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U r !

meszsze terjedett Tudo-

piánya, az emb eris égJ javára szentelt élete,
nem tsak aJ Hazában hanem aJ Külföldön
is ditsőségesen esmért sokféle érdemei, és
bal hatatlan tudós munkái s az orvosi világ
"s kiváltképen aJ Pesti orvosi Kar eránt
való Iielyhezíetése , hozzám minden időben, és alkalmatosságban kimutatott szí-

vess ég-e, és jótéteményei

engemet

arra

ösztönöztek, liogy e3 jelenvaló Munkámat
fényes Nevének oltalma alatt aJ közönségnek általadjam.
Méltóztassék
nek,

NAGYSÁGOD

! tiszteletem-

és liáláadatosságomnak e" tsekély

ugyan, de igaz szívből, 's tiszta szándék!

ból eredett zálogát szokott kegyességével

elfogadni , és ennekutánna is engemet kegyelmében megtartani. A3 ki is, midőn
buzgó szívvel azt óhajtanám, hogy a3Mindenható NAGYSÁGODAT minden lelki, és testi
áldásokkal megáldva számos esztendőkig
tartsa meg, hogy

NAGYSÁGOD'

bÖlts kormá-

nya alatt az Egészség"3 és a3 Magyar orvosi
Tudományok3 dolga mind inkább virágoz-

hass ék, mindenkor a* legmélyebb tisztelettel vagyok

.

NAGYSÁGODNAK

alázatos szolgája
Gebhardt Xav. Ferentz,

E

L

0

A ' különös Nyavalya

S

Z

Ó,

és Gyógyítástűdomány11

Alap vonatjainak első Darabját a' Magyar orvosi
Községnek, és különösen Tanítványimnak ezennel
adom élt&V {Lásd

lásra. 1827 V

dik

Útmutatás

az orvost

gyuJtor-*

1

Iqpm)- Ebben a Hideglelések^

és Gyúladások' megesmeréséről, és gyógyításáról
való alaptételek foglaltatnak , a3- mint azokat
részszerint a3 leghíresebb, az észt a3 tapasztalással szerentsésen egyesítő 3s ezen jóltévő mester-,
ségben ditsőségesen jártas orvosoknak Írásaiból,
részszerint önnön több esztendei tapasztalásom-,
ból, és a1 tapasztalás által megerősített észre-,
vételeimből merítettem.
Megemlékezvén arról, bogy e?en monka
legközelebbről a3 Seb.orvos tanulóim3 számára
intéztetett, minden képzeleti véleményeket elkerülvén , oktatásimat tsak azokra igyekeztem
szorítani, mellyek a1 betegek3 ágyánál tett mindennapi tapasztalásokon épülnek. Fő veZetőjim
valának II i 1 d e n b x a n d 1 , és R a i m a n 3 tani-
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tásai, háláadva használván egyszersmind S y. d e n h a m 1 , V a n S v i e t e n", B ur s e r i u s" ,,
Stoll", F r a n k Péter", V o g e l

Gottlieb

Samuel", H u f e l a n d " , Reil", Conradi",
b r e y s s i g " , H a a se", H e k k e r " ,

Frank

J ó ' s e f , J o e r g ' , 's a't. munkàjit, ás tapasztalásait, valamint más ivókat i s , a' kik egyes
nyavalyákat munkáik" tárgyainak választották.
Az élőadásban a" világosság volt legfőbb
tzélom. Azomban a" mi évünkbeli igen elhatalmasodott törekedés mellett mindent anyai nyelven kimondani, és a' más nyelvekből költsönözött szavakat is magyarra fordítani, igen nehéz
ezen uralkodó időleikének egy részről megfelelni,
más részről pedig egyszersmind (leginkább olly
tudományban , mellynek tárgya az élet) az érthetőséget is meg nem sérteni. Tsekély vélekedésem szerint a" nyely köz birtoka lévén a'
Nemzetnek, az egyes íróknak szabadságokban
nintsen a" régi ősi szavakat, mellyek a! Néppel,
és Hazával egy idősek, vagy a" hoszszabb szokás , és, élés által megörökösödtek, számkivetni,
"s- hely ettek újakat teremteni,

melly ékből a"

ny. elvben, és tudományban, minthogy ki ki más
más szót, teremt

tsak zavar, és homályosság
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szokott eredni. Tsak azon Tudományokra, ós
Mesterségekre nézve, mellyek eddig Iiazai nyel*

Vünkén elegendőképen nem mivel tettek, mind
a' nyelv' tsinosodása, mind az esméretek1 országának tovább való terjesztése végett aJ mesterszavak1 készítésében szabad a' kivétel, és az
»

okosan használt szabadság megengedtetik. De itt
is batárnak kell lenni, mellyen túl lépni nem
szabadamért azért a s régi, és megörökösödött
szavakat elvetni, mivel az Önkényes szószármaztatással (Etymologia) meg nem egyeznék;
vagy másokat, mivel görög, vagy deák eredetűek, a1 magyar nyelvben nem szenvedni akarni
valóban idétlettség volna, kiváltképpen ba az
utóbbiakkal más Nemzetek századoktól fogva is
haszonnal élnek,

és azokat tökélletescn nyel-

vünkre lefordítani nem lehet ; millyenek p. o.
orvosi Tudományunkban a3 Baburralis
Poigerns , idiopathicà

, Moxa.

?

s t. e1 f.

, Krisis^
szavak.

Ezen tsak rövideden érdekelt szempontokhoz képest jártam el e' Munkának készítésében,
V használtam

Bugát

P á l Professor Urnák

nagy szorgalommal, és nyelvesmérettel készített Bontztudományát ; mellyből több a1 magyar
nyelvre eddig által nem tétetett szavakat, vala-
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saint némelly.megjobbított kifejezéseket is hálá.adva elfogadtam, és használtam, noha mások
helyett a3 régieket megtartani, vagy pedig az újak-:
kál válto'zva használni tánátsosnak tartottam.
Aa mi a3 gyógyszereket illeti , azon nevekkel éltem ,, inellyek

íij onnan

Nagyságos

LENI-IOSSÉK MIHÁLY Úrtól ,. Magyar Ország
Eő;.-OEVftSs^tdhkineveztetett Biztosság által több,
tisztelt jnagyar Túdósok' befolyásával készítettek, és a? Pesü Tek. orvosi Kar által jóvá hagyattak ; melly munkában S c h ú s t e r J á n o s
Professor Urnák a3 neki tulajdon 's minden akadályokat feljülmuló buzgósága, talpköves philo-,
logiai esmeretei, ós meszsze terjedő tudománya
által minden kétségen túl legnagyobb része vala
*)• — Hogy azomban minden homály, és zavar
eltávoztassák, némelly régi 3s magától a3 ditsért
orvosi Kartól megtartott, vagya 3 népnél már
régtől fogya szokásban való neveket, sőt a3 deák
nevezeteket is zár (parenthesis) alatt felhozni
el nem mulasztottam. Munkám' második Darabjában ezekről , és különösen a3 Nyavalya - és
*) A' tisztelt Professor Úr legközelebb különös Értekezést fog e' tárgyra nézve készíteni és kiadni, mellynél fogva arról itt bővebben szállani feleslegvaló,

-

'

•

xm

Gyógyítástudpiriányt j^pt^jnestetszavakról olyasóimnak mutató táblát fogok készíteni.
Az újjabb dits ért gyógyszerek közül tsak
azokat említettem, 3 s javasoltam, mellyeknefc
Valódi értékét a3 hoszszas, és külömbféle próba
minden kétségen feljíil helyheztetett. Másokról,
mellyeknek a1 tapasztalás illy tanóbizonyságot
nem ád, noha sokaktól magasztaltatnak, emlékeztem ugyan, de a3 velek való élésmódjáról
Szántszándékkal líalgattam, ne liogy annak előadása által séborvosoknak a' velek való élésre
alkalmatosság nyujtassék, kik közül némellyek
igen hajlandók a3 gyakorló oskolában nékik mutatott úttól eltérni, és liiú tekintet kivánásból
magoknak új ösvényeket líészíteni, mellyek veszedelemre vezetnek.

,

Minthogy pedig több izbéli tapasztalásomból
tudom s hogy- a3 tanulóknak, sót a3 kezdő gyakorló orvosoknak, és séborvosoknak , ámbár a3
különös Gyógyítás- és Gyógyszertudományt,magoknak tulajdonokká tették, a' gyógyszereknek
elrendelésében (praescriptio) elegendő gyakorlások nintsen : tzélerányosnak tartottam Munkám3 mindegyik Darabja3 végéhez némelly gyógyszereknek orvosi elrendelését kaptsolni; nem azért
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ugyan y hogy azok minden egyes esetekben lemásoltassanak , hanem hogy, a" kezdő orvosnak,
és seborvosnák utasításéi szolgáljanak, miképpen kelljen az érdekelt gyógyszereket alkalmatos
inenyiségben, és öszveköttetésekben bizonyos formákba hozni.
Magyar literaturát a" Nyavalya- és Gyógyítástudománybeli Munkák' szűkében alig hozhattam fel ; á' más nyelvekbéli literatura pedig
az eíféle német könyvekben Jökélletessen elő
van adva.
Ezekben áll, a" mit Előszó gyanánt mondani kívántam, hogy némelly

ellenvetésekre

előre megfeleljek. Külömbén a" dologhoz értő,
és a' részrehajlástól ment bíráknak észrevételeit,
kivált a" magyar mesterszavakra nézve szívesen
elfogadni, és a" mennyire azok alapesméreteimmel, és meggyőződésemmel megegyeznek, liáláadva hasznomra fordítani mindenkor kötelességemnek esmertem.
Irám Pesten, Kis-Aszszony havának 2;ldik mpján
1828. Esztendőben.
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B tó V E Z E T É S.
í. f.
A z orvosi Tudománynak azon része, m,elly a' nyavalyáknak fajjait előszámlálja, és azoknak jelenségei!, lefolyását,
külömbüz tetőseit, természetét, okait, kimeneteleit és előremondási pontjait fejtegeti, k ü 1 ö n ö s N y a V a 1 y a t udománynak

(Pa thologia specialis) neveztetik ; azon

részepedig, melly a' különös nyavalyák' orvoslását, és
gyógyítását előadja, k ü l ö n ö s

6 y ó g y í t á s t u d o-

m á n y n a k (Therapia specialis) mondatik.
2. §.
Nem 'egyéb a ' különös N y a v a l y a - , .és Gyógyítástudomány , vagy is a' különös Palhologia, és Therapia,
mint a' közönséges Pathologiának, és Therapiának a'
különös nyavalyák fajjaira való alkalmaztatása; a'miből
kitetszik , hogy a' tárgyúl szolgáló tudománynak elkészítő
tudományaihoz tartozandók a' közönséges Pathologia, és
Therapia, valamint mind azon tudományok is„mellyeken ezek épülnek u. m. a' P a t h o l o g i á r a

nézve a'

Physiologia, és Anatómia ; a' T h e r a p i á r a nézve pedig '
a' Pharmacologiä, a' Diaetetika, a'Chemia, a'botanika,
a'Természettudomány, és a'Cliirurgía.
Minthogy a' különös Pathologia, és Therapia, midőn
a' tárgyak' távú Hétében eló'adatik , tsak

haszontalan

Észképekre (theoria) vezetne : azért mind a' két tudomány lcgalkalmatosabbari öszveköttetik a' beteg' ágya
mellett való gyakorlással (praxis clinica), liogy t. i. a'
különösen leírt nyavalyák , és az előadott orvosló módok
szinte gyakorlás által a' beteg mellett, a'mennyire lehet,
megmagyaráztassanak.

«

4.

.

I
,
Hogy a' külöMös Pathologiát, és Therapiát annál világosabban előadhassuk, és a'különös nyavalyákról.váló
tanítás annál értelmesebb legyen , szükséges mindenek
előtt , a' nyavalyák' temérdek számát valami rendbehozni , és úgy felosztani 's elrendelni, valamint egymástól
valóságosan külömböznek. Mellyre nézve legtökélletesebb lészen azon rendszeres (systematica) felosztása a '
nyavalyáknak, melly ezeknek legközelebb való okain,
és fontos élettudományos (physiologica) valóságokon épül.
De mivel sok physiologica tételek bizonytalanok , és
kevés nyavalyáknak legközelebb való oka esmeretes:
S

világos, hógy a'.különös nyavalyáknak olly feloszlása,
melly ezeknek belső természetéből, vagy a' legközelebb
való okaikból vétetik) eddig lehetetlen,

5. §.
A' nyavalyák' kiilömbféle felosztásainak, mellyek
külömbféle időkben e' mai napig használtattak az orvosoktól , vagyon ugyan majd nagyobb, majd Isekélyeb'b
haszna az orvosi gyakorlásra nézve ; de nem elegendők
azok a' nyavalya' fajjainak elrendelésére.

Â ' r é g i e k n e k ( A s c l e p i a d e s B y t h i n u s) a'forró, és
chronicus nyavalyákra való. félosztássok igen közönséges ,
és széles; 's az által is tökélletlen, hogy ugyan azön nyavalyák majd forrók, majd chronicusok. — E'hez közelít
azon felosztás, melly a' 'test' részeinek helyheztetések
szerint történik, kezdvén a' főnél a' nyavalyák' előadását,
és lemenvén a' testnek alsóbb részeire (L i e u t a u d); Noha
nevezetes

a' nyavalya'

orvoslásánál

belyhcztetésének

tekintete is : mindazonáltal nintsen mindég a' beteges
állapot egyedül a' testnek egy részére határozva, sőt
sokszor több részeket is érdekel, néni ritkán egy részről
a' másikra kóborol, és máskor ismét a' testnek ugyan
azon részében többféle nyavalyák vannak.--- Némellyek
a' nyavalyákat a' test' külömbféle fő rendszereiben lévő
helyhez te lésekre nézve osztották f e l , és így az ízgalhatósdgnak, érzékenységnek és táplálásnak nyavalyáját k ü lömböztették meg ( S c h e l l i n g , K i l i a n ,

Troxler

•'sa' t.) Szükséges ugyan szemügyre venni a' szenvedő rendszert, az abban munkálkodó életerőket, 's ezeknek beteges
változásait; mindazonáltal az g'féle felosztása a' nyavalyáknak igen közönséges, és azért is elégtelen, mivel
részszerint ugyan azon rendszernek beteges változásai
külömbfélék lehetnek , részszerint pedig azön fő rendszerekben előforduló beteges változásoknak belső természete az állal semmiképen meg nem határoz tátik , és
végtéfe sokszor több életerők szenvednek

egyszerre,

sőt nem ritkán az egyik rendszer' szenvedése okúi szolgál
a' másik rendszer' szenvedésére.

-
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Ezen, és több más Orvosok' felosztásaiban hibázik
egy igaz, és bátorságos feloszló princípium, mélly hibázni
js fog mindaddig, míg a'- nyavalyák' bélső természetét
N

' /

«fi

nem fogjuk lökéllelesen esmerní. Minél fogva olly felosztáshoz kell magunkat tartanunk, a' melly legkevesebbé hibás,; pllyan; pedig az lészen, melly a' nyavalyák.'
fo^májokon, és fő jelenségeiken épílelik, vagy is melly
a' nyavalya' fő jelenségeinek summájából vétetik.

E'

szerint C u ^ l e ® 4> S c l i v e d i a u r , és H i l d e n b r a n d
S p r e n g e l 6 , F r a n k P é t e r 8, S a u v a g e s 1 0 ,
L i n n é , és Y o g c l i l , S a g a r 12, R a i m a n n

7,

G o n r . a d i io osztályokba vették valamennyi nyavalyákat.

. ' i:

. ,

'

"7-

,

Az említett felosztó - princípiumhoz képest mi a'
nyavalyákat 8 osztályokba veszszük, mellyek elkövetkezendők ;

.

,

• 1. A ' H i d e g l e l é s e k (Febrcs), mellyekhez szám-,
lállatnak azon nyavalyák, mellyeknek fő Jelenségei a*
számosabb érverés , p' megváltozott állati melegség, a'
Szortíjúfiág,: a'rendetlen elválasztások, és kiüresí.tések ,
mellyeknek. serény lefolyások vagyon, és hajlandók a*
korán való megválásba.*; Y ;
,11. A? G y á J a d á s o k (Inflummationes). Ezekmajdt
közönséges, majd tsak helybéli nyavalyák, mellyck a'
közönségesen jelen lévő hideglelésen kívül forróság.,; Veresság, daganat, fájdalom, egyes orgánumoknak meg• /

V

.

*

!

• •
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akadályoztatott munkája , és serény megválásra való
hajlandóság által külömböztetik meg magokat.
Ifi. A' B ő r - k i ü t é s e k (Efflorescentiae, Exantíicmata), mellyek a' külső bőrnek, színére, merőségére, f o r májára , simaságára nézve több külömböző helyeken, a'
rendes és ép állapotjától való eltávozásában helyheztctik.
IV. A' S o n y v e k (Cachcxiae), mellyek magokban
foglalják a' táplálás' hibájiból származott nyavalyákat^
és ugyan azért rendetlen emésztés, hibás

vérkészítés,

a' vérnek hijánossága, és elégtelen táplálás által külömböztetik magokat ; megesmerhetők pedig az életerőknek
fogyatkozásából, a' testnek beteges színéből, vagy is a'
bőrnek halavány, halavány - sárga , zöldes., és feketesárga színéből.
V. A' K i f o l y á s o k (Profluvia). Azon nyavalyák t. i.
mellyek az elválasztó , Vagy a'nedveket magokban foglaló orgánumoknak, vagy az elkészült nedveknek, vagy
mind a' kettőnek azon hibájiban helyhcztclnek, mellyek
által a' kiüresítésre rendeltetett folyó nedvek, a* szük, ségnél előbb , vagy nagyobb mennyiségijén, vagy a'nem
határozott helyen, és időben íiresítetnek ki.
VI. A' V i s z s z á t a r t á s o ' k (Retentiones ). Ezék
jelen vannak, ha az elválasztásra rendeltetett nedvek el
nem választatnak, vagy a' kiüresítésre határozottak ki
nem üresítétn.ek,
VII. A z I d a g n y a v a 1 y á k' O s z t á 11 y a (Névrosés)
magában foglalja az ideg-rendszernek,, vagy egyes idegeknek valódi nyavalyájit, mellyek nem hideglelésesek,

és a'közérzésben, vagy a' külső 's belső érzésekben, úgymint az akaratban, gondolkozásbanvagy az akarat alá
vettetett,

vagy nem vettetett organicus mozgásokban

lévő rendetlenségek által külömböztetik meg. magokat.
VIII. A' h e l y b é l i h i b á k (morbi locales). Ezekhez tartoznak azon nyavalyák, mellyek egyedül a' testnek
egyes részeit érdeklik, épségben lévén az életerőknek
állapotja. Külömböztetik pedig magokat a' test' részeinek
öszveszérkeztetése, köttptése, és növése, valamint azoknak helyheztetése, formája, nagysága 's a' ti állal is.

ELSŐ
A'

OSZTÁLY.

H i d e g l e l é s e k r ő l

• •'•
•:
• A)
•
:•
A' HIDEGLELÉSEKRŐL KÖZÖNSÉGESEN.
' '8. §•'
Legtöbb Orvosok szerint tsaknem két barin ad , része
pz előforduló nyavalyáknak a' hideglelésekhez tartozandó.
Ezek által, midőn vagy eredetiképen előfordulnak, vagy
más, különbben nem hidegleléses nyavalyákhoz járulnak ,
sok ember meghal ugyan; de ellenben a' tapasztalás azt
is bizonyítja, hogy-a' hideglelés által más nyavalyák
sokszor meggyógyítatnak ; mellyre nézve például szolgálnak* a* nyavalyatörésnek, a' has - dugulásoknak, a ' ,
búskomorságnak, a' szélütésnek „ a' náthafolyásoknak
's a' t. esetei. A'Hideglelésekről V,aló tanítás tehát a'
gyakorló Orvosnak elkerülhetetlenül szükséges, és azzal
•méltán kezdetik a' különös N y a v a l y a - , . é s Gyógyílástudomány.
• ,
A' Hideglelésnek jelenlétét m egesmeri ugyan a 1
nem-orvos is , és meg is külömböztetheti a'Térnek tsupa
buzgásától, melly talán pálinkás italok , fűszerezett
eledelek, a' testnek, 's léleknek erősebb mozgásai ' s a ' t .
által előhozattatik ; de mi légyen a' hideglelés belső
természetére nézve , azt eddig még a' leghíresebb Orvosok nem határozhatták meg. SÜnthogy mindazonáltal a'
gyakorló Oi'Vos a' hideglelés' meghatározása nélkül el
nem lehet, melly tudnillik orvosi plánumaihoz gyáinol
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gyanánt, orvosi próbájilioz pedig liasznos útmutalókópen
szolgáljon: a' hideglelés' formájának azon leábrázolását,
melly a'legállandóbb jelenségeiből vétetik , annak Logika
meghatározása gyanánt használjuk. Azért - is EAIMANV
szerint azt mondjuk: A' h i d e g l e l é s a z o n e r e d e t i , v a g y ' j e l k l i i z g a t á s a a' v é r e d é n y e k '
r e n d s z e r é n e k , m e l l y a' v é r n e k h i b á s e l e g y í t é s é v e l , és k é s z í t é s é v e l l é v é n ö s z v e k ö t v e , m a g á t g y o r s a b b , és s z á m o s a b b é r 'veréssel,.meg,változott állati melegséggel,
s z o m j ú s á g g a l , h á d j a d t s á g g a l , b e t e g e s áll a p o t n a k t u l a j dein é r z é s é v e l , a' m u n k á k n a k , é s p é V ez e t e s e n a z e l v á l a s z t á s n a k 's
kiiire sütésnek hibájával k ü l ö m b ö z t e t i meg.
Könnyen értetődik , hogy az éjopen említett jeleknek
öszveséges summája teszi a' hideglelésnek megesmertelő
bélyegét, minthogy azok hamar elmúlandó okokból
egyenkint jelen lehetnek a' hideglelésnek jelenléte nélkül.
10. §»

'

'

Közönségesen minden hideglelésben, kezdetétől fogva
végéig, ha Isak egyéb kint rendes a' lefolyása, némelly
fő változásokat lehet észrevenni, a'mellyeknek larldssok
Időszakaszokhak (stadia) neveztetnek, Hét illyeri időszakaszok vétetnek pedig észre a' hideglelés' lefolyásában,
és ugyan 1.) Az előljáró jelek' időszakasza v. az Előposták
(stádium prodromorum). 2) A' hideglelés' kezdete, és
kifejlődése (st. invasionis^ et initii). 3) A' hideglelés' nevekedése (st. increme'nti). ,4) A' hideglelésnek legfőbb
léptsője (st. acmes, seu status), 5) A' megválásnak , vagy
a' krisisnek időszakasza (st. eriseos). 6), A' hideglelés'
fogyása (st. decrementi). .7) A' lábadozás (st. reconvalescentiae). Ezen időszakaszokat a' ragadó hideglelésekben megelőzi még a' ragadvány'-(contagiuin) .felvételének
az időszakasza (st. infectionís).!
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11. §.
a) A z

Előpostúk'

i d 9 s z a k a s z s z a.

A' közelgető hideglelésre mutató jelenségek, vagy
is az eló'postiik' idó'szakaszsza figyelemre méltó , mivel az
alatt a'hideglelés sokszor szinte eredetében meg,fojtathat i k , ha az orvosnak alkalmatosság nyáj la tik ánnak észrev é t e l é r e , és orvoslására. Mennél forróbb a' hideglelés,
1
annál rövidebbek, de annál súlyosabbak is az elöljáró
jelek ; a' hoszszas hideglelésekben ellenben tovább lai'tanak azok.
A' legközönségesebb elöljáró jelek e' következendők:
a' testnek szokott épsége, a' jó kedvűség elvész, 's a'
kedvetlenség, lankadtság, bá jadtság, restség, különös izgathatóság és érzékenység jelenik meg ; a ' f ő nem olly szabad,
mint áz egészséges állapotban; az álom nem enyhítő,
vagy az hibázik is ; a'szemek elvesztik szokott fényességeket ; az ábrázat' formája meg vagyon változya, és
vagy halavány, vagy felette veres ; sokat ásítozik az ember,
elvész az ételkívánás, a' szokott tárgyákban ( p . o. a'
kávéban, dohányozásban) nem talál kedvet ; á ' száj száraz ; a' nyelv, takonnyal vagyon béfedve ; a* száj' íze
kellemetlen, keserű; szomjúság, undorodás, felböfögés,
.szorult lélegzetvétel, a' tagoknak nehézsége, borzadozások, szálló melegségek jelennek meg ; a' külső bőr
száraz, vagy a' legtsekélyebb mozgások után is izzadtsággal fedetik b é ; a' régi 'fekélyek megkékülnek, az
azokban történő elválasztás kissebbedik ; a' szokott kiüresítések hibáznak, vagy rendetlenek; a' vizelletzavaros ; az érverés rendetlen, és estve felé szaporább.
Ezen beteges jelenségekből megesmerhetni a' tökélletlen egészséget , noha a' jövendő nyavalyának, vagy
hideglelésnek nemét még semmiképen sem lehet meghatározni, ha tsak az indító okok , vagy a' hideglelések
iiémclly nemeinek tulajdon elöljáró jelei erre nézve fel-

lu
világosítást nem adnak. Azômban nintscnek is ezen jelek
mindég üszveségesen, és egyerányos gradusban jelen; mert
mennél súlyosabb lészeii a' hideglelés, annál nagyobb
számmal 's magasabb gradusban vétetnek észre, — sokszor pedig tspkélységek miatt alig észrevehetők.
Ezen időszakaszból az egészségre való általmcnetcl
lehetséges, ha azt olly esmereLes indító okok hozták elő,
mellyek eltávoztathatnak.
'

V'

12. §. '

b) A' h i d e g l e l é s '

N

• ..

kezdete.

A'hideglelésnek kezdete magát jelenti a' fázásnak
érzésével, melly külömbféle gradusban, és ugyan a' legtsekélyebb horzadozáslól a' testet megrengető fázásig,
sőt a' merevedlségig szokott jelen" lenni. Kezdődik pedig
ásítozással 's nyújtózással, a' nyaktsígában , a' hátgcrintzben, és különösen a' hasbeli idegfonalokban, 's
elterjed az egész testre ; némellykor aal tsak a' beteg
érzi, közönségesen még is az egészséges ember a'testnek
megilletése által is észreveheti. A' fázásnak következésében a ' k ö r m ö k , és szájajakak megbékülnek; a' közönséges takarók megsápadnak, hidegek és szárazak; a'
bőrnek véredénnyei Öszveesnek., és alig látszanak; a'
végső tagok reszketnek; a' fogak vatzognak ; a' lélegzetvétel neliéz, szapora, rendetlen; a' szívnek dobogása erős ; az ü t - e r e k ' végső ágainak verése ellenben,
vagy is a' pulsus gyenge, öszyehuzott", és kemény ; továbbá
száraz a' száj, nagy a' szomjúság, 's a' főfájás ; a'beleg
í'osz kedvű ; az érzések tompák ; a' vizellet színcllen , és
bőségesen üresítetik k i ; ha az első időszakaszban hibázott is a' bádjadtság, most közönségesen megjelenik a'
• beteges állapotnak tulajdon érzésével, mellyel alig lehet
szavakkal tökéletesen megmagyarázni.— A' fázás'tartása
külömbféle I fél órától 4 , és ritkább esetekben 12 órákig
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is eltart. Mennél forróbb a' hidegleléscs nyavalya ;• annál rövidebb, de erősebb is a' fázás; a' sokáig tartó
hidegleléseknél pedig'hoszszabb ideig, hanem ts'ekélyebb
mértékben szokott tartani.
•

13. §.
c) A' h i d e g l e l é s '

nevekedése.

A' rövidebb, vagy hosszabb ideig tartó'fázás után következik a' forróság, melly elsőben a' fázással vagy a'
borzadozással változván, későbbenkülömbféle gradusban
állandóan eltart, a' mit nem tsak tapintás, hanem melegmérő (Thermoinetrum) által is észrevehetni ; a' hol
hibázott a' fázás, a' hideglelésnek kezdetét jeleli. A' forróság alatt az (12. §.) említett jelenségek közül némellyek,
noha kissebb mértékben, eltartanak ; némellyekpedig,
• mellyekt. í. a' forróság' természetével meg nem egyeznek,
eltűnnek. A,' száraz, és meleg külső takarékok felpuffadnak; a' bőr' színe elevenebb színre változik, és nevezetesen az ábrázat megpirosál ; a' v é r - e r e k isinét
látszanak; a' lélegzetvétel könnyebb, egyerányosabb,
a' mely' szorúltsága" raegkissebbedik ; a' szív- dobogás
nem olly erős ; az érverés nem olly szapora ugyan,
de teljes, erös és kemény; a' szájnak szárazsága, a'
szomjúság, a' főfájás, a' tagoknak lankadtsága, (noha.
nem mindég) egy keveset enyhülnek ; a' szemek elevenebbek és fényesebbek ; a' külső érzések tsalfák ; innét
szikráknak , lángoknak 's a' t., latása, a' füleknek tsengése ; következik rendetlenség a'gondolkodásban, képzelődésben, félrebeszéllés. A' vizellet, melly a' második
időszakaszban színetlen, és nagyobb mennyiségű, most
kevesebb, külömbféle színű, és vagy zavaros, vagyáltldtszó.
Ezen tüneményekhez az egyes orgánumoknak,
és rendszereknek külömbféle szenvedéseikhez képest még
más beteges tünemények is (járulnak, mellyek a'hideg-
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lelés* lefolyása alatt majd nagyobbodnak, majd"kissebbednek.
A' forróságnak tartása a' hideglelésnek külömbféle
nemeire nézve változó. A' félbehagyó hideglelésekben
egy, két órától nyoltz órákig ; az állandó hideglelésekben pedig több napokig is eltart külömbféle változások
között, azomban még is ritkán hat napoknál tovább.
Ezen időszakaszt a' régiek a' n y e r s ess ég' idqszakaszszának nevezték (stádium cruditatis).

- 14. §.
dl A' h i d e g l e l é s '

legfőbh

léptsője.

Midőn a' hideglelésnek jelenségei már sem számokra,
sem gradussokra nézve nem nevekednek, és minekelőtte
az vagy egészségre, vagy más betegségekre, vagy halálra
hajolván, a' beteges jelenetek szinte egyerányos folyamatban maradnak: akkor azt mondjuk, hogy a' hideglelés' a' légfőbb léptsőjén, vagy a' megállapodásnak időszakaszszában vagyon (status). — Hoszszabb ideig tart
ezen időszakasz a' forró, és súlyosabb, mint a' tsekélyebb, és lassan járó hideglelésekben, de még is ritkán
tizennégy napnál tovább ; a' félbehagyó hideglelésekben
pedig igen rövid szokott az lenni.
Ezen időszakaszt a' régiek a' f ö v é s ' ídőszakaszszdnak nevezték, minthogy akkor a' kiüresítendő nedvek
a' kiüresítésre szinte alkalmatosakká tétetnek (stádium
coctionis).

15.. §.
e) A' h i d e g l e l é s '

megválása.

