéllésnek és nevetésnek elke

rűlése mellett, szerencsésen megtörténik.

A hol a romlások igen nagyok és a miattok tá

madt nyílások igen tágasok, vagy a hol a diaetetikai

és gyógyítási feltételek nem teljesíttethetők, ott a du

gasz használtatásán kívül egyébb nem marad hátra.

Itt még egy fölötte veszedelmes franczus Caries

- ről kell szóllanunk, a' melly a hallás belső életmi

veit, a nyakgerinczeket és a gégefejet szokta megtá

madni, és a közönséges tüneményekből ismértethető.

Gyógyítási tekintetben az Orvos eme szerencsétlen for

mánál csak a közönséges gyógymethodushoz nyúlhat's

ekkor is gyakorta csak a palástoló és symptómai indi

catiókat követheti. Helybéliképpen keveset tehetni. A*

gőzök jók, de elégtelenek. A hol a dolog már ennyi

re ment, ott a Betegek többnyire kinos halállal vég

zik életöket, a nélkűl hogy az Orvos rajtok sokat, ki

vált voltaképpen sokat, könnyebbíthetne.
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131. §•

A franczu által okozott A n chylosis és

Osteosarcos is k ö r ű l való k ü l ö n ö s vis

g á l ó d á s or vo sl á si te kin tet be n.

A hol a nyavalyaformának gonoszneműsége vagy

a gondatlanság miatt a csontok” romlása a legfőbb lép

csőre jut, és a hol ezen magosra lépett romlás magát

az ízhajlásoknak elcsontosodása (anchylosis, ízmere

dés) vagy a csontoknak beteges elpuhulása (osteosar

cosis) által nyilatkoztatja ki, ott a tökéletes gyógyú

lást még csak gondolni sem lehet.

Itt az Orvost egyedűl a közönséges gyógyítási mé

zetek vezérelhetik. Az első esetben a most megölt ál

latokból való párlásoknak és gőzöknek helybéli alkal

maztatása használhat valamit.

A csontpuhulásnál külsőképpen csak keveset vagy

semmit sem cselekedhetni, sőt a belső orvosságok is

legtöbbnyire cserben hagyják az Orvost. Ezt mondhat

ni különösen a Büzérgyökérről, a füszeres fördökről

és más hasonló szerekről is.

132. §.

A k é n e s ő v e l él és k o r m eg kívánta tó Diae

táról,

Az Orvostudománynak ama közönséges alaptétele,

hogy az életrendnek a gyógyítási jelentéssel és az erre

állapított gyógyítási plánummal egészen meg kelljen

egyeznie, a kénesős orvoslásnál különös tekintetet ér

demel. Már fölyebb állítódott 's bebizonyíttatott, hogy

a kéneső a maga saját franczu ellenes munkálódása ál

tal a cohaesiót kissebbíti, 's ennél fogva a buján ter

mő növést akadályozza. Mindennek tehát, a' mi az
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életmivezetet vagy organisátiót akármiképpen süríthe

ti. tonusát nevelheti és az egybefüggést nagyobbíthatja,

, egészen el kell maradnia. A mit fölyebb azon metho

dusnak, a' melly a' kénesőszerekkel öszvehuzó és iz

gató szereket köt öszve, czélaránytalansága felől mon

dottunk, az itt az izgató és a cohaesiót nagyobbító diae

tára is illik, -

A Beteg tehát csak kevés eledelekkel éljen, Men

nél szorosabban megtartatik ez, annál jobban egyezik

a közönséges gyógyítási plánummal. A könnyebb ese

tekben és a gyönge testszerkezetüeknek többet enged

hetni meg ugyan, de illyenkor is az eledelek inkább

táplálók mint izgatók legyenek: ide tartozik a vékony

könnyű husétel, kivált a sűlt, könnyen emésztődő,

szelíd vagy vad állatok husa. Sulyosabb esetekben, az

erősebb személyeknél és a hol hathatósb kéneső ké

szítmények vétetnek elő, csak kevés eledel szükséges :

nem is tagadhatni, hogy Louvrier kúrájánál az igen

csekély tápláltatás is nevezetes hasznot tészen. Ide il

lenek a csupa húslevesek, néhány tojás széke, kevés

téj, és effélék. A hasmenésre nem hajlandók és a kik

nél a kénesővel élés sem gerjeszt afféle bajt, gyönge

főzelékeket és főtt gyümölcsöt is ehetnek. A kinek

gyomra a tejet jól megbirja, azt tejes ételekre is fog

hatni, A fűszeres, zsiros, csipős, füstölt és nehéz

emésztésű eledeleket mindenkor kerűlni kell,

Szintolly tilalmas akármi nemű szeszes fölöttébb

izgató italokkal is élni ; a jó nem igen erős sert illyen

kor annak, a ki hozzá szokott, lehetne megengedni;

a könnyű takargató, nyálkás italok különösen az erő

sebb kénesőszerekkel való éléskor alkalmatosak, Illye

nek a főtt árpából, zabból, zilízgyökérből készűlt ita

lok és az úgy nevezett vértisztító füveknek, ú. m. a'

sarsaparilla vagy szárcsa', sós-lórom, bojtorján', per

je és más hasonló orvosi gyökereknek főzetjei,

14
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Magában is értetődik, hogy ezen 's efféle italokkal

vissza élni sem kell, mert így a gyomrot eltáskásítnák,

a legközelebbi reproductio körének munkásságát lan

kasztanák és sokáigtartó emésztetlenséget okoznának.

Ennek eltávoztatására, egy kevés gyönge bort is lehet

a Betegnek megengedni, tekintetbe vévén annak szo

kását és testének saját természetét. A kénesővel orvos

láskor minden savanyú ételek és italok, a limonádé,

savanyu borok és gyümölcs savanyak elkerűltessenek ;

nem csak mivel a kénesőt a gyomorban még inkább

megsavíthatnák, a mi általyában a kéneső sókkal,

mellyekben a kéneső úgy is tökéletesen meg van sa

vúlva, nehezen történhetik, hanem mivel a tapaszta

ás szerint a kénesőkúra alatt elköltött savanyak kön

nyen kólikát szereznek, és makacs hasmenésekre, a'

mellyektől itt mindég őrizkedni kell, adnak alkalmat.

A Beteg körűl lévő levegő legjobb, ha száraz

egyenlő és közép melegségű. A félig savult kénesősze

rek vagy is higacsok bevételekor, mellyek olly kön

nyen a nyálmirígyekre hatnak, a meghülés kétszere

sen ártalmas ; azért is a hidegebb évszakasz és az ol

lyan környűlmények, mellyek miatt a Beteg a hi

degnek behatásától nem őrizkedhetik, az Orvost gyak

ran arra határozzák, hogy, ha sürgető ellenjelentések

nincsenek, a sublimátot vagy a fojtósavas higacsot

rendelje, minthogy ezeknek munkálatja legkevesebbé

függ az időjárásnak ártalmos befolyásaitól. Tanácsos

mégis, minden kénesőkúra alatt és a hol lehet, a ned

ves hideg időben való útazást és estve a további kinn

mulatást abba hagyni, és általyában az egész orvoslás'

ideje alatt nappal melegebben öltözködni, és éjjel jól

befödözködni. Ha a bujadög már régi, makacs avagy

sok fontos tüneményekkel jár, és az idő hidegebbre

fordúl, akkor a melegen tartás különösen szükséges

a gyógyúlásra. Az illyen Betegeknek a szobát, és ro

szabb esetekben vagy a téli hideg napokon, még az

*
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ágyat sem szabad elhagyniok. Ezt az előre vigyázást

nem ajánlhatni eléggé. A gyógyúlókra nézve is igen ár

talmas szokott lenni a meghülés. A' kéneső bekenések

által való orvoslás legkevesebbé fér öszve a meghülés

sel, és vannak példák, hogy az úgynevezett éheztető

kúra alatt a gyöngébb meghülésre is halálos veszede

lem fenyegeté az életet.

A többi befolyások a kénesős orvoslásra nézve

részint kevesbbé fontosak, részint az Orvos munkássá

ga körén túl vagynak. Ezt mondhatni különösen az

elme háhorodásairól. Kívánatos volna ugyan, hogy

minden Beteg ezen szóban lévő orvosláskor vidám, bá

tor és állhatatos maradjon; de midőn a' szegénység,

megbánás, a jövendőtől 's kivált a már elhatalmazott

nyavalyától való félelem gyötri a Beteget : akkor ezt

az Orvos a maga legnagyobb tudományával és szives

szánakozásával sem vidíthatja fel egészen. Azért tegyen,

a mennyit tehet; ha egyfelűl Betegjét a baj' makacs

ságára és a tüneményeknek onnét szármozó gonoszne

műségére figyelmeztetni kénytelen: ne rettentse el leg

alább más felűl a következéseknek isszonyú rajzolga

tásai által. Ez a', némelly Orvosoknál szokássá vált,

önfitogtatás sehol se kellemetlenebb, mint az olly nya

valyáknál, a hol a testi szenvedésekhez a lélek ismé

retnek furdalásai is járulnak. |

Az Orvos igyekezzék Betegjének bizodalmát meg

érdemelni és bírni. A szenvedő nyugodtabb és vídámabb

szokott lenni, ha nyavalyája titokban tartatik. Erre

pedig minden Orvos esküvése szerint köteleztetik, ha

néha kénytelen is, a Beteg körűl lévőkre nézve holmi

rendszabásokhoz nyúlni, mégis a nyavalyának igaz

természetéről hallgatni tartozik. A Beteg is nagyobb

békéstüréssel viseli a maga baját, ha azt titokban len

ni tudja. " -
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133. §.

A Nyálfolyásról. *

Mondottuk már, hogy a nyálfolyás nem szüksé

ges feltétele az alapos gyógyúlásnak; a megrögzött és

sokáigtartó bujadögnél, kivált az orvoslás elején, an

nál inkább el kell távoztatni, mivel annak közbe jö

vetele a kénesőkúrának folytatását lehetetlenné teszi.