• A' természetnek azon munkája, melly által a' hideglelés , miuekutánna az a' legfőbh léptsőjén vala, végére,
j á r , m e g v á l á s n a k , - m cg i t é l é s n ek., Vagy k r i s i s n e k , azon idő pedig, melly alatt ez történik, a'
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megválás' időszakaszszának neveztetik. Ezzel a' beteges
jelenségeknek újonnan való súlyosodása , valamint tulajdon kritikus tünemények is szoktak járni (symptomatn
critica, conamina critica) , mellyekliez tartozándók :
valamelly könnyű , és alig észrevehető' borzadozás , nevekedő forróság, szálló melegek, szédelgés , a' szemeknek ellioinályosodása és könnyezése , fülzúgás,
félrebeszéllés , mélyebb ' álon) ; sokszor megjelennek
ájúlások, szorongattatás , reszketés, rángatódzások , ínugrándozások, helybeli hideg izzadás, égető vizeilés,
rendetlen és sokszor igen szapora, kihagyó, kétszer verő',
erősebb pulsus 's a' t. melly jelenségek után a' hideglelés
vagy egészségre, vagy más nyavalyákra, yagy halálra hajlik.
•— Hogy pedig ezen Jelénetek valóban a' hideglelésnek
megválását jövendölik, azt megesmerjük olly kürnyűlállásoknak távollétéből, mellyek e'féle beteges jeleneteket
okozhatnak, és azon időpontnak jelenlétéből, mellybeii
várhatni'a' nyavalya' megválását^ 's ha egyszersmind
kiürcsítések is történnek a' nyavalya' könnyebbülésével»
J e g y z é s ek. 1) Ha a' krisisnek következése egészség ^akkor
azt szerentsésnek (cr, fausta) nevezzük, ha pedig h a l á l ,
vagy más nyavalyák következnek, a' krisís szerentsétlen.
nek (crisis infausta) neveztetik. 2) Ha a' hideglelés helybéli
nyavalyára változik , azt L e t é t e l n e k nevezzük (Mtetastasis critica), melly letétel a'' hideglelés' gyógyítására
nézve hasznos (Atetastasis hona), vagy pedig veszedelmes,
és halálos lehet (Metastasis periculpsa et lethahs),

16.
'''"'">
Megjelennek a' Krisisck a' hideglelésnek bizonyos
idejében, és tsakiiem meghatározott napokon, mellyek
kritikus napoknak neveztetnek,'s mellyeket az (l5. §•)
említett kritikus jelenségek előzik meg. H i p p o c r a t e s
és több szemes 's igaz Orvosok feljegyezték a' ki-itikus
napokat, és azokhoz számlálják az első Öt, a' hetedik,
tizenegyedik, tizennegyediktizenhetedik , huszonegye-
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dik 's a' t. napot. Mai napig megtartják a' hideglelések
ezen kritikus napokat; de minthogy a' nyavalyát nem
vehetjük mindég kezdetéhen észre, könnyen hiba történik a' számolásban. Leliet mindazonáltal a' határozott.
kritikus napok körül valamivel-előbb vagy később * is
várni a' krisist.
•
,
17.

f) A' h i d e g l e l é s n e k f o g y á s a .
Megjelenvén kritikus kiüresílésekkel a' m eg v á 1 á s ,
a' hideglelésnek fogyása következik, eltűnvén legelőször
azon jelenetek , mellyek az életre nézve leginkább ellenségesek; azután pedig a' többiek mind nagyságokra, mind
Számókra nézve egymás után kissebbednek ; viszszatér az
ideg rendszernek rendes munkálkodása ; a' testi mozgások , noha még gyengék, szabadabbakká válnak, sőt
kissehbedvén a' lankadtság , úgy megerősödnek, hogy az
ágyból is kívánkozik felkelni a' beteg ; megszűnik a' szomjúság , és viszszatér az ételkivánás ; tsak nem legutóbb
tsendesedik le a' gyorsabb vérforgás, melly a' forróságnak eltűnése után is valamivel sebesebb az egészségesnél, és.a' legtsekélyebb ingerek által is gyorsabbá válhat.
Ezen időszakasznak tartása külömbféle ; mert a'
hideglelésnek fogyása is majd h a m a r , és rövid idő alatt
történik (crises solemnejJ^f.vagy pedig lassan és több
izbeli kiüresítésekkel .(crises intercisae). Az első esetben
hamar megjelenik a' tökélletes lábadozás , a'másodikban
pedig tsak lassan, és léptsörikínt.
18. §.
g) A' l á b a do z á s.
Midőn a' jelen volt hidegleléscs Jelenségek eltűntek ,
's a' munkák rendjekhez visszatérnek, kezdődik n' lábadozás (Couvalescentia). Külömbözik tehát a' hideglelés'
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fogyása a' lábadozástól. Amabban még jelen vannak a"
hideglelésnek némelly tulajdon Jelenségei, ebben pedig
az előrejárt hideglelésnek semmi imivoltos jelenségei nintsenek jelen , hanenj tsak a' megsértett egészségnek közönséges jelei; mert az egész test még-sovány, az izmok
hervadtak, a' hajak kihullnak, a' bőr lehámlik, a'
munkák lomhák ugyan > főképen az állatiak és természetiek, de még is Önkényes ösztönözés által ingereltetvén elhagyja az ágyat a' lábadozó beteg; hátra marad
beteges izgathatóság és érzékenység, á' pulsusnak a' legtsekélyehb okok által előhozattatható sebessége, különös
hajlandóság a' haragra, ijedésre, örömre; feléhred a'
nemző ösztön; a'béesett ábrázat viszsza nyeri előbbeni
kiterjedését, és színét; viszszatér az izmok' ereje 's a ' t ,
A'lábadozásnak ideje's tartása az előrejárt'hidegleléshez, és más külömbféle kedvező vagy kedvetlen környülállásokhoz képest külömbféle. Függ az t. i.a ? hideglelésnek előrejárt helyes vagy helytelen orvoslásától,
a' viszszamaradt gyengeségtől., az élet mivszeres anyagnak (matéria organica) vesztegetésétől, és változásaitól,
a' betegnek tulajdon dllapotjától, az életmódnak kedvező vagy kedvetlen béfolyásátói, az esztendő'részétől,
az Idő járástól, és más egyebektől.
.

19.

A' hideglelésnek említett időszakaszszait nyilván
észre vehetni ugyan annak rendes lefolyásában; sokszor
mindazonáltal hibáznak annak elöljáró jelei, és akkor
mindjárt forrósággal kezdődik a' hideglelés; némellykor
pedig alig lehet megkülömböztetni az egyik időszakasznak a' másikba való általmenetelét. Ugyan azért az
egész hideglelés tartásáról semmi bizonyost nem lehet
mondaniVa' tiszta' félbehagyó hideglelések tsak egynéhány órákra j mások több napokra, hetekre, sőt hónapokra ha távoztatnak, mint p. o. a' sorvasztó hideglelések.
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20. §.
A' hideglelések háromféleképen végződheluek, t. i.
egészséggel, halállal, vagy más nyavalyákkal.
'

21. §.. '

' '

A' hideglelésnek az egészségbe való ál talmene telét
, reményiem lehet, ha az embernek, testi állapotja a' jelenlévő hideglelés előtt igen,kedvező volt, ha az olly
indító okokból származott, mellyek az életerőket cl
nem nyomják , az o r g a n i c a részeket pedig el nem
r o n t j á k , ha rendes a' hideglelés' lefolyása, és az nem.
jár egymással ellenkező Jelenségekkel, ha mérsékelt a'
gradusa, ha öszveszövettetések nintsenek jelen, és tzélerányos orvoslás használta tik/ Ezen feltételek alatt végbe
vitetik-a' hideglelésnek az egészségbe való általmenetele,
részszerint a' t e r m é s z e t n e k munkája, részszerint a'
m e s t e r s é g n e k alkalmatos segítsége, részszerint pedig más egyéb, kedvező k ö r n y ü l á l l á s o k által ,
mellyek sokszor orvosság gyanánt míveliiek.
22. §. V.
A' természelnek munkája á'hideglelésnek gyógyítása
körül végbe vitetik krisis (l5. 16. §.) vagy az élő organiswusuak azon törekedése által, melly alatt a' hideglelés ; elérvén a' légfőbb pontját, jelenségeire nézve kissebbedik és elenyészik. Ezen krisis k i ü r e s í t ö n e k
neveztetik (erisis evacuatoria), ha az könnyehbűléssel
öszvekaptsolt kiüresítésekkel vagyon öszvekötve ; e 1 o s z l á t ó n a k (erisis resolutoria, sen lysis) pedig mondat i k , ha a' hideglelés az egészségre hajói, és abba által is
mégyen, minden kritikus kiiű-esílések nélkül. Azon részei a' testnek, mellyekből a' kritikus kiiiresítések történnek, kiüresítő orgánumoknak neveztetnek (colatoria).
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23. §.
Számláltatnak a' kritikus kiüresítésekhez l) a' kritikus Izzadás ; 2) a1 kr. Vizellés; 3) a' kr. Székletélelek;
4) a' kr. Hányás; 5) a ' k r . Pökés 6) a' kr. Bőr-kiütés;
7) a' kr. Vérfolyás; S) a' kr. JNyálfolyás. A' legközönségesebb kritikus kiürcsílések közé UtrLozandó az Izzadás ,
és a' Vizellés.
•'
' • •
24. §.
A' krisipeketmegelőző Jelenségeken, és ezeknek a' be.teges Jelenségektől való megkiilömböztetésén kívül (15. §•)
még szükséges a* kr. kiuresí lésekre nézve tudni, hogy tsak
azon kiüresíléseket lehet kritikusoknak tartani a) mellyek
a' hideglelés' természetével mint krisisek megegyeznek ; b)
mellyek által a' hideglelésnek tulajdon jelei kissebbednek
vagy meg is szűnnek; c) mellyek se nem igen bővek, se nem
igentsekélyek, és tulajdon minémüségüek. Azért is tudni
k e l l , minő k r . kiüresítéseik jelennek meg bizonyos nenjű
hideglelésekben, és miféle Jelenségek előzik meg azokat,
mellyre nézve c'következendőkre szükséges figyelmezni :
A' kr. i z z a d á s legLübbsZör fordul elő a' hideglelésekben , és tsak nem minden hideglelésnek az egészségre
való általmenetelét követi ; leggyakrabban mindazonáltal
a' rheumatica, catarrhalís , félbehagyó , es ragadó h i - .
deglelósek válnak meg ezen kritikus kiüresítéssel. Megelőzik pedig azt gyenge borzadozás, a' szabad, lágy és
hábforma érverés (pülsus nndosus), a' közönséges takaróknak meglágyulása, és, megnedvesedése főképen a' nyak
körül; a' végső tagoknak belső színén, '«a' hónai alatt.
Legjobb a' kr. izzadás, ha az közönséges, egyerányos,
páraforma, savanyíis szagú, és ha nyugodalmas álom
alatt jelenik meg. A' helybéli izzadás tsak a' helybéli
szenvedéseket enyhíti. — Az izzadások után leggyakrabban enyhíti a' hideglelést a' k r . v i z e l l é s . Az ideges
hidegleléseket kivévén, tsak ne m minden hideglelésekben,
L

/

2

1,8

akar állandók, akár félbehagyok legyenek azok , észfevétetik ezen kr. kiüresítés ; noha abban egyedül nem
helyheztetik a' ki-isis, még is a'többiekkel együtt ritkán,
hibázik. Előposlái : a' szeméremrészekben megjelenő
égetés, és viszketegség, valamelly nyomásnak, nehézségnek , sőt fájdalomnak érzése a' vesék, tájékán ; feszülés
a' vizelő liólyaghan, többszöri késztetés a' vizellet' kiüresítésére; némellykor nelíéz vizeilés, és tsèkély borzadozás. A' kr. vizellet nein igen bőséges , alig van szaga,
a' vizeilés alatt tiszta, színes, későbben pedig zavaros
és hamar b ő , könnyű és fej éres salakot üllepít le, melly
ínég is rózsa-, sárga- , (légiapor-színű, és korpaforma is
lehet. — A ' kr. s z c k l e t é l e l c k , ' m e l l y e k minéműségekre üézve kásások legyenek, megjelennek a' gyomor,
és különösen az epehideglelésekben , noha más rendű ,
sőt az ideghideglelésekben is, ha azok gyomor vagy béltisztátalanságokkal (sorties gastricae) vágynák öszvekötve,
végtére a' ragadó typbusban. Előljáró jelei a' tisztálalanságoknak lefelé való igyekezésére (lurgeseentia versüs
inferiora) mutató jelenetek, ó. m. hasrágás, korogások,
büdös szelek, az előbbi száraz nyelvnek hirtelen való
megnedvesedése, az alsó végeknek nehézsége, a' reszkető nyelv, a' kítsiny és gyakorta kihagyó érverés (pulsus iúlermiUcns). — .Kr. h á n y á s s a l megválnak azon
hideglelések , mellyek .a' gyomorban lévő tisztátalanságokhói származtak. Ezt megelőzik a'liszlátalanságoknak
felfelé való igyekezéséből származott Jelenségek (lurgeseentia versussuperiora), úgymint nyughalatlanság ,szorongattatás , borzadozás, felböfögések, az alsó szájajakoknak reszketése , undorodás, a' homlokon megjelenő
hideg veréj lék, a' főnek nehézsége, szédelgés, a' szemeknek
elselétese'dése, gyakori pökések , rendetlen, és gyakortakimaradó pulsus.— A' kr. p ö k é s által-, melly a' lehellő orgánumok' takonyhártyájinak szenvedéseinél szokott megjelenni, nem maga a' hideglelés, hanem tsak a'
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helybéli nyavalya válik meg. Elöljáró jelei: a' nehéz
lélegzetvételmelyszorongattatds, gyakori nedves köhögés. Maga a' pök sárgás, fejér, barna, s ű r ű , nem rosz
szagú, és köuyüséggel üresítetik ki. — A' kr. b ő r k i ü t é s ek sokszor,a' kéz és lábujjaknak viszketése, melyszorítás, oyugbatatlanság , köhögés," a' végek' fájdalmai,
könnyű izzadások , és az újjhegyek'szinte szurkáltaLásának érzése által jelentgetik magokat. A' bőrkiütésnek
megjelenése utárf hirtelen könnyebbülést érez -a' beteg. —
A' kr. V é r f o l y á s ok általjában megjelennek azon
gyúlaszló hideglelésekben, mellyek valamelly szokottvéx-folyásnak megrekedéséből vagy elnyomattaiásából származtak , közönségesen a' bő vérű, és ifjú emberekben.
Ki nem pótolják azokat a' mesterséges vérkiüresílések.
. A ' k r . ó r r v ó r f o l y á s , melly gyakorta előfordul az
i f j a b b - k o r ú a k b a n , tulajdona a' gyúlásztó hidegleléseknek, különösen , ha m á j - , tüdő-, agyvelő-gyúladással
járnak, melly esetekben nyilván való jobbulást okoz;
a' gastricus.indulatú, és bőrkiütésekkel járó hideglelésekben pedig nem állandó jobbúlás következik álLala. Megelőzik ezen ky. kiüresítésl : a' főnek nehézsége, és dobogó fájdalma, szédelgés, az • ábrázolnak veressége, a'
szemeknek önként való könnyezése , a' nyak-üLereknek
erősebb verése, az orrnak viszketése , székrekedés, némellykor kétszer verő pulsus (pulsus dyerotus). A' kr.
a r a n y é r f o l y á s s a l megválnak azon gyúlaszló hideglelések, mellyek nz aranyérben sínlődő férj fiáknál,
terheseknél, és meglett ászszonyokndl előfordúlnak, noha
ritkán válik meg az által tükélletesen a' hideglelés. Elöljáró jelenségei a' kereszt-tsont' tájékában, a' hasnak alsóbb részén , a' tzombokban, 's a' nyaktsigában lévő
fájdalmak,', viszketés a'végbéliiytlásban , és rekedt szék.
Kr. n á d r a v é r f o l y á s s á 1 azon hideglelések válnak
meg, mellyek a' havitisztulásnak elnyomáttatásától vették eredeteket, 's követi a' bas ürege' orgánumainak
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gytíládásait, Azt megelőzik borzadózás, égetés és fájdalom az ágyékokban , az alsó végeknek lankadtsága ,
hozzá járulván öszvehuzott pulsus. Ezt lehet érteni a''
gyermek-ágyasoknál a' Jer. gyermek-ágyfolyásra nézve
is.— : A' kritikus n y á l f o l y á s maga nem elegendő a'
hideglelésnek megválására, könnyebbülést okoz a' torokgyiíladásJpan, a'liimlős hideglelésnél, a' rothasztó, és a'
fogjövés' alkalmatosságával előforduló hideglelésekben. '
Mutatja magát a' nyak-mirigyeknek feldagadásával, a'
nyaktsigán, és a' fülek racgelt való fájdalommal, és az
ortzának feldagadásával.
j e g y z é s . Kii lömhöz ők a' vélekedések a' kr. kiüresítésck'
megjelenéséről, valljon azok a' könnyebbőlésnek okai e ,
vagy pedig következései. Bizonyos a z , hogy a' kr, kitt.
resítések nem valami történctbéli tünemények, mert állandó , és a' hideglelés megválásával öszveköttetésben l é v j
jelenetek azok , niellyektiek vigyázatlan olny.ómattatásokból tsak kár , és veszedelem kiivetkezik. A' gyakorló orvosnak mindég}', akár á'kiiiresítés a' Icönnyebbftlösból, akár
. a' könnyebbíílós a' kiiiresítésből származzék ; elég , hogy
a' józan tapasztalás' bizonyítása szerint a' kr. kiüresílés
kiinnyebbftléssel vagyon öszvekötve.
25.

À' kr. törekcdcsckcn kívül, a'hideglelésnek, az egészségre való dltalmenetelcbcn az o r v o s i m c s t e r s é g u e k
alkalmatos segítsége is részt vészen, melly kétféle módon
vitetik végbe, és ugyan vagy egyenes (modo díreoto) vagy
egyenetlen módon (modo indirqcto). E g y e n e s módon
eszközli ,a' mesterség a' hideglelés' okának elmellőzését,
a' midőn egyszersmind az oknak foganatja, az az maga,
a nyavalya is' elmellőzteük, Ritkák azomban az illyen
esetek, és leginkább tsak a' jelbéli hideglelések gyógyíttatnak meg ezen m ó d o n . — E g y e n e t l e n módon segít
az orvosi mesterség azon hideglelésekben , .mellyeknél az
indító ok vagy tokélletesen tudva nintsen . vagy a' mim-
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kálkodása' módját nem esmerják", vagy a' mellyek az
indító okoknak eltávoztalása után is eltartanak. Az illy
. esetek leggyakrabbak, isidé tartozandó a' járvány, 's
a' ragadó hidegleléseknek temérdek száma is.

Véglére. némelly k e d y e z ő k ö r n y ü l á l l á s o k
is elősegítik a' hideglelésnek az egészségbe való általmer
netelét, mellyek gyakran kipótolják az orvosságokat;
mert az életmódnak nem tsekélyebb béfolyása vagyon
a' hideglelésnek gyógyítására, mint az orvosi, és seborvosi szereknek. A' beteg körül lévő levegőnek mérséklete és mivolta, az eledelek, a' testi 's lelki mozgások
's a' t. különösen.ide lartozandók.
27. §.

,

Azon feltételek, mellyek alatt a' hideglelések h a l á l l á ! végződnek, ellenkeznek azokkal, mellyek az
egészségnek yiszszaállítását eszközük. IUyenek: az or—
ganismnsaak már a' hideglelés előtt való nem épállapotja -,
a' hideglelésnek súlyos indító okai, mellyek sem. az Organismus' tulajdon ereje, sem a' mesterség által el nem
mellőztethetvén, vagy gyengítethetvén, megvesztegetik
az életerőket , és megrontják a' nemesebb részeknek
organica szerkeztelését •, ide tartozandók továbbá a' hideglelésnek súlyos jelenségei , a' külömbféle veszedelmes
öszveszöveltetések, a' szükséges orvoslásnak elmulasztása,
áz ellenkezőnek alkalmaztatása , és a' nem kedvező környűlállásoknak befolyása (végtére a' szerentsélleji krisisek.
Következik'pedig a' hideglelés által a' halál vagy
k ö z b e v e t ő l e g a' viszszamaradt nyavalyák által,
vagy k ö z V e t e t l e n ü l , - midőn közönséges szélfitéses
állapot jelenik meg , midőn az életerő kimerítetik,a' vérforgás rendetlenné válik, vértódulások, «'(nedvességeknek
kiöntodések, cs elosztások, 's a' nemesebb orgánumoknak
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megromlása történik.- Sokszor a' hideglelésés jelenségek- •
nek magasabb gradusa, és minémüsége okozza a ' h a l á l t .
*

28. §. .

Midőn pzon feltételek , mellyek alatt a' tükélletes
egészség viszszaállíta-tik, nem igen kedvezők,-de még
sem ollyan indúlatúak, hogy halált okoznának, más
n y a v a l y á k k a l végződik a' hideglelés. Történik ez,
ha a' test a' hideglelés előtt nem volt lökélletes épségben;
ha súlyosabbak az indító okok ; lia ollyanok a' beteges
jelenségek, mellyek az életi naiv-szerek' nagyobb szenvedésére mutatnak ; ba más beteges állapotokkal vogyou
öszveszőve, és ezen okból a' hideglelésnek folyamatja
rendetlen; ha szükséges segítség elmulasztatik, vagy alkalmatlan prvoslás használtatik; ha a' kiüresítő krisisek
tökéllellenek ; végtére ha letételek történnek.
A'hideglelés úgy énegyen által más nyavalyákba,
hogy megváltoztatja a' pharacterét, vagy a' nyomatját
(typus), vagy viszszamarad más hideglelés nélkül való,
- vagy hidegleléssel járó nyavalya, melly, ha az életerőt
érdekli, azt kimeríti, az idegrendszerben a' mozdíthatóságot felmagasztalja, 's a' viszszaesésekre, más indúlalú
hideglelésekre, és ideg nyavalyákra nyújt alkalmatosságot. Ha pedig a*viszszamaradt nyavalyák az életmívszeiT
részeket érdeklik, a' nedvességeknek hibás elegyítése,
az egyes részek' lágysága, külömbféle letételek, genyedések, keményedések, öszvenövések hozattalnak elő, mellyek ismét külömbféle Senyvekre, és helybéli szenvedésekre nyújtanak alkalmatosságot.
29.' J.

Igaz ugyan, hogy tekintvén a'hideglelésnek mivollos
jelenségeit, mellyek semmi hideglelésnél nem hibáznak,
belső természetére nézve tsak egyféle hideglelés lehet,
a' mint azt mar STOLL jól megjegyezte. De minthogy
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külömbféle befolyások néműnéműképen módosíthatják
á' hideglelést , szükséges, ennek uén'ielly formájit megkü•lömboztetni. Azért a' hideglelés' for máj inak felosztását
ekképen határozzuk meg :
1. C h a r a e t ' e r é r e nézve a' hideglelés gyúlásztó >
rothasztó, vagy ideges (érzÖ-maa).
a) A' g y ú l á s z t ó hideglelésben (febris inflammatoria) a' vérforgás' ox-ganumaiban lévő i z g a t á s a z azzal
» tulajdonképen öszvekapisolt hidegîeléses jelenségekkel a'
feljíílbaladó beteges állapot, az életerők fel vannak emelve , 's a' vérnek a' megaludásra nagy a' hajlandósága...
b) A' r o t h a s z t ó hideglelésben (f, putridá) a' véredények' rendszerében ' lévő izgatás, a'nedveknek a ' f e l oszlásra való hajlandóságokkal, és a' többi organismusxxak valóságos gyengeségével vagyon jelen; azért az nem
. tsak kevéssé, vagy éppen nem feljíílbaladó , hanem inkább azon arányban . kissebbedik , vagy lökélletes'en
hibázik, mellyhen a' nedveknek a' feloszlásra való haj-<
lándós.ágo.k, és az életerőknek fogyása nagyobbodik.
c) Az I d e g - hideglelés (febris nervosa) a' véredényekben lévő -izgatás, a' nedvességek' elegyedésének hi~
báji nélkül, az a g y n a k , , ' s a ' többi idegrendszernek különös szenvedésével, é.? közönséges gyengeséggel vagyon
Öszvekötve, 's azért ezen ideges állapottal '-egyenlő arányban vagyon; valamint t. i. az idegek' szenvedése nagyobbodik , vagy kissebbedik, úgy a' véredényekben lévő
izgatás .felmagasztaltatik, vagy lealatsonyífatik.
Ezen felosztása a' hidegleléseknek Válóban a' lcgjelesebbik ; mert akármiféle hideglelés, cliaracterére nézve
mindenkor ezen báromnak valamellyikékez tartozik,
akár ex-edôti, következtetett, jelbeli, /állandó, alábbvagy félbehagyó , akár saburralis, epés , kataxrhalis 's a' t.
legyen 'az."De azt is szükséges megjegyezni',' hogy a*
hideglelés a' lefolyása alatt cliaracterére nézve nxegvál-
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tozhatik ; .így p. o. a'gyúlasztó hideglelés felveheti az
ideges vagy rothasztó charactert,
o, A' hideglelésnek valamelly rendszer', . vágy életmívszer' szenvedésével való ö s z v e k ö t t e t é s é r e nézve vágynák magános, öszvekötött, és öszveszőtt hideglelések.
aj M a g á n o s hideglelésnek (f. simplex) tulajdonképen tsak a' tiszta gyúlasztó hideglelés neveztethetik ;
mindazonáltal ezen nevezet alatt foglaltatnak némelly
öszvekötött, vagy jelbeli hideglelések is.
h) Az ö s z V e k ö t ö t t hideglelésekhez (f. compositae), mellyek yal'amelly rendszernek, vagy életmívszernek szénibetűnő szenvedésével járnak, tartozandók j
a' helybeli gyúládással járó hideglelések; a' rothasztó h i deglelés, melly a' nedveknek az eloszlásra való hajlandóságával jár ; az ideg-hideglelés, melly az idegrendszernek
különös szenvedésével vagyon öszvekötve; a' gyomorhideglelések , mellyek az emészlő rendszernek szenvedését
követik, és, különösen saburralis- epe- takony- és- gilisztahideglelésekre osztatnak fel ; a' kalarrhalis, és rhenmatica
hideglelések's a' t. Itt a' hideglelés a' rendszernek vagy o r gánumnak szeuvedésével, okheli öszvekötletésben vagyon.
c) Az Ö s z v e s z ő t t hideglelések (f. complicatáe)
azok, mellyek más rendszernek végy organumnak szenvedésével járnak, a' nélkül, hogy azzal okbeli öszveköttetésben legyenek. P; o. öszveszőtt a' rheumatica hideglelés , ha egyszersmind az emésztő orgánumoknak független szenvedése, ' vagy ha egyszersmind a' mirigyes
betegség, a' búja-dög, 's a' t. jelen vagyon.
3. A' hideglelés' t a r t á s á r a (duratio) nézve vagyon f o r r ó hideglelés (f. acuta), melly egy naptól
fogva a' 3 , 4 , 7 , 14 , U , 30diknapig tart, és b j h o s z s z a s vagy sokáig tarló (febris chronica) , melly 30 napoknál tovább tart el, Ez sorvasztó hideglelésnek is neveztetik (febris lenta).
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4. A ' y o m a t r a , vagy a' hideglelés' jelenségeinek hálározott réndjekre nézve (typus) külömböztetünk
á l l a n d ó , a l á b b h a g y ó , és f é l b e h a g y ó hidegleléseket. — Az állandókban (f. continuae s. continentes)
' a' hideglelésnek, mivoltös jelenségei a' nyavalyának kezdetétől fogva régéig megszűnés nélkül eltartanak , és ugyan
vagy egyerányos gradusban (febfis continua continens}^
a' mit éghajlatunkban ritkán. vehetni észre , v a g y; V
jelenségek' alábbhagyásával (fiemissio) , és nagyobbodásával vagy súllyosodásával (Exacerbatio), a' midőn állán-'
dó - alábbhagyó hideglelés vagyon jelen (febris. continua
remittens). — Félbehagyó hideglelés (f. intermittens) a z ,
űiellynek mivoltos jelenségei bizonyos időkbon elmúlnak,
de bizonyos időközök után ismét viszszatérnek. Azon
idő , mellyben a' hideglelés' jelenségei jelen v a n n a k ,
O s t r o tri n a k (Paroxismus) n e v e z t e t i k a ' mellyben pedig távul vannak, félbehagyásnak vagy a' hidegleléstől
váló ment időnek (Apyrexia) mondatik.
5. A' különösen szembetűnő j e l e n s é g e k r e nézve
vannak okádással ,; köldöktsömörrel, erős izzadással )
mély álommal, oldalnyilalással járó hideglelések 'a a' t.
(f, emetica , cholerica , elcodes, soporosa, pleuritica etc.)
6. A' hideglelés' e r e d e t é r e nézve vagyon: a)
F ü g g e t l e n hideglelés (f. substantiva), melly maga
teszi a' nyavalyát, és nem függ v a l a m i m á s szenvedéstől. Illyeri sokszor a' magános gyálasztó, az ideges, a'
rothasztó 's a' t. hideglelés. — b) J e l b é l i hideglelés
(f. syinptomatica), melly valami más nyavalyának a' következése. Illyeu a' gyúlasztó hideglelés)ha Valamellyhelybéli gyúladásnak a' jelensége; illyen a z , melly a' belső
fèkélyekhez , a' köszvényhez, bőrkiütéshez's> a' t. jelenetképen jáv'úl — e) E r e d e t i .hideglelés (f. primaria) ,
melly az indító okoknak munkálkodása után" egyenesen
kifejtödik: p. o. aZ ídegrhideglelés, melly a' gyengM
ártalmak által egyenesen élőhozattaLik. - - d) Követkéz-,
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letett hideglelés (f. secundaria , s: dcutcropalhica), melly
valamelly előbbeni nyavalyákból fejtődzik ki. Illyen az
az ideg - hideglelés , melly gastrica .vagy oataiThalis hideglelésből származik.
•
7. Az i n d í t ó o k o k szerint vannak járvány (F.
epidemica) hovni (F- endemica), és széljelszói'k (f. spoxadica) hideglelések. — a) J á r v é n y hideglelések azok,
mellyek egész országokra , tartományokra, vagy helységekre elterjedő , de nem szüntelenül tartó indító okokból származnak. Az efféle okokhoz tartozandó az igen
kemény hideg, a' forró meleg, az élelemnek fogyatkozása , közönséges lelkiaggódás, szomorúság leginkább a'
háború' idejében's a' t. b) A' h o n n i hideglelés a' honni
és szüntelenül t a r l ó , noha munkálkodásokban némellykor megakadályoztatott indító okoknak a' következése.
Példákat nyújtanak erre a' posványos tájékokban, előfordúló negyednapi félbehagyó hideglelések, a' napkeleti
pestis az Európai* és- Ázsiai Török országban. — c) A*
s z é l j e l s z ó r t hideglelések azok, mellyek egyes, emberekben különös indító okok által hozattalnak elő,
•8. A' v e s z e d e l e m r e nézve, mellyel járnak a'
hideglelések , vannak könnyű, nehéz , kétséges , veszedelmes, orvosló (f. salutares), jó indúlalú (f. benignae)
és rosz indúlalú (f. malignae) hideglelések. •—Mi légyen
a ' k ö n n y ű , n e h é z , k é t s é g e s , és v e s z e d e l m e s hideglelés,, a' szónak értelméből kitetszik. — O r v o s i Ó hideglelésnek mondatik a z , melly által más súlyosabb nyavalyák meggyógyítatnak , 's mellyeknek
végével a'beteg, yolt ember jobb egészséggel bír mint annakelőtte. Hlyének p . o . a' tiszta gyúlasztó, és némellykor a' harmadhapos félbehagyó hideglelések, mellyek
által sokszor idaganatok elosztatnak , ideg nyavalyák 's a' t .
tökéllétesen meggyógyí tatnak. — J ó i n d ú 1 a t á hideglelésnek neveztetik az, melly. minden veszedelem nélkül
jár; ellenben a' r o s z i n d u l a t ú , a' nélkül, hogy
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veszédelmesêhb jelenségeket mutatna, még is nagy veszedelmet rejt magában. Illyen p, o7 azon hideglelés,
melly Ylíndorló Náthafolyással vagyon öszvekötve, minthogy itt könnyen veszedelmes letétel történik a* nemesebb organumokra, ú. m, az agy velőre , az idegek';
nagyobb ágaira 's a' t.
s r;:
9. Vannak (r a g a d ó, és n e .rn r a g a d ó hideglelések
is. — llagadó hideglelésnek (febris contagiosa) nevczlelik
az , mcllynek lefolyása alatt a' beteg' testében olly tehetség (ragadvány,
contagiam) fejtődzik ki, melly az arra
hajlandó egészséges emberben a' hideglelésnek ugyan
azon formáját felgerjesztheti. Illyen a' ragadó typhus ,
a' pestises hideglelés, a' hólyagos himlő-, a'skárlát-, averes himlő-liidcglelés 's a' t,
30.

Minden nemű,, életkorú, testalkatású ember akármiféle életmódja legyen is, hideglelésbe eshetik. H a jl a n d ó s á g o t nyújt arra a' véredények' rendszerében
lévő különös izgathafóság ; azért a' bővérű ,, a'gyermekkorban lévő , és az ifjabb emberek , az aszszonyi n e m ,
valamint a' súlyos nyavalyákból fellábadók i s , a' hideglelésekre különösen hajlandók. De ezen izgathatóségon
kivül más még nem eléggé esmert környülállások is
vannak, mellyek elrendelő ökokúl szolgálnak a' hideglelésekre ; mert nem ritkán a' meggyógyítatott hideglelés
által az arra való további hajlandóság vagy ö r ö k r e ,
mint p. o. a' hólyagos h i m l ő - , a' veres himlő-hideglelés 's a' f . , vagy pedig tsak h o s z s z a b h i d ő r e eltörültetik , a ' m i p. o. a' ragadó typhus ra nézve bizonyos*
A' hideglelésnek legközönségesebb i n d í t ó o k a i
e' következendők: 1 A' l e v e g ő , ha felette meleg vagy,
hideg1; ha mérséklete hirtelen megváltozik; ha igen nedves vagy száraz; ha álló részei több embereknek, álló
vizeknek, cs moLsároknak kigőzölgese, 's a' ragadó anyagok

28
által megveszt ege ítélnék. Ide tartozandó a' levegőnek
még nem eléggé esreiert tulajdon járvány alkatás« (epidemica consútutio), — 2. A' nagy mennyiségben használtatott, vagy a' megromlott miuómüségek miatt ártalmas e l e d e l e k , és i t a l o k , a' fűszerszámokkal, cs
szeszes italokkal való viszszaélcs, az alkalmaiknál használtatott orvosságok, a' hevítő, erős hánytató, és hashajtó szerek, a' mérgek 's a' t. — 3. A' l e l k i i n d u l a t o k , akár ingerlők , akár gyengítők legyenek azok,"
ú. m. a' harag, aj megijedós , a' fcleLto való öröm, hoszszúság, búslakodás , a' szomorúság , a' szcrcntsétleu szerelem. — 4. A' t e s t i és l e l k i e r ő n e k felette való
megerőltcLése
sok szaladás , küszködés, az állandó
ébrenlétei , az erőltetett lapúlás 's a' t. — 5. A' k i lir e s í L é s e k b e n v a l ó r e n d e t l e n s é g e k , ú. in. a'
szokott vér folyásoknak elnyomattatása, p. u. az órrból,
a'r nádrából. az aranyerekből; az elmulaszlatolt érvágások; a' bőrkigőzölgésnek, a' vizellésnek megrekedése;
a' hasmenésnek, minden nemű takony folyásoknak , a'
gyermekágyfolyásnak, a' téjelválasztásnak hirtelen való
elnyomattatása; viszszanyomattatott bőrkiütések, a' fckélyeknek idétlen begyógyúlasa ; akármiféle nedveknek,
a' vérnek, a' magnak 's a' -t. felelte való kiüresílésc ;
idegen testeknek, ú!.< m. az epének, «takonynak, gilisztáknak , köveknek a' lestben való öszvegyülésc s a' t, —6. A' m c c h a n i c u s és e h e m i e u s befolyások által
okozlatott sérelmek : sebek, zúzások, rázások, szaggatások ,
tsonttörések, fitzamodások, égetések 's a' .— 7. A' Il a g a dV á n y o k (eontagia), mellyek tulajdon módon izgatván az
organismust,"ragadó, hidegleléseket úgymint skárlál-, hólyagos himlő-, typhus-hideglelést ,'s a' t. okoznak.
'• V,'.

. / -31. f.-

A' hideglelésnél közönségesen az E l ő r e m o n d á s
% g annak természetétől, lefolyásától, grudusátój, neve-
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zeteseM) jelenségeitől, és öszvetöttllífeseílől, mellyeken
luvûia'
betegnek a' hideglelés előtt való tíllapolja , az
indító okok, és más egyéb ártalmas befolyások, végtére
a' természetnek, orvosló tehetsége is figyelmetességet
kívánnak.
Közönségesen a'hideglelés fontos, és a ' k ö r n y ü l á l lásokhoz képest nehéz, és veszenelmes betegség ; mert
az által az emberi testnek olly rendszere szenved , melly
az egész orgatiismusra el lévén terjedye, különös befolyással bír az életre, az erők', a' nedvek', és a' táplálás'
állapotjára. Ezt megbizonyítják a' hideglelésnek két f ő
jelei, a' f á z á s , és a' f o r r ó s á g , mellyek némellykor
igen ártalmasak, némellykor pedig hasznosak is lehetnek.
A' b o r z a s z t ó h i d e g alatt t. i. a'testnek külső színéről a'nedvek nagyobb részint eltűnnek , és béfelé tódulnak,
's azért leginkább a' főben, a" tüdőkben, á' szívbén, a' nagyobb edényekben, a' has' orgánumaiban öszvegyűlvén,
ezeket erőszakosan kitágítják, és munkájikban megakadályoztatják ; innen dugidások, a' nedvességek' elakadása, az
idegéknek elgyengülése , az elválasztásoknak elnyomattatása, kivévén a' vizelleL-kiüresítést 's a' l. származnak. A'
f o r r ó s á g , és a' sebesebb vérforgás alatt a' nedvességek meghigülnek, a'' testnek külső színe felé nyomulnak , sebesen forognak, kiterjednek, à'. legfinomabb
^ edényekbe tódulnak, és az elegyedésekben megváltoztatnak; inûét a' daganatoknak, és dugulásoknak eloszlatása , a' romlott anyagoknak kiüresítése következik.
Azomban a' tartósabb forróság a' nedveknek megromlását, és feloszlását is okozhatja, a' miből felettébb való
izzadás, súlyos vérfolyások 's a' t., következhetnek. —
Mennél nagyobb tehát, mennél tarLósabb, és a' testre
elterjedtebb a' fázds ; aiinál ártalmasabb a' hideglelés,
minthogy a' nagy hidegre tartósabb, és nagyobb forróság is szokott következni.
;»
-
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AL' helybéli gyóladás nélkül, járó gyúlaszló hideglelés
nem olly veszedelmes, mint az ideges, és ' rothasztó ; a'
helybéli gyúladássai öszvekaptsolt gyálasztó hideglelés pedig annál veszedelmesebb , mennél nemesebb, és az életre
szükségesebb orgánum , ú. m. az agyvelő, a' tüdők, a' leyqgőtső, a' gyomor , 's a' t, foglaltatnak el a' gyüladástól.'
Mennél kevesebb .elöljáró jelekkel, és mennél hoRKtrább fejtődzik ki a' hideglelés , mennél szorosabban
..megtartja a' magà tulajdon képét , annál kevesebb veszedelemmel vagyon a' hideglelés öszvekötve ; a' hideglelésnek minden nevezetesebb eltávozása a' rendes lefolyásától, mindenkor fontos, és veszedelmes.
Szokatlan tünemények, mellyek a' hideglelés' természetével , és formájával, a' belog' állapotjával, az
esmert indító okokkal ellenkeznek, veszedelemre mutatnak. Bosz jel azért a'hideglelésnek tsekélyebh grndusánál is, a' beteg' részéről való nagy félénkség, és szorongattatás ; még roszszabb , ha a', hideglelés' 'nagyobb
gradusában a' beteg semmiről sem , panaszolkodík, sőt
azt állítja, hogy igen jól érzi magát. Ido tartozandó, a'
nyelv' száraz léte mellett a' szomjúságuak fogyatkozása,
vagy ellenben a' nagy szomjúság a' nyelv' nedves létele
mellett; továbbá a' nagy nyughalatlanság, az életerőnek
hirtelen való fogyása, görlsök, rángatódzások, ájuláso k 's a' t.
'
Rosz jelek : az állandó félrebeszéllés ; a'tartós szunnyadozás ; állandó fájdalmak ; a' szemek' veressége *,' a'
komor tekintet; az igeri száraz 's feltserepedzett nyelv;
a' nyelés alatt észrevétetett zörgés, mintha valami nedvesség üres bordóba esne; a' nehéz, rendetlen, és a'hasizmai s.egítségóvel végbevitetett's hörgő lélegzés, a'hideg
pára; a' hasnak keménysége, és nagy érzékenysége; a'
szeleknek az altestben való kifejtődzésc, és megrekedése
(meteorismus) ; a'zöldes vagy fekete matériának tartós
és fájdalmas okádása.
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À' hideglelés közönségesen annál veszedelmesebb,
mennél gyengébb, 'a már az,előtt is külömbféle nyavalyákban, és helybeli hibákban sínlődő embert lep meg;
azért az öreg emberek nagyobb veszedelemben forognak
mint a' fiatalabbak. Vannak mindazonáltal é p i d e m i á k ,
meliyekben éppen az előbb egészséges, izmos, és fiatal
emberek nagyobb veszedelemben' vannak, és könnyebben meghalnak, ha hideglelésbe esnek.
Az indító okok' természete is nagy befolyású a' P r o gnosis' meghatározására. Mennél több okok munkálkodn a k , mennél állandóbban mívélnek , 's mennél nehezebb
azokat elhárítani : annál kedvetlenebb ,a' Prognosis, Ugyan
azért az orgatiicus hibákból származott hideglelésekrosziszak és gyógyíthatatlanok, a' sorvasztó hideglelések ver
szedelmesek 's a ' t .
'
Végtére a' hideglelésnek veszedelme függ az éppeii
uralkodó epidemiától, az esztendő' részétől, a' beteg'
lakásától-, ápolgattatásától, a' vele való bánás' módjától ,
házi környűlállásaitól, mellyekhez néműnéműképen a'
majd nagyobb , majd kissebh mértékben tzélerányos o r voslás is tartozik«
32. §.

A' hideglelésnek orvoslásában négy J e l e n t é s e k n e k kell eleget tenni. Az e l s ő az indító oko.kkal, és
más egyéb befolyásokkal foglalatoskodik, mellyek a'
hideglelést táplálhatják, és nagyobbíthatják, tekintvén
egyszersmind á' jelenlévő öszveszövetLetésekre. A' m á s o d'i k a' hideglelésnek, fontossabb jelenségeível, és foganatjaival együtt való elmellőzését kívánja. A' h a r m a d i k a' hideglelésnek megválását, és a' kr. kiüresítéseknek
igazgatását ; a' n e g y e d i k pedig a' lábadozásnak alkalmatos vezérlését, érdekli.
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33. §.
. Az olcoknak eltávoztatása áltáljában, felette szükséges
lévén a'nyavalyának gyógyítására, (lásd-. Útmutatás az
orvosi gyakorlásra a' 73dik §.) a' hideglelésnek orvoslásában mindenek előtt még kell vi'sgálni, valljon az
indító okok még jelen vannak e , munkálkodnak e , és
el lebet e azokat hárítani ? Ha jelen' lévén az indító okok,
azokat lehet , és szabad elmellőzni, erre olly szerek
használtassanak, mellyek egyszersmind a' hideglelésnek
kissebbítésére is miveljenek 5-így p. o. ha a' belekben
lévő tisztátalanságokból származott hideglelésben hashajtó
. orvosság kívántatik, az ollyan légyen, melly által a'
y^redényekben lévő izgatás is lealatsonyítassék 5 melly
tzélra léhát nem Jáldp gyökér vagy Szenna, hanem gyulád ás ellen való hashaj Lók választatnak.— De legtöbbször semmi indító okokat sem találunk, máskor azok
mar a' hideglelés' kifej Ló'dése előtt elhárít attak, némclly
indító okok pedig el sem mellözteihelnck, ú. m. a' t ü dőkben lévő fekélyek a^sorvaszLó hideglelésben, a' vese.gyiiladást okozó vesekövek 's a' t, llly eseLekben részszerint a' hideglelésnek foganatjával vagyon dolgunk , •
részszerint az el nem hárítható okok' ártalmas munkálkodását meggátoljuk, vagy mérsékeljük.

, ' De nem tsak azon befolyásoknak eltávoztatása , mellyek a' jelenlévő hideglelést okozták, lianem a' többi
külső befolyásoknak , mellyek a' hideglelést nagyobbíthatják , fenntarthatják, és annak rendetlen 's veszedelmes folyamatjóra szolgálhalnak, alkalmatos elmellőzéstf
is tárgya az első Jelentésnek. Azért» az é l e t m ó d n a k
tzélerányos elrendelése ide tartozandó ; mellyre nézve
szemügyben kell tartani a' hideglelésnek cbaraolerét,
minthogy itt hasznos lebet; és. valóban haszuos, a' mi
máshol ártalmas : ígyp. 0. a' bor a'gyúlaszLó characLerű .

' •
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hideglelésben ér Laim as , a' rothasztóban ellenben hasznos.
Ennéb fogva mivel nehéz közönségesen meghatározni,
melly befolyások ártalmasok a' hideglelésekben, mellyek
ellenben hasznosak : tsak e' követkézendőket lehet áltáljában megtartani.
.
.
a) Az I t a l o k r a n é z v e , Alig hibázik a' hideglelésekben a' szomjúság : azért az italok elegendő mértékben nyújtassanak a' betegnek , annál is inkább . minthogy
szükséges, hogy a' -kigözölgés, és forróság által elvesZr
tett nedvek kipótoltassának, hogy a' kr. kiüresítésekre
elegendő nedvek nyújtassanak. De tsak keveset egyszerre,
és inkább több izben igyék a' beteg, mert egyébhkiat
is a' beteges szomjúság tökélletesen el nem oltatik a'
hideglelésnek megválásáig. Midőn pedig a' nyelőedényekben lévő görtsös állapot, a' fontos törok-gyúlaclás
's a' t. miatt nem nyelhet a' beteg , vagy makatsság,
és nem ritkán az- észnek megtébolyodása miatt az ivásra
semmiképen nem vételhetik, akkor klisztirek használtatnak árpa fó'zetből, marhahúslevesből, egynehányszor napjában, vagy l á b - és kéz - ferdők, vagy pedig
a' test lágymeleg vízzel mosattatik. — A' tiszta viz,
a' hideglelésekben a' betegnek leghasznosabb itala ugyan,
de mivel sokszor áztmegúuja, szükséges annak kellemetesítése végett valamit hozzáadni, hogy így a'beteg az ivásra,
melly a' hideglelésekben felelte hasznos, szinte ingereitessék. Kúlömbfélék lesznek pedig ezen hozzáadások ,
a' hideglelésnek cháractei'e, és neme szerint ; így p. o.
hívesílö italúl szolgál a' közönséges friss viz, tzitromlével és tzúkorral {Limonádé), vagy hívesítő szörppel,
a'tisztított borkővel ; (creínor tartari) a' gyenge mondok—fejet 's a' t. ösztönöző italúl szolgál a' jó b o r vízzel, 's a' t.
'
b) A z é t e l r e n é z v e , A' hideglelésben szenvedő
beteg közönségesen keveset egyék, mivel egyéb kint is
éLelkivánása tsekély, vagy tökélletesen hibázik; de még
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akkor is', midőn már enyhülvén a' hideglelés a' belegV
ételkívánása'viszszatér, tsak tsekélyehh mértékben kell
neki eledelt nyújtani, azért ölet az evésre erőltetni, ártalmas. Nem szükség pedig, hogy a'hetegaz ételre nézve
magát határozott ídőhez kösse, egyék mikor éhezik; az
alábbhagyó hideglelésekben az alábhhagyások' ideje'
alatt, a' félbehagyókban pedig a1 félbehagyások' ideje
alatt lcgalkalmatosabb ételt adni a' betegnek. Külömben
pedig az eledelek áltáljában hígak, egyszerűek, könnyen
emészthetők, és minden fűszerek nélkül valók legyenek;
azért a' hideglelésnek charaeteréhe? képest ide tartózandók : a'marhahús- ; riskása-, kenyér-, vagy borlevesek ,
gyümölts-eledelék 's a' t, Helytelenek a'hideglelésekben
az állat»?, zsíros-, és húsclcdelek ,'mellyek, noha a' gyengeség a' testnek tdpiáitatását kívánná , a' gyomornak
gyengesége miatt meg nem emésztetnek.
•c) M á s k ü l u r a b f ó l c h é f o l y á s o k r a n é z v e .
Nevezetes a' hideglelésekben a' l e v e g ő n e k az organísmusra való befolyása ; ennek mérséklete meghatározta tik a'beteg' érzése , szokása, a' hideglelés' neme s
időszakasza állal. Mellybcz képest a' hideglelés' kezdetében liívesebb, a' megválás' idejében pedig melegebb
légyen a'beteg' szobájában a' levegő ; általjábah kívánatos
a' le vegőn e k jmérs ékl e 11 melegsége, inkább száraz minisein
nedves vólta , és tisztasága ; erre nézve szükség, hogy az
megnjjitassék az ablakoknak vigyázva történendő felnyíltál ása', és külömbféle füstölések által.'A' levegő'tisztaságának fentartására azon testek távul legyenek , mellyek által az megvesztegctletik, mint p, o. a' szén , a' f ü s t , a' sok
égő gyertyák, a' sok emberek, az éjjeli edények, a' szennyes ruhák , 's a' t. — A' l e l k i i n d ó l a t o k , főképen a' kellemeLlenek, a' harag, félelem, 'a a' t. ártalmasak a' hideglelésekben, mert izgatják a'testet, 's különösért az agyvelőt; egyedül a' reménység azon lelki
indulat, a' melly kedves és orvosló; ezt tehát feiger-

54
jeszieni, és táplálni kell i a' többiek, még maga a ' h i r telen, való övöm iss ártalmasak lehetnek. A' lelöknek
nyugodalma, a'hideglelés'gyógyításában közönségesen a'
fő szerek közé tartozandó. — A' beteg körűi.való t s e n d e s s é g felette szükséges; a' körülötte lévőknek unalmas, és haszontalan fotsegések távul legyen, annál is
inkább, minthogy ktilömben a' Letrg nyugodalmas, és
J
hasznos álmában is háborgattatnék.
.
'

'

33. §. *

Ha nintseti a' liideglelésnek gyógyító eréje, vagy ha
a' hideglelés nem olly tsekély, hogy egyedül az organismusnak tehetségétől lehessen annak gyógyítását (lásd:
Útmutatás 's a' t. §« 70«) várni: szükséges minden igyekezettel arra törekedni , hogy az alkalmatos orvoslás, által
elmelló'ztessék , melly munka a' m á s o d i k Ju l e n t e s n e k tárgya. Erre nézve mindenekelőtt olly eráuyadattassék az életerőknek, melly a' hideglelés' megválását
eszközli, 's a' jövendő krisiseket elősegíti j továbbá -d*
súlyosabb, és veszedelmesebb jelenségek , mellyek a' betegnek terhesek , és organismitsa' hasznos munkálkodásait
megakadályoztatják, elmellőztessenek. Szinte két részre
szakad tehát a1 második Jelentési az egyik az életerőknek (életi orvoslás, cura vitális) , a' másik pedig a' súlyos, és veszedelmes jelenségeknek orvoslását (a 1 jelensége F orvoslása
cura symplomática) érdekli.
^

36. Ú

Az erők' munkálkodásai kótféleképen távozhatnak
el rendjektőli v á g y f e l e t t é b b V a l ó k azok, (vires
exorbitantes), vagy pedig e l g y e n g û l t t e k (vires debilitalaé). Ezekhez képest a' hideglelésekben az életi orvoslás vagy a' felettébb való erőknek lealatsonyításával,
vagy az clgyengűltteknek felemelésével foglalatoskodik.
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A' f e 1 e 11 é h b ! v a 1 ó e A Ő k kíilombféle gradusban
lehetnek ugyan jeleli ; mindazonáltal azoknak orvoslására elegendő az ő m é r s é k e l t , és n a g y o l ) h gradussokat külömbÖztetni, mellyek közül amaz elegendő
a' szeréntsés kr isiseknek eszközlésére; emez pedig azokat
megakadályoztatja.

38.

'

A' felettébb való erőknek gyengébb, és mérLékletes
gradusa - elégséges nz egészség' viszszaállítására , 'a .ugyan
azért nintsen itt az Orvosnak más kötelessége, mint
az erőknek ezen munkájának szemügyben való tartása.
Az erőknek ezen mérsékelt gradusát leginkább ugyan a'
beteg' ágya mellett lehel, megmutatni, és gyakorlás által,
kitánúlni: mindazonáltal annak jelenlétéről bizonyosak
lehetünk, lia a' beteg ez előtt tökclleLes egészséggel birl;
ha az indító okok nem. voltak igen erősek; ha a' liidegleléses jelenségek mérsékeli, grndusban vannak jelen ; ha
a' hideglelés'. Lefolyása rendes ; ha az érverés nem felelte
szapora, és erős-; ha az állati melegség tsekély mértékben vagyon felmagasztalva. Illy állapotban, ha tsak.egyszersmind valamelly nemesebb orgánum nem szenved, «
és némelly súlyosabb jelenségek ninlsenek jelen , az Orvos
a'nyavalyának puszta nézője lehet. Sok szegény ember
felgyógyulván az e'féle hideglelésekből minden orvosság'
használása nélkül, legfeljebb az kívántatik az OrVos'részéről, hogy a'tökélletes krisiseket meggátoló környül'
állásoknak elmelló'zésére alkalmatos életmódot rendeljen,
melly által az elválasztások előmozdítatnak, a' nedveknek heteges megtsökkenése feloszlattatik , az Organismus,
nak kiüresítő útjai pedig megnyittatnak. Elérjük mind
ezeket a1 feloszlató orvosló módnak használása (melhodustnedendi solvens) által, mellynek legközönségesebb
haszna vagyon a' hideglelések' orvoslásában, és magában
;
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foglalja az úgy nevezett o l v a s z t ó szereket, mellyek
foganatjaikra nézve, vagy ösztönözéssel , vagy a' nélkül
munkálkodnak, 's ezekhez a' hígító, mézes, és gyenge
sós szerek; amazokhoz pedig a' késerű, és szálékony
részetskékkel (partes volatiles) bíró szerek tartoznak. A'
józan Orvos munkája lészen, az olvasztó orvosságokat,
azoknak külömböző hathatósságaikhoz képest alkalmatosan választani,, és használni.
•
.
'

1

39.

„

Az erők hevesebb és nagyobb gradusban való munkálkodása jelen vagyon, midőn a' hidegleléses mozgások
felette valók, és erosebbek, mintsem azok a' hideglelés'
hasznos és szerentsés' megválására szükségesek. Ezen gradusa a' felettébb való életerőknek pusztító következéseket is szülhet, midőn t. i. a' nedveknek sebesebb mozgásai által némelly finomabb orgánumok megrontatnak,
monkájikhan megakadályoztatnak, a' .nedvek vegyületeikben megváltoztatnak, végtére az erők kimerhetnek
és elbádjadnak.
.
Megesmerjük pedig az erők' ezen állapolját elrendelő 's indító okaiból, és tulajdon jelenségeiből.
Hajlandók illy állapotra a' fiatal, erős, izmos, jól
táplált, a' véres, és epés mérséklettel bíró emberek; továbbá a' kik nyavalyák, vagy más gyengítő béfolyások
által el nem erőtlenitettek. Indító okokúl szolgálnak
mind azok, mellyek ezen hajlandóság mellett a' véredények' rendszerét különösen ingerlik , á, m. a'száraz,
h i d e g / é s tiszta , sok savítóval (oxygenium) teljes levegő',
a' hevítő eledelek., és italok, az erős. testi mozgások,
az izgató lelki indúlatok, az ehiyo.mattatott vérfolydsok
's á' t, 'irr : Az erők' felettébb -való munkálkodása' nagyobb gradusának jeleneteihez tartozandók : a' szabad ,
erős, nagy, teljes, és kemény pulsus ; a'felpuffadt veres
áhrázat ; a' szemeknek elevensége, és szikrázása ; az izmok-

. 38

-

.

mik, és á léleknek crősebb 's tartósabb munkálkodása ;
a' szaporább lélegzetvétel-} a' szomjúság; a' meleg, lágy
hi száraz , de a' kigözölgésre hajlandó külső takarók ;
a' testnek felettébb való, de állandó 's egyenlő melegsége; a' széknek? és a' veres, lángsziníí vizellötnek tseké-'
1
áyehb mértékben való kiüresílése ; továbbá a' nedvességeknek , főképen a' vérnek felettébb való sikeressége (plasticités) ; emiek innét származó több rostos részei, és a',
íncgaludásra , 's fattyú hártyák'formálására való hajlandósága; vég'tére a' hideglelésnek fopró, állandó, és alig
alábbhagyó folyama lj a , 's a' t. '

'

.

40. §,

Mlnekutánna megesmertük a' felettébb való erők'
munkálkodása' nagyobb gradusát, azt le kell alacsonyítani. Ezt elérjük az úgy neveztetett gyúladás ellen való
(meth. med. antiphlogistica) orvosló móddal, mollynek
az a' Izélj a , hogy a' vérforgás' orgánumaiban az crősebb
izgatás kissebbítessék, a' vérnek a'nemesebb orgánumok
felé. való tódulása elmellőztessék, a* test' feszes részei
meglágyílassanak, a' nedvek meghigítassanak, az elválasztások , és kiüresítések elŐmozdítassanftk. Legnagyobb ezen
orvosló módnak a' haszna ; mert tsaknem minden hideglelés' kezdetében (STOIX Aphor. 8 4 3 . §,) az erőknek ezen
állapotja külömbféle mértékben vétetik észre. Magában
foglalja pedig az ántiplúogisticus orvosló mód a) a' kiüresítő , b) a' lágyító, c) a' nedveket hígító, és a' bívesílő
szereket.
a) A' k i ü r e s í l ő szerek (Evacpantia) állatjában
kissebbítik a' nedveknek mennyiségét, és lealatsonyítják
a' felettébb való erők' állapotját. Ezekhez tartoznak a'
vérkiüresítések., (az érvágás ,'a' piótzáknak , és köpölyöknek alkalmaztatása), a'hashajtók, az izzasztók , ós a'
vizellést előmozdítók, — Az é r v á g á s kissebbíti a' vér•uek mennyiségét, és ez állal lealatsonyílja a' véredények'
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izgatását ; mérsékli az egyes orgánumok felé való vértódulást, a' mi által a' feszes részek meglágyulnak; a'
vérnek a' véredényeken 1 való keresztűlmenetele megkünnyebbítetik ; kissebb mérLékben liozattatik a' vér a' szívbe, és így ennek felmagasztalt izgathatósága lealatsonyí'látván, a' vérforgás szabadabbá, az érverés lassúbbá, és
lágyabba válik ; a' xmstos részeknek és a' melegnek avérben való kifejlődése pedig , valamint az organicus
részeknek feszessége is kissebbedvén, az elválasztások ,
és kiüresítpsek, különösen az izzadás, a' vizeilés, és a'
székkiürésítés rendessé téLetik , a' bészívás elomozdítalik,
a' nedveknek elakadása, és a' görtsök elmellozlelnek.
Nyilván való tehát , hogy az érvágás a' leghathatósabb
szer, a' felettébb való életerőknek okaikkal, é s következéseikkel együtt való elmellőzésére, mellynek hasznát
semmi más orvosság ki nem pótolja. .Az érvágás által
kiüresítetett vérnek tulajdonságairól , a' kiüresítendő
vérnek mennyiségéről, ciz érvágásnak helyéről, és megújjításáról.a' hideglelésekről való különös tanításban (72—
74. § ) lészen szó, 4 - À* n a d á 1 y o k , és k ö p ö l y ö k
'igen ísekély mértékbenüresítvén ki a' vért, a' felettébb
való erőknek lealatsonyílására tsak a' kisdedeknél lehetnek hasznosok. — A' h a s b a j t ó szerek által (purgantia) a' belekből nem "tsak a' Hsztálalanságok , hanem az
elválasztott nedveknek egy nagy része is kiüresítetik, a'
mi által a' hidegleléses ingereknek szama szinte kissehbedik. Ezen tzélra azon autiphlogisticus hashajtók használtatnak , mellyek tsekélyebb ingerrel munkálkodnak,
* ú, m. a' manna, a' szilva-pép (pulpa prnnorum), a'
közép-sók kissehh mértékben, .a' Calomela, 's a' t. Ezeknek liathalóságok, klisztirek, és lágyító Italok állalmoz-"
dítatnak elő. — A' kiüresítő szerekhez a' v i z e l l é s t , és
i z z a d á s t előmozdítók is tarLoznak, de tsak ollyanok,
mellyek minden inger nélkül munkálkodnak, mint p. ó.
a' vizes, és h igí tó italok : fehérmálvából (althea), per jé-
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b'öl ( g r a m e n ) , 's à' t. készített főzetek; a? salétrom
(iiitrum) ; a' bor-kő (orernor tartari); lágymeleg lágyító
italok boclza péppel, egyszerű etzet-mézzel,
vagy egy
kevés etzettel, 's a' t.
h) A' 1 á g y í t ó k h ö z (Emollientia), mellyek az élclmívszeri részeket meglágyítván a' felettébb való erők'
munkálkodását lealalsonyítják, számláltálnak az árpából,
zabból, nyálkás gyökerekből, és füvekből,
ú.m.sálepból, arabi mézgából, fejér "málvából készítetett főzet e k , és gyenge mondola fejetek,
c) A' hívcsílő (Llefrigcranlia), és hígító (Dilucntia)
szerekhez tartoznak j a' közönséges víz és étinek, a' uövcvényi savakkal, {savanyúkkal <, tici<li)) ú. m. laitroinlével s b or~kŐ-s avval,
vágy elzellel való. vegyílékc
kevés tzúkorral. Ide számláltalmik a' Málna, tíorboja ,
Jiibiszíe,és
Etzet szörpök (Syr. Ruhiidaei, berberum ,
ribesiorum, et aceli) kevés vizzcl ; némelly sók, ú. In. a'
salétrom,, ,<if -íeserüaó , a' tsudasó, a' duplasó, a' borkő , a' Sejgpet' sója. De valamint a' hideglelés' kifejlődésére, úgy annak elmellőzésére is hathatósan ímmkúlkodliatik az életmódnak elrendelése. Helyhez le tik pedig
az anüphlogisticus életmód. a' tiszta, és mértékletesen
meleg levegőben, tsekélyebb mértékben nyújtatott híg ,
és nem tápláló eledelekben, sovány húslevesekben , főtt
aszalt gyümöllsokben, á r p a - z a b - és riskásanyálkában,
továbbá a' húsclcdélektől való őrizkedésben, minden izgató behatásoknak ú. m. a' nap' súgárainak, a' zörgésnek,
és lelki indúlatoknak eltávoztatásában, az ágyban való
nyugodalmas helylieztetésben, végtére a' könnyű takarókban, ' s a ' t.
41. § .

A z e l g y e n g ü l t é l e t e r ő k háromfélék lehetnek;
mert azok vagy a) munlcájokhan tsak meg vágynak aka- '
dályoztatva {elnyomattátott
erők, vires supprossáe),

4Í
vagy b) azök tsckélységek miatt nem plegendők az. életmíyszeri munkák' rendetlenségeinek egyenlőségbe való
hozására {lenyomatlatott,
elgyengült eroh, vires imminutae), vagy c) az életerők ki vannak merítve (Mme
rHeteit eröí, vires exhaustae).