A nyálfolyásnak előkövetei ezek szoktanak lenni :

a foghús pirosabbá lészen, a szájban érczíz tapasztal

tatik és bizonyos saját szag fejti ki magát, mellyet nem

csak a Beteg hanem mások is érezhetnek. Ezen törté

netek bizonyossá teszik a kénesőnek behatott munkás

ságát; azért is sok Orvosok a kénesőt ezen jelekig

szokták beadni, de a mellyek némelly személyeknél,

kivált ha sublimát-tal élnek, gyakran több hetek mul

va sem vétetnek észre, és nyálfolyás nélkűl is a fran

czuból kigyógyúlnak. Általyában a nyálfolyásnak ezen

előjeleitől igen félni nem kell, a mint némellyek, az

Orvosok közzűl is néha, szoktak: de tanácsos, a ké

nesővel élést azonnal félbe szakasztani, mert másként

a nyálfolyás igen naggyá és makaccsá válhatik. A tö

kéletesen kifejtődzött nyálfolyás egy fölötte alkalmat

lan baj ugyan, de a vele járó és utánna következő tör

ténetek még sem olly félelmesek, legalább rendszerint

nem olly igen veszedelmesek, a mint a tapasztalatla

nok vélik, azonban mégis azt többféle okokból men
nél előbb el kell hárítani. •

A franczus vagy más mélyen gyökerezett dyskrá

siától függő régi nyavalyaformák ellen a tökéletes nyál

folyásig folytatott kémesőkúra gyakorta kitetsző siker

rel használtatott, és tagadhatatlanúl, *semmi sem is

hatja meg olly mélyen a táplálódást, és másolja meg

úgy a testszerkezetet, tehát ezt a' makacs nyavalyát

is úgy el nem háríthathatja, mint a tartós nyálfolyás.
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A csekélyebb eseteknél mindazonáltal 's kivált az elő

szöri franczunál soha sem szükséges a nyálfolyást na

gyobb mértékben előhozni. - \

A nyálfolyás első tüneményeinek megjelenésekor,

elegendő a kénesővel való külső és belső orvoslással fel

hagyni » a nyálmirigyeket meleg nyakkendőkkel vagy

oszlató füvekkel teli zacskókkal melegen kötözgetni

és szoros diaetát tartani. ' •

A teljes erőben lévő nyálfolyás ellen kétféle me

thodust szoktak követni, a' melly mindenik kevés ha

szonnal és néha kárral is járhat. A Betegnek tudni

illik vagy hashajtót adnak, vagy kénmájt vétetnek be

vele. Az első mód a jatromathematikai időkornak szü

leménye, a második pedig chémiai tekintetből eredett.

A hashajtó szerek által az úgy nevezett eltérítés

eszközöltetik, az az, a nyálfolyás helyett hasfolyás

gerjesztetik; csak hogy itt nagy vigyázat szükséges.

A nedvességek fogyasztása által a hasfolyás az erőket

általjában és a bélcsőnek munkásságát különösen alább

szállítja, a nélkűl hogy kivált a már elhatalmazott

nyálfolyást szembetűnőleg kevesítené. A honnét követ

kezik, hogy a hashajtó szerek a kéneső okozta nyál

folyás elhárítására sem egészen bizonyos, se minden

esetre illő szerül nem szolgálnak. Az úgynevezett éhez

tető kúrának azok egy fő részét teszik ugyan, mind

azáltal egy több izben megbizonyodott igen szerencsés

tapasztalás által azt is megmutathatni, hogy azokat

nem éppen szükséges olly gyakran elő venni, a' mint

ezen kúránál az többnyire szokott történni. Mind ezek

mellett sem tagadjuk azonban, hogy minden nyálfo

lyáskor gondoskodni kell a szükséges hasürülésről.

Ama nyilván tapasztalt dolog, hogy a kén, akár

mit mondjon is ez ellen mint a kénesőnek antidotuma

ellen a híres Orfila, a higannyal olly öszvekötteté

sekbe lép: mellyek miatt emennek saját hathatóssága

meggyengül, és az életmivűségben másféleképpen mun
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kálkodik; továbbá azon észrevétel, hogy a kénesővel

történt mérgesítéseknél is ezen atyafisági arány fordí

tatik haszonra, vagy a gyomorban még lehető kénesői

méregnek kénmáj által való szétbontása, erőtlenítése,

vagy a mérgesítés későbbi következéseinek elhárítása

végett, – az orvosi tapasztalásban egy olly szerencsét

len methodusra adott alkalmat, melly szerént a kéneső

okozta nyálfolyást szint úgy kénmájjal akarják elnyom

ni, mintha a most említett állapotban is kénesői mér

gesítés volna jelen. Úgy de a franczu ellen intézett

kénesőkúra alatt származó nyálfolyásnál éppen nem

szükséges a kénesőt szétbontani, vagy annak saját

hathatóságát eltörleni ; mert ezen utolsótól függ legin

kább a gyógyítás. Hiszen a hirtelen támadt vagy fö

Iöttébbi nyálfolyáskor csupán csak az egyszerre meg

csökkent cohaesiót kell a kéneső által legközelébb ér

deklett szájüregbeli mirigyekben felsegíteni; de teheti

ezt a kén, melly chemiai atyafiságnál fogva a kéneső

ellen munkál ugyan, dynamikai tekintetben pedig

szintúgy a cohaesiót, ha csekélyebb mértékben is,

kevesíti? A részrehajlatlan tapasztalás ellene mond a' '

kénmáj kúrának a franczus nyavalya formáknál. 'S

ugyan mikor is hárította el gyorsan és bizonyosan a

kén májjal élés a nyál folyást, a nélkül hogy a kén

esőnek franczu ellen való foganatját el ne rontaná ?

Egyszer'smind az is mindég tapasztaltatik, hogy a'

vele járó hideglelés sem kevesedik, és a kiválasztódás'

erőszakossága hoszasan tart; e mellett az első emész

tés munkája is fölöttébb szenved, és makacs gyomor

gyengeség szokott reá következni. Midőn a kénesővel

élésre a nem franczus nyavalyákban támad nyálfo

lyás, vagy a hol valamelly szerencsétlen személynél

a kéneső méreg gyanánt munkál, ott a gyógyjelenté

sek is egészen mások, a mellyeknek kifejtegetése nem

ide tartozik. Amott ellenszerképpen a kénmájat és az

utóbbik esetben általjában mind azt elő vehetni, a'
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mi a mérget 's annak minden munkálatjait leghama

rébb 's legbizonyosabban elenyésztheti.
-

Ama nézet, mellyet a' kénesőnek cohaesiót kis

sebbítő erejéről felyebb kifejtettünk, az erőltetett

vagy tartós kénesőkúra miatt származó nyálfolyásnak

elhárítására nézve is helyesnek tapasztaltatik. A hi

gany kúra, feloldván a reproductio” belsejében, de

kivált a nyálmirigyekben az öszvefüggést, okozza a'

nyálnak olly bő elválasztódását; ennek kiömlése ideig

tartó ugyan, de mégis kifejlett colliquatiónak tar

tathatik. Az efféle állapottal járó hideglelés igazi am

phimerina, minő az életmivek csekélyebb gyúladé

konyságával járó colliquatiokat szokta kísérni; ennél

fogva itt ollyan szerek is kívántatnak, mellyek az

öszvefüggés bomladozását határba szorítják, a nélkül

hogy az edények rendszere munkásságának nagyobbí

tása által a hideglelést nevelnék; és csak ezektől vár

hatni jót. Az utólemlített okból tehát a china, a'

timpó és az úgy nevezett erösítök 's öszvehuzók, bár

gyakran ajánltassanak is, nem ide valók, mert az itt

meglévő hideglelés által tiltatnak.

Ellenben kitetsző haszonnal adatnak illyenkor az

ásvány savak és a villó sav; az utolsó sok izben első

séget érdemel. E' szerek minden kívánatnak eleget

tesznek, és a nyálfolyást rövid idő alatt gyakorta csu

dálatos gyorsasággal mérséklik és elhárítják.

E végre 6 unczia vékony szálep-főzethez adatik

egy, vagy legfelyebb két nehezék villósav és egy un

czia málna szörp, mellyből a beteg minden 2 órában

egy vagy két evőkalánnal vesz be. A kénsavból keve

sebb vegyíttetik a most említett főzethez; különösen

ide illik a mixtura sulfurico-acida is, mellyből egy

scrupulus, legfelyebb is fél nehezék, 6 unczia folyó

sághoz vegyíttetve, legjobban megfelel a czélnak. Hogy

a savak a kénesővel semmi közvetetlen érdeklésbe ne

jöjjenek, a savak a kéneső készitmény” utolsó adatjá
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nak bevétele után csak 24 óra mulva vétetnek elő.

Önként ertetődik, hogy ezen orvoslás illendő élet ren

det is kíván ; egy felül minden meghüléstől, és más

felül minden felettébbi ingerléstől az ételek 's italok

által őrizkedni kell. A szenvedő mirigyekkel úgy kell

bánni, a' mint felyebb a nyálfolyás előjeleinél már

elő adtuk. Száj vizül a nyálfolyásban külömbfélék

ajánltattak. Leginkább szokásban vannak e végre a'

bekenni való nedvek rózsamézből, vagy birsnyálkából

pórissal, a kifacsart muroknedv, a mályva öntet,

vagy a bodzathéa szájöblítésre. A téj, melly szint

úgy a szájöblítésre ajánltatik, azért nem erre való,

mivel könnyen megalszik, savanyodik és osztán turó

képpen a szájnak kinyilt részeire tapad, 's így na

gyobb izgatást és fájdalmat okoz. Ha a szájüreg forró

és fájós, akkor a hüves viz legjobbat tesz. A fő do

log abban áll, hogy a szájüreg mennél többször vala

mi enyhítő folyósággal nedvesíttessék.

Ha a nyálfolyáskor a nyálmirigyek igen dagad

tak, a száj' ürege igen gyuladt és a nyak kivülről is

fájdalmas volna, akkor a savanyakkal élés előtt né

hány pióczákat rakhatni fel a nyak körül. Erre kevés

óra mulva nagy könnyebbülés szokott következni.

134. S•

A kén esővel élést tiltó jelentésekről.

Annak valóságát, hogy a kénesővel nem minden

környülállásokban élhetni a franczu ellen, sok orvosok

érzik ugyan, de nem egyaránt ismérik meg, és annál

kevesebbé cselekesznek a szerént- 'S éppen e miatt

történik annyi sok rosz, sőt bátran állíthatni, hogy

legtöbb undorító franczus következéseknek oka a kén

esővel való czélellenes és idétlen élésben légyen.

Kiváltképpen nincs helye a kénesővel élésnek, ha ,

a mint néha a chronikos nyavalyákban szokott, a'
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nedvek romlottsága mellett az életmivűség munkássá

ga vagy tehetsége igen meg van csökkenve. Itt, a hol

a cohaesio úgy is igen laza és e rostok tömöttsége igen

alá szállott, az öszvefüggést kissebbítő kéneső a bete

get csak annál hamarébb 's bizonyosabban elrontaná.

Igen rosszúl cselekesznek tehát azok az Orvosok, a'

kik minden gyanus eredetű betegségforma ellen mind

járt kénesőt adnak, nem tekintvén a beteg erejének

és tápláltatásának állapotjára.

. A hol az egész test meg van romladozva; a hol

a belső életmivek megromolva 's kivált elevesedve ta

pasztaltatnak, vagy végtére, az erők már egészen alá

szállottak: ott a rendes kéneső kúráról szó sem lehet.

Illyenkor az éltető munkásság” fentartásán', az erők”

öregbítésén és a massza kipótlásán kell mindenek előtt

igyekezni. Mindent, a' mi e czélra gyorsan 's bizo

nyosan vezethet, el kell az orvosnak követnie. Ide

illik különösen a téj- és hús diaeta; az erősítő, és a'

szükséghez képest, többé vagy kevesebbé hathatós sze

rek, és az ennek tökéletesen megfelelő élet rend.

Némellyek ott, a hol a kénesővel való közvetet

len élést nem láták tanácsosnak, úgy kívántak a dol

gon segíteni, hogy egy fejős kecskét több helyeken

megnyirtek és szürke higany irrel annak rende szerint

bekentek. Ennek a tejét itatták osztán a betegekkel; a'

melly téjről ugyan feltehetni, hogy annak vegyülésé

ben változás történt, de kénesőt a legszorosabb che

miai visgálat sem lelhetett benne. E végre rendszerént

több kecskék szükségesek, minthogy ezen állatok a'

kénesőkúrát ki nem állják, mindjárt az első napok

ban betegeskednek és utóljára a hydrargyrosis kö

vetkezései miatt el is vesznek.

A régi, már több kéneső szerekkel orvosoltatott

franczu formáknál, minekelőtte a kéneső kúra elkez

dődnék, szükséges volna megvisgálni, vallyon a be

tegnek egész állapotja nem a bővebben bévett kéneső
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nek következése e inkább, mint a valóságos franczu

nak. E gyakran igen nyugtalanító bizonytalanságot

eloszlathatja részint a történetekre fordított legszorosb

figyelem, de leginkább a mindég szem előtt tartandó

Indicatio ea juvantibus et nocentibus. Tapasztalhat

ni illyenkor, hogy a történetek általjában nem olly

gonosz és lassú lefolyásuak. ellenben mihelyt ismét

kénéső adatik ; hirtelen megroszabbulnak. Azonban

itt sem kell felejteni, hogy egy, a maga természe

tére és lefolyására nézve fölötte sokáig tartó és

makacs nyavalyával légyen dolgunk. Általjában pe

dig igaz marad, hogy a régi dyskrasiai nyavalya for

máknál , mellyeknek eredetét 's okát az idő hossza már

elfödte, igen nehéz valami bizonyost meghatározni.

Mindég ezen kérdés marad fen, vallyon a jelenvaló

forma franczus természetü e még, vagy nem? Mind

egyik vélemény nyomhat valamit, és csak a legnagyobb

figyelem, és minden környülményeknek szorgalmas

megfontolása szolgálhat itt kalauzúl az Orvosnak, a ki

nek általjában soha sem kell magát az egyes tünemé

nyektől vezettetni, hanem orvoslási plánumát mindég

valamennyi tünemények szerint elintézni. A' fölötte

kétséges esetekben tanácsos inkább valamivel töb

bet, mint kevesebbet tenni. - -

A kénesővel élét tiltó eddig említett állapotokon

kivül, még van egy ellenjelentés, a' melly nem annyi

ra az életmivűségnek közönséges hogylétéből, mint in

kább a legközelebbi emésztő életmiveknek idiosynkra

siai arányosságaiból és beteges minéműségéből szárma

zik. Vannak ollyan személyek, kiknél a kénesőnek

legkisebb adatja is erőszakos és nehezen elhárítható

hasmenéseket okoz. Igyekeznek ugyan ezen a bajon

hozzá tett mákonnyal, arabiai gummival és ide illö

diaetával segíteni, de gyakorta minden úgy nevezett

corrigensek elégtelenek erre; a' mikor osztán nem ma

rad egyéb hátra, mint a kéneső szerekkel való belső
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élést abba hagyni. Illyenkor a bedörsöléseket vehetni

elő, s e végre vagy a szürke higanyír kenetik be a'

végtagokon (az úgy nevezett grand reméde a Fran

cziáknál), vagy Cirillo szerint a sublimát dörzsölte

tik a lábtalpakba. Belsőképpen pedig ollyas adatik,

a' mit a betegség közönséges állapotja és az egyes tü

nemények formája megkíván. Többnyire a mákony,

vagy a villósav, vagy az ásvány savanyak szoktak itt

jelentődni. Azon kivül sok Orvosok még itt a gajákot

és az úgy nevezett vértisztító italokat is ajánlják.

Kevessé ismért, de nem csekély ellenjelentés a'

kéneső kúrára nézve még az edényrendszernek életmi

ves romlásai is, kivált a szívnek és az ütereknek aneu

rismás kitágulásai. A kénesőnek öszvefüggést bontó

tulajdonsága, kivált ha vele sokáig és bőven élnek, az

erekben (edényekben) olly beteges töredékenységet hoz

elő, hogy belőle könnyen életveszedelmeztető károk

származnak. A belső okból támadó aneurismákat gyak

ran csupán a tartós és mérték fölötti kénesőkúráknak

lehet tulajdonítani. Azért általjában legjobb az erősebb

készítményeket soha sem adni sokáig, sőt azoknál, a'

kik az edények rendszerének efféle romlásaiban már

szenvednek, elő sem venni. Belső haszonra illyenkor

egyedűl a gyengébb készítményeket és a bedörsölése

ket fordíthatni. Az itt előadott rendszabás egyáltaljá

ban mindenüvé illik, a hol valamelly franczus sze

mélynél az ingereltethetőség alá vetett életmivekben

chronikos bajok vétetnek észre.

Ideig tartó ellenjelentésűl vannak a kénesőkúrára

nézve többnyire minden éles nyavalya formák is. Ha

tehát ezek fontosabbak lévén, más módokat tesznek

szükségesekké, akkor a kénesővel fel kell hagyni;

kiváltképpen megkivánják ezt a guta ütés, a cholera

morbus és más hasonló hirtelen nyavalyaformák. *

- A gonosz hideglelésekkel egybe kaptsolt Ira” zu,

kivált ha „a nedvek is meg vannak romolva, fölötte
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veszedelmes, és illyenkor is kihagyatik a kéneső mind

addig, míg az elsőbb forma el nem háríttatik.

A chronikos nyavalyák között különösen a süly

az a forma, melly szint olly veszedelmes és hasonló

vigyázást kíván. Általjában, a hol a cohaesió már

előbb is bomolva volt ,tt o a kéneső elleneztetik, míg

csak a korábban meg volt forma és a vele már előbb

meg volt öszvefüggési bontakozás el nem háríttatik.

Sok Orvosok az asszonyi nemnek külömbféle álla

potjaira nézve nevezetesen a terhességre, gyermek

ágyra és a gyermekkor legelső szakaszára nézve is

tilalmasnak tartották a kénesővel élést, de helytele

nűl. Mert az orvoslással felhagyni igen veszedelmes,

és általjában az asszonyok 's gyermekek rendszerént

legjobban kiálják a kénesőkúrát. Azonban magától is

értetődik, hogy a viselős asszonyoknak és a gyerme

keknek csak a leggyengébb kéneső szereket, és a leg

nagyobb vigyázattal kelljen adni. Több Orvosok azt

állítják, hogy a csecsemőknek igen veszedelmes kén

esőt beadni, mivel a reájok jöhető nyálfolyás miatt

könnyen megfúladhatnak. Igaz ugyan, hogy a nagyobb

nyálfolyás a gyermek életét veszedelembe ejthetné,

mindazáltal ettől nem igen félhetni, mivel a tapaszta

lás szerént a gyermekeknél a kéneső csak nagyon rit

kán szokott nyálfolyást gerjeszteni. Egy különös ;-ban

az új szülöttek franczujáról majd többet fogunk ér

tekezni. - -

Kiváltképpen veszedelmes a bujakórság a viselő

sekre nézve, és gyakran a legvigyázatosb gyógyítás

mód, és a legjobb magatartás által sem előzhetni meg

nálok az idétlen vagy koraszülést. És ha annak ide

jében történik is a szülés : még is a gyermek több

nyire gyenge, beteges és ritkán él egy esztendőt. Ha

pedig meg marad, többnyire görvényes szokott lenni;

sőt a hüvelyen keresztűl mentekor vagy utóbb a ki

sebesűlt csecsbimbókból való szopás által reá ragadt

\
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franczu is kiuthet rajta. Az efféle eseteket mindég kön

nyü a figy* mes orvosnak megismérni, mellyeket a'

kénesővel való helyes élés által fog elhárítani.

- 135. §

A k én e s ő betegségről, vagy is h i g any

- k ó r s á g ról.

Hogy a mértékletlenül roszkor és czélellenesen

adatott kéneső tetemes károkat tehessen az életmivű

ségben: erről eddig még semmi józan tapasztalású Orvos

nem kételkedett, ámbár más felűl nem tagadhatni,

hogy a kénesőtől való félelem gyakorta kelletinél na

gyobb. Egy ollyan szer, melly a táplálódásra olly

mélyen hat, és olly nevezetes életmivekben bonthatja

meg az öszvefüggést 's végtére el is ronthatja, valójá

ban nagy vigyázást kíván és csak minden környülmé

nyeknek okos megfontolása után adathatik. E munká

ban több helyütt említettük már azon ártatlanokat,

mellyeket a kénesővel való mértékletlen 's idétlen élés

okozhat; itt most azon történetek öszveségéről fog nk

- szóllani, mellyek a' kéneső betegség neve alatt az uj

jabbaknak figyelmét különösen magokra vonták.

Ezen történetek, mellyekre a franczu orvoslásá

nál már a régibb írók figyelmeztettek bennünket, de

a' mellyeket csak az Angolyok Abernethy, Mathias

András, Rose Tamás és Guthrie, 's nem régiben

Koppenhágában Wendt írt le mint saját nyavalyát,

nyilván ama Cachexiákhoz tartoznak, mellyeknek mi

volta a merő, részeknek megbontakozásában és a fo

lyó vagy is híg részeknek megoszlásában áll.