42.
,A% erők' e l n y o m a i t a t á s a' esetében azok Ugyan
elegendő mennyiséggel jelen vannak, de valâmelly akadály miatt sem az élf: Umvszeri munkák' rendes végrehajtására , sem a' hideglelés' szerentsés megválására nem
elegendők. Példáúl szolgál a' részegség, a' bővérűség,
's a' t. — Ezen állapot Veszedelmet is szülhet, midőn a'
rendes munkájiban meggátoltatott organismusnak törekedései, a' szerentsés krisitekre elégtelenek, midőn az
életre szükséges orgánumokban 0' nedveknek elakadása
okoztalik , és midőn az több ideig eltartván valódi gyengeségbe által megyeri. — E 1 ő f o r d li 1 pedig ezen elnyomattatoltorőknek.'állapotja,.vagy is a' színlelt gyengeségí'(debililas spuria) azon emberekben, a'kikben külömben a'
valódi gyengeségre semmi.hajlandóság nintsen jelen. I n d í t ó o k o k ű 1 szolgálnak a' valóságos, és fattyú bőnedvű-,
és bővérűség ;, a'-nemesebb orgánumoknak idegen testekkel,
ú. m. eledelekkel, italokkal, epével, takonnyal, gilisztákkal, vizellettel, ganéj jal 's a ' t . való megterheltetése, be* leges termesztések, mint a'daganatok, vizek, kövek ; a'
vérforgásnak némelly mechanicus akadállyal, nevezetesen
a'kötözések, nyomások , a' terhesség; némelly lágy részeknek inegkeményedése Vagy megtsontosodása ; a'görtsök ; a'
tompító szerek ; a' ragadó anyagok j a'fájdalmak ; a'lelki
indulatok» —Ezeknek felfedezéséből, valamint az előrejárt környűlállásokból is , megesmerhetjük a' színlelt
gyengeséget ; különöspn mindazonáltal megesmertető j cl e k ű l szolgálnak: a' valóságos gyengeségnek távúi léte;
az ábrázatnak elevenebb színe (noha a' gyúladásnak na-
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gyobb gradnsában halaváíiyabb)-; a' szemeknek veressége,
és a' tekintetnek elevensége; a' molykosár* mozgásainak szaporasága, és nehézsége ; az érverésnek számossága,
kitsiny - és .keménysége.; a' forróságnak a' testben egyenlőképen való elterjedése ; a' vérküiresíléscknek szembetűnő jobbúlással való megjelenések; a'széknek rckedlsege vagy keménysége, és szárazsága ; a' vizellelnck sárga,
vagy veres színe ;< végtére .megesmertető jelöl szolgál az
is, ha a' beteg magát igen gyengének véli, 's még is az
egyes izmaiban elegendő ereje vagyon.
Azomban a' külömbféle okokból származó clnyomattalolt erőnek hív képét alig lehet előadni. Azért (
hogy annak inegesmercséhen hiba ne ejtessék, e' kövelkezendöket kell fontolóra venni, a) Ritkán kezdődneká'
hideglelések valódi gyengeséggel, 's tsak azon esetek,
mellyeket erős vérfolyások, hasmenések, elgyengülés ,
és a' ragadó anyagnak felvétele előztek meg, szenvednek
kivételt.
b) Ha a' hideglelésnek kíilömben rendes lefolyása alal t , az erők minden nevezetes kiüresítéseknek ,
vagy helytelen orvoslásnak befolyása nélkül hirtelen alább
szállnak, azoknak elnyomattatását lehet gyanítani. — c)
1-Ia az uralkodó E p i d é m i á k b a n a' betegek, mindjárt
a' hideglelésuek kezdetéhen , akár erős , akár gyenge
testalkatásúak. legyenek azok, nagy elgyengüléstől foglaltatnak el, azt az állapotot színlelt gyengeségnek lehet
tartani. ~~ d)' Az orvoslásnak foganatjából (ex juvantibus
et noceptibus) sokszor legbizonyosabban lehet az életerőnek valódi állapoljára okoskodni. így p, o, midőn a'
hívesítő, és kiüresítő szerek könnyehbülést szereznek,
ellenben az izgató sz^-ck a' hideglelést nagyobbítják, az
elnyomattatott erő,k' jelenlétét méltán lehet gyanítani.
:

43. i . _
Olly hideglelésnek orvoslásában, melly olnyomaltatölt erőkkel j á r , szükséges mindenekelőtt, hogy azok
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megszabadhassanak ; a' mi valóban'nehezebb munka,
mint a' felettébb való erőknek lealatsonyítása, 's nem
is egyforma minden esetben, hanem külömbféle lészen
azon külömbféle akadályokhoz képest -(42. §.), mellyek az erőket elnyomják, így p, o. a* bövérüségnek
cselében vérkiuresítések, és ugyan a' környülállásokhoz képest vagy közönségesek , vagy helybeliek lesz-,
nek szükségesek, mellyek által a' lélegzetvétel, »az érverés,.'s a'többi munkák szabadakká, és erősebbekké
válnak , a' beteg szinte megerősödik ; illy módon a'
vérkiüresítés erősítő szer gyanánt munkálkodik, megszabadítván az eluyomattatott erőket, és viszszadllítván
azoknak rendes állapoljokat, Hasonlóképen az idegen
testek az-organismusból kiüresítessenek, a' tályogokfelnyittassanak , a' tisztátalanságok az első útakból elmellőztessenek, a' mechanious akadályok, ú. m. a' nyomások, szorítások elhárítassanak 's a' t. ha ezek nyomják
el az erőknek szabad, és rendes munkájit.
/

• '• ..

44.

§.

Midőn az erők tsekélyebb mértékben vahnak jelen,
mintsem a' testnek épségére, és a' hideglelésekben' a' természet'orvosló törekedéseire szükségesek; azok le vannak
nyomva, el vannakgyengülve, vagy is valóságos gyen-r
geség vagyon jelen (vires langventes, débilitas vera.) Megesmérhetni ezen állapotot az elrendelő, és az indító okai-?
hól, valamint tulajdon jelenségeiből is. — H a j l a n d ó k
az elgyengült erőkkel járó hideglelésekre azon emberek,
a' kik puffadt, testtel, 's beteges vegyületü nedvekkel
birnak, a', kik idegnyavalyák, senyvek, süly, bájadög „sokáig tartó vér- és takony kiíiresítések', lelki indulatok, rosz. táplállalás, és más gyengíLő befolyások által
igen elgyengültek. — I n d í t ó o k o k ü l szolgálnak : a'
tiszta levegőnek hijánóssága; a' nedves hideg levegő; a'
rosz minéműségű eledelek ; az élelemnek fogyatkozása ;

a' sok alvás ; gyengítő lelki indulatok, nevezetesen az
aggódás, a ' b ú , félelem, szomorúság ; a' kúlömbféle nedveknek felette való kiűresítése, úgymint a' vórfolyások, nem annak idejében használtatott érvágások, felette
való hasmenések, izzadások, nyálfolyások, genyedések,
valamelly nyavalyának szokott lefolyásánál tovább tartása 's a' t. —• Azon jelenetekhez , v mellyekkél a' valóságos gyengeség j á r , 's mellyekből áz megesmertetik, tartozaridók: a' gyenge, szapora , lágy és kitsiny érverés;
a' betegnek gyengeséget nyilvánzó formája ; az ábrázalnak öszvéesése cs halaványsága ; u' szemeknek bádjadtsága ; az akarati mozgásoknak lomhasága; a' nagy izgalhatóság és érzékenység ; a' íonek az elme' épsége mellett való s z é d e l y g é s e é s kábullsága ; az emésztés', táplálás' és elválasztás' munkájinak gyengesége ; a' beteges
kiúresíLések; a' nagy szomjúság; a' bőrnek szárazsága',
melegsége, vagy gyengítő izzadásokra való hajlandósága.
De sokszor mind. ezek elégtelenek levén a' valóságos
gyengeségnek megesmeresére, arra nagy felvilágosításúl
szolgál annak megfontolása is, hogy a' hideglelés' kezdetében ritkán vagyon jelen valóságos gyengeség; hogy
ebben a' kiúresítések, á. m. vérfolyások, hasmenések
• s a' t. nem okoznak jobbúMst : hogy távul voltak olly
befolyások, mellyek elnyomhatnák az erőket; hogy végtéré á' talán használt antiphlogistious orvosló mód árLaltalmas, az ösztönöző pedig hasznos volt.
. 45. §.
* Ha a' hideglelés valóságos gyengeséggél jár (44. j.)
az erőknek felemelése, és a' felemeltteknek fentari,ása,
fő J e l e n t é s . Melly tzék'fl áz ösztönöző (mclhodus mq~
dendi stimuláns, exeitans) és erősítő orvosló mód (methodus medendi roborans) hasznos,
46. §.
• • Az ösztönöző szerek, mellyek sietve niivclő ingerek
, (stimulus volalilis) által munkálkodnak, felelte alkalma-
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tosak a' gyenge erők' felemelésére t mert sebesen béhatván azoknak halhatóságok minden orgánumokba, és
rendszerekbe, erősítik azok az idegeket, és hasznos befolyások vagyon a' nedvek'* vegyületébe. Ezek közül, némellyek egyenlő arányban munkálkodnak mind az1 idegekre, mind a' vérforgás' organumaira, millyenek a'
Kámfor nagyobb mértékben, az Angyal, a' JOerély,
a' Kigyógége.y és f , Kapanör-gyöhér,
(Rad. Angelicae ,
Imperatoriae , Serpentariae , et Arnicae) a' bor, á' Hoffman ásványi Ülje (Eiij. M. Hofím.) a' fojtó
igényes
Léi (Spir. nitri dulcis) a' Mnyégény (aetHer vitrioli) az
olvasztott hugyag (Spiritus cornu cervi) a' szálló állam,
-ti olaj {oleum animale Dipelii) ; mások pedig felemelvén
.az-idegek' munkájit, nem mivelnek azon arányban a'
Vérforgás' rendszerére, ú. in, a'Pézsma
(Moschus) a'
líódony (Castoreum) az orvosi gyöíönie (Valeriana) a'
széJafü (Chamomilla) a' hüz aszatgyántq, (Assá foetida)
a' Kámfor kissebb mértékben.—-Ugyan ezen ösztönöző,
és sietve mívelő orvosságokhoz némelly külső ingerek is
számláltatnak, ú. m. a* füszerszámos mosások, kenések,
párolások , ferdők, klisztirek, dörgölések, és bőrizgatók (Epispastica). Az e' féle szerek' alkalmaztatásán kívül , alkalmatos életmódot is szükség rendelni; mellyre
nézve a' levegő tiszta, és mérsékelt melegségű legyen ,
távúi legyenek az erős lelki indulatok, hasznosak a' kévéssé ingerlő füszereszett, és könnyen emészthető eledelek, mellyek többször ugyan, de tsak tsekélyebb mértekben nyújtassanak , millyenek a' markahús- és borlevesek; hasznos italul szolgál a' bor kissebb mértékben.
; 47. §.

Az ösztönöző orvosló
erők felemeltetnek ugyan,
erőltetése által is újonnan
smind olly orvosló mód*

mód által a' lenyomattatolt
de a' testnek tsekélyebb megalább szállnak ; azért egyszer r
szükséges, melly a' félemelt

4,G
evőket állandóan fcnlnrí já, t. i. az erősítő oívosló taiícl.
Ez.az állandó, és nem egyedül szálékoiíy (voklilis) ingerrel munkálkodó szereket foglalja'magában, imllyenefc
a'Kína (China), á' • Narantit lxéjja", a' Sjsékfü tirágok,
áz Űröm, a' llosmaring,
a' Zsályái, a' Kdlmoa, és a'
"Kolombgyökér (Rad.Acori, et Colombo). Azon szerek,
mellyek fanyar izü, öszvehúzó, noha egyszersmind erősítő részetskékkel is birnak, ú. m. a' marha épe , az
Eletale, a' Tarnits gyökér (fel tauri, trifolíura » genv
tiana) a' vas' kószitményei. 's a' t. ne;ti használtatnak a'
hidegleléssel járó elgyengült erőknek felemelésére, mivel,
szálékony része.lskjk nélkül szűkölködvén tsak igen las- (
san munkálkodnak- a' testre. A' körrayülálhisokhpz kepest a' sebessen munkálkodó orvosságok a' lassabbat»,
de állandóbban munkálkodókkal hasznosan köttetnek
öszve. Elősegíti az erősítő orvosló - módnak halhalóságát
a' tápláló életmód is , mellyhcz a' könnyen emészthető ,
r és az elvesztett élelmivszeri részclskckct kipótoló eledé*
lek tartoznak , mint a' húslevesek, a'-nyálkás eledelek,és á' lágy tojások; továbbá ide tartozandó a' mértékletes testi mozgás, a' tiszta szabad levegő, az elmének
felvídámítása, végtére a' nyugodalmas álom, és minden
gyengítő befolyásoknak cltávoztatása, Egyébaránt könnyen értetődik, hogy mind az ösztönöző , mind az erősítő szereket, minémit-, és mennyiségek l-e nézve a' gyengeségnek gradnsához kell -alkalmaztatni, ós hogy ezeknek oko3 választásában áll az Orvosnak -fő mestersége.
.Az -erősítő orvosló mód magánosan, mivel ép gyomrot
kíván, az állandó hideglelésekben ritkán használtatik a'
megválás' időszakasza előtt.
48. §.

Midőn az erők, az életi munkáknak fenlarlására hibáznak, azt mondjuk,,hogy azok ki vannak merítve
(vires exhanstae). Nagy itt a' gyengeség, jnert az erők'
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nyilaihoz ta Lisait alig vehetni észre, és a' természet' kritikus törekedéseinek semmi nyomdokai seid tapasztaltatnak. Előfordul a' gyengeségnek ezen neme azokban, a*
kik szeszes italokkal hoszszabb ideig viszszaélték , a' kik
külömbféle nyavalyák, de nevezetesen gyengítő kiüresítések által,igen elerőtlenedtek, a' kik gyenge testalkatásúak, a'kiket, a'vénség?> terhe nyom 's a'ti Indító ókokúl
szolgálnak: a' felettébb való erők , ha elesmerteíVéh le
nem nlalsonyítaluak ; az elnyomatta tolt erőknek állapot.] a , melly valóságos gyengeségnek tartatván > okainak
elh'árítatása helyett ösztönöző szerekkel •' orvosoltatík 5 a'
valódi gyengeség, vagy a' lenyomattatott erők , mellyek
fel nem emeltetvén magok raliagyattatnak, vagy hibásan
gyengítő szerekkel orvosoltatnak ; a' nedveknek felette
való kiürcsílése, ú.'m. az elájulásig Letetett érvágások;
bővebb hasmenések, izzadások, és nyálfolyások ; némelly
ragadványok , ú. m. a' rosz indulatú hólyagos-himlőnek,
skárláLiiak, a' typhusnak , és a' pestisnek ragadványa ; némelly különös, és az élőtelielségnek hirtelen'való kimérítetesét okozó befolyások ; ú. m. a' villám, a 1 léh sav
(Acidum hydrocyanicum). — Az említett okokon kivül,
a' kimerítetett erők' megesmerésére. szolgálnák : a' testnek tulajdon, és felette nagy gyengeséget nyilvúnzó külső
formája, az ábrázatnak balavanysága, a' bel égnek bádjadt tekintete , valamennyi munkálkodásoknak szinle
eltsüggedésc ; innéL származik az eszméletlenség, még az
erősebb befolyások éránt is nagy érzéketlenség , a'nyelvnek nehéz mozgása , ' és*kinyújtása,, szótalnuság, a' testnek szinle ólom nehézsége, annak a' lábak felé való rogyása, a' végeknek hidegsége, és, mozdíthatatlansága,
a' vizelletnek, és emésztetnek a' beteg' tudta 's akaratja
nélkül való kiüresítése, a'hideg-izzadtság , az érverésnek
" felette való szaporasága, gyengesége, és gyakori kimaradása. Itt a' holyagliúzóknak alig van foganatjok, a'
használt gyengítő orvosságok pedig hirtelen halált okoznak.
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: 49'. §. :

Illy n y o m o r í i j l állapotjában az orgnnismvisnnk (48. {,)
f ő J e l e n t é s , az elmzlett erőknek kipótolása, a' még
tsßkely mértékbex) jelen lévőknek peclig felemelése. He
áltáljában keveset lehet erre nézve reményleni ; ha mindazonáltaljehetségesa' segítség, azt tsak a' legerősebb, és
igen sebesen munkálkodó szélékony, 's nagyobb mértékben használtatott; ingerektől lehet várni ; illyenek a' kdm~
Jor, a' hádóny, az orvosi gyökünké , az angyal gyökér,
a' kényégériy,
szállá állatti olaj , a' fahéj)
$éstvény,
(Tra. Cinamoni) a' jó ó bor 'sa' t . ; mellyek, midőn a'
nedveknek az eloszlásra való hajlandóságok js jelen vagyon, a' kindvalköttetnek
Öszve, Némellyek a' kimenteiéit erőknek felserkentésére a' Killát (phosphorus)
javasolják, de ez á' gyomrot inkább, mintsem a' kimerhetett erőket gyújtja fel. A'belső orvosságokon kivűl
külső; szerek is használtatnak a' kjmerílelelt erőknek
felemelésére, n. m. körösbogár-porral megerősíletett
.hólyaghúzók, muslárkovászok, ösztönöző dörgölósek, és
párolgatások, ösztönöző klisztirek, a' testnek illatos
.nedvekkel ', és . füszerszámos lágymeleg ferddkhen való
mosások, Eledelül húslevesek, italúl pedig jó, nemes
borok ( T o k a i M é n e s i , Y a' t.) szolgálnak.
Ezen felelevenítő, felébresztő , és igen ösztönöző
orvosló,; módről szükséges még megjegyezni : hogy a' ki.merítelett erőknek meghátározában nagyon szükséges
-vigyázni, ne hogy azoknak jeleit kritikus törekedéseknek, vagy elnyomattatott erőknek tartsuk ; továbbá hogy
•ennek orvoslását nem tsekély, hanem erős ingerekkel
kezdjük, kissebbítvén azoknak mennyiségét azon ax-ányb a u , mellyben az organismusnak az ingerekre való viszrzahatása felébresztő tett, és az életerők felemelkedtek.
50.

,

A' beteges jelenségeknek orvoslása is .ígen fontos
(cuva symptomatica) »'hideglelésekben ; meri; azon kivül,

• ''
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hogy nérnclíyek a5 betegnek terhesek, és otganismnsaa'•hasznos munkálkodásait megakadályoztatják, (35. §•)
sokszor tsak azért szeíentsétlen a' hideglelés' kimenetele,
mivel azoknak orvoslása elmulasztatott. Erre példát
nyújtanak a' vérfolyások, az erős hasmenések', a' vizel•letnek viszszataftása , a' felfekvés 's a' t. Ámbátor pedig
a' hideglelés ellen használtatott orvoslás legbizonyosabban az egyes jelenségékre is munkálkodik i mindazonáltal iient munkálkodván az mindég olLy sebesen, é s ,
bizonyosan, mint azt nómelly egyes veszedelmes jelenetek, és a'beleg' szenvedelme kívánják; a' gyökeres,
és életi orvoslást palástoló, vagy jelbeli orvoslással
kell öskveköttii , melly azomban azzal ne ellenkezzék.
.

. 51.

•

. Azon jelenetek, mëllyek palástoló orvoslást kívánnak,
cs következendők : A z e r ő s f á z á s , a' n a g y f o r r ó s á g , a ' h a g y s z o m j ú s á g , a' n a g y b á d j a d t s á g , az erős f ő f á j á s , és á l ta a t l a n s á g , a* f é l r eb e s z é l l é s , az o k á d á s , a' h a s m e n é s , a' s z e l e k n e k ö s z v e g y ű l é s e a' hasban ( taeteoriSmus ) ,
a ' v i z e l l é s b e n való akadályok, a ' f e l f e k v é s ,
a' felette való v é r k i ü r e s í t é s e k , é s i Z z a d á s o k ,
a' g ö r t s ö k , a' r á n g a t ó d z á s o k , 's a' ,t,
Az igen erős hideglelési f á z á s t , melly a* félbehagyó hideglelésekben gyakorta előfordul, mérsékeljük
meleg takarókkal, megmelegített ruhákkal, és ágybéliekk e l , gyenge dörgölésekkel, meleg mosásokkal, burogatdsokkal, és ferdökkel, lágymeleg italokkal, ú. ta, fejér
málva-gyökérből, bodza- és székfűvirágból készítetett,
és tsekély mértékben de gyakorta adatott theákkal. Ha
as valódi gyengeségnek állapotjában felette nagy a' fázás,
és félhetni, hogy a' beteg, annak ostroma alatt meghalhat , fűszerszámos, sőt szeszes szereket is, lí. m. Mentából készÍLctclt forrózatol Hoffmann? tseppjeivel lehet
/.
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adni annak enyhítésére. — A' nagy f o r r ó s á g mórsékeltetik hív esi tő életmóddal, azon tárgyaknak cllávoz. tatásával, mellyek vagy a' testet', vagy a' ' lelket nyughatatlanitják. A' hideg • viznck ivása enyhíti ugyan a'
nagy forróságot egy kis időre, de későbben.nagyobbítja
azt; azért áltáljában a' lágymeleg, nyálkás , ' s zabból,
fejér málvából 's'a' t. készített italok erre alkalmatosabbák. Különösen a' gyúlasztó ebaracteríí hideglclésckben a' híves, savanyíts italok, a' növevényi .savakkal
elegyített víz', lágyító és kevéssé hashajtó klisztirek,
híves párolgalások , cs mosások kissebhítikt a1 forróságot;
a' rothasztó és ideg-hideglelésekben ellénhen, a'közönséges orvosláson kívül, az ásványi savakkal elegyített
italok, a' hivesebb levegő hasznosak a' forróság' lealntsonyítására. Ezeken kívül a' melegebb takaróknak eltdvoztatása is szükséges. — Az epesztő s z o m j ú s á g o t
, enyhítik a' forróság ellen emlílctl italok, mellyek nem
mindég lágymelegek, hanem sokszor hívesek is lehetn e k ; de tsak tsekélyebb mértékben használtassanak. Ida
tartoznak a' táúkorral meghintett tzitrom vagy narantsdarabotskák, mellyeknek levét a' beteg kiszívhatja ; a'
lu'ves szájvizek; a' friss vizzel valógurgulyázás ;a'kiüresítő klisztirek 's a' t. A' szomjúságnak enyhílésében a'
a' betegnek tulajdon természeti ösztönére is kell figyelmezni. — A' hidegleléses b á d j a d t s á g r a nézve szükséges megkíilömböztetni, valljon ez valóságos gyengeségen
épül e , vagy pedig tsak a' beteg tsalfa érzésének a' következése ; mellynél fogva szükséges lészeu azokhoz képest
munkálkodni, mellyek a' gyengeségnek külömbféle nemeiről mondattak. — A' f ő f á j á s n a k , és á 1 m a t1 a n s á g n a k , mellyek a' hideglelésben sínlődőket közönségesen gyötrik, elhárításában szükséges azoknak
okaikat felfedezni, és elhárítani, valamint a' hideglelés'1
characierére, és az erők'állapotjára is figyelmezni. Azért
némellykor a' u'sztátalanságoknak- kiüresítése, máskor a'
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fő felé való vértódúlásnak elhárítása máskor pedig a'
görtsöknek enyhítése kívántatik. Midőn ellenben az okokat fel nem t a l á l h a t n i v a g y el nem háríthatni, a' főfájásnak kissehhxtésére palástoló Szerek is használtatnak,
ú. m. a' testnek félegyenesítetett helyhez te tés e, a' homályos, és tsendes helyen való tartózkodás, a' hajaknak
elhiy irattatása, a' főnek« hekÔttëtése ,.a' homloknak hideg
vízzel való párolgáttatása., a' végékre tétetett mustárkovászok , mértékletes székkiüresítések , a', testi 's lelki
mozgásoknak, és mind azon befolyásúknak: elkerülése,
mellyek a' nedveket a' fő felé -indítják» A', tompító szer e k , mint az O p m m , legtöbb esetekben inkáJsb nagyobbítják , mintsem kissebítik a' főfájást; Különösen az álmatlanságnak eltávoztatására hasznos a' testnek, és léleknek nyugodalma; azon tárgyaknak élmellőzése, mellyek
az érzékeket ösztönözik ; a' világosságnak elkerülése ; a'
hívesítő italok , 'a a' t; — A' : f é l r eb é s z é l l é s r e
nézve, minthogy annak külömbféle okai lehetnek, nintsen bizonyos közönséges orvoslásunk; azért is, ha a1
bővérűség az oka a' félrebeszél lésnek, a n t i p h l o g i s t i c u s . s z e r e k ; ha gyoriior tiszlátalartságdk, vagy
gyengeség, és ideges állapot Okozza a z t , hánytatok , hasdiajlók vagy ösztönözökj és ingerlők szükségesek 's a' t.
A' tompító szereket tsak a'gyúladiísnak, a'.fő felé való
vértódúlásnak, 's a' gastrieus állapotnak táv áll étében lehet a' félrebeszéllés ellen használni; Altaljában dz kissebítetik azoknak elmellőzése által', mellyek f képzőtehetségnek (phantasia) játszadozásait táplálhatják, 's olly szereknek használtatása által, taellyfek az idegek', és
véredények' rendszerének felmagasztdlt munkálkodását
letsillapíthatják; Ennél fogva a' fő hívesed t a r t a s s é k a '
haj elnyirattassék, a' hálósüvegek- íié használtassanak,
az alsó végekre mustárkovász alkalmaztassák; ártalmas
a' betegnek, ha nagyon melegentar tátik, a ' m i abból is
kitetszik, hogy nem ritkán a' félrebeszéllő betegek ,
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midőn igen mélcgen tartattak, a' szabad és friss levegőben magokhoz tértek ; azért hasznosak a' híves italok,
.mint p. o. a' mondolafeje tek. De minthogy sokszor a' félreheszéllést mind ezekkel meg nem akadályoztathatni, az
Orvos arról gondolkodjék , , hogy a' félrebeszéllést elég
korán ,megelőzzesémellyre nézve esmerni kell azon jeleket ) mellyek, a'ífélreheszéllésntík elöljáróji. Illyenek :
a' nagy és állandó főfájás ; a' főnek káhultsága; az álmatlanság, vagy a5 rövid, és; álmadozdsok állal félbe
szakászlatolt 'álóm ; az eszmélűdésnek áz álom,,után tsak
későbben, váló visszatérése ;, az : orr'«gyökere tájékában
valamelly nyomásnak érzésé; a' szikrázó szemek; a'fii»
leknek-zúgása,; az üres« szájjal való rágódás ; gyakori
köpködés ; a' szájajakoknak többszöi'i mozgása , és szinlo
kitsiítsosodásá ; az italoknak a' szájban való viszszatartása, és le nem nyelése ; a? szomjúságnak, a' hideglelés'
legnagyobb gradusában i s , távúi léle; a' nyelvnek szárazsága , reszketése , és nehezebb kinyújtása ; a' tett
kérdésekre nem' felelés ; az erköllsi maga-viselelénck
megváltozás^ ; a' szokatlan fogtsikorgalás ; a' fájdalmakra
való nem ügyelés ; a'bőrnek szárazsága ;• »' széknek , és
vizellet'nek az ágyban valókiüresílése 's) a' t, Az u n d o r od á s , 'é§ o k á d á s, mellyel sokszor jár a' hideglelés, okaiknak külömbféleségéhez képest külömbféle orvoslást kívánnak. Midőn okádással tisztátalqnságok üresítelhek ki a'
gyomorból, akkor az hirtelen el ne állítassák, sö t lágymeleg italokkal elő is mozdítassék ; midőn ellenben tisztdtalanságok nem lévén jelen., az okádás ártalm as l e h e t , azt el
kell'állítani, és ugyan az okokhoz képest kiilömbféle szerekkel, De nem ritkán hibáznak az okádasnak elállítására
bizonyos Jelentések, vagy azokat nem lehet beteljesíteni :
akkor palástoló orvoslás szükséges, mellyhez képest a'
. betegnek az eledelek, és italok tsak tsekély méri ékben
adattassanak; gyomra' tájéka gyengén dörgölte,ssék , meleggel pároltassék ; nem lévén jelen gyúladás, izgató,
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illatos, és tompító tapaszok (flastromok) alkalmaztassanak a' gyomorra ; a' szék kiüresít és szabadon tartassék ; sürgető' esetekben. pedig az Opium kis mértékben , vagy a' Riverius1 itala (I.) használtassák. — A '
hideglelés'folyamaLjdbah előforduló h a s m e n é s r e nézve is meg kell fontolni, valljon szükséges e azt elállítani,
vagy nem. Ha ártalmas a' hasmenés, és félni lehet, hogy
az által a' beteg igen elgyengül , az a' külömbféle okokhoz képest toajd kiüresítő, majd a n t i p h l o g i s t i e u s ,
majd erősítő , majd' a' kigőzölgést előmozdító szerek állal
mellőztetik el. Altaljában soha sem kell azt hirtelen elállít a u i , "ha tsak nagy veszedelemmel nem fenyeget. Ha
nints bizonyos Jelentés , vagy azt ellenjelentő pontok
miatt nem lehet beteljesíteni, palástoló orvosságokúi
szolgálnak a' Scilep , a , rishásci- főzetek, az árpanyálha, az opium hánytató gyöhérrel öszvekötve, a'
súlyosabb esetekben a' Kolomb gyökér; külsőképen pedig a' nyálkás klisztirek tojás' sárgájával, a' hólyaghúzók, a' hasra alkalmaztatott illatos párlatok, a'levegőnek
tisztasága, és egyerányos mérséklete» — A' S z é k r e k e d é s a' hideglelésekben főfájást, szédelgést, nagyobb
forróságot , — azoknak lefolyásaikban pedig külömbféle
rendetlenségeket, okozhat; azért az elmellőztessék lágyító
klisztirek, gyiimölts eledelek, és savanyús italok által.
Hashajtók tsak akkor rendeltetnek, mikor a' székkiüresítés a' hideglelésnek gyógyítására különösen jelentetik. :—
A' hasnak felpuffadása, vagy a' m e t e o r i s m u s súlyos
Jelenség a' hideglelésben, és. majd anhak kezdetében (a'
gyomor-hideglelésekben), majd pedig annak folyamatsában (az ideges ,, és rothasztó hideglelésekben) fejtodik
ki. Ha bél-tisztátalanságokból származik ezen jelenség a'
szelek' kifejlődését előmozdító ártalmaknak, vagy is a'
tisztátalanságokuak oltnellőzése jelentetik ; ha ellenben
»' beleknek gyengesége okozza azt, erősítő orvosságok,
fűszerszámos párólgatások, a' hasnak dörgölletése, ösz-

tönSző klisztirek szükségesek, sőt pz öszvezúzott jégnek
a' hasra való több ízbeli alkalmaztatása is sok fontos
esetekben basznos v o l t ; ha a'Meteorismus a' feuéuek a*
következése, akkor minden orvoslás haszontalan. — A'
V i z e l l é s n e k akadályairól, a' f el f e k v é s r ő 1, a'
g ö r t s ö k r ö l , a' b ő v e b b i z z a d á s o k r ó l 's a' t.
mellyek a' gyengeséggel járó hidegleléseknek nem ritka
jelenségei, és azoknak okaikhoz , természetekhez, és gradussokhoz képest örvosollatuak , alól, a5 rothasztó hideg- Jeleseknél, fog különösen szó tétetni,
52.
Hogy a' h a r m a d i k J e l e n t és t , melly a'hideglelés' megválásával, és a' kr, kiiiresítésekkcl foglalatoskodik , hételjesítsükmindenek előtt „ szükséges a' hideglelés' megválását nyilvánzó jelenségeket, a'hideglelés' beteges jelenségeitől jól megkülömböztetni ( i5- és
24. $.'), ne hogy azok vigyázatlanűl eluyomattassanak ,
vagy megakadályoztassanak , lianém hogy egyedül az
elégtelenek ápolgattassanak, és előmozdítassanak , a' rendetlenek rendbe hozattassanak, a' felette valók pedig
mérsékeltessenek. Azért is az életerőknek állapoljára
figyelmezvén, szükség azokat némellykor felemelni, némellykor lealatsonyítani; melly munkái-a nézve mindazonáltal meg kell említeni, hogy a' krisiseknek szerentsés yégbevitelére az erőknek nómelly hősége hasznosabb,
mint annak fogyatkozása. De oktalanság lenne az Orvos'
r é s z é r ő l h a a' krjsiseket tetszése szerint igazgatni, és a'
kr. kiüresítéseket bizonyos útakra erőszakosan vezetni
akarná. Mert valamint az organismusnak, és annak előttünk elrejtett törvénnyeinek munkája a z , hogy a' beteges anyagokat az egyik vagy másik kiüresítendő nedvvel
egybe vegye, és öszveelegyítse': hasonlóképen a' nyavalyát megválasztó kr. kiüresítés' helyének meghatározása
ugyan azou orgauismusnák munkája lészen ; és valóban
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nem is fogja az Orvos semmiféle igyekezettel azt a' székkiüresítésre határozni, a' mit a' természet a' vizellésre rendelt; nem fogja azt pökéssel kiüresíteni, a ' m i t a'természet azizzadtság által való kiüresítésre határozott ' s a ' t.
Kitetszik ezekből, mi légyen az Orvos' kötelessége
ezen időszakaszban. Egyedül abban áll az, hogy az or~
ganismusnak törekedéseit szorgalmatosan kitudja, és ezekhez képest mindazokat elkövesse, mellyek az organistnusnak a' krisisekre való munkálkodásait elősegítik. Mellyekuél fogva semmi kr. kiüresítésck meg ne akadályoztassanak , se félbe ne szakasztassanak, se ellenben erőszakosan elő ne mozdítássá nak ; szükséges azért a' rendes
életmód, a' vizes italoknak elegendő használása, és nevezetesen á'hashajló szereknek elkerülése, midőn k r .
izzadásra fordult a' természet' törekedése ; valamint az
izzasztóknak elmellőzése i s , midőn a' természet á' kr.
hasmenésre, vagy okádásru hajlik,
.