A történetek, mellyek által a szóban lévő nya

valya magát jelenti, részint a szájüregben részint a'

test külsején lévő, fekélyek, mindenféle bőrkiütések,

csontfájdalmak. Akár mint igyekeztenek is a fönn me

vezett Orvosok eme történeteknek bélyeges jegyeit

*
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meghatározni, mégis ekkoráig ebben nem boldogul

hattak, és Wendt Koppenhágában az olly esetek meg

külömböztetését véli legnehezebbnek, a hol a' kéne

sőfekélyek a higannyal élése/vegzödése után csak

Késöbben jelennek meg, és a hol az elöbb jelen volt

nyálfolyásnak nyomai már elenyésztek. Az illyen

esetek megismerhetésére szükséges, hogy a Beteg min

den előbbi nyavalyájiról 's az ellenök használt szerek

ről igaz vallómást tegyen és semmit a maga egykori

élelemódjáról el ne titkoljon. A' ki tudja, melly ne

héz az efféléknek ismeretébe jutni » az a diagnosis”

nehézségére nézve teljes meggyőződéssel fogand kezet

a mély belátású Dánussal. Az itt szóban lévő fekélyek

megkülömböztetik magokat kerek formájok, külső sár

gás látszatjok által mint a szájtaplósságnál, és lapos

ságok által ; támadnak rendszerint az orczák belsején,

a nyelv külso szélein, a nyelvcsapon, a puha inyen

és a foghuson is, ha egy helyen elenyésznek, másutt

ismét előtünnek, és ezt a kénesőfekélyekre nézve Ma

thias bélyeges jegynek tartja. -

A bőrkiütések, mellyek a' kénesővel való mérték

letlen éléstől szármoznak, 's mellyekről már Pearson

mint saját ütésekről említést tészen, holmi hólyag

forma égető és viszkető pörsenések szoktak lenni, mel

lyek kiváltképpen a czombokat és nemirészeket foglal

ják el, csipős gyakorta büdös nedvességet szivárognak

ki, és, ha bővebben vagynak jelen, hideglelős történe

tekkel is járnak. Ezek által a szóban lévő kiütés min

den egyéb saját formáktól külömbözik.

A kelletinél több és helytelenűl adott kénesőtől

származó csontfájdalmak Hunter és Supediaur előtt

sem ismeretlenek, a mint már ezen munkában is em

líttetett, midőn az osteocopus diagnosisának megálla

pításáról szóllottunk. Az illy csontfájdalmak nem rosz

szabbodnak ejtszakánként, inkább valamelly alkalmat

lan gyöngeség 's bágyadtságbeli érzeményképpen fog
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lalják el az izhajlásokat, a Beteg is térdben gyakorta

megbicsaklik. Különös ismértető jele a kéneső beteg

ségnek az, hogy a kénesővel élésre szembetünőleg na

gyobbodik. - -

Hogy a szóban lévő nyavalyát a kéneső okozza,

az kétséget sem szenved; de igen helytelen azoknak vé

lekedése, a kik azt hiszik, hogy a kénesővel való to

vább élésre ezen történeteknek szükségesképpen és min

den környűlállások között kelletik s ármozniok. . A'

józan tapasztalás azt bizonyítja, hogy itt általyában

nem a kéneső sokaságától, hanem a vele élés czél

arányosságától függjön a dolog. A helytelenűl adott

kéneső méreg gyanánt hathat a Betegre, a nélkűl

hogy benne a franczu meggyógyulna. Az újabb tapasz

talás szerint egy esetben a Beteg valamely kuruzso

lótol fölötte czélaránytalanúl kénesővel gyógyíttatván

minden fogait elveszté de franczuja azért el nem mult,

mellytől csak két esztendő után szabadíttatott meg a'

kénesővel való okos élés által. Általyában a higany

kórság származása vagy elmaradása igen sokat látszik

függni a Betegnek magatartásától a kénesőkúra alatt.

Az ollyan franczus Betegnél, a' ki erős kénesőszerek

kel élvén helyes diaetát nem tart, és a mellett hideg

időtájban minden visszontagságnak ki teszi magát,

tsak kevés kéneső is gerjeszthet higanykórságot, a nél

kül hogy a franczujától megmenekednék.

Mondottuk már, hogy a kénesőbetegségnek tevő

oka egy ollyan Cachexia, melly a kénesőnek saját, és

az életmives öszvefüggésre nézve könnyen veszedelmes

sé lehető , munkálkodásától ered. Ezen Cachexia igen

egyez a süllyel; több tünemények igazolják ezen né

zetet, melly a' Betegek ágyánál alkalmaztatván igen

hasznos befolyással van a nyavalya orvoslására.

A jövendölés sokkal nehezebb ennél a betegség

nél, mint némelly Orvos gondolná. Ha az állapot meg

nem ismértetik, oka homályban marad, és a kéneső
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még tovább is adatik, akkor igen nagy romlások tör

ténhetnek, a' mellyek nem csak az életmives formára

hanem az életre nézve is veszedelmesek lehetnek, leg

alább az utolsó elkerűlhetetlen lenne, ha a lappangó

hideglelésnek kifejlődése meg nem előztetnék. Kivált

képpen félhetni ezen tekintetben a fölyebb leírt kéne

sőfekélyektől. Bár melly fölűleteseknek láttassanak is

ezek, és általyában inkább szélyel mint mélyen hara

pozzanak is; mégis vagynak példák, hogy meg nem

ismertetvén vagy úgy hagyatván a nyelvcsapot és az

inyvitorlát (Gaumenfe9eI) elrontják és a torokba mé

lyen leszállanak. A foghus, kivált a fogak körűl, fö

löttébb szenved, és egyik fő oka annak, hogy olly

könnyen több fogak kihullanak. Tudunk egy újabb

szomorú példát, a hol egy , sok sublimá-tot vett Be

teg csupán egy éjjel minden fogait elvesztette,

A kénesőbetegség orvoslása két gyógyjelentésen

alapodik. Először az öszvefüggés tömöttségét ismét

helyre kell állítani, és másodszor az ezen állapottal

járó atomiát elhárítani. Egy harmadik jelentésnek,

melly szerint a kéneső a kénnel való élés által neu

tralizáltassék és munkálatjaiban meggátoltassék , azok

nál, a' kik a franczu ellen kénesőt vettenek, soha sincs

helye. Említettük már fölyebb, hogy a franczuból

gyógyúlóknál a kénesőt kénfördők által neutralizálni

nem egyéb, mint őket ismét újra betegekké tenni,

A cohaesió hijányos tömöttségének helyre allítá

sára, a kénesőkórságnál is hasznosan adathatnak a'

faitalokkal egybekapcsolt ásványsavanyak. Jó fogana

tuak továbbá a Tinct.aromatico-acida, a Mra sul

furico-acida fenyőbimhó vagy szalad főzetben adat

va, az úgynevezett faitalok is szárcsa bojtorjángyö

kérből és effélékből, hozzá illő diaetai mellett. A ke

véssé erősítő, fűszeres és gyöngén öszvehuzó szerek,

a china', kaskaril héjjának, a narancs és téli magyal”

leveleinek öntetjeik is ide valók; a Koppenhágai
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JVendt-től ajánlott vas inkább a gyógyúlásnak későb

bi szakaszára illik. Helybéliképpen a sósavval vegyí

tett szederjszörp kenethetik be, és bürökből rózsaméz

zel készült szájvíz használtathatik. A chronikus bőr

kiütések ellen részént dárdany (piskolcz) szerek, ré

szint gaják készítmények ajánltatnak. Az elsők közzűl

leghathatósb , a Liquor saponis stibiati, az utol

sókból a Tinct. Guaiaci ammoniata : faitalok gya

nánt legjobbak a gajákfa és a keserédes venyigék”

főzetje. Az osteocopus mercurialis ellen chinát, má

konyt és fűszeres fördőket ajánlunk.

Mind ezen nyavalya formáknál az életrendre leg

inkább kell vigyázni. Helyesen javasoltatott itt Stru

«ye megvonó kúrája Störck bürök pilulájinak nagyob

bítandó adatjaival egybeköttetve: szintúgy a bőr mun

kásságának megakadhatásától is őrizkedni kell szorgal

matosan; azért minden beteg viseljen a maga testén

gyapju ruhát: és a mennyire tőle telhetik, éljen a'

bőr munkásságát ébresztő fördőkkel. A Koppenhágai

JVendt és több Angol orvosok igen ajánlják a tenger

víz fördőket, a ki pedig ezekre szert nem tehet, an

nak a szikag (széksó), hamag (hamuzsir), vagy ten

geri só igen jó pótolékúl szolgálhat.

136. §

A k é n e s ő v e l gyógy í t á s ut á n való kúra.

Az utókúrák általjában számos nyavalyáknál in

kább szokásból, mint szükségből gyakoroltatnak. Ha

a betegség szerencsésen el van hárítva: akkor ritkán

van még sok cselekedni való; a jól választott és szo

rosan megtartott életrend legtöbbnyire elégséges. A'

franczu ellen bévett kéneső után való orvoslást hihető

leg okozta az Orvosoknak félelme a kénesőtől. A gyó

gyuló meg akar a kénesőtől menekedni, és az Orvos

mint valóságos méreg ellen úgy kel ki ellene. Legin

15
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kább szokásban vannak utókúra gyanánt a kénes,

vagy is kénköves források, a beteg tehát a kéneső'

ártalmas következéseinek elkerűlése végett Aachenbe,

Badenbe, (nálunk Budára, Trencsinbe 's a' t.) utazik.

Ez a methodus a fent említett esetekben fölötte czél

aránytalan, és csak arra való, ha a kéneső valamelly

ép egésséges testre méreg gyanánt hatott. De a hol a'

kénesőre mint gyógyító szerre szükség volt, és a czél

általa el is érődött: ott megbocsáthatatlan vétek volna

a használt szernek munkálatjait ismét eltörölni akarni.

Sok példák bizonyítják, hogy a franczuból gyó

gyulók a' kénes fördőkkel élés után új gonosz történe

tekkel terhelve tértenek vissza, mellyek új kéneső

kúrát kivántak. Tökélletes igaza van Suediaurnak ,

midőn a most említett kúráknál a' fördőktől minden

kit óv általjában; de leginkább a kénes fördőkre illik

ezen óvás. Szintolly káros belsőképpen is- adni a ként

's ennek minden készítményeit. Hufeland (l. praft.

11tberfid)t btz voryűgI. $eiIqueItem #eutfd1ant 3 pag. 202.)

a Nenndorfi kénes források legnagyobb dícsérete

mellett is említi, hogy az efféle fördők sem a franczu

val, sem a kénesővel öszve nem férnek.

Ha a kéneső a nyavalya lefolyása alatt nem ada

tott nagyobb mértékben ; ha az orvoslás idejekor hol

mi közönségesen munkáló ártalmak miatt az életmivü

ség egész munkássága meg nem csökkent, ha végtére

egyébb történhető környülállások a gyógyulás idő

szakaszában a kiállott bujakórság után az orvosi sege

delmet szükségessé nem teszik: akkor semmi különös

utókúrára nem szorúlunk; a' jól megválasztott tápláló

eledelek magok is elegendők. Egyedűl azt kell jól szi

vére kötni a gyógyulónak, hogy magára szorgalmato

san vigyázzon, minthogy , a' mint már mondottuk, e'

nyavalyának makacs természeténél fogva könnyen va

lami uj tünemény támadhat, mellyet idején meg kell

jelenteni és gond alá venni. -
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*

De ha a kénesővel való tartós élés miatt a cohae

sió igen alá szállott, vagy valamelly okból az életmi-,

vűség munkássága megcsökkent: akkor igen is el kel

az utókúra. Az első esetben attól függ, vallyon a'

kénesőnek ártalmas munkálatjai inkább csontfájdalmak

e', vagy az altest életmiveiben való colliquatiók; mel

lyek szerint vagy gajákot adhatni mákonnyal, vagy

vasat tonikus szerekkel. Az utolsó esetben, ha t. i. a'

kiállott franczu után közönséges elgyengűltség vétetik

észre, a' melly nem a kénesővel való mértékletlen

éléstől, hanem más valamelly környűlállástól függ:

akkor közönségesen erősítő szerek szükségesek; legin

kább pedig china, colombo és effélék; kivált ha a'

franczuból gyógyúlónak állapotja, ezen szerek mellett

a derekasabban tápláló eledelekkel, jó borral való

élést, és a könnyebb életmódot is megengedi.

137. §.

Az újszülöttek franczujáról. *

Az újszülöttek franczuja származására és lefolyá

sára nézve annyi sajátsággal bír, hogy ezért a szoro

sabb előadásra érdemes. Ez a franczu többnyire bőr

kiutésképpen jelenik meg, és gyakran az úgy nevezett

újszülöttek szemgyúladásával kezdődik, a' melly

osztán valóságos coniunctivitis medorrhoica gyanánt

viseli magát. A szóban lévő franczu formának lefolyása

e következendő: Néhány nappal a születés után (a'

Girtanner-tól felvett tiz, tizenkét nap, legtöbb ese

tekre nézve, soknak látszik), a testen imitt amott apró

fakadékocskák mutatkoznak, mellyekből sok nedvesség

szivárog, és a franczus kifekélyesedésekhez hasonlók.

Külömbféle pattanások és foltok ütnek ki a bőrön, a'

mellyek nagyságokra és külsőjökre nézve a legegysze

rűbb kis pörsenésektől a legnagyobb fekélyekig min

denféle változásban szoktanak elő tünni. A franczus

-

*
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fekélyeknek saját szalonnás fölűletje itt is látszik, de

nem olly nyilván és szembetünőleg. Az ábrázaton egyes

pattogzások 's varak, a szájban taplós sebek és apró

fekélyek támadnak, mellyek elől az ajakak felé, há

túl a torok és felyül az orr felé terjednek, és a nya

valya gyarapodásával irtóztató romlásokat okoznak ;

ide járúl még valamelly csipős és a szomszéd részeket

felrágó kifolyás is. A fülektől az ábrázat 's így a sze

mek felé egybe olvadt szivárgó és fölöttébb égető fa

kadékocskákból álló kiütés látszik, mellyet Wichmann

és Autenrieth, helytelenül és a tapasztalással nem

egyeztethető módon, csecsemők rühének állítanak. Ez,

az ótvartól szorosan megkülömböztetendő Crusta Ter

piginosa egészen franczus természetü, és e nézet a'

betegek ágyánál valósíttatván, mindent megczáfol, a'

mit a most említett írók ezen kiütésnek sokáig tartása

és nagy veszedelme felűl mondottak. A kéneső töké

letesen meggyógyítja ezt a kiütést, és a czimeresen

előadott Atrophiá-ról 's ennek esztendőkig tartásáról

szó sincsen.

A testen is fakadékocskák és ama' tudva lévő ele

jénte vörös » utóbb réz színűvé változó foltok jelennek

meg, rosszabb esetekben repedések, külömbféle kinö

vések, undok fekélyek a seggen és nemi részeken ; és

ha a nyavalyával nem gondolnak, vagy vele akármi

okból roszúl bánnak, akkor az mindég tovább hara

pozik, és igen elhatalmazván sorvasztó hideglelés járul

hozzá, a' melly szerencsétlen környülállások között a'

gyermek életét is tönkre vijja.

Arról, hogy a franczus történetek egy a testben

lévő dyskrasiától függjenek és ragadvány által okoztas

sanak, senki sem kételkedik. A tudósoknak eddig volt

csatája a tárgyra nézve csak azon kérdéseket illeti,

mikor kapja el a gyermek a ragadványt. Azoknak,

a' kik az elragadást a nemzéskor az atya tenyésznedve

által vagy a terhesség alatt az anya vére által gondol
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ják történni, mind a józan theoria, mind a figyelmes

tapasztalás ellent mond. Az okok, mellyeket Jahn és

Fleisch ez iránt felhoz, olly csekélyek, hogy ezen

állítást velek támogatni nem lehet. A franczus atyának

magva, a bujakórságos anyának vére és a franczus daj

kának teje megromolva, rosszul készűlve ugyan lehet

nek, de nem megfranczusodva. Ezek a nedvek nem

eléggé képzők, nem eléggé táplálók az életmivűségre

nézve, a gyermek tehát roszul nemződhetik és táplá

lódhatik, elnyomorodhatik, és, a' mi a franczus anyák

nál gyakorta történik, idétlenül, a tovább élhetésre

alkalmatlanúl, vagy elgyengülve, kiaszva és táplálódá

sában mindenképpen hátra maradva jöhet a világra;

de mind ezen esetekben sem bizonyíthatni be a fran

czus elragadást, a' melly általjában csak a valóban

elfajulva és beteges elválasztásban lévő metamorpho

sisok által lehetséges. -

Ezt előre feltévén nem mondhatni egyebet, mint

a' mit a tapasztalás is bizonyít, hogy a franczu az

újszülöttekre a szülés közben a hüvelyen való átme

netelkor és a dajkának vagy szoptató személynek aja

kairól és csecsbimbójiról ragad el. Midőn Tahn az ef

féle elragadásnak lehetetlenségét az újszülöttek testén

lenni szokott sajtos boriték által akarja megmutatni,

elfelejti, hogy mind a mellett is a test sok helyen

igen érzékeny; ezt mondhatni a szemekről , ajakakról

és nemirészekről. Ide tartozik még az is, hogy ezen

boríték és az általa szükségessé léendő szorgalmatos

többszöri tisztítás, némelly gyermeknél a franczu ki

üthetését megakadályoztatta. E nézetnek helyességét

bizonyítja azon észrevétel is, hogy a franczu nyomai

az új szülötteken soha sem jelennek meg a legelső na

pokban. Girtanner utazásaiban ezen tárgyra különös

figyelmet fordított, és minden e körűl foglalatoskodó

Orvosoknak tudósításai megegyeznek abban, hogy egy

gyermeken sem vétettek észre a franczus történetek
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mindjárt a szülés után. Ez a tapasztalás naponként

megbizonyosodik. - -

Mennél szomorúbb kimenetelei vannak gyakran a'

franczunak a felnőtteknél, annál inkább bizhatni, hogy

ezen nyavalya az újszülötteknél, ha igazán megismér

tetik és czélarányosan orvosoltatik, szerencsésen és bi

zonyosan meggyógyúl. A' ki azonban a crusta serpi

ginosa-nál rühet keres, és a chronikus és veszedelmes

1efolyást olly szükségesnek véli, hogy a ' rákszemmel

adott kénnek foganatlanságán nem csudálkozik, az csak

ugyan végtére az újszülöttek” franczujának szerencsét

len kimenetelét is megérheti. Ellenben a' ki valamelly

makacs bőrkiütés ellen, jóllehet benne franczura nem

ismérhet is, kénesőt ád azon okból, hogy a mélyen

szenvedő táplálódást határok közzé szorítsa, az eme”

szerencsésen választott szertől gyógyúlást várhat, ha

a forma mivoltát nem is gyanította. -

A miket Girtanner az előre mondásról öszve

gyűjtött, legtöbbnyire jó kútfőkből lévén vétetve, el

nem hallgathatjuk. Ide tartoznak kiváltképpen a kö

vetkező jegyzetek :

#4 gyermekeket könnyebb meggyógyítani, míg

szopnak, mint azután. Ennek oka leginkább az, hogy

a kéneső munkálatja egyenes arányban van a vege

tatio munkálkodásával, és ez általjában a kifejlés első

időszakaszában tünteti ki magát leginkább.

A köldök” vagy a kereszt csont táján lévö

fekélyek szinte mindég halálos jelek. Ezek csak rit

kán fordulnak ugyan elő, de a hol előfordulnak, ezen

állítást megbizonyítják. A köldöktájon minden sére

lem veszedelmes az újszülötteknél, és az Orvos akár

melly, nem franczus kifekélyesedést is csekélységnek

itt ne vegyen. A kereszt csontnál lévő fekélyek igen

könnyen csontfenére adhatnak okot, és így az életet is

fenyegetik.
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Az is igaz, hogy a fejen lévő fekélyek, és a'

seggen támadó repedések igen fontos történetek

A figeszümölcsöktől kevesebbet félhetni. - -

Hogy az ollyan gyermekeket, kikre a szülés

alatt ragad el a franczu, nehezebb gyógyítani,

mint a kikre a dajka által azután ragad el, onnan

lehet, hogy az utolsóknál könnyebb a bajat megismér

ni, mivel a dajkáknál inkább szoktuk a franczut ke

resni és könnyebben is megtaláljuk, mint a gyermek

ágyas személyeknél, ha a dajkák tökéletesen egés

ségesek. -

Azon megjegyzés, mellyet Girtanner is különös

nek és nevezetesnek tart, 's mellyet ő a beteg gyer

mekek Vaugirardi kórházára ügyelő Orvosoknak nap

táraiból szedett ki Párisban: hogy t. i hozzá képest

sokkal több franczus gyermek haladja meg a gyer

meki kort, mint egésséges, valójában vakmerőnek

tetszik, ha így adatik elő ; de elveszti ezen látszatját,

ha meggondoljuk, hogy az újszülöttek franczuja ellen

használtatott kéneső az igen bujálkodó vegetatiót, mint

legbővebb forrását számos életveszedelmeztető gyermek

nyavalyáknak , határok közzé szorítja, és ennél fogva

nem csak a franczura, hanem a reproductiva rend

szernek egyéb veszedelmes állapotjaira nézve is hasz

nos szerré válik. - * -

Az újszülöttek” franczus történeteinek orvoslását

már ott említettük, a hol a franczus ragadvány által

okozott szemhéj gyúladásról volt a szó. A gyenge

kéneső szernek legczélarányosabbak és legbátorságosab

bak is. Az erősebb kéneső készítményeket ez a gyenge

kor ki nem állja; annakokáért erőszakos kéneső só

kat, minő a rágó sósavas, a fojtó savas és a villósa

vas , – belsőképpen adni éppen nem kell. A vörös

higagról, mint belső szerről szó se legyen. Az eczet

savas és kéksavas kénesőnek foganatja általjában bizony

talan, tehát a gyermekekre nézve megvetni valók.
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A' kéneső füstöléseket, a mint Franczia országban

szokták és Párisban az Orvosi Kar az újszülötteknél is

vakmerősködés, a gyermekeknél valóságos balgatag

ság volna használni. Plumer porait és a higany ke

netet a fontosabb franczus esetekben a gyermekeknél

is megpróbálhatni. A kén a tápláltatás körére ható

erejét a kénesőnek el nem törli ugyan, de saját mun

kálatját még is kevesíti.