"
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lia a' kr. kiüresítéscknck (24. $.) leiílartása vagy
előmozdítása jelentetik , akkor különösen i az, i z z a d á sn a k előmozdítására szükséges, hogy távúi, legyen a'
hidegebb mérsékletit levegő, melly által az könnyen
elnyomattatik, és hogy távúi legyeiiek az öszvebúzó , és
a' hashajtó; szerek. Nem lévén pedig itt szükségesek az
erősebb izzasztó szerek, elegendő a' ki-, izzadás5 elősegítésére, az ágyban való tsendes maradás ; a' lágymeleg
italoknak használása , a' fejér málvábúl, bodzacsfarkkóró virágból (Verbasoum), méhfüb.81 (Melissa) készítetett Ibea , a' gyakran adatott lágymeleg marhalúís
levesek, vagy egyedül a' lágymeleg víz. — Mjdőp, a'
k r . v i z é l l é s mulatja magát, azt nem szabad elnyomni
más kiüresítéscknck előmozdítása állal , lianem inkább
elő kell segítni híves vizes italokkal. Mellyre nézve használnah a' savanyús borok i s , mint a' Rhéausi, a' Pesti
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Kő-vágási , (ha a' bor ital eráut cllenjelentés nints jelen)
végtére a' bprk'ösav (a ci dum tartaricuxn) vízzel, és a'
tzitrom-lé vizzel, 's ízű korral. — Ha kr. h a s m e n é s
jelenik meg, ártalmasok nz öszvehúzó, a' másféle kiüresítéseket előmozdító , és az erősebb hashajtó szexek. Elegendők annak; elősegítésére a' könnyen felolvasztó lágyító
orvosságok, a' lágyító klisztirek, a' gyíimölts eledelek 's á' t.
így hasonlóképen a' kr. , o k á d á s tsak lágymeleg vizes
italokkal, 's theákkal tartatikfen, nem pedig tompító és
gyomor erősítő szerekkel gâtoltatik meg. — A' kr. p ö k é s t
nem szabad öszvehúzó , vagy tompító szerekkel megakadályoztatni, sem éles szerekkel előmozdítani ; elegendők
itt a'lágymeleg vagy tzukros, és mézes italok. Némellykor a' megújított érvágás, vagy a' nadályoknak alkalmaztatása a' melybéli gyúladásokbati legalkalmatosabb a'
Ííúpökés' előmozdítására, — A' kr, n y á l f o l y á s lágymeleg lágyító szájvizekkel mozdítatik elő,—-A' kr. v é lef o l y á s r a nézve szükséges tudni, hogy armak félénkségbőL történt, hirtelen való. elállítása olly ártalmas, mint
unnak inérész előmozdítása. Elegendő apnak olly igazgatása , hogy a' felettébb való mérsékeltessék, az igen tsekély fentartassék vagy előmozdítassék ; melly utolsó
tzélra a' lágyító párolgatások, a' lágyító kásák, és a'
helynek minémüségéhez képest lágyító klisztirek, és
lábvizek hasznosak, sőt sokszor a'piótzázás, és az érvágások is szükségesek, — A' mi a' kr, i z z a d á s n a k
igazgatásáról mondatott, azt a' kr, h ö r k i ü t é s r ő l is
érteni kell,
Miképen keljen ezen kiüresítéseket, ha felette valók,,
vagy sokáig tartanak, mérsékelni, kitetszik a' mondottakból. Fel kell t, i. keresni ezen félette való kiüvesítéseknek okait., ügyelvén egyszersmind az erők'állapotjdra.
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Midőn a' hideglelés a' megválás' időszakaszában
letételekre hajlik, azoknak elmellőzése nintsen mindég - ,

az Orvos' hatalmában. Ha azok valamclly külső 's nem
nemes részekre történnek, a' természetnek ezen munkáját nem is szabad megakadályoztatni,, hgnem azt lágyító vagy gyengén ösztönöző kásáknak alkalmaztatása
által elő kell segíteni, annál is inkább, minthogy külömben a' belső nemesebb részekre fordul a' letétel ; melly
tzélra a' köznép a' mézes tésztát, vagy a' sült hagymát
helyesen használja. Mihelyt tehát a' megválás' időszakaszában észre vétetik , hogy nemesebb organumokra ,
mint p; o. a' fiiltőmirígyekre (a' fúlnyáUhráshusolraj
,,
vagy belső organumokra veszedelmes letételek készülnek, a* mit a'hideglelésnek tovább való tartásából, és,
újonnan megjelenő helybéli jelenségekből esmerhetni
meg: azoknak megelőzése, és elkerülése végett a' kiüresítő útak nyitva tartassanak, *'s egyszersmind a' nedvek
hólyaghúzók, és hashajtók által a' távulabb való, és,
kevesebbé nemes részekre vonattassanak. Azomban a'
természetnek a' letételekre való igyekezete közönségesen
tsak akkor esmertetik meg bizonyosan, midőn már azok,,
jelen vannak, és a' nedveknek a' beteg részek felé való
tódúldsát alig gátolhatni meg, 's ugyan azért az óhajtott
tzélt tsak ritkán lehet elérni.
55.

A' lábadozásnak időszakaszában , mellynek alkalmatos vezérlése a' n e g y e d i k J e l e n t é s ' tárgya, a'
hideglelés' folyamatjában elvesztett életmívszeri részeta?
k é k , és erők, a' testnek alkalmatos tápláltatása által
kipótoltassanak, és mind az előbb jelen volt hideglelés?
f e , mind más nyavalyákra való hajlandóság elmellőz?
tessék. A' hideglelésnek külömbféle characterére, tartására, gradusára 's a' t. nézve, a' lábadozásnak orvoslása
külömbféle ideig tart , a' mi a' különös hideglelésekről
való tanításban fog kitetszeni.
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Altaljában- a' lábadozásnak előmozdítására legtöbbet
használ az alkalmatos életmód , félbehagyván többnyire
az orvosságok' husználtatását, ha tsak ez bizonyos környülállások miatt nem kívántatik ; mindenek előtt hagyja
el, ha- lehetséges, a'.beteg az ágyát, mellyben volt a'
hideglelés'folyamatjában, sőt ha tehetsége engedi, más
szobába is költözzék ; melly Izéiből sok Ispotályokban a'
fellábadók' számára tulajdon szobák is vannak rendelve;
nap-közben az ágyon kívül üljön , vagy ha ereje engedi
sétáljon ; a' beteg körül lévő levegő tiszta, és mérsékelt
melegségü legyen ; szükségesek a' testnek mértékletes
mozgásai a' szabad, és tsendes levegőbeli; n' komolyságot okozó gondoktól a' lélek szabad legyen ; nagyon erősíti a' lábadozót a' hoszszabb ideig tartó'éjeli, sőt nappali
álom is. De végtére leginkább az eledelekre, és italokra
nézve nagy vígyázással kell lenni, mert némellykor igen
éhezvén, 's beteges ösztöntől Vonattatván a' lábadozó, könnyen megterhelteti gyomrát, és a' visZszaesést okozhatja ;
azért is az eledelei könnyen emészthetők, jó ízűek, nem
igen fűszerezettek, inkább hígak mintsem kemények, 's
inkább a' növevónyi, mintsem az állati országból legyenek;
azok neki tsekély mennyiségben ugyan, de többször adattassanak. Italul a' jelen volt hideglelésnek characteréhez
képest v í z , vagy pedig vízzel elegyített bor adatik.
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B)

A' HIDEGLELÉSEKRŐL KÜLÖNÖSEN..

.. .56.

§.

.

A* hidegleléseknek különösen, és hasznos rendben,
való előadására, azoknak alkalmatos felosztása szükséges.
Nem esmervén pedig eddig a' hidegleléseknek legközelebb
való okaikat, mellyeken épülhetne azoknak tudományos,
és l o g i c a felosztássok: egyedül a' hideglelésnek fő és
mivoltos jelenségeire, annak öszveköttetésére vagy magánosságára , 's annak szükséges orvoslása1 kűlömbségére
' támaszkodván, az illy felosztásnak alapköve a' hideglelés' nyomatja , charactere ,és öszveköttetése lészen. Ennél
fogva a' hideglelések' osztállyá két rendre szakad, az
egyik az á l l a n d ó , a' másik a' f é l b e h a g y ó hidegleléseket foglalja magában. Az első rend, tekintvén a'
hideglelések' öszveköttetését, ismét két nemre oszlik,
ú. m. a ' m a g á n o s , és ö sz v e k ö t t e t e t t "hideglelésekre. Az előbbieknek fajjai a' magános g y ú l a s z t ó ,
az i d e g e s és r o t h a s z t ó hideglelések ; .az utóbbiak
•pedig külömbfélék, valamint külyipbféle orgánumoknál;,
vagy rendszereknek szenvedése hidegleléssel vagyon Öszvekötve ; így p. Q. vannak gyomor-, eatarrhalis-, rheumatica-, skárlát-, veres himlő-, vagy másféle bőrkiütésekkel, és helybeli gyúladásokkal öszvekötött hideglelések. — A' f é l b e h a g y ó hideglelések ugyan azon
módon osztathatnak f e l , mint az állandó hideglelések ;
azért is külömböztetünk magános , öszvekötött vagy. öszveszőtt, gyúlaszLó, ideges, és'rothasztó characterű 's a' f.
félbehagyó liidcglésekeL.
Mindenek előtt szóllani fogunk az dllaudó, és nevezetesen a' magános gyúlasztó, ideges, és rothasztó, hidegle- .
lésekről, mellyeknek tulajdon képeiket, noha azok ritkán
fordulnak elő, és tsakncm mindégvalamcllyrendszernek
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vagy ôrganumnak szenvedésével köttetnek öszve, annál inkább szükséges előadni, mivel alig vagyon valámelly hideglelés, melly azok közül az egyikhez valahogy nem számláltathatnék, következésképen a' szerint nem orvosollathatnék. A' magános hideglelésekről, az öszveköltelett, 's
különösen a' gyomorhideglelésekre általmenvén, a' többi
öszveköttetett, ú. m. cnt'arrhalis, i'heumatica's a't-hideglelésekről ezen különös Nyavalya-, és Gyógyítás tudomány'
folyamatjában, azon nyavalyák'előadásánál fogunk szóllarü, mellyek hidegleléssel szoktak járni, Vég tére a' félbehagyó hideglelésekről való tanítást fogjuk előadni»

I.
• AZ ÁLLANDÓ HIDEGLELÉSEKRŐL.

1. A3 magános gyúlasztó hideglelésről,
57.5•
M a g á n o s gyúlasztó , vagy g y ú l a s z t ó c h a r ac t e r ű h i d e g 1 e 1 é s n e k ( febris inflammaloria •, s.
characteris inflammatorii, s. Synocha) 's a' t. (29. §.)
mondatik az , melly nem lévén más életaüvszernek vagy
rendszernek szenvedésével öszvekötve, a' szívnek, és a'
vér,edényeknek izgatása, az erőknek felmagasztalt vagy
elnyomátlatott állapotja, és a' vérnek, a' megnluddsra
való hajlandósága által külömbözteti meg magát.

58. f
A'magános gyúlasztó hideglelésnek képe e' következendő : közönségesen hirtelen , és minden előljáró jelek
nélkül támadja meg az embert ezen hideglelés, vagy pedig a? testnek bádjadtságán kívül megelőzik azt a' feletébb való egészséges állapotnak jelei, ú. m. az dbrázatnak pirossága, a' nagyobb mértékű állati melegség's a' t.
azután kezdődik a' hideglelés rövid ideig tartó, do erős

6.1
hízással, melly sokszor tsak egy ízben rázza meg a1
testet; ezen hízásra következik, égető, száraz, és az
egész teátben egyerányosan elterjedt forróság,,rrjellyazoü
tulajdonsággal bír , hogy a' vi'sgáló Orvos' ájjai alatt
eleinte kellemetlen, és szinte tsípő érzést okoz, melly
azután hamar megszűnik" 5. egyszersmind a' vér a' fő felé
tódúl, az ábrázat veres , a' szemek fényesek , és a' világosság
eránt érzékenyek ; jelen vagyon fő fájás; a' nyelv veres,
vagy fejéres, és kévéssé nedves; a' száj' ürege, és a'
torok száraz, innét a ' n a g y szomjúság, 's a' hideg, és
sáványús italok után való epekedés ; az ételkivánás liijjános ; a' száj' íze, és a' szaglás meg vannak változva.
A' véredények' rendetlen munkáikra mutatnak ! , a' halániékütereknek erősebb verése; a' nehezebb lélegzetvétel ; a' tsekély, és száraz köhögés, a' szívdobogás ; a'
sebes, szapora , teljes, kemény , erős > és közönségesen
szabad , de ùémellykor (ha más helybéli szenvedés, fáj»
dalom, vagy görts vagyon jelen) öszvehuzott pulsus ;. a'
vérlolyásokrá váló hajlandóság, rűellyeknek megjelenésével a' nyavalyának nagysága kissebbedik. A' has a'
rendetlen székkiüresítésen kívül, . melly közönségesen
kemény vagy rekedt, semmi beteges jelenségekre" nèth
mutat» A' tsekély mérLékben, és szinte égető érzéssel
kiüresítetett vizellet igen színes, sőt lángszinü, cssemmi
salakot nem tesz le ; az eleinte száraz külső takarékok
későbben megnedvesednek ; az álom nyughatatlan, sőt
éjtszaka félrebeszéllés is van jelen , a' mi leginkább az
érzékenyebb embereknél, és a' gyermekeknél vétetik észr e ; nem ritkán okádás is jelenik meg, melly nem fiigg
a' gyomorban lévő tiszLátalanságoktól. De legjelesebb
tüneményeket mutat a' vér, melly midőn kiüresíttetifc
a' vérerekből, felette veres, hamar megaluszjk, és vastag, szívós, sárgás hártyával fedetik b e , melly g y ú l á s z t ó h á r t y á n a k neveztetik (crusta inílammatoria,
corium phlogisticum); ez a' vérnek rostos részével tömötten
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öszvcállvári, d vérlepényt formálja, tsekély mértékű
lévén itt a' vérnek /savós része. Sürííebb a' gyúlasztó
, hártya a' téli időben uralkodó gyúlasztó hideglelésekben;
mint azokban, mellyek nyári időben fordulnak elő, a'
midiin az kevesebbé vastag, és sárgás;

'

59. §•

Az előszámlált,(58.« §.) Jelenségek minden szembetűnő alábbhagyás nélkül hamar nevekedvén , midőn a'
nyavalyának harmadik vagy ötödik napján a' legfőbb
léptsőt elérték, lassanként enyhülnék , és szerentsés megválással elenyésznek, vagy pedig ha ez hibázik, az életerők elnyomattatnak (42. ). Ezen hideglelésnek folyamatsában tehát a' beteges jelenségeknek tsak azon
súlyósodása tapasztaltatik, melly xninden hideglelésnél
este vétetik észre , és a' forróságnak, főfájásnak , a'szomjúságnak , a' nehezebb lélegzetvételnek, a' nyughatatlanságnak nagyobboddsában 's a' gyorsabb vérforgásban
helyheztetik. Az illyen súlyosodása a' nyavalyának éjfélig szokott tartani.
60. §.
;
A' gyúlasztó characterű hideglelés ritkán jelenik meg
plly magánosan, és tisztán, mint az éppen (59. §.) leábrázolta tott (56.
; legközönségesebben helybeli gyúladásokkal, bőrkiütésekkel , az emésztő orgánumok*
szenvedésével, Katarrhussal , Rheumatismussal . j á r ,
jelén vagyon a' ragadó typhusnak egyik időszakaszában 's a' t . Minél fogva vagyon magános, és Öszvekötött; eredeti, és következtetett; független, és jelbéli; epés, taknyos 's a' t. gyúlasztó hideglelés. A' szerentsés orvoslás végett jeles a' Isçkélye.bb , és a' nagyobb
gradusban
* lévő gyúlasztó hideglelésnek a' kúlömbözletése,
61. j.
Ezen hideglelés , -mellynek lefolyása mindég sehes ,
- és tizennégy napnál tovább alig tart, áltáljában könnyeb-
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ben mégyen egészségre által, mint akármiféle más hideglelés ; annál inkább pedig, ha az magános, melly igen
r i t k á n , és tsak közbevetőleg lebet, halálos, A' feljííl
említetett feltételek alatt (21. §.) a' hetedik, kilentzedik, tizenegyedik, vagy a' tizennegyedik napon, egészségre mégyen által, a' beteges jelenségeknekkissebbedése
alatt eloszlató vagy kiüresítő krisisekkel, melly utóbbiakhoz tartoznak a' vérfolyások az orrból, a' nádrából,
vagya' végbélből ; a' bő, és páraforma izzadás ; a' színes,
és a'kiüresítés után zavarps vizellet, melly téglapor- vagy
rózsaszínű bő, és könnyű salakot tesz le. A' kr. okádás, székletétel, vagy pokés megjelenik, midőn a' gyúlasztó hideglelés egyszersmind más helybéli,nyavalyákkal
vagyon öszvekötve.
,
A' beteg', az Orvos , 's más egyéb külső befolyások'
részéről származott kedvetlen környülállások között, más
nyavalyák is következhetnek. így p, p. ha igen gyengítő
szerek használtattak, vagy ha "ellenkezőképen ösztönöző
orvosságok alkalmaztattak : a' magános gyúlasztó hideglelés' ideges vagy rothasztó charactcrrc változik, vagy
helybeli gyúladások járulnak hozzá , vagy félbehagyó
hideglelésbe mehet által; a' felette való, érvágások vízkórságot , külömbféle senyveket 's a' t. szülhetnek.
Végtére noha a' magános gyúlasztó hideglelés tsak
ritkán szokott rosz indulatává válni, még is halált okozh a t , ha orvoslása elmulasztatik , vagy ha alkalmatlanul
orvpsoltatik, a ' m i d ő n is más hozzá járult nyavalyák
által közbevetőleg következik a' halál.
«
62. §.

"

.

Különösen h a j l a n d ó k a' gyúlasztó hideglelésekre, az ifjabb, és közép életkorú, az izmos, bő vérű, véres vagy epés mérséklettel bíró emberek ; továbbá a' k i k '
a' szokott vérkiüresítéseket elmulasztották ; az asz'szonyok közül a' terhesek, a'gyermekágyasok, a' bavilisz-
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tulásban lévők.; nem külömben azon cinberek, a' kik
úri módon élyén, az erős borral, az állati és fűszerszámos.eledelekkel viszszaélnek i a' kik erős leslt mozgásokat-tesznek; és nagyobb tüz mellett munkálkodnak, p. o,
•a' lakatosok, a' kovátsok , a' pékek 's a' t. ; végtére ezen
•hideglelésre szinte elkészíti a ' t e s t e t , a' hideg és száraz
•levegő, a' magasabb hegyeken való lakás 's a' t.. Ki telezik, hogy a' gyúlasztó hideglelésre való hajlandóság
azon feltételekben helyheztetík, mellyek .az izgathatóságot 's az étel' munkájú felmagasztalják, a* vérnek
mennyiségét vagy kiterjedését nagyohhílják, és annak
savítását (oxydatiójdt) előmozdítják. Meg kell esmerni
fesén elrendplőokokat, minthôgya' kifejtendő nyavalyái
sokszor ezekhői is előreláthatni.
I n d í t ó o k o k ú l lehet tekinteni mindazokat »mellyek az említett hajlandóságot szülik, valamint azokat
•is, mellyek a'szívet , és az űt-ereket közvetetlenííl, vagy
közbevetőleg felette való mozgásokra ösztönözhetik ; azért
u' szokott kiüresítéseknek elnyömáttatása, a' szokott
fekélyetnek's bőrkiütéseknek kiszárítása, a' szokott érvágásoknak elmúlasztatdsa ide számlditathatik. A' nevezetesebb indító okokhoz tartozandók különösen: l ) a'
hideg, száraz , és sávílóval (oxygenium) teljes l e v e g ő ,
a' hirtelen való megváltozása a' levegő' mérsékletének,
ennek felette való melegsége, azért is a' kemény és száraz téli, 's a' meleg nyári időben e p i d e m i c a , a'
meleg, homokos, magas és hegyes tájékokban pedig
e n d e m i c e uralkodnak a' gyúlasztó hideglelések ; 2)
az ösztönöző, tápláló , a' vérnek mennyiségét nagyobbító ,
's annak minémüségét megjobbító e l e d e l e k , a' részegség, a' szeszes italok., fűszerezett eledelek; 3) a' testnek és léleknekerösebb mozgásai, a' felserdülés, a' h&vitisztúlás, azi elmének megerőltetése. 4) Némelly ragadvány ok , mellyek a' hólyagos-, és veres-himlőnek, a'
skárlatnak, 's a' ragadó typhosnak lefolyásában- kifejlőd-
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n e k ; 5) a' taecliaili ce vagy e b e m i t f e munkálkodó
ártalmakból származott sebek, zúzások, e'getések , gyúla- .
ddsok, szaggalások, fájdalmak 's a' t.
63. §.

Sokszor a' gyúlasztó hideglelés orvosló tehetséggel
h í r , midőn az által némelly nyavalyáknak .orvoslása, és
gyógyítása előmozdí tátik 5 valamint ezt a' has' üregéhen
lévő dugulásokra, némelly vízkórságokra, vizi daganat o k r a , ' s a ' t. nézve'tapasztalhatni;
Nem szokott a' gyúlasztó hideglelés veszedelmes
lenni a' jó indúlatúságanák lárvája alatt, és tsak egyedül.
öszveköttetései, öszveszövettelései , és a! következhető
nyavalyák által lehet kétséges a' kimenetele.
A'kisdedekben, az öregekben, és azokban, a ' k i k nek egyik vagy másik "orgánumok már előbb is szenve- ^
d e t t , helybeli vértódálások által czén hideglelés veszedelmes lehet.
A' kedvező jelekhez tartozandók: a' nyavalyának
rendes lefolyása ; akármiféle Rendetlenségnek, és öszvészövettetésnek távúi léte ; a' könnyehbüléssel öszvekaptsolt kiüresítések. äokszdr az önkint való hővehh órrvérfolyás , mindjárt kezdetében megbírálja a' hideglelést,
és elősegíti annak az egészségbe rövid idő alatt való altalmene telét.
A' rosz jelekhez számláitatnak í valattíelly nemesebb
organumnak már sokáig tartó szenvedése j a' súlyos, és
magokkal ellenkező jelenségek, p; o. a' minden szomjúság nélkül jelen lévő égető melegség, a' számos, és
kemény érverés, a' szinte víz-színű vizellet. Rosz jel az,
ha a' hideglelésnek tizennegyedik napján a1 szerentsós
megválásnak semmi jelei nem mutatják magokat ; mért
illyenkor a' hideglelésnek az ideges vagy rothasztó characlerre való általmenetelétől félhetni. Veszedelmet jelent az
is, ha az érvágások után semmi jobbúlás nem következik.
/,

5"

66
Ha tsekély volt a' gyúlaszló hideglelésre való hajlandóság, az indító okoknak foganatja pedig erős; akkor
közönségesen rövid ideig tart a' gyúlaszló cliaraetcr'5 '
korán kifejlődzik az ideges, vagy rothasztó hideglelés.
Azért a' gyúlásztó hideglelés veszedelmesebb szokott
lenni az öregei)]) emberekben, mint. az ifjabbakban.
A' (sekélyebb gradnsbnu jelen lévő gyúlaszló liideglelés .is veszedelmes lehel, ha a' beteg valamellygyenge,
és izgalba'ló organummal b í r ; minthogy könnyen helybeli gyúladás kaptsolja magát hozzája.
Altaljában a' P r Q g n o s i s r a nézve a' gyúlnszid
liideglelésben figyclmez.ui kell a' beleg' külső környillálldsaira, az időjárásra, az éghajlatra, az esztendő' vészére, a' beteg'lakására, ápolgatlalására , lelki állapoljára, 's a' t'.
64. § .

A' magános gyúlaszló hideglelésnek, alkalmatos or»,
voslására, négyféle J e l e n t é s n e k kell eleget lenni,
Az e l s ő az indító okoknak, és más egyéb ártalmas befolyásoknak ellávoztatásával , . valamint az alkalmatos
életmódnak elrendelésével is foglalatoskodik. A* 111 ás0d i k n a k tárgya, magának a' hideglelésnek foganatjaival'^gyütt való elmellőzése. A' h a r m a d i k «'megválásnak, a' n e g y e d i k a' lábadozásnak helyes igazgatását érdekli.
' .

65. §.

Az i n d í t ó o k o k n a k eltávoztatása kiilömbféle
lészen., azoknak kiilömbségeikhez képest. így p. 0. a'
lalúm m e c h a n i c e vagy c h e m i c e munkálkodó ingerek j a' fűszerezett eledelek, a' szeszes italok j a'hevítő orvosságok 's a' t. azonnal eltávoztassanak. Az ártalmas befolyásoknak'ellávoztatásdt pedig magában foglalja
a' gyúladás ellen való életmódnak (Diaeta tmliphlogistica)
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elrendelése (40. §•), mellyre hézvé távúi legyenek mind
azok, mellyek a' véredények' rendszerét ingerlik , millyenek az ösztönöző, cs hevítő befolyások, a'melegségnek
nagyobb gradusa , a' sok savitóval (oxygenium) terhes
levegő , a' testnek mozgásai, a' lelki indjilatok, ' a' nagyobb mennyiségben használtatott hódító (narcolicum)
szerek, és a' hólyaghúzók 's a' t. Enuél fogva a' beteget
környékező levegő tiszta ugyan, de mértékletesen meleg,
az az sem igen meleg, sem igen hideg, 's iukább nedveses, mintsem szái-az legyen ; ne éljen a'heteg igen tápláló vagy nehezen emészthető eledelekkel, elegendők a'
gyenge húslevesek, és a' növevényi eledelek; az italok
hivesítők, és hígítók legyenek, (07. §.) 's több ízben,
de egyszerre nem nagy mértékben' nyújtassanak a' betegnek, a' bor itt egyáltaljában ártalmas. Mind a' test
mind a' lélek nyugodalmas tsetídességben legyen ; mellyre.
nézve elmellőztessék a' nagy világosság, a' zörgés, a'
szorosabb ruhák eltávoztassanak, mellyek nyughatatlartságot okoznak , az izgathatóságot ; és a' forróságot nagyobbítják, és a' jóltévő álmot félbe szakasztják.
66.
*. :. '
A'második J e l e n t é s n e k bételjesítésére áltáljában azokat keli használni, mellyek a' felettébb való erők'
munkálkodása' nagyobb gradusának lealatsonyílására,
vagy az a n t i p h l o g i s t l e u s orvosló módi-a nézve
(40. §.) említettek. Minthogy pedig a' gyúlasztó charaeterü nyavalyákbari nem egyedül a' felette való erőknek
elnyomaltatása , hanem 'egyszersmind a' vérnek hibás, Y
a' rostos részeinek bővebb készítésétől függő uünéruüségéndk megjobbítása, és à' nagyobb menyíségének JcissebíLése különösen kivíjntatik: ugyan azokról itt bővebben
értekezni szükséges, nevezetesen a' hivesítő, és hígító
i t a l o k r ó l ; a' lágyító, ßs kiüresítő k l i s z t i r e k r ő l ; az olvasztó, ésgyuladds ellen való s ó k r ó l ; végtére a' V é r k i ü r e s í t é s e'k r ö 1.
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•67.'$.
A' hívesítő és hígító italokhoz, mellyek. a' szomjúsúgnak gradusához képest választatnak, és majd nagyobb
majd kissebb mértékben a d a t t a t n a k , tartozandók; a'
tiszta «víz magánosan, vagy némelly növevényi savakkal
keverve - , úgymint etzel- és borkő-savval
(acidntn acetícnm , et tarlaricum), tiszlíloLt bor-kövei, tzitrom-lével
és tzukorral; a' málna-,
borboja-,
ribiszke-',
és
etzetszörpök vízzel elegyítve; a' lágyító főzetek, mellyek' fejermálváhóL,
sálep-gyökérből,
árpából, zabból, farkkóró-virágókból,
(flores Verbasci) készítetnek,
és magánosan, vagy az említett savakkal, és tzukorral
vagy szörpökkel
(II.) vegyílelnek ; ide tartozandó a1
gyenge mondolafejet.
'
68. §.
Mivel ezen hideglelésben közönségesen rekedt széke
vagyon a' betegnek, hasznosak az estve felé alkalmaztatott lágyító , 's mértékletesen kiüresítő klisztirek , mell y e k , főképen eleinte mindennap használtatnak, aunál
is inkább, minthogy általök az estvóli forróságnak súlyosodása kissebbítetik, és meggútoltatik. E' végre részszerint elegendő a1 lágymeleg víz, mcllybeu egy untsia
konyha-só felolvasz tátik; részszerint pedig, lm nyakasabb
a' székrekedés , Glauber-' tsuda-sója,
a' keserü-só,
a'
dupla-só "lágymeleg vízben vagy székfü
virágokból,
fejénnálvábólárpából
's a' t. készítetctL főzelékben
felolvasztalik..
69. §.

1

'

A' gyúlasztó hideglelésnek tsekélyebb eseteiben, a'
gyúladás éllen való alkalraa'tos életmód, (65. $.) az említetett italok, és klisztirek (67. 68. J.) elegendők a'
nyavalyának meggyógyítdsára. De ha az nagyobb gradusban vagyon jelen, vagy ha a' hideglelésnek folyamatjd-
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ban helybéli, gyúladás is fejtődzik k i , vagy ha ez a'
hideglelésnek kezdetében már jelen volt: a' gyúladás
ellen való orvosló . módot nagyobb kiterjedésben kell
használni. Melly tzélra az .említetteken kivűl a' gyúladás ellen való sók. és a' vérkiüresíLesek igen jelesek.
70.

•

J

,

• A' vérkiüresítés 'általjdban, foganatjának gradusára;
kiterjedésére, és idejére nézve kétféle, a' k ö z ö n s é g e s
t. i, melly érvágás állal, és a' h e l y b é l i , melly nadá•lyok, és köpölyük által vitetik végbe.
71. §•
A' magános gyúlaszló hideglelésekben legfőbb szer
az érvágás, (40. és 43. §•) melly áltál a' nyavalyának
egy fő ösztöne a' testből eltávoz tátik, a' véredényeknek
izgatása letsendesítetik j az elnyomattatott erők megszabadx'tatnak. Különösen azon jelenségekhez , mellyek
által a'gyúlásztó hideglelésben az érvágás jelentetik, számláltatnák: az erős főfájás , az Abrazaluak félpuífadtsága,
és pirossága , a' nyelvnek veressége, a' szívdobogás,, a'
lebegő lélegzetvétel, a' szinte égető melegség, a ' t e l j e s ,
kemény, erős, vagy elnyomattatott érverés.- Ha pedig
egyszersmind észreveszszük, hogy a' betegnek véres mérséklete e l r e n d e l ő , a' szokott vér folyásoknak elnyomattatása pedig és a'szeszes italokkal való viszszaélés,
i n d í t ó o k o k ú l szolgáltak a' nyavalyának kifej tődésére:
annál kevesebbé kell elmulasztani az érvágást ; 's illyenkor sem az öregebb életkor, sem a' terhesség, sem a'
jelen lévő havitisztúlás , vagy jnaa egyéb magokat jelentgető'de nem elegendő vérkiüresílések, sem pedig akármiféle előiLéletek nem szolgálhatnak ellenj^lentésűl, fen, tartván mindazonáltal , a' hol a' környülállások kívánj á k , a' Szükséges vígyáz.ást, mint p. o. a' terhesekre , az
öregebb emberekre 's a' t, nézve. ,— A' régiektől meg-
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halározialott tilalom, hogy a' gynluszló hideglelésnek
negyedik n a p j a , után, vagy a' súlyosodásuak idejében é r
ne vágattasséle, az újabb Orvosok' józan tapasztalásaik
által már megízáfoltatotl, Erre nézve szemügyben kell
tartani ORIBASIUS' parantsolatját : ,,Akár mellvik napoti
találod a' vérkiüresítést a' betegben szükségesnek, ugyan
azon nap' használd ezen segedelmet, bár a' huszadik
legyen is az a' nyavalya' kezdetétől fogva.*'
72.

Az érvágás' h e l y é n e k meghatározásában szükséges megkülomhözletni, magános e a' gyúlasztó hideglelés, vagy más orgánumnak gyúladásával okbcli öszvekölletésbeu vagyon e, Az első esetben mind egy, akár
hol választalik az érvágás' helye, mi,vei akkor tsak a*
vér' mennyiségének egyerányos kevesílése kívántatik;
legalkalmatosabb mindazonáltal a' vért valamelly nagyobb
vérérből a? karon, vagy a' lábon' érvágás állal kiüresíteni, A' második esetben hasznosabb közel a' gyúladt orgánumhoz eret vágni,
73.

A' kiüresítendő vérnek m e n n y i s é g é t nem lehet
Altaljában élőre meghatározni; mellyre nézve az Orvos
maga jelen legyen az érvágásnál, melly alatt- szüntelen
vi'sgálván az érverést a' beteg' kezén, addig engedi a'
vért kiüresítetni, míg az érverés úgy meglágyul, és megkitsínyedik , a' mint azt az Orvos betegje' hasznára
kívánja. Sokszor ugyan mindjárt az érnek megvdgatása
után, az érverés inkább teljesebb, és keményebb ( a z
elnyomatta tolt erőknek eseteiben) ; de éppen ez által
megerősítetik, és megbizonyósodik az érvágásra való
jelentés. Mindazonáltal illyenkor is a' nyavalya' - nagy-,
ságára, a' beteg' életkorára 's nemére, testi alkotására,
életmódjára, és a' már kiüresítetett vérnek mennyiségére
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kell tekinteni; mert La p. o. a' már nagyobb mennyiségű, ú. m. 12 vagy 18 Untztdra való vérnek kiüresíléso után még alig tapaszt alla Lik valamclly változás az
árverésben, felbe kell hagyni a' vérkiüresítést, mivel
gyakran nem mindjárt a' vérkiüresítés alatt , hanem
utánna több vagy* kevesebb fertály órákkal kitsinyedík,
és lágyul meg az érverés, 's elkerüljük ez által a'vérnek
felettébb való, és könnyen ártalmas kiíiresítését. Kitetszik ezekbőr azon regula' veszedelme , melly a' vérk-iürejsítésriek az elszed ülés' megjelenéséig való folytatását javasolja, annál ,is inkább, mivel némelly erősebb vagy
tompa mérséklelűek tsak igen későn, némelly izgatható,
és érzékeny emberek ellenben már az érvágás' elején is
elszédúluek.
'

'

'

74. §,

.