A szemgyúladásnál közlött formulákon kivül, le

het az enyhe sósavas higacsot a következendők szerént

is rendelni : -

Rec. Hydr. oxydulati nigri gr. iij.

Lap- cancr. ppt. dr., 5

Sacchar. canar. dr. iij.

M. divide in Pulveres aequales Nro xij.

D. Sig. Napjában 3szor egy por adassék.

Ha a has nagyon találna menni, akkor lehet az

enyhe sósavas, vagy a hugyagos higacshoz mézgás port

adni, és valamelly fűszerszámos írrel a hasat kenetni.

Rec. Hydr. muriat. mitis gr. iij.

Pulveris gummosi dr. ij.

M. divide in pulveres aequal. Nro xij.

D. Sig. Napjában 3szor egy por vétessék.

Rec. Ungti rosati

Ol. Nucistae, singul. dr. 6

Mrae.oleoso balsam. dr. ij.

M. D. ad vasc.

Sig. A gyomor és köldök táján kenettessék be.

Bedörsöléseket is lehet tenni a végtagok belső

lapján a nyirkos edények hosszában , 's ottan ottan

megújítani. De a disznózsírral készűlt szokásbeli írtől

őrizkedni kell, mivel az újszülöttek bőre azt ki nem

állja. E végre élhetni a következővel: -
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Réc. Hydr. puri dr. vj.

Sevi ovilli unc. 6

tere in mortario lapideo ad

perfectam hydr. extinctionem, tunc

admisce

Ol. Cacao unc. j.

forma in tabulas.

D. -

Az újszülötteknél a nyálfolyástól keveset vagy

semmit sem félhetni. De ha a gyermeket e kéneső

kúra igen meg találná hatni vagy gyöngíteni, akkor ezt ,

néhány napig abba kell hagyni és utóbb ismét újra

kezdeni. Ezen idő alatt chinahéj öntetet kevés mákon

nyal adni Jahn javallása szerént, részint czéltalan,

részint veszedelmes.

Rosenstein javaslását, melly szerint egy nőstény

kecskébe kéneső dörsöltetik és annak teje a Betegnek

adatik, több okokból nem ajánlhatni. A felnőttekkel

is gyakorta tettek efféle próbát, de nem mindég ugyan

azon szerencsés kimenetellel. -

A gyermek testén támadó külömbféle franczus

metamorphosisok gyönge kéneső készítményekkel kö

töztetnek. A szemhéj gyúladásnál javasolt igen feleresz

tett sublimát olvadéki es valamelly vörös higagosgyön

ge ír ezen czélra váltig elegendők.

Rec Hydr. oxydati rubri 9 6.

Ungv. rosati unc. 6.

misce D. Ungtum.

sig, kenőcs.

Azon kérdésre, mit kelljen a franczuban szenve

dő csecsemőnek dajkájával cselekedni, valyon t. i. ké

nesőt vegyen e vagy nem, mindég igennel feleljünk.

Ha előbb is franczus volt és tőle ragadott el a beteg

ség: akkor a kéneső orvosságúl szükséges néki; ha pe

dig a gyermek az anyja hüvelyében förtőztetett meg,

akkor védszerűl szolgál a kéneső a dajkára nézve. Ha

\
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pedig az anyja maga szoptatja a gyermekét, akkor a

kénesőkúra teljességgel megkívántatik. Egy nyilván

franczus gyermek mellé, a nélkűl hogy ezt megvalla

nák, egésséges dajkát fogadni , lélek isméret ellen való

dolog volna. De szintolly veszedelmes valamelly nyil

ván-franczus és kicsapongó személynél hagyni a már

megförtőztetett gyermeket is; jóllehet más felűl a meg

betegedett gyermeket is dajkájától elfogni és vizes ele

delekre (28afférfo[t) szorítani igen bajos. Itt az értel

mes, emberszerető Orvos legjobb tanácsot nyujthat.

A kénesőkúra mellett tartandó diaetáról a csecse

mőknél szó sem lehet. Egyedűl arra kell itt vigyázni,

hogy se a dajka sem a gyermek a hives vagy hideg

levegőnek ki ne tétessék.

138. §. *

A szerek, mellyek a kéneső n kivűl a'

búja kórság ellen a j á nl ta tt a k.

A theoria magyarázza, és a tapasztalás úgy bi

zonyítja, hogy a kéneső minden eddig ismert szerek

között legszorosabb millyenségi arányban vagyon a'

franczuval és igen sok csupán a reproductioban gyöke

rező dyskrasiai nyavalyaformákkal. Egy szer sincs, a'

melly vígyázva és czél szerint adatván olly hamar és olly

bizonyosan ellent állhatna a bujadögnek és az ő sok

féle mind előszöri mind másodszori tüneményeinek,

mint a fönemlített kénesőkészítmények. Azonban még

ajánltattak e végre minden időben más szerek is, a'

minek okát részint a szóban lévő betegségnek gonosz

és makacs volta, részint a kénesővel éléstől való ret

tegés, részint végtére az újítani kívánás lehetett. Nagy

részében az úgynevezett titkos szereknek, mellyeket ki

váltképpen a franczia könnyelműség talált fel és a hi

szelékeny szomszédoknak nagy árron eladogált, bár el

lenkezőt hírdessenek is, legfőbb, s többnyire egyet

/
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len egy hathatós allatórész, a kéneső, miként a' subli

mát előterjesztésekor ezt már bővebben fejtegettük.

Az itt szóban lévő, kéneső nélkül való szerek köz

zűl egy sincs, a' mellynek franczu ellenes ereje a tisz

ta és józan tapasztalás által be volna bizonyítva; mind

azáltal sokaknál olly munkálatok vétettek észre, mel

lyeket a franczu orvolásakor e' vagy ama mellék kör

nyülménynek elhárítására használnunk kell; illik tehát

a leghathatósabbakról itt bővebben szóllanunk.

A savanyak (savak) Scott-nak egy Bombayban

tartózkódó Orvosnak, a ki a bujakórságot savanytárgy

által vélte megyógyíthatni, ideája szerint vétettek fel

a franczuellenes szerek közzé, és először is Cruik

schank, Alyon 's utóbb Bécsben Zeller által nagy ada

tokban használtattak. Adni szokták e végre a fojtósa

vakat 1től 2 nehezékig egy vagy két napra 2 font viz

ben, vagy a savítottat 5től 40 csöppig valamelly alkal

matos vivőszerben (vehiculum). Cruikschank a czitrom

savat is ajánlá.

Cooper a következő igen fontos gyógyjelentéseket

határozza meg a franczu ellen adandó fojtó és a foj

tós savra nézve: 1ször ha a franczu öszve van bonyo

lódva süllyel a mirigyek görvényes dagadásával és más

golyvás jelenségekkel. 2szor a' hol a franczu igen el

hatalmazván szembetünő gyöngeség és sorvasztó hideg

leléssel jár. 3szor ha a Beteg saját természeténél fog

va, a kénesőt teljességel be nem veheti.

Bár melly kétes légyen is a franczunak tökéletes

gyógyulása a savakkal élés által: tagadni még sem le

het, hogy sok, a másodszori franczunál előforduló tör

ténetekre nézve, az ásványsavak és a villósav igen je

les és meg nem vetendő szerek. A fölöttébbi nyálfo

lyást mérséklő hasznokért azokat már fölyebb ajánlot

tuk, A franczus csontfenénél, a hol már elegendő kén

esőszerek vétettek, a csontokkal bizonyos millyenségi

arányban lévő villósav derék szolgálatot tehet, A gya
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nús chronikus gyúladások ellen, mellyek a franczunál

a torokban , orron és egyébütt a bőrön támadnak, és

gyakran még azután is tartanak, ha a jól intézett ké

nesőkúra által a franczu már régen elháríttatott, a'

kénsavanyu illatos festvény (tinctura aromatico acida)

vagy más hasonló készítmények fölötte hasznosak.

A Lúgsók is azon Orvosokra nézve, a kik a fran

czus: ragadványnak savanyú természetéről való ideának

hódoltak, szükséges szerekké váltanak. Peyrilhe volt

az első, a ki egy egészen saját, szörphöz hasonló ve

gyítékben a röpülékeny Lúgsót használta; ehez járul

tak, az ismeretes franczia methodus szerint, a' hashaj

tók, italok (ptisanae) és fördők is. Peyrilhe azt egy

saját hathatóságú szernek lenni vélte, és mivel az ál

latok országából volt véve, azt hitte, hogy az embe

ri élet mivűségel, e nyavalyára nézve, különösen fogna

egyezni, E szernek saját hathatósága ugyan nincsen,

de az ollyan esetekben jó és czélarányos, a hol a fö

löttébbi érzékenység miatt a kéneső elejénte haszonta

lan. Ide tartozik különösen a Besnard-tól ajánlott

T a antisyphilitica , melly röpülő lúgsóból (hugyag

ból) ópiummal, enyhe káli-val és fahejvízzel igen kör

nyűlállásosan készíttetik, és zilizforrázatban napon

ként 3szor 24 csöppenként adatik, sőt minden külső

fekélyek is azzal köttetnek. Besnárd azt az előszöri

és másodszori franczunak minden formájiban, a kan

kutól kezdve a csontfenéig egyaránt ajánlja. A kéne

sőt ez a tinctura a franczunál általyában kiszorítani

ugyan nem fogja ; de az ollyan esetekben, a hol a'

kénesőszerekkel élés által a franczus tünemények nem

csillapodnak, sőt gyakorta még nagyobbodnak: ha has

menés szármozik és a Beteg naponként rosszabbúl lesz:

ott az Orvos a kénesőt félretévén, adjon Besnárd tin

cturáját, és meg fogja látni, helyes diaeta mellett, hogy

minden jobban kezd menni. Négytől 6 hétig a bujadög

ugyan meg nem gyógyúl , de a Beteg most a kénesőt
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bizonyosan szenvedheti, és gyakran igen rövid idő alatt

meggyógyúl.