Valljon egyszer e vagy többször, és hányszor szükséges eret vágni, annak meghatározása , a' legelső érvágást jelentő kÖruyűlálláSoknak az érvágás uLán való tovább
^tartásoktól vagy visszatérésektől függ. Mellyre nézve
tudni kell, a) hogy az első érvágás által nagyobb mér'tékben kiüresítetett vérnek., a' nyavalyának további sze-..
rentsés lefolyására nagy befolyása" vagyon, mellyet több
ízben 's tsekélyebb mértékben tétetett vérkiüresílések
által el nem érhetni, bár egymás után történjenek is
azok, •Váltatok öszveségesen több vér úresítessék is k i ,
mint az első érvágás által; b) hogy az érvágásnak kedvező vagy ártalmas foganatja nem mindjárt mutatja magát ( h a n e m sokszor tsak 6) 8 , vagy még több órák
múlva. Ha tehát az érvágás után az azt jelentő környülállások tovább is-eltartanak, vpgy ha azok kissebhedvén,
az éppen említett idő után viszszatérnek, másodszor, sőt
a'
. környülállásokhoz képest harmadszor, negyedszer,
t
vagy még többször is kell eret vágni, hanem mindég
kissebb cs kissebb mértékben.
. .

n

, • A' kiüresítetett vér fele.lt formállatoll gyúlasztó vagy .
szalonnás hártya bizonytalan, és nem bátorságos- jel . e n t ő p o n t (momentum indicans) a' vérkiÜrcsítésnck
megújítására, 'Mert ámbátor annak vastagsága , szívóssága,
Ós az egész -vérlc péijy n e k (placenta sanguinis) tsekély
jnértékü savóban való lebegése a' véredények' erős munkálkodásának a' jele-, mindazonáltal tudva vagyon, hogy
ß* gyúlasztó hártya sokszor (a' helybéli gyulladással járó
hideglelésekben.) tsak a' hdrmndik vagy negyedik érvágás által kiüresítetett, vér felett formáltatik , "a annak
formál tatása más melleskgca befolyásoktól is függ, ú. m,
a' .sebnek nagyságától, a' vért. felfogó edénynek mélységétől, ennek az érvágás alatt a' sebhez közelebb vagy
. távulabb való tartatásától, a'kibolsdlólt vérnek külömbféle mérsékletéi levegőben való helyheztetésélől, IIa mind
ezeket szemügyben nem tartaná az Orvos, az érvágásnak
szükséges vagy .szükségtelen megújítására nézve könnyen
hiba történhetne. Ennél fogva hogy a' kiüresítetett vérnek minéműségéből is a'- gyúlasztó hideglelésnek gradusára, és az érvágásnak megújítására valamiképen okoskodhassunk, szükséges, hogy az érvágás állal okoztatolt
seb tág.03 legyen ; hogy a' vért felfogó edény', melly inkább keskeny mintsem széles legyen, a' sebhez közel
tarlassék ; hogy a'. kiüresítetett vér tüstént valamelly
tsendes, és tsak mértékletes melegségíí helyre tétessék,
a' mi által a' vérnek megaludása sem elő nem mozdítal ' k , sem meg nem gátoltatik, Az érvágás által készítetett
seb azért is tágasabb legyen, mivel az által a' vér vastagabb folyással, és rövidebb idő alatt üresítetik k i , m citytől függ a' véredétiyeknek öszveomlása ; 's ha a' vér
tsak tseppenkint szivárog a' véredényekhői, az-ugyan
azon idő alatt a' testben ki is pótoltathatik. — Minthogy
pedig az érvágás sokszor elájúlást is okoz: szükséges,
hogy ez a' mennyire lehet elkcrűltessck, mert az alalt
a' vérforgás megakadván, a' szívben, és nagyobb Ütcrck-

7-3 ben könnyen P o l y p u s o k formáltatnak , 's így a'
vérforgásnak, ós lélegzetvételnek hoszszas bajaira alkalmatosság nyújtutik; lia nem nézheti a'beteg a* v é r t , az
elájúlds' elkei-ülcse végett szemeit a' vértől elfordítsa,
a' teslnek pedig vizerányos helyhezletés adattassék.
Ha mindazonáltal ezek mellett is az eldjúlás' jelenségei
mutatják magokat, azok a* beteg szájába adatatott kevés
friss víz, vagy/ábrázatjának vízzel való meglotsollalása,
vagy pedig az etzetneh, a' tiszta folyó hugyagnah (S pir.
sal. aminőn, eaust.) a' száraz hozmaolajas szén, savas
hugyàgnah (Spir. cornu cervi) 's t. e'féléknck az órra
alá való tartatása állal mellőztetnek el,
7 5 / §.

'

'«
Az érvágáson kívül még' helybeli vérkiviresítések is
használtatnak a' gyúlásztó- hideglelésekben , és ugyan
pióizázás, és köpölyözés által. •
A' p i ó t z á k Vagy n a d á 1 y o 1c állaljában a' tizenkettődik esztendőn alól való gyermekeknél használtatnak , midőn olly környülállások vannak jelen, mellyek
által az idősebbeknél érvágás jelentetnék, (7t. j.) 's akkor a' karokra, vagy a' fö felé való vértódúlás mellett
a' nyaknak oldalaira alkalmaztatnak. 'Az idősebbeknél
pedig akkor veszszük azoknak hasznát, ha valamelly
szokott vérfolyást, mellynek elnyomattatásáhól származott a' gyúlaszló hideglelés, viszsza akarunk hozni; ha
tsekély lévén a' gyúlásztó hideglelés, a' közönséges vérkiüresítés szükségtelen, vagy igen elgyengítené a' beteget;
ha helybeli gyúladás lévén egyszersmind jelen, az érvágás után nem azon arányban kissehbednek a' gyúladás*
jelenségei, mellyben a' hideglelés kissebbedett. A' piótzák ugyan lassan üresítik ki" a' vért, és nem nagy mennyiségben , de dltalok közvetetlenűl történik a' vérkiürcr
sílés a' szenvedő orgánumokból.

74
A' k ö p o l y ü k éppen azon módon hiunkúlkodnak ,
mint a' nadályot, azért ugyan azon környülállások között használtathatnak, racllyekben a' nadályok ; do azon
izgatás miatt, mellyet azoknak alkalmaztatása okoz , a'
szenvedő orgánumoktól távulabb használtassanak.
7 6 . §'

Ámbár a' vérkiűresítések a' leghathatósabb gyúladás
ellen való szerek közül valók, főképen a' súlyosabb
gyiílasztó hideglelésnek eseteiben : még is veszedelmes
lenne, ha az Orvos egyedfl a' vérkiűresítések állal akurná
azokat meggyógyítani , és a' megválásra hozni. Mert
vannak az említetett gyúladás ellen való élei módon,
és a' klisztireken kívül, más antiphlogislieus szerek is ,
tnellyek részszerint a' gyúlaszló hideglelésnek tsekélyebb
gradusaihan vérkiűresítések nélkül, magasabb gradusaihan pedig az előre járt mértékletes vórkiüresílések után
aVszeventsés megválást hathatósan elősegítik. Illycnek
az olvasztó, és gyula dás ellen való sók, és más egyéb
hígító és gyengítp orvosságok, mellyek közül a' tisztított salélroiji (Nitnim depuratum) legnevezetesebb, Ez
a' vérkiűresítések uldn valóban a1 legelső gyúladás ellen
Való orvosság, melly elrontván a' vérnek rostos részeit,
kissebbíli vagy. meg is gátolja a' vérnek a' megaludúsra
való hajlandóságát/lealacsonyítja a' véredényekben lévő
felmagasztalt izgatha lóságot, 's nem ritkán egyedül ezzel
is meggyógyí ta tik, a' gyúlaszló hideglelés. Tsak a' rníult
alkalmatlan valamennyire, hogy az emésztő orgánumokra ellenségesen munkálkodván könnyen gyomorfájást,
okádást, hasmenést 's a'-t. okoz; mellyért is a' gyenge
gyomorral, és belekkel bíró embereknek nyálkás szerekkel öszvekötve adatik,, 's nevezetesen lágyíló nyálkás
főzetekkel, mellyek árpából, zabból,
fejérmálvából,
sálep gyökérből 's a' t. készítetnek, vagy mundo la fejeltel, egy, két vagy három drachmáig legalkalmato-

75
sabbau rendeltetik ; (III.) portbrmdbari t i z , tizenöt grán
adatik nyálkás porral és tzúkorral. (IV).
A* kétes- és közép sói- (salia neutra, et media) is
hasonlóképen munkálkodnak, mint a' salétrom;
Azok
állal a) hígílátnak, és hívesítetnek a' nedvek, a' gyorssahb vérforgás letsendesx'tetik, a' felettébb való vérkészítés határok közé vétetik, a'rostos részeknek bővebb
készítése megakadályoztatik, és a' nedveknek a' megaludásra való hajlandósága kissebbítetik, ha kissebb m é r tékben használtatnak ; ha pedig b) nagyobb mértékben
rendeltetnek, a' mértékletes székkiüresítések által hasznosak , főképen ha egyszersmind gyomor - v a g y béltisztátalanságok vannak jelen. Ezen sókhoz számláltatnak:
a' tisztított
borkő, a' Seigne 11' sója,
(Sal Seignetti),
a' keseri'i-só , a' dupla-só,
Glauber' tsuda sója, 's a' t,
mellyek pör je vagy oroszZdwy/o^vgyökérből (Rad. Graminis vei taraxaci), szilvából készítetett füzetekben
Mannával öszvekötve adattatnak (V.) Könnyen értetődik., hogy a' gyúlasztó characternek nagyobb gradusában, a' hashajtó sókat tsak kissebb mértékben kell használni, "hogy előbb olvasztókópen míveljenek,
77. $.
Az eddig (65—76- §.) szóban volt gyúladás ellen Való
szerekre nézve szükséges tudni : a) hogy azok mindég a*
nyavalyának gradusához, a'betegnek testalkotásához, és az
uralkodó epidemiához alkalmaztassanak, minthogy nevezetesen a' vér , ésszékkniresílésekkelvaló viszsznélés felette
Való gyengeséget, sőt rothasztó vagy ideges hideglelést szülh e t ; h) hogy éppen olly ártalmas az an tiphlogis ti eus szerekkel előbb mintsem szükséges , felhagyni: valamint azokat szükségnél tovább folytatni veszedelmes ; azon arányban kell t . i. azoknak kiterjedését határok közé venni,
mellyben a' beteges jelenségek enyhülnek; ha pedig megérkézik a' hideglelésnek megválása, azokat egyáltaljábarvfélbe
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kell hagyni. Ez történhetik, a' mintáz előbbeniekböl kitetszik , a' hetedik, vagy tizennegyedik napon , vagy némelly kor huszonnégy óra múlva is, midőn t. i. az érver é s n e k szaporasága, teljessége, és keménysége kissebbedik; midőn a' lélegzetvétel könnyebb, és szabadabb kezd
lenni; midőn a' szomjúságnak, a'lovróságnak, a' főfájásnak, a' nyughatallanságnak alábbhagyásn állán dó ; midőn
ae estvéli súllyosodások tsekélyebbek ; midőn a' nyelv
megnedvesedik, a' kíilső takarékok meglágyulnak , és a'
finomabb részeken, ú. m. a' főn , a'nyakon , a'melyen,
és a?' hason megnedvesülnek ; midőn a' kevesebbé színes
vizellctnek nagyobb mértékben ' való kiürcsítésóu kívül
a1 többi kr. kiüresítések is megjelennek.
••

,

.

78.

A'' harmadik J e l e n t é s a' gyúlásztó hideglelésnek
orvoslásában a' 1er. kiüresítéseknek alkalmatos igazgalá»
sát kívánja. Mellyrc nézve a' folji.il (52 és 53, §,) említetteken JuVül meg kell jegyezni különösen, hogy iLfc a'
kr. kiáresílések közönségesen könnyen, 's a' természetnek
ön tehetsége által mennek végbe, 's hogy az Orvos részéről tsak az ártalmas befolyásoknak ellávoztatása, és
az alkalmatos életmódnak elrendelése kívántatik, — Ha
nehezen jelenik meg az izzadás, a' lágyító főzelékhez ,
és forrózatokhoz liuxhcim Ddrcldnyos borából (Vinura
antimon. I-Iuxhami) 10, vagy 15 tseppek, vágy kevés oLzel• savas Hugyag vagy is Minderer' lelje (Spir, Minderer i) adatik. Ha a5 vérfolyások, mellyekkel ezen hideglelés gyakran megválik, feleUevalókká válnak; híves
párlatok, az olvaszLolt t i m s ó , . é s az ásványi savak
használtatnak.

79- $•
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Minthogy a' gyúlaszló hideglelés után könnyen, és
hamar szokott következni a' 1 á b a d o z á s, ennek előse-
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g]lésére ritkán szükségesek, az erősítő szerek vagy eledelek,
Bőt ezeknek korán való használ ta tása könnyen viszszaeséseket is okozhat ; elegendő közönségesen a' még valamivel tovább foly tatott mértékletes antiphlogistiens életmód. Olly esetekben mindazonáltal, mellyekben a ' n y a valya'nagy obi) gvadusa'miatt, a' szükséges bővebb vérkiüresítések után az erők, különösen pedig az ételkívánás'
tsak lassan tér viszsza, némelly keserű szereket is kell
használni, melly tzélra az üröm - és a' földepe
fûb'ùl
(centaurium) készítetett theák , a' heserü
festvényeh
(Lincturae amarae) 's a' t. szolgálnak.
'

2. A3 magános rothasztó hideglelésről.
80. §.

Magános rothasztó, vagy rothasztó characterű (29. §•)
hideglelésnek (febr. putrida simplex, s. íébr. characteris
putridi) nevezte tik az , melly a' nélkül, hogy más valami
életmívszernek, vagy rendszernek különös szenvedésével
lenne öszvekötve, az életerőknek fogyatkozása, vagy is
• Valóságos gyengeség (44> §•), és a' nedveknek, 's különösen a' vérnek a' feloszlásra való hajlandósága által k ü lömbözteti magát.
Ritkán fordul elő a' rothasztó hideglelés tisztán ,
és magánosan, hanem közönségesen azon nyavalyának
jelenségeivel öszvevegyítve, mellyböl kifejlődik a' rothasztó állapot, vagy melly e'hez járul; sőt az eredetiképen (noha ritkán) előforduló rothasztó hideglelés ideges jelenségekkel is v egyhetik ősz ve, 'sngyan azért ezen
nyavalyának leáhrázolásdban nehéz .a'. roLhasztó állapotnak jelenségeit az ideges jelenségektől megkülömböztelni. '
Szükséges mindazonáltal a' magános rothasztó hideglelésnek szorosabb leírását előadni, mivel mustra gyanánt
szolgál a' többi nyuvalyákra nézve, mellyek roLhasztó
!
characterrel járnak.
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81. §.

A' magános rothasztó hideglelésnek leábrázolása e'
következendő : ha erédeliképen jelenik m e g , azt némelly
jelenségek megelőzik, mellyék a'következtelett rothasztó
hideglelésekben hibáznak. Hlyének: a' testnek lomhasága, a' tagoknak nehézsége, a' íonek Jcdbullsága, vagy
fájása, a' nyughatatlan, és nem enyhítő álom, az étel*
kívánásnak hijjánossága , a' gyomornak nehézsége, n'
kellemetlen és szinte rothadt s z á j í z a ' felhöiogésck, a'
motskos nyelv, a' hányásra való ingerlés , a' forróság és
fázós között való változások's a' t. Maga a' rothasztó hideg*
lelés fázással kezdődik , de ez nem sokára erős forróságba
•megy által, melly itt nagyobb szokott lenni, minL a'
gyúlasztó hideglelésben, 's azon tulajdonsággal bír , hogy
az Orvosnak vi'sgdló keze alatt szinte nagyobbodik, kellemetlen, és valamelly szúrásnak vagy tsipésnek érzését
okozza (ealor mordax); jelen vagyon egyszersmind nagy
gyengeség, kedvetlenség, a' tárgyakra való nem iigyc*
lés, tompa érzés, ihajlandóság az ájulásokra, rothadt
szájíz, és akár miféle eledelektől való irtózás, Az érv e r é s eleinte ugyan keményes , mint a' gyúlasztó
characterű hideglelésben, és attól tsak nagyobb szapora*
sága , és lágysága által kúlömbüzik ; a' nyavalya' további
lefolyásában mindazonáltal annál gyengébb, és kissehb,
• mennél inkább leszállnak az erők. A' l é l e g z e t v é t e l
közönségesen nintsen megsértve, 's rendesebb mint a'
gyúlaszló hideglelésben, 's mint a' nagy forróság miatt
várni lehetne. A' k ü l s ő t a k a r é k o k , mellyek némellykor a' nyavalya' kezdetében szárazak, nem sokára
meglágyúlnak, megnedvesiilnek, süt megmotskosodnak,
és rosz szagú olajos izzadlsággal vannak befedve. A'
s z o m j ús ág némellykor tsekély, a' nyelv' szárazságával, és a'forrósággal meg nem egyező; némellykor pedig
elolthatatlan. — A' v é r , melly ezen nyavalyában, vagy
szántszándékkal, vagy jelbeliképen úcesítelik k i , későn,
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vagy éppen nem aluszik meg , sok zavaros, zöldes, vagy
vereses savót, 'és tsekély, nagyságú vérlepényt, a' felső
színén pedig takonyforma hártyát formál, melly a' valóságos gyúlasztó hártyától az által kűlömbözik, hogy p u h a ,
és a' vériepénny él együtt az újakkal is széljel nyomattathal i k ; hogy nem egyerányosan fejér, és ha világosság felé
tartatik, külömbféle szivárványos színeket mutat ; bógy
végtére'rolhadásba hamar által megyen és megbüdösödik.
Ezen miáéműsége miatt a' véredényekből könnyen k i térvén a' -vér , vérfolyások okoztatnak , ú. m, órrvérfolyás, vérpökés , vérliányás , vérhas, nádravérfolyás ,
vagy az a' mely' és has' üregébe halálos kimenetellel
öntetik k i , vagy a' vizellet és izzadtság is (noha igen
ritka esetekben) véres szinü ; vagy pedig, a' nedvek' megromlásának legnagyobb gradusában a' szemekből, a' f ü l e k b ő l , és a' végbélnyilásból is vér tsepegj — Ezen hideglelésnek negyedik , ötödik, vagy hetedik napján (sokszór
korábban vagy későbben) a' közönséges takarókon k ü lömbféle színű, úgymint halavány vagy világos veres,
setét k é k , némellykor fekete foltok jelennek meg, mellyek n á t h a s z e p l ő k n e f c , vágy petétseknek (petechiae) mondatnak; ezek sem viszkelegséget, sem fájdalm a t , sem más alkalmatlanságot nem okoznak, 's olly
.nagyságúak mint egy balhátsípés; de némellykor megnagyobbodván egymásba folynak, 's vonásokat (Vibices)
formálnak, sokszor a' bőrbe mélyen behatnak, feketék,
és a' fenéhez hasonlók. Megjelennek pedig leginkább a'
nyakon, a ' m e l y e n , a' karoknak és lábszároknak belső
színén, az előkaron, a' hátgerintzen , sőt ha igen szaporodnak, az alsó állkaptzán, a' fülek megett, 's aJ
felső szemfedeleken is. De valamint más characterű hideglelésekben is nem ritkán megjelennek a' pelélsek:
úgy vannak rothasztó hideglelések is pctétsek nélkül ; 's
ugyan azért nem tartozandók a' rothasztó hideglèlésnek
állandó jelenségeihez ; a' mit a'. k á s a b i m 1 ő k r ő 1, a'
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t. a p l ó z a t'o k t ó 1 (a' ssájhőlyagsásról,
aphthae), n' k fil é s é k r ő l , és a' d o b o k r ó l is kell ér leni, wellyekkel Uem ritkán jár ezen hideglelés. — Tulajdona a' rothasztó állapotnak a' meghígúlt, és minémüségekre megváltozott nedveknek olvasztó kíürosítése ; mert nevezetesen a' rothasztó hideglelésnek nagyobb gradusában az
i z z a d t s á g némellykor szinte olajos , zsíros, kellemetlen, büdös , düg-szagú , melly semmi jobbulást, seit
inkább elgyengülést okoz; a' v i z e l l e t mindég zavaros, sürü és büdös, nem ritkán IsoboldcU színű, vagy
egészen fekete, és rolhadásba hamar dítulmegyens sokszor, minekutánna a' szék eleinte rekedt volt, minden
egyéb nevezetes ártalmak' befolyása nélkül , semmi
orvosságokkal meg nem állítható h a s m-e n é s jelenik
meg, melly vizes , feketés , 's legközönségesebben dög, szagü, sőt a' nyavalya' nagyobb gradusában a' beteg'
t u d t a , és akaratja nélkül történik ; ritkábban sárgás,
barnás és feketés*matériának o k á d á s által való kiürcsítése jelenik meg, a' mi a' gyomor tisztátalauságokkal
öszvekötött, vagy öszveszőtt rothasztó hideglelésben tapasztalatik leginkább , sokszor pedig azok nélkül is vétetik észre. — A' többi jelenségeihez a' rothasztó hideglelésnek , mellyek részszerint a'-gyengeségtől, részszerint
a' nedveknek a''-feloszlásra, való hajlandóságoktól függn e k , tartozandók: a'helybeli rothadásra Vagy a' h i d e g
f e n é r e való nagy készség, melly miatt azon helyek,
mellyek állandóan nyomatta ttak vagy ösztönöztettek,
ú. m. a' hólyaghúzóknak , és mustárkovászokuak helyei ,
könnyen megfenésednek, vagy .az egy helyen való fekvéstől történt állandó nyómattatás miatt a' hátgerintznek alsó vége felé, a' kereszttsont'tájékában, és a' vállap.otzkákon fenés fekélyek származnak, a' mi f e l f e k v é s n e k (decubiLus, gangraena ex dccubilu) neveztetik;
sőt akármiféle okokból megjelenő gyűladás is fenébe
hamar által megy. Továbbá ezen nyavalyában a' beteg
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keiéül való levegő büdös; a' belekben öszvegyűit szelek
dohformára. felpuffasztják a' basát ( meteorismus ) ;: a'
n y e l v eleinte nedves , késó'bbeu száraz, barnás , feketés , .reszkető és Peltserepedzett, 'a azt a' beteg gyakran
akaratja szerint ki nem nyújthatja, az olvasztó izzadások, és vérfolyások alatt pedig nem ritkán ismét megnedvesedik; á' s z á j - a j a k a k , a' f . o g a k , és az egész
s z á j ü r e g e valamelly barna vagy feketés motsokkal
vagyon befedve, melly kitisztítása titán is hamar megújúl;
a' nyelés nehéz, és némellykor fájdalmas; a' szemek veres esek , 's néha ollyanok, m i n t ' h a porral lennének
meghintetve; a' t e k i n t e t hádjadt; a' s z e m s z e g l e t e k motskos nyálkával megtelve látszanak; a' f ü l e k
zúgnak; a' hallás gyenge, vagy tökélletes siketség vagyon
jelen, és sokszor tsak a' lábadozásnak időszakaszában,
sokszor pedig akkor sem tér viszsza a' rendes hallás; az
orrlyukak porosak, 's szinte kormosak. — A' rothasztó
hideglelésnek nagyobb gradúsát ideges jelenségek is követik, ú. m. lassú, morgó, ritkán dühösködő £élrebe*
széllés, reszketés, görtsök, inugrándozások, pehelyfogás, ájúlások; továbbá a' lest a' lábak felé rogyik, végtére elmaradnak az érverések, 's hideg a' lest.
Ezen hideglelés által meghalt test hamar általmegy
a' rothadásba, és a' szokott időnél tovább megtartja melegségét, és hajlósságát. A' bontzolás által sokszor belső
gyúladások, megfenésedések, vérkiüutödések 's a' t.
találtainak,
.
;
82.
A' rothasztó hideglelés' t a r t á s a éppen olly kíilömböző, mint a'jelenségei, és gradusai külömbfélék ; a'
mi az uralkodó E p i d é m i á t ó l , azon nyavalyától,
mellyel öszveköttetikvagy a' mellybäl ,ki£ejtődzik a'
rothasztó character, és a'beteg' más egyéb 's sokféle
környűlállásaitól függ. Vannak rothasztó characlerü
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hideglelések, mellyekben már 24 óra múlva is (01«,,
putrida ephemera maligna) a' kimerített erőknek, (48 . ü
és a' rothasztó állapot' legmagasabb grádusának jelenségei között meghal a' beteg; midőn ellenben nem rilU«
a' 2ldik .napra is elterjed a' nyavalya.
83.
A' roLhasztó hideglelés e g é s z s é g g e l végződik,
midőn szerentsés megválása' cselében , .lassú vagy sebes
lefolyásához képest a' 7dik, 9dik, l4dik vagy 2idik
napon alább hagyván a' beteges jelenségek, különösen
kissebbedik az érverésnek szaporasága, szabadabbak 02
idegrendszernek munkáji, viszszaiérnek a' nedvek rendes
minéműségekre, eltűnnek a' petétsek, magához lu a'
beteg, tulajdon állapotját tökélletesen kezdi észrevenni,
's egyedül a' bádjadtságról, és gyengeségről panaszolkodik:
midőn a' jelbéli kiüresítések ritkábbak', és azok helyett
enyhítő kritikus kiüresítések jelennek meg, mellyek Uzűl legnevezetesebb az i z z a d á s , melly bizonytalan,
és meg nem határozott időben mutatja ugyan magát, de
kritikus tulajdonságát abból lehet megesmerni , hogy
köimyebbüléssel vagyon Öszvekötve, és nem liideg vagy
ragadzó. • A' v i z e l l e t is, ha az első. napokban az eloszlásra neih mutatott hajlandóságot, és nem volt vérrel
elegyítve,,midőn későbben megzavarodván, b ő , sárgás,
barna, vagy veres salakot tesz le : a' többi kedvező
környülállások között a' nyavalya' szerentsés megválására
matat. Kr. o k á d á s , és h a s m e n é s tsak azon rothasztó hideglelésben jelenik meg, melly gyomor tisztátalanságokkal volt öszvekötve. Némellykor feldagadnak a'
lágy ék - és hónalymirígyek, V gyúladásha mennek által
(Bubones),némellykor pedig k e l é s e k , és p o k o l v a r a k (furunculus, et anthrax) támadnak a' testnek külömbféle részein, mellyek ha jó iridúlatú genyedéshe
mennek állal, "s nem rontják a* körülöltök lévő részeket
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triegfcnésédcasèl : a' nyavalyának az egészségbe való áltálmenetelét előmozdítják. Ezen nyavalyának szerentsés
megválását sokszor követte a' fiiltőmirígyéknek megdagadása, a* n y á l f o l y á s , a' száj, és az orrlyukak
körül megjelenő k i ü t é s »
Külömbfélék azon n y a v a l y á k , mellyekkel a'
rothasztó hideglelés a' tökélletlen krisiseknek következésében végződik. Illyenek az említett mirigyeknek , és
más nemesebb orgánumoknak, tí. m. az agy» és hálgerintzvelőnek, a* beleknek) a' tüdőknek 's
t, gyúladásaik, mellyek letétel gyanánt jelennek .meg, 's igen
veszedelmesek , sőt halálosak ; továbbá Ide tartozandó
az egész testnek, vagy tsak némelly orgánumoknak, és
rendszereiknek részént való gyengesége , mellyből nehéz
emésztés, gyomorfájás, vakság, siketség, feledékenység,
szélüetések, 's a' t. származnak. Végtére a' rothasztó
hideglelés titán aj táplálásban való hibák is viszszama»
radnak, mellyekből a' sűlly, a' vízkórság, a' sorvasztó
hideglelés "'s a' t- éred*
.
Midőn a' rothasztó hideglelés h a l á l l a l végződik,
annak legközelebb való okai külömbfélék lehetnek. Sok»
szor a) a'kimerhetett erők' állapotja és az életmívszeres
részeknek az eloszlásra való hajlandósága sebes; lépésekkel
nagyobbodik, és hozzájok járólván a - kiilömbféle gyengítő
kiüresítések, az életnek fő ingatóji elenyésznek, Némelly, k o í b) belső vérfolyások, vagy vérkiöntödések által a'
gutaütésnek jelenségei között hal meg a'beteg, c) A' helybéli gyúladással öszvekaptsolt rothasztó characterű hideglelések sokszor azért okozzák a' halált, mivel valamelly
nemesebb, és az életre felette szükséges o r g a n u m i l a k
a' munkálkodása megakadályoztatik, vagy pedig, mivel a'
gyúladás fenébe vagy rosz indúlatú evésedésbe megyén által.
84. §.

Különös h a j l a n d ó s á g g a l bírnak a' r o t hasztó hideglelésre a' gyenge, aj taknyos mérsékleti!,
* •
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tompa érzésű, gyengítő nyavalyákból fellábadozó em.
berek , és a' kik hoszszas és scnyves nyavalyákban, nevezetesen a' süllyben, a' bója-dögben, a' vízkórságban,
a' tíidőrothadásban 's a' t sínlödnek 5 továbbá a' szegények, és mostoha sorstól nyomallattak, ugyan azért a'
közönséges nyomorúság, a'háború
a' gabona' szíikc,
a' lakás' egészségtelen . helyhez te tés c , elrendelő okokéi
szolgálnak a' rothasztó hideglelésre.
Az i n d í t ó" 0 k o k h 0 z tartozandók 1) A' kiilsii
levegőnek külömbféle hibás, és ártalmas minémíisége,
melly az életerőt gyengíti és a9 vérkészítést megrontja,
midőn t. i. abban némelly szokott, és az egészségnek
fentarlására szükséges részetskék hibáznak, vagy midőn,
a/ más ártalmas testelskékkel meg vagyon fertőztetve,
Ezen,okból a' meleg, a' nedves, és a' savítónak rendes
mennyisége nélkül szűkölködő, a' rothadt, az állati,
vagy növevényi kigözölgések állal megromlott levegő
rothasztó hidegleléseket okozhat; azért a' tenger-parii 's
az igen meleg tartományokban, és az alatsony helyeken
e n d e m i c e ; a' roszszúl kormányozott, 's tisztálulan
Ispotályokban, a' setét fogházokban, a' megszállott városókban, a4 szegényeknek szoros kunyhójikbari, az ütközetekben elesttek' temetőhelyeikhez közel lévő tájékokban, a' vízáradások után, midőn egyszersmind nagy
a' nyár' melegsége, e p i d e m i c c uralkodnak a' rothasztó hideglelések, a) A' gyomorban, és belekben lévő
meg nem emésztetett eledelek, 's a'megromlott, ésrothadásra hajlandó testek. Azért p. 0. a' sok'állati eledelekkel, rothadt disznó-, és vadhússal, halakkal, romlott
lisztből készítetett kenyérrel, poshadt vízzel 's a' t. való további élés; a' hoszszabb ideig viszszatartatott's megromlott
epe, ós takony, midőn egyszersmind gyengék az emésztő
erők, a' rothasztó hideglelésnek kifejtésére nyújtanak
alkalmatosságot:. 3) A' nedveknek, és különössen a'vérnek az eloszlásra való hajlandóságát különösen előmoz-
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dílják, 's rothasztó h ideglelés I okozhatnak : a'hoszszabb
ideig vagy alkalmatlanul használt olvasztó szerek, m illyenek a' sók, a' kénesos szerek 's a' t. nem külümben
a'. bódítók -(narooliea) ; némelly állati mérgek ; a' sokáig .
viszszatarLatott emésztet, és vizellet; a' fekclyekbcn elválasztalott eV (ichor) ; a' belső és külső fene ; a'
' nádrában hátramaradott meghalt 's rothadt magzat; a*
méhlepény' egy részének a' szülés után való hálramara, dása ; effélék a'kiilömbféle állatoknak ragadó nyávalyáji,
úgymint: a' barmokban előforduló lépfene, a'lovakban
megjelenő gonosz indulatú ragadó nátha, mellyeknek
mérge, ha történetből az emberi testbe oltatik , vágy
ha azoknak húsát megeszi az ember, rothasztó nyaval y á k b a esik. Nem e'féle okoknak tulajdonítathaiik e
nagyobb részint a' Magyar Ország' némelly tájékaiban
gyakrabban előforduló pokolvarnak (Carbunculus rnnlignns) kifejtődzése? 4).Rothasztó hideglelést okozhatnak
mind azon befolyások is, mellyek a' testnek tápláló részeit megvesztegetik, és az életerőket lealalsonyílják.
Hlyének: a'hoszszabh ideig tartó koplalás , 's azért a' drágaságnak 's rosz terméseknek idejében ezen okból r o t hasztó hideglelések származnak ; az érvágásokkal való
viszszaélés ; a'" fontos vérfolyások ; a' maglékozlás ; a'
gyengítő lelki indulatok, úgymint: az aggódás! a' félel e m , a' szomorúság 's a' I. •mellyek. a' rothasztó hideglelés' kifejlődzésérc olly mértékben munkálkodnak,hogy
midőn ezen nyayalya e p i d e m i c e uralkodik, annak
kifejlése egyedül' a' léleknek felvídáinítatása által kerültethetik el; -»- Végtére 5) a' felette való, vagy a' hoszszabh. ideig elnyomattatott é r ő k ; mellyek az elmulasz'tátott, vagy rosz orvoslás mellett valóságos gyengeségbe
mennek által. Mennél többen mívelnek ezen okok közül
az emberre , annál könnyebb a* rothasztó hideglelésnek
• kifejtődzése, 'a annál nagyobb is annak fontossága.
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85.

A' P r o g no s í s a' rothasztó hideglelésben nem s
olly kedvező, mint a' gyúlasztó characlorüben ; mert
általjábannehezebb a' leatatsonyítatoLt, vagy kimerhetett
• erőket felemelni, mint a' felette valókatIcaln tsonyítnni,
könnyebb .a' nedveket meghigilanl , mintsem azoknak
beteges elegyítéseket megjobbítani. Azért is ritkák ufontosabb rothasztó hideglelésnek esetei, mellyek egyedül a' természetnek ön tehetsége által meggyógyítaltok
volna , 's tsak a' könnyebb esetekről vannak erre nézve
példák, Függ mindazonáltal az előcsmérés a' közönséges
előremondási pontoktól, úgymint : az erőknek minémüségétől, a' betegnek ez előtt való állapot já tói, a' nyavalyának gradusától, tartásától , öszveszüvettetésétől, az ' •
eddig használtatott orvoslástól, 's több ©'féléktől.
Mennél nagyobb a' gyengeség, mennél serényelib
ennek nevekedésë ; annál nagyobb a' veszedelem. Ennél
fogva jobb kimenetelét várhatni a' rothasztó hideglelésnek , ha az erők ez előtt' magtókozlás , gyengítő lelki
indulatok, éhség-, vérkiüresítések , sülly, ' s a ' t . által igen i
elgyengíttettek. Vannak mindazonáltal E p i d é m i á k ,
mellyekben éppen az erősebb test-alkatású emberek nagyobb veszedelemben forognak, mint a' gyengébbek.
Veszedelmes ezen nyavalyának lefolyásában a'gyengítő , és el nem hárítható befolyásoknak szüntelen
való munkálkodássok. Azért is ha p. o. a' megsebesítetett, vagy tsonttürésben, vagy fontos genyedéaben |
ßzenvedö beteg valamelly ispotályban, az olt lévő rósz |
levegő miatt rpthaszló hideglelésbeesik; az közönségesen |s
ritkán mentetik meg a' haláltól,
Nagy veszedelemre mutató jelenségek azok, mel- y
lyek a'nedvek' feloszlásának, és a' gyengeségnek leg- i
magasabb gradusából származnak, Illyenek : a' gyengítő I
kiüresítések, úgymint, izzadás ok, hasmenések, fontos- ;
vérkiüresítések ; a' széles, kékes, fekete petétses foltok; • >

a' hádjadt tekintet ; az erőknek hirtelen való- tsiiggedésc;
a' mély és szinte gutaütéses álom ; a' pehelyfogás ; a'
beteg körül elterjedő halál-bűz; a' reszkető nyelvnek
szárazsága ; a' tsuklás; az ájulások; az egy oldalas szélütés ; a' hasnak folpuífadása ; a' kitsiny, gyenge , és félbehagyó érverések ; a'testriek a' lábok felé való rogyásaya'
hörgő lélegzetvétel ; a' beteg' tudla 's akai-atja nélkül való
szék - és vizelletkiüi-esítés ; a' büdös vizellet 's a' t.
Az előremondásnak a'rothasztó hideglelésben való
meghatározásában , ennek más orgánumok' .szenvedésével
való ösz vek ötletesére is tekintvén, nagyobb a' veszedelem, ha agyvelő-,, tüdő-, szív-, vagy bél- 's a' t, gyú' ladással jár a' rothasztó hideglelés ; sőt illyenkor felette
kétséges is a' nyavalya' kimpnptele.
Ha letételek támadnak, az előremoadás a' szenvedő
rész' fontosságától függ. A' fültőm irigy - daganatok , ha
gyúladásba "és genyedésbe hamar általmennek., hasznosak ; veszedelmesek pedig, ha a' nélkül hogy gyúladásba,
'és genyedésbe áítalmennének , ismét hirtelen eltűnnek.
Ha a' hólyaghúzóktnl, vagy a' felfekvéstől megsèhesedett részek korán megfejtésednek ; a' rbthasztó álla—
•pótnak nagyobb gradusa vagyon jelen,
"
Még a' lábadozás' időszakaszában, sem lehet .a' he-,
teget minden veszedelemtől megmentetettnek mondani ;
minthogy az alatt is némeljy lappangó letételek, és némelly orgánumoknak külömbféle hibáji halált okozhatnak.
Általjáb an illy veszedelmes nyavalyára nézve, mint
a' rothasztó hideglelés , az előremondásnak meghatározásában a' betegnek valamennyi külső környűlállásait, 'skülönösen az uralkodó E p i d é m i á t is szemügyben
kell tartani; mert a' rothasztó hideglelés változhatatlan
marad ugyan belső természetére nézve akármiféle környülállások között t mindazonáltal a' tapasztalás' bizonyítása
szerint minden e p i d e m iá b a u vételnek észre némelly
különösségek, mellyek azt kiilömbféleképeu módosítják.
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86.
A' rothasztó hideglelésnek szerenlsés orvosl á s á r a szükséges: l) Az indító okokat a' többi ártalmas befolyásokkal együtt eltávoztatni; 2) magát a'hideglelést annak természetéhez képest orvosolni; 3) a'
megválást a ' k r . kiu'resílésekkel együtt, és 4) a' lábadozást alkalmatosan izgnzgatm.
87.
•'Fő regula a' rothasztó hideglelésnek orvoslásában
az indító okoknak felkeresése, és azoknak tukélleles ol•távoztatása, vagy legalább a' foganatjaikra nézve való
gyengítése a ' m i által-nem ritkán szinte a' magvában
elfőjtatik a' kifejtődző nyavalya, vagy annak fontossága kissebbítetik, és a' közelgető veszedelem clhárítatik. E'hez képest, mivel a' rothasztó' hideglelés sokszor
a' gyúiasztóbói fejlődik ki: annak meggátoltatására a'
gyúlasztó állapotnak alkalmatos orvoslása kívántatik;
hasonlóképen a? nedveknek felette való kiüresítesse meg; akadályoztassák, a' kedvetlen, és gyengítő lelkiindúlatok
' eltávoztassanak, az első utakban lévő tisztátalanságok kiüresítessenek , a' beteg1 szomorú lelke felvíddmítflssék, a'
megfenésedett részek és a' megromlott nedvek eltávoztassanak's a't, ha ezek szolgálnak a1 jelenlévő esetben indító "okokúr a' rothasztó hideglelésre, De azon környíUállásoknak eltátoztatása is szükséges, mellyek a' rothasztó hideglelést fen tarthatják, és táplálhatják: a' min e k , az ártalmas befolyásoknak (84. '§.) el távoz tatásán
kívül az alkalmatos életmódnak elrendelése (93Í '§.) tó, ezen eleget,
88.

Noha a' rothasztó hideglelésnek orvoslásában egy
fő gondja az orvosnak, az indító okoknak elhárítása, és
az alkalmatos életmódnak elrendelése : mivel azomban az
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által a' már kifejlődőit rothasztó hideglelés , lefolyásában
meg nem akadályoztathatik: a' m á s o d i k j e l e n t é s n e k beteljesítése is szükséges, melly t. i. magával a' h i degleléssel, és ennek foganatjaival foglalatoskodik. Hogy
pedig a' rothasztó hideglelés oi-voslása .sikeres légyen,
abban.a' nyavalya' t e r m é s z e t é t szemügyben kell tartani, a' melly minthogy valóságos g y e n g e s é g b e n , a'
véredényeknek i z g a t á s á b a n , és a'nedveknek az e l o s z l á s r a való hajlandóságokban helyheztetik (29. §•}:
világos, hogy itt olly orvoslás kívántatik, melly az erőket felemeli, a' véredények' izgatását kissehbíti, és a'
nedveknek az eloszlásra való hajlandóságokat meggátolja.
Ezen háromféle tzélra' nézve tehát olly szerek használtassanak, m e l l y e k a' testet, a' szívnek, és a' többi véredények' rendszerének izgattatása nélkül erősítik; m e l l y e k a' véredényekben lévő izgatást, és a'-forróságot
' a* testnek gyengítetése nélkül kissebbítik ; 's m e l l y e k
•végtére egyszersmind a' nedveknek az eloszlásra való
-hajlandóságáL is meggátolják. De mivel alig vannak a'
természetben olly orvosi szerek, mellyek ezen háromféle
erőket együtt elegendő erányban magokban' foglalnák :
kitetszik, melly nehézségekkel légyen öszvekötve a' rothasztó hideglelés' orvoslásában azon háromféle tzélnak
egyerányos elérésére való törekedés. Azomban vigasztaló
azon környűlaMás, hogy igen ritka esetekben szükséges
ezen háromféle Lzé'lnak egyerányos gradusban való elérése; mellynél fogva ezen. nyavalyának orvoslásában "a*
betegnek környftlállásaiból, és a' legfontosabb szenvedéseiből következtethetjük a' fő jelentést. így p. o. ha a'
gyúlasztó characterű hideglelésből fejtődzik ki a' rothasztó character: a' véredényekben lévő izgatás, (a'nedveknek az eloszlásra való nagyobb hajlandósága, ,'s az
erőknek felettébb való elgyengülése nélkül) lésben leg- inkább nyilvánságos ; azért is ezen izgatásnak letsilíapítusa jelenleLik főképen, nem tekintvén az erőknek, és
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a' nedveknek állapot jura, de clmcllőzvén szorgalmatosak
mind azon befolyásokat, mellyek mind az ereik' mind
a' nedvek' állapotját megronthatnák ; ha pedig kissebbedVén a' véredényekben való izgatás, nem azon arányban
emelkednének az erők, 's nem jobbulna a' nedveknek
beteges vegyülete ; akkor az erőknek felemelése teszi a'
fő jelentést, elkerülvén ismét azon befolyásokat, mellyek nagyobbíthatják a' véredényekben való izgalást, és
előmozdíthatják a' nedveknek az eloszlásra való hajlandóságokat.

89. §•
Ezen (88. §.) állításoknál fogva különösen a' rot?
.László hideglelésnek kezdeléhen (főképen ha az a' gyúlasztó charnplerből fejlik ki) ha az erőknek valamclly
felettébb való állapotjgk mellett szembetűnő az izgatás a'
véredényekben; gyengébb gyúladás ellen való , és lu'vesítö
szerek hasznosak, nevezetesen: a'növevényi savuk, ú. ra.
a' borkő-, az etzet- vagy a' tzitromsav.
Erőscbb an?
liphlogisticus szerekre, ú. m. vérkiüresítésékre 's a' t.
igen ritkán lészen szükséges egyedül akkor, ha szembetűnő
vérlódúlások, vagy valamelly orgánum' gyiiladása vagyon
jelen , a' midőn helybeli vérkiuresítések is (nagy vígyá?
z.ással) rendeltethetnek. De ugyan azon arányban , melly?
bán kiss.ebbedik a'véredényeknek a' gyúlasztó charaptcr?
hez közelgető izgatások, mellyhen a' gyengeség' jelenségei
mutogatják magokat : a ' m a j d gyengébb, majd erősebb
ösztönöző 's erősítő szerek' használására kell általmenni;
hogy t, i- az eró'k azon állapotra hozattassanak, melly
hasznos, és szükséges aJ nyavalya' szerenlsés megválására.
Erre nézve mind azok , m e Uypk a' lenyomatta Lőtt, és
kimerhetett erőknek orvoslására,nézve említtettek (46,
és49. §.), alkalmatosak. Azomban , minthogy a' rothasztó
hideglelésnek gyógyítására különossen qz egyedül szálékony
ingerrel munkálkodó szerek elégtelenek , sőt azok által ,
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a'véredények izgattatván , nagyobbítatik a' forróság,
a' külömbféle orgánumok felé pedig vérlódúlás, 's a'
vérnek kiterjedése okoztatik, a' vérfolyásokra alkalmatosság nyáj tátik, a' nedveknek az eloszlásra való készségek előmozdítatik, 's ez által a' rothasztó hideglelés'
gradusa és veszedelmes volta könnyen nevekedik : kitel-.
szik , hogy a' rothasztó hideglelésnek szerentsés orvoslására az ösztönöző orvosságokat ollyanokkal kell öszvekötni, mellyek. egyszersmind az életmívszeres részeknek
hibás kipótolását (reproductio) megjobbítják, vagy a*
nedveknek az eloszlásra való hajlandóságát meggátolják!
Erre azok szolgálnak, mellyek az életi folyamatban (processus vitális) a', pótló erőt megjobbítják, a' melegnek
kifejtődzését mérséklik, a' nedveknek felettébb való kiterjedését kissebbítik, 's azoknak sikerességét vagy f o r máló tehetségét előmozdítják. E'félék altaljában az ásványi
savak, az erősítő, öszvehuzó, és a' tápláló szerek, mellyek közönségesen rothadás ellen-való szereknek (Aptiseptica) is neveztetnek.
90.

•

Hogy a' kifej tődzött rothasztó hideglelésnek szerentsés orvoslására szükséges orvosságok közül az egyes esetekben a' legalkalmatosabbak választathassanak : jól meg
kell fontolni, valljon az eloszlásnak, vagy pedig a'gyengeségnek, — melly felemelt (Erethismus), -vagy lealatsonyítatott (torpor) érzékenységgel, és izgathalósággal
lehet öszvekötve, — jelenségei feljűlhaladók e ? — a)
Ha az eloszlásnak vagy a' rothadásnak a* jelenségei szembetűnőbbek, ( a ' mit a' petétsekből, az olvasztó kiíiresitésekböl, a? tsípő-melegségből, a" beteg körűi elterjedő büdös szagból 's a't. lebet m egesmerni), akkor a 'Kína,
az ásványi sayak, és a' levegőnek hideg méz-séklele k ü lönösen hathatósak. — h) Ha a' tompasággal járó gyengeség feljűlhaludój, (a' mi a' gyenge, lágy, kitsiny, des
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egyerányos érverésből, a' hideges izzadságokból, a' belog*
szava' gyenge hangjából, 's hahivány színű és beesett ábrázaljából, az állandó álmosságból, a' l a s s ú , és szinte
morgó félreheszéllésből, a' testnek a' lábak felé való rogyásából esmerlelik m e g ) : akkor hasznos a' K/iia,
mellyel öszvekötve adatnak a' kígyógége- , és az angyalgyökér (Rad. serpentariae, ct angclicae) a' kappanör
gyökere, és a' virágjai
( R a d , et flores Aruioac), a'
szálló állati olaj, (oleum animale Dipelii), a' bor, a'
kámfor, 's más egyébb ingerek, mellyek egyenlő arányban munkálkodnak mind az idegekre, mind a' vérforgás'
orgánumaira (46.$,)) k ü l s ő k é p e n a' hólyaghúzók,
a' mustdrkovászok, a' fűszerszámos mosások 's a',1, —
c).Ha felmagasztalt érzékenységgel, és izgaLhalósággal
járó gyengeség vagyon jelen, mellyel a' véredényekben
lévő izgatásból, a' szemekben, a ' f ü l e k b e n , 's a'szaglás'
orgánumaiban mugát nyilvánzó érzékenységből, és az
erős félreheszéllésből lehet megesmerni : akkor is hasznos a' Kina, de tsak más enyhítő szerekkel öszvekötve,
millyenek a' Pézsma (moscluis), a' Hódo/iy (castoreum),
, a' Kámfor
kissehh adatokban, az orvosi gyökünké
(Valeriana) 's a' t.
91.

Érdemes, söt szükséges is a' rothasztó hideglelés
ellen való, és éppen említett orvosságokról (90. §•) bővebben, 's külöuössen azoknak alkalmaztatása módjáról
értekezni. Nevezetessen
1. Ha a' rothasztó hideglelés kezdetében vagyon, a'
mikor a' véredényekben még valamelly izgatás vétetik
észre :, a' növevényi savak igen hasznosak, mellyek ilaíúl adattatnak. De a' rothasztó állapotnak, cs a'gyengeségnek nagyobb gradusáhan szükséges a' növevényi savakat az ásványiakkal feltserólni, mellyek közül használtatik a' tiszta higüou kénsav (Acidum sulphuricum
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dilutiim), vagy a' hígított sósav (Aeidum murinticum
dilutum), 's azokból egy vagy két drachma adatik 24
óva alatt vízben , vagy fejérmdlva
gyökérből',
árpából's a t." készítetett. főzetben ; ugyarí azon mértékben
más orvosságokkal is köttetnek öszve, mellyek az életi
munkáknak állapotjok szerint jelentetnek, ű. m. keserű
fűszerszdmos szerekkel : Kínával,
Izlandiai
Zuzmóval
(Lichen Islandicujn) , orvosi gyökönkével,
ángyod gyökérrel s' a' t. Há ezen savak' használásában a' fogak
elvásulnak, ha azok köhögést, gyomorfájást vagy hasmenést okoznak r . helyettek alkalmatosakban használ»-,
tátik Haller' savanyú nedje (licjuór acidus Halieri),
melly ugyan azon mértékben rendeltetik, mint az említett ásványi Scá vak, t. i egy két drachmától lidi-omig
24 óra alatt.
2, A''savak u t á n a ' rothaszLó hideglelésben felette
hathatós a' Kina, melly ösztönöző , állandóan erősítő,
és öszvehózó erőket egybekötve foglal magában, 's azért
a' testnek belsőbb életét azon gradusban felemelheti, a'
mellyben ezt semmi egyéb orvosságok nem tehetik. Ugyan
azért az, (tsak némelly esetbket vévén k i , mellyekben ártalmas is lehetne) a' legelső orvosság a' rothasztó hideglelésben. Különösen kívánják a' Kínának használtatását
a' szapora, lágy, és kitsiny érverés, a' nagy gyengeség,
's a' gyengítő, kiüresítések ; melly jelenségek között, ha (
nintsenek is szembetűnő alábbhagyások jelen, lia száraz
yagy feketés is a' nyelv, ha száraz is a' b ő r , vagy nehezebb is a' lélegzetvétel, ha köhögés van is jelen,, elkerülhetetlen annak használtatása, Nyilván. á r t a 1 m a s
mindazonáltal ezen orvosság , hatisztdtalanságok vannak
a'^gyomorban, minthogy illyenkor 'az meg nem emésztethetvén, könnyen veszedelmes székrekedést, vagy felette
való hasmenést okoz; ha a' pulsns keménysége, és teljessége valamelly gyúladós állapotra mutat.,
melly
okból ritkábban is használtatik a' nyavalyának kczde-
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télién, mint annak" további folyámatjábnn ; lia végiére
Valumelly organnmnak a' gyúladásra való hajlandósága
vétetik észre, vagy ha már jelen is vagyon a' gyúladás;
— Ugyan azért nem is rendeltetik a' Kina, líd a" beteg
erősen félre beszéli, ha vad a' tekintete, ha vercsesck,.
és tsaknem gyúladtak a' szemei, ha óldalnyílaldsokvannak jelen; söt'ha ezen jelenségek a' Kína használása
alatt jelennek meg, azonnal félbe kell hagyni az ezzel
való élést.
.
Ha ezëkhez képest a' Kina jelentetik, elegendő
mértékben kell azt használni ; mellyre nézve szükséges
említeni, hogy mivel itt a' gyengébb gyomor ezen or»
orvosságot"porformábon meg nem emésztheti, leghasz.no«
sabb azt főzetforinában rendelni, úgy hogy hat drachma
vétetik nyoltz TJnlziára, 's ásványi savat, vagy a' környülállások szerint a' könnyebb emésztés, és az erőknek
hathatósabb felemelése végett illatos szereket, úgymint
Kdlrnost, keleti fahéjjal,
vagy más egyéb ösztönöző
szereket adván hozzája. Ha a' gyomor igeu gyenge , Kintihéj vonat (Extr. Gort. Ghinae) , lepárolt /'llatos vi*
sekkel (acpiae destillalae aromalicae) vagy pedig annak
vízzel vagy borral készített forrözat/'dval
(lufusum)
adatik. lia a' beteg a' Kínának bevevésóLől undorodik,
vagy ha azt szükséges mértékben be nem veheti, akkor
klisztir-, 1 vagy ferdőformában' alkalmaztatik az,; melly
esetekben, annak drágasága miatt pótolokjui is használtathatnak, a' millyenek : a' tölgyfa»., a' fehér
fűzfa-,
a' lá-gesstenyehéj 's a' t.
,
3. A' Pézsma,
a' Uádony, az orvosi
gyökünké,
a' szék fű virágok, a' [büs aszatgydnta
felette hasznosak, ha á' rothasztó hidegleléssel járó nagy gyengeséget felmagasztalt érzékenység, és izgatliatóság kiilömböz' teti. Nevezetesen elkerülhetetlen a' 'pézsma, és a' húclony,
ha az ábrázatban görtsös mozgások, és in-ugrándozások
vannak jelen, ha halavány, és víz színű vizellet üresí-
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tetik k i , ha*száraz a1 bőr,- az árverés pedig keményes,
és kitsiny : A' pézsma, a'-többi szükséges szerekkel öszvekötve, pór (VI.) és keverék (mixtúra) f o r m á b a n , a'
környülállásokhoz képest egy grántól hatig; a' hódony
pedig porformában egy grántól tizig adatik, vagy festvény
formában használtatik. A' bilz aszatgyánt.a arabiai.mézgával jól öszvevegyítve, öt grántól nyoltzig rendeltetik
keverékben; de kellemetlen Szaga miatt közönségesein
tsak klisztirformában alkalmaztatik. — A'
gyölönkegyökér és a' szeé/óí-virágok forrózat formában használtatnak , melly tzélra két drachma vétetik. (VII.)
4. A'- KappanŐr virágok (flores Arnicae) különös
hathatóságuak, a'tompasággal .öszvekötött gyengeséggel
járó rothasztó hideglelésben, midőn nevezetesen STOLL'
tapasztalásai szerint a' beteg' tekintete hádjadt ; midőn
a' beteg igen érzéketlen 1 és álmos; midőn az érverés
gyenge ugyan, de szaporaságára nézve tsakném rendes;
midőn száraz, vagy sok takonnyal van bèfedve a' nyelve;
midőn valamclly,belső gytiladásnak a' jelei mutatják mag o k a t ; midőn gyengítő hasmenés vagyon „jelen. Azon
jelességgel bír ezen-orvosság, liogy az első útakban,jelen
lévő tisztátalanságok mellett is használtalhatik. Rendeltetik fozet-fo r m á b a n , két vagy három drachmáig, más
szükséges szerekkel, p. o. Kindval öszvekötve (VIII.),
Ezen növevény' gyökere (radix Arnicae) ugyan azon mennyiségben forrózat formában használtatik.
5. A' Kígyógége-gyökér
(Radix sérpentariae) igen
hathatós, ha tompasággal, járó rothasztó hideglelés vagyon jelen ; de mivel igen drága, helyette az .angyalgyökér két vagy három drachmáig a' többi szerekkel
öszvekötve forrózat formában helyesen használtatik.
6. A' Kámfor,
a' foitö égényes léi (Spiritus Nitri
dulcis); a'kén égényes léi (Liquor mineralis Hoffmanui),
a' kényégény (aether Vitrioli) az etsZetégény, (Aether
acetieus) , a' szálló állati olaj, (QLeum animale Dippelii)
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a* Dcrèly gyökér (rad. Imperatoriao) fölette hasznosok
a' tompasággal, és kimerhetett erőkkel járó rothasztó
hideglelésekben (49. $.) Ezeknek alkamaz tatása nxódjúról az ideges hideglelésnek orvoslásánál lészen szó.
7. A' b o r n a k a' rothadás ellen való különös halhalósága felette nevezetes. Legalkalmátosabb pedig cm
nézve a' savanyús bor , raíllyen a' Rénusi, Austriai, vagy
a' Pesti kő-bányai; de ha illy savanyús borokat min
lehet kapni, az édesebb borok savakkal elegyíleluek. A'
feloszlásnak nagyobb grádicsában a' jó régi veres bor,
p. o. a' Budai, a' Szexárdi igen hasznos, Használtatik
kauálonkint.. A' betegek ezen nyavalyában sokszor ri ndkívül való kx'vánságoL mulatnak a' borivásríj, melly esetben abból közönségcsen löbbet is elhívnak minden aitalmas kövelkezés nélkül; de illyenkor is íjagy vígyázással kell a'bornak mennyiségét meghatározni, 's annak
foganatjára figyelmezni.
•
8. A' h ó l y a g h ú z ó k a t (Vesicanlin), mellyek a'
•leghathatósabb • külső ösztönökhöz tarlozuudók, és a'
nyaktsigára, a' lábikrákra, a' felső karokra , a' tzombokra 's a' t., alkalmaztatnak , figyelmoicsséggel kell
használni, xnivel az azok által okozlatolt sebek könnyen
hxegfenésednek. Azomban a' tompaságnak nagyobb gradusában, ha a' többi belső szerek nem elegendők, clkerülhetetlenr azokuak használtatása. A' hólyaghúzók'
helyeik' megfenésedésének elkerülése végett szükséges,
hogy azok, mihelyt veres foltot okozlak, 's minekelőtte hólyagot húztak, eltávoztassanak; hogy azon
helyekre, xnellyeken már volt hólyaghúzó tapasz (Emplastrum Vesiùat.), ezmásodszpr ne alkahnaztassék; hogy
a' seb tüstént kámforos LélleÍ(spir. COMPH.) vagy ólom
vizzel (agua vegeto-mineralis) párol lassók. IIa mindazonáltal ezen. sebek megfcnésedlck volna, úgy orvosoltassanak, mint a' megfenésedett felfekvés (92. §.). Ha
nagyobb a1 nedveknek gz eloszlásra való hajlandósága,
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a' megfeiíésedés' elkerülésére alkahüátösábbhri használtatnak á' mustárkovászok (IX.) a' bőrhekküls'ő ingerlésére,
mint a' hólyaghúzók.
,
9. Valamint a' hólyaghúzók,
és
rhusiárkovcíszok,
úgy az izgató nedvekkel való mosások i's hathatósak a'
rothasztó hideglelésekben. Melly tzélra illatos
füvekből
's borral készítete|t forrózatok, az illatos etzet Çacetum
ai-omaticum), a' lágymeleg b o r , a' kámforos Léi, az
olvasztott szapponnalvegy
ítélt viz' s a' t. használtatnak.
10. Á' í l i d c g legnagyobb ellensége a' rothadásnak.
LETTSOTÍI egyedül hideggel, és K i ' n á v a l gyógyította a'
rothasztó hideglelésekét. A' híres GULLEN ugyan azon
tzélból a' lágyékokra , és a' szemérém részekre hideg párolgatásokat, hideg vízzel való • lotsofást, és- hideg klisztirekct javasol. Hasznosak ugyan, sőt szükségesek is a'
betegnek ezen nyavalyában a' híves italok, és a' hívesebh levegő ; mindazonáltal a' gyengeségnek nagyobb gradtisaibati inkább lágymeleg mosásokat, és ferdó'ket használunk, mint hidegeket,
92.

.