A Férjany (arsenicum, egérkő, érczmaszlag). Re

mer Boroszlói Professor ezt a szert 1812-ben Horn'

Archivumában ajánlotta, a hol a' vele tett próbákat

is szorosan leírva találhatni. Ő ezt az ollyan esetekben

tapasztalá hasznosnak, a hol a leghathatósb kéneső

szerek, nevezetesen a villósavas és a rágó sósavas Hi

gag, sem használtak többé. Adott pedig nyolcz unczia

lepárolt vízben felolvasztott egy grán férjanysavas ha

magból (Kali arsenicosum) minden 2 órában egy evő

kalánnal, és a fekélyeket szénporból és disznózsírból

álló írrel köttete. Naponként egy grán mákony négy

adatban, és a nyers tojás étel, legjobb javító szerek

nek tartatnak ezen orvosláskor. A tökéletes gyógyú

lásra kivántatik 1otől 24 grán 's több, Kali arseni

cosum. A franczus csontfájdalmaknál ez a szer gyak

ran 24 óra alatt könyebbűlést szerezni mondatik, a'

mit egy adatnyi mákony valamelly kénesőszerrel, szint

olly hamar és néha hamarébb is véghez vihet. A fér

jany, mint érczesség országából való szer, minden nya

valyákra, mellyek mélyen a reproductióban gyöke

reznek, tehát a franczura nézve is, elöre igen sokat ígér,

és a tapasztalás is sok esetekben, kivált a' mellyeket

ARemer hoz elő, ugyan azt igen hathatós szervek bizo

nyította; azonban, mivel az életmivűségre igen ellen

ségesen hat és könnyen méreg gyanánt munkál, a vele

élés fölötte gyanussá válik. A melly szernek rosz kö

vetkezéseitől az Orvosnak szüntelen rettegnie kell, azt

jobb nem is adni be. -

Az ásványországból még az arany is, mint arag

és sósavas arag, már a régibb időkben ajánltatott Van

Mons az elsőbbiket, Ohdelius az utolsót ajánlá 1/4

gránként napjában 3szor a makacs franczus nyavalya

formák ellen. Crestien a foghusba dörsölteti, egy grán

nak tizenötöd részén kezdvén. A dörsölés egy óraper

|
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czig tart. A szer ugyan mind eddig bizonytalan, és al

kalmaztatása nincs egészen veszedelem nélkűl 3 még is

kívánni lehetne, hogy ezt az életbe olly mélyen ható

szert a makacs és igen gonosz esetekben több tekintet

be vennék. Néhány esetekben, a hol 3szor napjában

1/8 – 1/4 granig mákonnyal és czukorral adatott be,

a makacs formák ellen igen hasznosnak mutatta ma

gát. Kiváltképpen a sósavas arag a franczus csontfené

ben jó szolgálatot tett. -

Az újabb megvígyázatok a sósavas aragnak nagy

hatóságát a megrögzött 's elfajult franczuban tökélete

sen megbizonyították. Niel-nek e tárgyban hirré adott

tapasztalásai megérdemlik a gyakorló Orvosok figyel

mét. Legczélarányosabban rendeltetik ezen szer vala

melly lepárolt vízben, leginkább pedig Borostyán

Medgy vizben felolvasztva : Rec. Auri muriat. gr. ij,

solve in Aquae Laurocerasi unc. j.; mellyből napjában

3 vagy 4szer 15 's lassanként fölyebb 40 csöppet is ad

hatni, csak hogy ez olvasztékot, mivel könnyen szét

bomlik, a levegő és világosság behatásától nagyon

kell őrizni. Némelly tekintetből jó adni pilula formá

ban is, és ekkor, a mind kivántatik, egybeköthetni

a sósavas aragot bürök vonattal, mákony vonattal,

vagy a mint szokták keserédes vonattal vagy szárcsa

gyökérrel: -

Rec.. Auri muriat. gr. vj.

Extr. Dulcamarae dr. ij.

m. f. l. a. pil. Nro. LX. \

consp. p. Lycopodii.

Elejénte regvel és estve egy, utóbb öt illyen lab

dacsot is adhatni. Történt munkálatjának nyilvánságos

jelei szoktak lenni, valamelly mértékletes nyálfolyás,

és szaporábh székürítmények.

* Valyon a borkősavas, a villósavas és szénsavas va

sacs, mellyet Carmichael a fene (Strtbë) és külömbféle

más metamorphosisok ellen olly igen ajánlott, a ma
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kacs, kivált a mirigyeket és csontokat dúló, franczus

formákra nézve hasznos légyen e', azt a tapasztalás

fogja elhatározni. A theoriának ezt nehéz volna meg

magyarázni. A most említett vaskészítményekkel való

élés ekkoráig ugyan használt a fenés formáknál, de

a franczus bajoknál semmit sem , a' mint ezt a kü

lömböző vasszerekkel szinte mostanáig folytatott és kü

lömbféle környűlmények szerint megújított próbatéte

lek is tökéletesen bebizonyíták. -

A mákony (opium). Grant-nak és Michaelis-nek

igazok van, midőn Fernelius után, a ki 1579-ben a'

mákonyt a bujadögben legjelesebb szer gyanánt ajánlá,

ezt a szert a mondott nyavalyánál igen hasznosnak ál

lítják ; de hibáznak, ha ugyan azt specificum-nak

tartják. Megengedhetni, hogy ritkán gyógyúlt meg va

1amelly franczus Beteg, a' ki orvosoltatása alatt má

konyt nem vett volna; de azt is állíthatni, hogy a'

mákony maga egy franczus Beteget sem gyógyított meg.

Az egész orvossági készűletben egy gyógyszer

sincsen, a' melly a' kéneső kívántatásakor a környűl

állásokhoz képest olly jó segítő vagy javító szer volna,

mint a mákony; innen van annak olly kiterjedt hasz

na, melly mind külső mind belső képpen megbizo

nyodik. -

Az úgynevezett vértisztító és izzasztó italok és fű

kúrák. Azon hír, mellyben előbb a vértisztító orvoslás

volt, és a melly a' két utolsó évtizedben igen alászállott,

a legújabb időkben ismét erősebb szárnyra kapott. Félre

vetvén a vérédesítésnek egykori vastag ideáját, tagad

ni nem lehet, hogy ezen italoknak a bujadögre nézve

több hasznok légyen. A kénesőkúránál annyiból is, mi

vel a Beteg mint régen szokásban lévő szerekhez nagy

bizodalommal viseltetik, czélarányos diaetetikai italúl

szolgálnak. Szükség vagyon reájok különösen az erő

sebb kéneső készítményekkel éléskor. Hasznosak még

a kéneső' vétele után is, a mennyiben a diaeta helyes
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választását hathatósan eszközlik és a beteget szorosabb

rendtartásra bírják. Izzasztó tulajdonságoknál fogva mint

segédszerek is jó szolgálatot tesznek a franczunak több

formáji, nevezetesen a csontfájdalmak és bőrkiütések

ellen. Leghíresebbek; közöttök : a hozzánk 1508-ban

Amerikábol hozott 's néhány évekkel utóbb Schmausz

Lénárd, Hutten Ulrik 's több mások által ajánltatott

Gajákfa, mellynek gyantája némelly tekintetben még

jobban és czélarányosabban használtathatik ; továbbá

az e végre különösen alkalmatos és hazai plánták által

alig kipótoltatható szárcsa gyökér, száfrásfa, bojtor

ján gyökér, a csomós tukma gyökere, a homok sds',

száratlan bóka', ós lórom', és szappanfű gyökerei,

a keserédes venyigéji, ismét a valóan hathatós és a'

kinzó csontfájdalmak ellen igen hasznos boroszlánhéj.

Ide tartozik az úgynevezett Schiffert kurája is, mel

lyet mint csalhatatlan szert egy bizonyos Miro ajánlott

a bujakórság ellen, és II-dik Fridriktől nyert kivált

ság mellett árulgatott. Ennek halála után Miro özve

gyét Schiffert vette el, és a titkos szer eladását is ma

gáévá tette, a' melly 48 csomócska főzetnek való sze

rekből, egy izzasztó essentiából és számos porokból

meg pilulákból áll, és nem csak a franczuban, hanem

a hasnak dügulásai, köszvény, vízkórság és több más

chronikos nyavalyák ellen is hasznosnak mondatik. Hi

hetőleg a vele egybekapcsolt igen szoros diaeta sokban

segítette annak néha tapasztalt jó foganatját; egész bi

zodalommal nem kell hozzá ragaszkodni. Schiffert sze

reinek hat Fridrik aranyra tett árra nyilván mutatja

azon kútfőnek zavarosságát, mellyből ez a titkos szer

eredett.

Hasonlót mondhatni a violaszín porhonrojtról,

melly hazájában, Virginiában, egyedűl mondatik szo

kásban lenni a franczu ellen, 's mellyet Havermann

németországban is hasznosnak tapasztalt. Azonkívül az

Amerikaiaknak még több specificum-aik is vagynak e'
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nyavalyában. Illyenek: az Echites syphilitica, Eu

phorbia canescens, stillingia silvatica , 's a' t. Azon

franczu ellen való titkos szer, mellyet Florez az In

diánusoktól Guatimalában tanult el, áll fris gyíkhus

ból, a' melly a csontokról leválasztatván, melegen

ostyába takartatva pilulaformában vétetik be. Erről, a'

tapasztalás nemléte miatt, itéletet hozni nehéz, csak

annyit mondhatni, hogy a mi gyíkaink husa a vára

kozásnak meg nem felelne. *

Béfejezésűl még említjük az ollyan eseteket, a hol

a bujakórság a természet ereje által kéneső vagy más

szer nélkűl, csupán az igen szoros diaeta és erős testi

munkálkodás által gyógyúlt meg. Igen nevezetes efféle

példát hoz elő van Suzieten egy a mezei munka és so

vány eledelek által meggyógyúlt bujadögről. Általyá

ban az illy esetek fölötte ritkák. -

16



Tartalma ezen Könyv n ek,

B é v e z e t é s.

-
Lap

1. §. Meghatározása a bujadögnek - 13

2. §. Külömböző nevezetei – - -

3. §. Kora, vagy régisége e nyavalyának – 14

4. §. Ugyan annak eredete – - 15

5. §. Gyanítható okaitezen átmenetelnek – 17

6. §. Legelső tüneményei a bujadögnek – 18

7. §. Természete a franczus anyagnak – –

8. §. Elfogadhatóság a franczus ragadvány iránt 19

9. §. Utai a ragadványnak – - 20

10. §. A ragadványnak miként munkálásáról 21

11. §. A bujadögtől való megóvásról közönségesen 23

12. §: Felosztása a bujadögnek - 24

Először i Francz u.

13. §. Az előszöri franczu' formáji - 25

A Kan ku r ó l.

14. §. A kankunak megfogatja általjában – -

15. §. A kanku” nevezeteinek külömbsége – 26

16. §. Okai ezen formának – 0- -

17. §. Széke vagy is fészke a kankunak – 27

18. §. Közlésmódja a kankunak a férjfiaknál - 28

19. §. A franczus kanku más hozzá hasonló

formákhoz képest – - 29

20. §. A kifolyatnak természete a kankunál 30

21. §. A kanku a másodszori franczuhoz képest 31

22. §. A kankunak szokott lefolyása folyamatja. 32

23. §. Az igen erőszakos kanku tüneményei 33

24. §. Közönséges magyarázatja e történeteknek 35



~ *

- Lap

25. §. Jóslás a kankunál *®* * * 37

26. §. Közönséges gyógyítás mód a kankunál 39

27. §. Orvoslási rendszabások a kankunak

különös állapotjaira nézve *-* 44

28. §. Közérzetes formáji a kankunak - 53

29. §. A dugúlt kanku - 0-9 *

30. §. Gyúladósos daganat a heréken 6-9 54

31. §. Jóslás a mellékhere gyúladásánál – 56

32. §. Orvosoltatása - - 57

33. §. A mellékhere evesedése 60

34. §. A mellékhere megkeményedése 61.

35. §. A mellékheregyúladás” utó-orvoslása 64

36. §. A Düllmirígy gyúladása 65

37. §. Ezen gyúladás” kimenetelei 66

38. §. A Düllmirigy-gyúladás gyógyítása – 67

39. §. Az együttérzetes hugyrekedés szármo

–

zásáról való nézetek - 68

40. §. A Jósolat, vagy előremondás * 69

41. §. A húgyrekedésnek orvoslása - 70

42. §. A kankuféle szemgyúladás , * 72

43. §. Jóslat eme' formánál – – 74

44. §. Orvoslása ezen szemgyúladásnak – 75

45. §. A kankura következhető nyavalyák – 78

46. §. Az utókankunak tüneményei *-* -

47. §. Az utókankunak okbeli állapotja – 79

48. §. A külömböző utókankuformáknak is

mértető jelei * * 80

49. §. Felcseréltetése az utókankunak más

formákkal -9 - 81

50- §. Előremondás az utókankunál * 892

51. §. Közönséges gyógyjelentések az utókankunál –

52. §. A petyhüdtségtől szármozó utókanku

nak orvoslása v * - 83

53. §. Gyógyítási rendszabások a beteges in

gerletességgel járó utókanku for

mára nézve * * 89



Lap

54. §, A helybéli romlásokkal járó utókan

kunak orvoslása - -

55. §. A makk” viszketése - -

56. §. Előremondás a makk” viszketésénél –

57. §. E történetnek orvoslása – -

58. §. A hugycső elszükűlése – -

59. §. Külömbsége a hugycső-elszűkűlések'

több formájinak - -

60. §. Az okok, mellyek a' hugycsőnek ef

féle elszükűléseit előrekészítik és

segítik – – -

61. §. Előremondás a hugycső-elszűkűlésnél

62. §. Orvoslásmódja a hugycső elszükűléseinek

63. §. Fekély a hugycsőben – , -

64. §. A hugycsőbeli fekélyek franczus ter

mészetéről *- -

65. §. A hugycsőbeli fekély okai

66. §. Előremondás a hugycsőbeli fekélynél

67. §. A hugycsőbeli fekély” orvoslása

68. §. A Düllmirígy megkeményedése

69. §. Megismértetése ezen keményedésnek

70. §. Ezen megkeményedés okai

71. §. Jóslat a Düllmirígy keményedésénél

72. §. Orvoslás - *- -

73. §. Az asszonyi kankuról –

74. §. Megkülömböztetése az asszonyi kan

kunak a szokott fejérfolyástól –

75. §. Jóslat az asszonyi kankunál -9

76. §. Az asszonyi kankunak orvosoltatása -

A Makk kan kujáról.

77. §. E formának meghatározása és lefolyása

78. §. A makkanku okai - -9

79. §. A franczus és nem franczus makkanku

között lévő külömbség -

80. §. Jövendölet a makkankunál -

81. §. A makkanku orvosoltatása * ~

92

94

95

96

97

98

99

102

103

104

105

106

107

108

109

110

10. 11

113

1 14

115



A franczus fekélyről (Schanker).

82. §. A franczus fekélynek meghatározása

83. §. A történetek leírása. - -

84. §. Ismértető jelek, mellyek a' bujarákot

minden más fekélyektől megkü

lömböztetik. -

85. §. Különös tüneményei a bujaráknak.

<86. §. A bujarák mivolta. -

87. §. Jövendölés a bujaráknál.

88. §. A bujarák orvosoltatása.

89. §. A bujaráknak utóbbi orvosoltatása.
:

90. §. A'hPhimosis (makkbezáródás) megfogatja,

91. §. A Phimosis lefolyása. –

92. §. A Phimosis okai. -

93. §. Előremondás a Phimosisnál.

94. §. A Phimosis orvosoltatása.

95. §. Leírása a Paraphimosisnak.

96. §. Okai a Paraphimosisnak.

97. §. Előremondás a Paraphimosisnál.

98. §. Orvoslása a Paraphimosisnak.

99. §. A Bujadob megfogatja. –

100. §. A Bujadob lefolyása. –
|

101. §. A bujadobnak szorosb meghatározása.

102. §. A'„bujadobnak okai. –

103. §. Jóslás a bujadobnál. –

104. §. A bujadob' orvosoltatása.

Másodszori vagy utóljáró Franc

105. §. A másodszori franczu megfogatja.

-

-

zú.

106. §. A másodszori franczu kiütésének ideje.

107. §. Szorosabb leírása a másodszori fran

czunak. – -

108. §. Az első sorbeli tűnemények.

109. §. A második sorbeli franczus tünemé

nyek. - -

110. §. A bujadögnek (lues) mivolta.

Lap

1 17

118

119

121

123

124

125

130

131

132 "

133

134

137

137

138

139

141

142

143

145

152

153

154

-*

1 61

166



Lap

111. §. Az álorczás vagyis albujadögről.

(Lues larvata.) - . . - 167

112. §. Előremondás a bujadögnél. - 169

113. §. A Bujadög orvosoltatása. - 173

114. §. A' kéneső munkálatjáról való méze

tek általjában. – – - 134

115. §. A külömböző kéneső készítmények- -

nek különös munkálatjokról. – 177

116. §. A kéneső vagy is higany alkalmaz

tatásának külömbféle módjai. - – 177

117. §. A franczu gyógyítására fordíttatni

szokott higacsok (kéneső-félmeszek). 181

118 • §. A' Kénesősók. - g- - 184

119. §. A tökélletes kénesőmeszek. - 192

120. §. A másodszori franczu külön formá

jinak első sorára vagy rendére való

tekintetekről általjában. - 194

121. §. A franczus fakadékoknak különös or

- voslása. - - - 6-9 195

122. §. Különös rendszabások a bőrfoltokra

- nézve. - - -9 195

123. §. A franczus gyúladásokkal való hely

béli bánás. – – - 196

124. §. A consecutiv fekélyeknek orvoslása. , 197

125. §. A bőrrepedések orvoslása. – 199

126. §. A franczus kinöveteknek helybéli or

voslása. - '* 6-9 199

127. §. Gyógyítási rendszabások a csontok

ban magokat nyilatkoztató franczus

formáknak helybeli orvoslására néz

ve általjában. - -9 201

128. §. A csontdaganatok és csontkinövetek”

orvoslásáról. - - 202

129. §. A franczus csontfájdalmaknak külö

nös orvoslása. - - 203



La130. §. A franczus csontfenének különös or- P

voslása. -9 - - 204

151. §. A franczu által okozott Anchylosis

és Osteosarcosis körül való különös

vizsgálódás orvoslási tekintetben. – 208

132. §. A kénesővel éléskor megkívántató

Diaetáról, 6-9 - 208

133. §. A' Nyálfolyásról. A- ~ - 212

134. §. A kénesővel élést tiltó jelentésekről. 216

135. §. A kéneső betegségről, vagy is hi

ganykórságról. - •- 221

136. §. A kénesővel gyógyítás után való kúra. 225

137. §. Az újszülöttek franczujáról. – 227

138. §. A szerek, mellyek a kénesőn kivűl

a bujakórság ellen ajánltattak, – 254

PE S T E N, 18 3 0.

Petrózai Trattner J. M., és Károlyi I. betüjivel.



·

-

·

-

-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-

*

·
·

·
·

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*
*
*
…
-
-
~
~
~
~
~

~
~
~



**

*
*
*
•

•
•




	Front Cover
	A BUJAKÓ RSÁG ...
	A Szerző Előbeszéde ...
	Boroszló, Februariusban 1825. , ...
	B é v e z e t é s. ...
	fönérdekelt férjfiak" tekintete mellett sem ...
	szárítani, 's a' vérrel öszvevegyűlni. Egy korábbi, elég ...
	melly az ujjak köztt fonálként huzódik. Végtére a ...
	nyálkás főzetben. Az elsőbbekkel a ragadós anyagot ...
	A meleg lábfördőket is ajánlották némellyek 3 ...
	Rec.. Dti Hordei unc. jv. ...
	ollyan kankuformáknál, a hol mellékhere-gyúladás, ...
	behatása után, hugyégetés áll elő; gyakran a ...
	tatásában gyökerezik, igen csalatkozik, a ki az ...
	Aq. fontis q• s. ...
	zésbéli bajának tekinteni; erre leginkább Hunter adott ...
	A Makk kankujáról. ...
	114 ...
	3 45% ...
	116 ...
	218 - ...
	119 ...
	120 ...
	121 ...
	122 ...
	123 ...
	124 ...
	125 ...
	126 / 4 ...
	Hec. Hydr. muriat, corrosiv. gr. ij. ...
	128 ...
	Rec. Cupri sulfurici 9 6. - ...
	hosszú és valamennyire öszveszoruló előbőr csupán ...
	pathiainál többnyire a' legnagyobb szorgalom mellett ...
	Másodszori vagy utóljáró Franczú. ...
	156 - \ - . * ...
	109. ...
	esőkészítmények a hártyás gyúladásoknál és a ...
	szükséges volt ezen orvoslást ismételni is. Csak két ...
	életmivezetet vagy organisátiót akármiképpen ...
	JVendt-től ajánlott vas inkább a gyógyúlásnak ...
	238 - - s ...
	nyavalyában. Illyenek: az Echites syphilitica, ...
	Tartalma ezen Könyv n ek, ...
	: ...
	Diaetáról, 6-9 - 208 ...