Midőn az említett (91.
orvosságokkal a' rothasztó
hideglelésnek természete ellen munkálkodunk: sokszor
némelly egyes veszedelmes jelenségek különös figyelmet,
és orvoslást is kívánnak, mellyek közül legfontosabbak:
a' vérfolyások, a' ha'smenések, az olvasztó izzadások, a'
Meteorismu's, a' felfekvés , a' nehéz vizeilés, a' szdj-hólyagzások, 's a' letételes daganatok.
•1. A' V é r f o l y á s o k ell'en, a'közönséges erősítő,
és a' í-othasztó állapot ellen való szereken kívül,külsőképen is kell ségedéhhet nyújtani. így az orrnak, a'
nádrának, és a' végbélnek vérfolyása hideg párolásokkal,
kinából készítetett.főzeteknek,vagy a' felolvasztotttimsónak, Vagy a' vízzel vegyített Kénsavnak (aciduin sulfuriemn) befetskendezése, vagy pedig ugyan azon ned-
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vekbe ,'mártatoitt tépésdugóknak (turundae) az említett
orgánumok' nyílásaiba való alkalmaztatása által állítalik
meg. Iía vérköhögés, vérbányás, vagy véres vizellés
(melly mindég felette veszedelmes) vagyon jelen, jeges
párolások alkalmaztatnak a' melyre , a' vese', és a' gyomor' tájékára. Belsőképen a 'feleresztett
kénsav (ucidum
sulf.dilutum) Kína. főzettél öszvekötve, és az üszvehihó
orvosságok, mint ,p. o. a 'timsó, a' káté (Catcclm)'s a't,
kíilönösen hasznosak.
2. A' H a s m e n é s , á' rothasztó hideglelésekben
vagy a' kelekben lévő, és annak idejében ki nem ú'resítelett tisztátalanságQkból, vagy pedig az egész testnek
gyengeségéből, és a' nedveknek az eloszlásra való hajlandóságából származik. Ennek a' tisztátalanságokból való
származását gyaníthatjuk, lia egyszersmind másféle olvasztó kiüresítések jelen ninlsenek , ba a' kiú'resítetclt
nedvek nem vizesek, hanem inkább kásásak, és felette
büdösek ; ha a' beteg ez előtt székrekedésben szenvedeti;
lia a' Kínának,
'ß más egyéb erősítő és ösztönöző szereknek nintsen foganatjok, 's egyszersmind g a s t i c u s
jelenségek is vannak jelen.. Az e'félc hasmenést nem szabad hirtelen megállítani, sőt inkább ha az erők' állnpolja
azt megengedi , a' termeszeire lehet egy ideig .bízni,
vagy a' tisztátalanságoknak kiüresítését a' többi szükséges szerekhez adatott BJiabarbara forr ázat tal (I ti fusum
vei Tinctura JRhei) kell eszközölni. — IIa mindazonáltal
a' beteg igen elgyengülne a' hasmenés által; ha éz a"
nagy gyengeségnek, és a' nedveknek az eloszlásra való
hajlandóságoknak a' következése, (melly esetben sárgás,
vagy barnás híg nedvesség üresíletik ki) : akkor a' hasmenés' megállítására. azonnal alkalmatos szereket kell
. használni.
tzélra a' tsekélyebb esetekben hasznosak a' hasra teletett illatos párlatok (fomenta aromaticu)
a' hasba dövgöltetett ösztönöző, és füszerszámos kcncLek, a'
nyálkás klisztirek ; súlyosabb esetekben pedig belsőképen
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a' bappaiiőrgyöhér
f o r r ó z a t - , a' lolombgyöhér
főzetformában ti?nsóval valamint a' simarubahéjya is főzelformában hathatósak. Ugyan ezekből klisztirek is készítetn e k , hozzájok adván ópiumot, melly a' kenetekhez,és
tapaszokhoz is adatik.
3. Az o l v a s z t ó i z z a d á s o k ellen , azokon k í v ü l , mellyek a' vérfolyásokra (Nro 1.) nézve belsőképen
javasoltattak, szükséges, hogy a' beteg' ágya, és a' k ö rülötte'való levegő híves legj-en.
4. A' ' M e t e o r i s m u s ellen (51. §.) általjában
hasznosak, a' száraz dörgölések, az illatos füvekből b o r ral- készítetett párlatok, a' kámforral és etzettél készítetett klisztirek ; kétséges esetekben hólyaghúzó - tapasz
tétetik a' hasra, vagy etzettel kevert hideg víz , sőt öszvezúzott jég is alkalmaztatik a' hasra rövid idő - közökkel. Sokszor meggátoltatik ezen hajnak kifejtődzése, ha
a' nyavalya' lefolyásában a' szabad székkiüresítés fentartatik.
•5. Nem ritkán a' rothasztó hideglelésnek későbbi
fólyamatjában, sőt annak kezdetében is a' kereszttsonl',
az alsó ágyék-gerintzek', a' b é l - , és a' válltsönl' t á jékán valamelly homályos veres foltok , és gyűladások
támadnak, mellyek igen hamar rosz indulatú, és fenés
evesedésbe.sőt gyakran valóságos fenébe úiennek által: ezen
beteges állapot f e l f e k v é s n e k (decubitus) neveztetik ,
melly a' betegnek sok bajt okoz, főképen a' nyavalya'
fogyásának, és a'Jábadozásnak időszakaszában,'s általa
a' lábadozás sokszor megakadályoztatik, sőt sorvasztó
hideglelés is okoztatik. Minthogy pedig az iIlyen felfekvés , a' nagy gyengeségnek jelenléte mellett, főképen nyomás által hozattatik elő: az, a' rothasztó hideglelésnek
alkalmatos orvoslásán kívül leginkább elkerííllcthelik a'
betegnek tisztán való tartása , és az ágyi ruha' rántzain a k , mellyek nyomást okozhatnak , elme'llózése által.
Melly végre az ágyi, és a'fej ér ruha szorgalmatosan vál-
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toztassék; az erőscbb nyomásnak elkerülése végeit, a'
beteg alá viaszkos vászon, vagy szarvas bőr-lepedő télessék ; az ágy híves, és inkább löszőrből mintsem tollakból való legyen; a' beteg többször ibrgattassék egyik
oldaláról a'másikra., ne hogy valamellyik része állandóan nyomattassék ; végtére gyakran megtekintse az orvos
a' testnek említett tájékait , 's.ha észre veszi, hogy azok
rendkívül veresek, inosattassa meg. azokat hideg vízzel,
vagy etzettel, vagy borral, vagy pedig kámforos pálinkával. A' köznép, a' felfekvésnek elkerülésére egy sajtár
friss vizet tészen az ágy alá, a' mi valóban nem megvetendő
szokásba' mennyiben t. i. a' friss viz hívesítj a'levegőt,'s
ez által is a' rothadásnak elmelló'zésél elősegíti. Ha az
említett részek fájdalmasak is, akkor azok G on l a r d '
és T h e d e a' seb-vízével mosattassanak meg, vagy tojásfejéréből, és pálinkából készítetett kenettel, vagy pedig
az etzet s'avcis olmots kenettel ( Uncjuontum acelaLis
plurnbi, Uriqucntum lythargifi). kötözLessenek be. IIa
fekélyek vannak jelen, hasznos azokra az oszlató kenetet, (ungventum digeslivum) alkalmaztatni, mcllyhez
kámfor adatik. Ha a' fekélyek megfenésednek , tölgyfcifehérfüzfahéj
's a't. főzeL alkálmaztatik reájok; a'nedves. fene kámforral
elegyíletett kina- vagy készített
szénporral (carbo praeparatus) hintetik meg.
,6. A'rothasztó hideglelésnek lefolyásában nem ritkán n e h é z V i z c l l és vagyon jeleu , mellynek elmulasztó tott' orvoslása- veszedelmes. Okozta tik az legközön-;
segesebben a' felemelt érzékenységnek, w izgat.hulóságnak
állapotjában, a' vizellőhólyagban lévő görts állal; de
gyakran a' beteg a' jelenlévő nagy tompaság miatt el is
felejtkezik a'vizellésről. Azért ezen nyavalyában a' vizellöhólyag' tájékát szorgalmatosan meg kell vi'sgálni,
tudakozódván egyszersmind, valljon elegendő mennyiségben vizeli e a' beteg ?. A' vizellet' kiüresítósének előmozdítására . b e l s ő k ép en nyálkás orvosságok, ú. m,.
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olajos mondola-fejet Ópiummal, k ü l s ő k é p e n pedig
a' vizellŐhólyag' tájékának ösztönöző kenetekkel való
dörgöltetése, és nyálkás lágyító klisztirek Opiummal,
hasznosak. Ha mind ezekre nem következnék a' vizelletnek kiüresílése, a' húgytsapnak (Calheter) mennél
előbb való alkalmaztatását nem kell elmulasztani, minthogy a' vizellöhólyagnak felette való kiterjedése gyúladást okozhat, melly hamar" fenébe megy en által.
7» A' T a p l ó z a t o k vagy S z á j - h ó l y a gz ás o k (Aphtae) is sok alkalmatlanságokat okoznak a' rothasztó hideglelésben. Ezeknek orvoslásokra lágyító főzetben felolvasztatott Poris
(borax) rózsa mézzel elegyítve használtatik szájvíz gyanánt, vagy pedig a'taplózatok
bekeneltetnek azzal (X.). A' Poris helyett különösen
hasznos a' fehér gálitz (vitriolum album) nem kíüörabén a' feleresztett
só~ vagy kénsav (XI.), ha megfenésedcssel fenyegetnek a' taplózatok.
8. Ha letételes daganatok, jelennek meg a' f ü l t ő - a'
n y á l - a' h ó n a l y - ' s ritkábban a' lágyékmirígyckben , és
a' tökökben; azokat mennél előbb gyengedésbe kell hozni
ösztönöző flastromok, és párolgatások által „ és ha azokban a' genynek folydogálása észrevéletik, a' C h i r u r g i á n a k regulái szeriül szükséges azokat felvágni.
93. f

,

A' rothasztó hideglelésnek orvoslására azokon kívül,
mellyek eddig említtetlek (88—92. §.) igen szükséges az
alkalmatos életmódnak elrendelése. Azért is nevezetesen
a' beteg körül való levegő tiszta légyen ; inellyre nézve
távoztassanak el mind azok , mellyek azt megfertőztethetnék, ú. m. az emésztet,, a' szennyes ruhák, 's a'.t. ;
sőt a' levegőnek megújítására is ügyelvén , az ablakok
nagy vigyázassál mindennap'' felnyillassanak, és a' levegőnek minétnűségél megjobbító füstölések használtassanak , a' millyeuek azon gőzükkel való füstölések, mellyek
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eizeiből vagy-salétromból, vagy közönséges konyhasóból
hénsavv.al kifej lőz Le tik (XII.). A' beleg' szobája inkább
híves, mintsem meleg legyen. A' lest' táplálására köti,nyen emészthető , és tápláló eledelek választassanak,
mellyek tsekély mértékben , de több izbmi nyújtassanak.
Italnak legalkalmatosabb a' savanyús b o r , vagy a' víz,
növevény! savakkal, ú. m. kevés etsettel vagy tsitromlével elegyítve,, Hallejsavanyú
nedje vízzel. Végiére
a' beteg' lelkének, ha eszén vagyon, a' legjobb reménység adása által való íelvídámílása. cl uc mulaszt assék.
'

94. f .

A'harmadik J e l e n t é s n e k bel cl jesí I ésérc a' nyavalya' megválásának, és az azt követő kr. kiíiresíléseknek alkalmatos igazgatása kívántatik. Munkálkodunk
pedig már ezen Jelentésnek beteljesítésére, midőn »'rothasztó hideglelés' orvoslása' folynmatjdban az erőknek
felemelését, a' nedvek' beteges vegyületének mogjobbításé t , és a' véredényekben való izgatásnak lealalsouyílását eszközöljük ; melly tzélerányos munkálkodás lilán
nem ritkán örömmel tapasztaljuk , hogy a' nyavalyának
kissebbedése mellett kritikus kiüresítések jelennek meg,
izzadás és vizèllés által. Altaljában, minthogy ezen nyavalyában a' kr. kiüresítések könnyen olvaszLókká válnak:
azokat különös szerekkel, és talán erőszakkal is előmozdítani ne bátorkodjunk. Minél fo'gva a' megválásnak, és
a' k r . kiüresítéseknek igazgatására elegendő lészen az
ártalmas, és a'krisiseket hátráltató befolyásoknak el'' mellőzése ; az erőknek fentartása, vagy feljebb való emelése; a'nedveknek, az emésztésnek, és vérkészítésnek
megjobbítása ; a' testnek, és léleknek nyugodalma ; az
alkalmatos, 's könnyen emészthető eledeleknek használása.
1

-

95. §.

».
A' rothasztó hidegleléshői való f e 11 á h a d o z á s ,
mellynek igazgatását a' negyedik J e 1 e n t és foglalja
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magában, közönségesen tovább szokott tartani, mint más
valu melly hideglelés után; minthogy itt a' testnek, muukáji tsak lassankint nyerik viszsza előbbeni épségeket,'
főképen ha kedvetlen koniyűlállások közölt vagyon a'
lábadozó beteg, mellyek visszaesést is okozhatnak. ,
Elősegítetik a' lábadozás erős/tő eledelek 's. italok,
és erősítő keserű orvosságok által ; melly utóbbiak közül,
ha talám->estve felé az érverésnek száporasága ás észre-,
vétetik, legelső, a' Kína,
melly az emésztésnek fen tar-,
tására , és előmozdítására főzet formában, keserű vonatokkal (XIIÍ.) vagy festvényekkel
adatik, millyenek az
Eletzke- , a' Földepe-vonat
(Extr. tri fol ii fîbrini, et
centaurii minoris) a' narántsKéj-,
az üröm-, a' ki na
's a' t. keserű feslvények,
— Alig lészen szükséges említeni, hogy ezek mellett a' szabad tiszta levegőben való
mértékletes testi mozgások, könnyen emészthető 's tápláló eledelek, és a' beteg'lelkét felvidámító befolyások
is elkerülhetetlenek.

3. Az Ideg - hideglelésről.
' 96. §.

:

I d e g - h i d e g l e l é s u e k '(Invagy
érsoinas
hideglelés, febris nervosa, f. cbax-.act.eris nervosi , f.
adyhamica, astheuica, nevropathica,, 's a' t.) mondatik
az, melly az állati életet igazgató felsőbb idegrendszernek szenvedéséi! vagy is az ideges jelenségeken kivűl, az
erőknek lealatsonyítatott vagy kimex-ítetett álapotja, 's
az életi munkáknak ebből származó valódi gyengesége által külömbözteti. magát.
Jegyzés.
Gyakrabban mintsem igaSs, .vétetik észre sok mai
orvosoktól az Ideg-hideglelés, a' mi ezen nyavalyának hibás
meghatározásából származván , nyilván hibás, és veszedelmes orvoslásra nyújt alkalmatosságot. Mert midőn i d eg e s ch a r a c-t e r à t> e k határoztatik a' hidegteles, mihelyt ideges jelenségek , ú. m. fétrebeszéllés, fülzúgás ,
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'

görtsők, ráagatódzások, 's a' t. vannak jelcin sokszor lär.
-téivik, hogy olly hideglelések is , mellyek .az erőknek elnyomattatott állupotjávíil járván ideges jelenetekei imitál.nak , az emberiség' kárára "s veszedelmére ösztönöző szereULei orvósoUatuuk, mollyeket a' józanabb orvos p<mtosubban megesmérvén , más, és ellenkező orvoslással, ú. ni.
vérkiüresííésekkel, gj'úladás ellen való, és hashajtó'» a't,
«»erekkel szercntsésmi meggyógyít , sőt nem ritkán
szegényebbeknél minden mesterséges orvoslás nélkül egye.
dfll a' természetnek Ön-tehetsége, és törekodései áltul elliúrít. Mivel pedig alig vagyon hideglelés, mellyhen különösen az alsóbb idegrendszer nem szenvedne, niellybim laukadtság, nyughátátlanságs a' főnek nehézsége, és fájásig,
reszketés, görtsök 's a ' t . minden valóságos ideges oharactev nélkftl nem lennének jeleni olly számtalanok azon
h i b á k . m e l l y e k áz Ideg-hideglelésnek meghatározására, és
megnevezésére nézve ejtetnek, '« mellyek á l t a t , a'hol nem
is voltak , szipte mesterségesen Ideg-hideglelések készítetnek : hogy lia a' jóltévő természet hasznos munkájával
nem segítene, többször következnék veszedelem és halál,
mintsem az alkalmatlanul használtatott ösztönöző orvosló
mód által történni szokott.
97. §.

Az Ideg-hideglelésnek legnevezetesebb ktilümbüztetéseihez tartozandó: tP magános, öszvekötult, ós öszveszőtt ; — az eredeti és következtetett ; — a" ragadó és
nem ragadó ; — a' felemelt érzékenységgel, és izgathatósággal vagy tompasággal járó ; — végtére q' forró , a'
gonosz indulatú, és á' -hoszszabb lefolyású Ideg-hideglelések.
98. § .

A' m a g á n o s Ideg -hideglelés, melly ninlscn más
rendszernek, vagy életmívszernek szenvedésével öszvekötve- (febris nervosa simplex) éppen olly ritkán fordul
elő, mint a" magános gyúlásztó, yagy rothasztó hideglelés ; de annál többször ö s z v c k ö t t ç t i k a z , vagy az
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emésztő' orgánumoknak ?'Z,envç(îésével ,;>;V0gy katnrrhussal, vagy rheumatismussal, vagy helybeli ; gyúladással,
vagy hó'rkiülésekkel ,vagy : rothaszló állapottal ?s a' t.
(f. nervosa composite, f. nervosa cafarrhyiis, rheiimatiça(
etc.). Némellykor minden . qkbeli öszvefcpktetés pélkűl
más egyéb nyavalyákkal, ú. m. a' miidgyes, hnjadögös,
's-a*, t. nyavalyával vagyon os z v cs z őv e (febris nervosa complicata).
-,
.
_ E r e d e t i Ideg - hideglelés (febris nervosa prolopathica, seu originális) az, mellynek eredete legközelebb
való öszveköttetéshen vagyon azon okbeli ártalmakkal,
mellyek a'jelenlévő hidegleléses mozgásokat okozzák,
vagy is az , melly már a' nyavalya' kezdetéhen jelen
vagyon. Lehetségesek ugyan illy eredeti Ideg-hideglelések, midőn a' gyengeség, és ideges jelenségek ugyan azon
kútfőből származnak , há t. i. többféle; gyengítő ártalm a k , p. o. bú , szoros'gondok, szorongattatás , az éle*
lemnek fogyatkozása, rosz eledelek, 's a' t. egy időben
munkálkodván a' befegre, ideges jelenségekkel öszvekotött gyengeséget okoznak ; ritkák mindazonáltal az illy
csetek. — Számosabb a' k ö v e t k e z t e t e t t Ideg-hideglelés (febr. nervosa deuteropathjca s. secundaria, s. çbaracter nervosus secundarius s. effeelivus ) , melly más
rendű, vagy chnracterü hideglelésnek lefolyása alatt fejtetik ki, és vagy a' színlelt vagy a'valódi gyengeségnek
a' foganatja. Ezen következtetett Ideg-hideglelés, vagy
j e l b é l i (febr, nervosa symplomaticu) vagy m e l l é k e s
(febris nervosa acçidentalis). a) A' jelbéli, az , mellynek
kifejtődzése a' jelen lévő hideglelésnek eredeti characlerével vagy nemével egyenes ößzveköltetesben vagyon,
így p, o. a' gyúlasztó cb ara cl erű, az epe, a' takony,
a' catarrhalis , a' rheumatica, 's a' t. hideglelés , midőn
folyaniatjábaii a' felette való erők. le nem alatsonyíUiLuak,
az elnyomall.al.tak meg nem szabadítaluaik , vagy midőn
az erők gyengítő befolyások , által kimerít élnek : lelve-
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hetik az ideges charactort., melly az eredeti hideglelésnek szinte jelensége, 's azt későbben olly mérték bon feljül haladja , hogy nz előbheni charactert fel is fordítja,"
és eltörli, b) De mellékes is lehet az ideges cliaractcr a'
hideglelésekben, midőn az tri. az eredeti hidegleléssel scinnii egyenes ösfcveteöltetésben nintsen. így p. o. némellykor az ideges cliaracter lelki indulatok 's a' l. által
mellékesen fejlik k i , 's akkor tsak öszvcszövcllctés gyanánt vagyon jelen.
A' r a g a d ó I d e g - h i d c g l e l é s (febris nervosa
contagiosa , ve! typhus contagiosus) tulajdonképen bőrkiütéssel j á r , és részszerint ragadvány (coritagium),részszerint pedig más okok állal ú. m. megromlott levegő ,
az élelem' hijjánossága 's a' I. által hozaltatik elő. Ebben az ideges cliaracter, nem ugyan kezdetében ,hanem
toVábbi lefolyásában a' legkedvezőbb környülállások közöttis megjelenik, legalább 14 napra terjed annak tartása,
és nyilvánvaló kr. kiüresítésekkel válik meg, — A' n e m
r a g a d ó I d e g - h i d e g l e l ós (fohr. nervosa non contagiosa, vei simples) tsaknem mindég következtetett, noha
némellykor eredeti is, melly minden ragadványnak befolyása nélkül ellenséges gyengítő ártalmak' behatásából
származik. Azombam nem kételkedhetni, hogy ennek
folyamatjában, a' gyengeségnek legmagasabb pontján,
valamelly ragadó anyag ezen hideglelésben is kifej tőlholik.
Felelte nevezetes az Ideg-hideglelésnek szcreulsés
orvoslása végett, annak az azzal járó gyengeség' állapolja
szerint való kvilömböztetése; mcllyhez képest, vagy f e l e m e l t érzékenységgel, és izgathalósággal (febr. nervosa
cum Erethismo, seu versalilis) vagy t o m p a s á g g a 1 ( febr.
nervosa cum tor,pore s. toppieja, s. stupida) vagyon öszvekötve ezen hideglelés.
'
Az Ideg-hideglelés forróságára, és lefolyása' módjára nézve , mcllylől függ az piőrcmondás, cs a' szeren-
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tsés o r v o s l á s f o r r ó, s ok á i g t a r t ó , ! és g o n o s z
i n d u l a t ú Ideg-hidegleléseket külömböztetünk,
99.

" '

lia e r e d e t i k ép en jelenik meg az Ideg-hideglelés, a' mi ugyan ritka eset, azt némelly majd hoszszabh majd, rövidebb ideig tartó E l ő p o s t á k előzik
meg. Ezek a' gyengeségnek , és az idegrendszer' szenvedésének közönséges jelenségei, mellyekből még is a' kiivetkező nyavalyát bizonyosan meg nem esmérhetni.
Illyenek: a' bádjadtság, a' tagoknak nehézsége valamelly
beteges állapotnak érzése, a' kedvetlenség , a' külső
tárgyakra való nemügyelés, nómellykor minden ok nélkül való öröm , szomorúság, vígság, félelem , aggódás,
nevetés, sírás, a' főnek kábultsága, és nehézsége , álmosság , a' főnek szédülése, a' szemeknek nyomó fájása,
a' füléknek zúgása, étel nem kívánás „tökélletlen emésztés , a'székkiürcsítéshen való rendetlenségek's a' t. M a g a
a' hideglelés borzadozással, fázással kezdődik, -melly
forrósággal változván, később állandó forróságba megyén által. — A' k ö V e t k e z t e t e 11 Ideg?hideglelésnek kifejtődzése más nemű eredeti hideglelés' megválása
idejében, tökéllellen krisis után történik, 's arra gyanítani
lehet, ha a' külső takarékok egész kiterjedésekben hirtelen
szárazak lesznek; ha a'beteg a' torkában, és orrában
valami szárazságot érez; ha a'nyelve kevesebbé nedves,
ha a' takarékoknak melegsége szinte tsipő , az a z , ha a'
vi'sgáló új jak alatt nagyobbodik; ha bővebbek a' székkíüresítések ; ha a' külső tekintet különösen, és tulajdonképen meg vagyon változva , 's halaványá , és szinte
hoszszabbá válik; ha a' vizcllcí,"nem zavaros, és szinetlen; ha a' has felpuffad ; .ha a' beteg a' tárgyakra kevesebbé kezd ügyelni; ha éjtszakanémellykor félrebeszéli;
ha nehezen hall; lia a' fülei zúgnak, és ti' feje szédeleg,
főképen midőn felül vagy feláll ; ha pedig egyszersmind
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az izmokei-cji tsíiggedeznck , az érverések elgyengülnek:
alig lehet elcsmerni valamolly hideglelésuek az ideges
cliaruclerbe való általmenetelél'.
"100. §.
A' Lökéllctescn kifejtödzöll Ideg - hideglelés (nkdr
eredeti , akár következtetett légyen az) az elöjáró jeleknek (99. §.) nagyobbodása, és más újaknak megjelenése
által k ölömhöz le ti magát, melly cknek s ura ra á j a az idegrendszer' felsőbb rendjének szenvedésére mulatván , i d cge.s á l l a p o t n a k (status neívosus) neveztetik, Ennek
íitegesmertelő jelei é' következendők : az é r v e r é s
lágy ) kilsiny , gyenge, majd szaporább, majd lassúi)]),
majd teljesebb' és könnyen elnyoinattatható, A' k ü l s ő
é r z é k e k majd tompák , majd igen izgulhatok, majd
munkálkodásaikra nézve kvílömbfcloképeu rend ellenek;
. innét áz érzéketlenség, a' fülzúgás, a'nehéz hallás, vagy
ennek olly állapölja, melly szerint még a' közönséges
hangok is kellemetlenek a' betegek előtt; innét a' látásraj az Ízlésre, és érzésre nézve való rendcnllenségek : a'
tárgyaknak kettős látása, a' világosságnak kerülése, éles
ízlés, kóborló fájdalmak a' tagokban. Különös rendetlenségek vétetnek észre a' L é l e k n e k ra u n k á j i b a n , rnillyeuek az észnek időbeli vagy állandó távullélo, a' kérdésekre nagy nehezen vagy vulamelly meggondolással adott
felelet ; a' képzőtehetségnek felmagasztalt állapolja , hamis
képzelődésekkel való gyötrődés vagy gyönyörködtetés ; a'
józan ítéletre való LcheLetlonség, innét a' gyenge eszclősségek, iélrebeszéllések, mellyek vagy éjiszaka vagy nappal
megjelenvén majdtréfásaik , majd szomorúak ; mert vagy
igen jó kedvűek, és vígak a' betegek," vagy pedig szomorúak, kétségbe esnek, és a' következendő halálról
. reszkeLve oszelőskednek , vagy ellenben tompaság mellett.susogván -szinte szúnyogokat fogdosnak a' levegőben,
sőt-vaunak.f a' kik mezítelenre'lcvelkezvén elszökni igyekeznek, 's másféle helytelen tselekedelekel viszuek végbe

\

MO

A'* m o z g ó e p ő különösen gyenge , azért hanyat fekvc
legjobban érzi magát a' beteg, melly helyheztetésbcn
vagy megmarad nyugodalmasan, vagy nagy nynghalatlanság, és szorongattatás között sziiuLelen, de haszontalauúl igyekszik némclly mozgásokat végbe vinni ; há nagy
nehezen íel-ül vagy í'el-áll, elszédül ; törzsöke' minduntalan, a' kitágítatott lábai felé rogyik ; mozgásaiban reszketés, és szinte valamelly bizonytalan erányzás vcLetik
észre ; ha a' beteg felültettetik vagy felemeltetik , rendkívül nehéznek tapasztalta tik ; továbbá a'- nyelvét resz-'
ketve nyújtja k i ; beszéllése akadozó, és n eb ezen értbe tó';
a' szava gyenge, és rekedt ; a' zárizmok (musculi sphincterés) gyengesége miált a'beteg'akaiwtja, és tudta nélkűl is üresítetik ki a' büdös emésztet, és vizeltet. Felette
szenved a' K Ö z - é r z é s , mert sokszor alig érzi a' beteg
tulajdon állapotját, azt állítván, hogy semmi baja sints ;
sokszor természetes kívánságai is szinte elenyésznek, és
a ' n e k i előbb kedves tárgyakra alig ügyel ; ámbár a'
nyelve igen száraz, még sem kíván italt, vagy legnagyobb forróságában is borral vagy más egyéb szeszes
italokkal kívánja szomjúságát enyhíteni ; néha, de igen
ritkán , a' víztől való irtózás is vagyon jelen'. ,Az e l s ő
ú t a k m u n k á j i k r a nézve rendelleu emésztés , ízetlen felböfögések, okádásra való ingerlés ; a' líasnak f á j dalmas vagy fájdalom nélkül való felpiiífadása, székrekedés , hasmenes ; a' v i z e 11 ő o r g á n u m o k ' m n n k á j i r a nézve pedig 'a' vizelteinek einyomaItatása, vagy
a' meg nem tartóztatható vizcllés vétetnek észre. Az á l l a t i m e l e g s é g vagy fel vagyon emelve, vagy le
vagyon'alalsonyítva, vagy nintsen a' testben egyeranyósán feloszlya , vagy borzadozásokkal változó.
Tekintvén az életerőnek, és az .élelmívps anyagnak
(matéria organica) egymással való szoros, öszvekötteléseket, világos, hogy az ideges állapotnak nagyobb gradusában, és tovább való tartásában az állati formáló tehetség'
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folyamatja (processus plosticns) és a' testnek ettől fiiggß
külső formája, a' táplálásnak, és az elválasztásoknak
állapotja is megváltozik. Mellynél fogva az ábrázat balavány sziníí , és öszveesett; a' szemek bádjadtak, könnyezők , és a' közönséges elevenségektől meg vannakfoszt- ,
va; az orrlyukak szinte füsttel, és korommal be vaunak •
liintve ; a' fogak, ragadzó, barnás vagy feketés motsokt a l be vannak fedve; a'külső takarékok vagy állandóan
szárazak vagy hideg, ragadzó , és a' beleget gyengítő ctzoU
szagú izzadtsággal vagyon befedve ; a' vizellet átlátszó,
vagy zavaros, bőséges, és minden salak nélkül való;
a', hasmenésre nagy a' hajlandóság; némellykor pedig
felfekvés, es bői kiütések ú. m. kásahimlő, petétsekmind
d nyavalyának kezdetében,mind későbben is jelennek meg.
101.

§.

Külömbözők az Ideg-hideglelésnek (100. §.) jelenségei a' gyengeséggel járó érzékenységnek, és izgalhalóságnak külömbféle állapotjához képest. Az érzékenységnek és izgalhalóságnak felemelt állapotja (Erethismus)
magát az idegrendszernek egész kiterjedésében , nevezetesen pedig annak felsőbb rendjében nyilatkoztatja ki,
's annak jeleihez tartozandók : a1 világosságnak kerülése;
•a' szemeknek fényességé; a' szemfényuek öszvehúzattatása ; a' nehéz hallás ; a'fülzúgás ; az erős főfájás; a'
képzőtehetségnek heves játszadozásai ; az eszcllősség ; a'
nyughatatlan álom, és az ebből nagy mcgijedéssel való
felébredés; az erős 'a gyakran dühösködő l'úlrcbeszéllés,
melly bői azomban több izben magához tér a' beteg ; a'
nyughatatlanság, és e' miatt a* test' helyheztetésénele
gyakori változtatása, az ide's odavaló hánykolódás;
az indulatokra főkép' a'haragra, és szomorúságra való
nagy hajlandóság ; a' beteges jelenségeknek nagy állhalallaasága, és egymással való ellenkezése ; az állati melegségnek többszöri változásai ; a' gürtsök; a' reszketés; a
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tsuklás ; az in-ugrándozások ; a' gyenge, lágy , de szapora
pulsus 's a' t. — Ezen módosítása az ideges gyengeségnek azokban fordul elő, a' kikben az érzékenység, és
izgatbatóság már ez előtt betegesen fel volt emelve ; ú . m .
a' véres, és epés testi-mérséklettel bíró, a' méh - éslépkórságban szenvedő emberekben, többször a' gyermekekben, és aszszonyokban, mint a' férjfiakban. ElŐhozattaLik pedig olly befolyások által, mellyek a' gyengeséget a' szükséges ingereknek elvonattatása által okozzák,
a' millyenek : a' fontos kiüresítések, a' vérfolyások, a'
magtékozlás, az élelemnek fogyatkozása, az ösztönöző
szerekkel való viszszaélés 's a' t ,
A' lealatsonyítatott érzékenységgel, és izgathatósággal, vagy is tompasággal (torpor , «Stupor) járó Ideg-hideglelés egyenesen ellenkezik annak élőhbeui módosításával. Itt a' gyengeséget felette való érzékellenség külömbözteti ; a' legerősebb befolyások is alig munkálkodnak
a' betegre, az,izmok' erejek igen gyengék lévén, szinte
mozdulatlanul marad egy helyheztetésben a' beteg,' ha
még. olly alkalmatlan volna is az ; az érverés igen gyenge,
kitsiny , lassú , sőt szaporaságára nézve tsaknem az egészségeshez közelgető, inelly az ösztönöző orvosságoknak
alkalmaztatások után sem válik szaporábbá; a'heteg továbbá indulatlan , nem tsak a' maga állapotja, hanem
más egyebek eránt is, mellyek előbb kedvesek .voltak
előtte ; nem érez fájdalmat , sem pedig más valamelly
kedvetlenséget, 's ugyan azért nem is véli magát betegn e k ; az alkalmaztatott hólyaghúzók nehezen vagy éppen
nem munkálkodnak, valamint a' belsőképen használt
orvosságoknak is kevés foganatjuk vagyon, annyira, hogy
némelly esetekben a' hánytató borkőnek tizenöt gránumai sem okoztak hányást ; a' külső érzékek igen tompák,
azért a' beteg nehezen lát, nehezen ball, semmi ételnek,
vagy italnak izét.nem érzi, sokat aluszik, és sokszor
mély alomba merül; a' szék - és vizelletkiürcsÍLésck a'
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beteg' tudta 's Akaratja nélkül történnek, vagy elnyomta
maradnak. — Az Ideg-hideglelésnek ezen nnkloaíLfeiru
azok hajlandók , a' kikben már ez előtt valamelly [ m .
haság volt szembetűnő ,s azért is a' taknyos, és búskomor,
vagy i s a ' h i d e g lésti-mérséklettelbíró emberek.Előhozaltatik pedig olly befolyások által, mellyek az érzikenységet, és izgathutóságoL nagy mértekben megtompítják vagy kimerítik / ú. m. a' ragadványok : az agynak,«
gerintzagynak megrázaltatása, a' pálinkás italok és a' léhsavaz
Opium, a' felettébb való erőknek sokáig való
elnyomattatása's a ' Î - által.
Az Ideg-hideglelésüék ézeti kétféle módosítását jól
mégcsmerni igen fontos ; mindazonáltal meg kell jegyezni,
hogy a' nyavalyának lefolyásában egymást gyakran felváltják, és az egyik a' másikba léptsőnkintáltalmegyen, •
102. §.
G o n o s z i n d u l a t ú vágy i g e n f o r r r q Ideghideglelésnek (febris nervosa maligna, seit acutissimn)
az mondatik, melly a' nélkül, hogy elegendő okait esmérnénk , már legelső kezdetében is a' kimerítőiéit erők- '
nek jelenségeivel jelenik meg, és nem ritkán olly veszedelmes , hogy a' beteget már huszonnégy óra alatt is
megöli; Megesmertetik pedig azon jelenségekből, mfcllyek' a* gyengeségnek, és az ideges szenvedésnek' legnagyobb gradusára mutatnak , millyen ek : az érzésben való
zavarodások, a' fontos elkábulás ; a' beesett szemek;
a' bádjadt, és szinte elhalt tekintet ; a'halotthoz hasonló
ánrázat (Jdippocrated ábrázatja") t d nagy, és tsípő,
vagy felette megkissebbedelt melegség ; a' reszkető nyelv;
az olthatatlan szomjúság; a' felette való elgyengülés; a'
halotti b ű z ; az emésztetnek önkbit való , és a ' s z n t c feloszlott vérnek kiűresílése ; a' felette gyengítő ízzudások;
a' petétsek; a' rosz indúlalú dobok, d rendétlen, szapora , alig észrevehető, reszkeLő, és kihagyó érverés > a" I:.
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Illy jelenségeknek huszonnégy óra alatt való megjelenése
némelly gonosz indulatú E p i d é m i á k b a n tétetik
észre , midőn p. o nem ritkán a' hólyagos himlőnek, a'
skárlátnak, a' ragadó typhusnak, sőt a' félbehagyó , és
gyermekágyas 's a' t. hidegleléseknek illy gonosz indulatjok vagyon. E'féle volt azon hidegleléses nyavalya,
melly a' 15dik Században (i486.) , és későbben is B r i t t a n n i á b an uralkodott, melly sok ezer 'embert megölt,
's egyedül tsak azok gyógyultak ki belőle, a' kiknél hő
izzadás következett;, a' hdnnét izzasztó hideglelésnek
, (íebrís sudaloria Briltannica) neveztetett.
'
103. §.
A' l a s s ú , vagy s o k á i g t a r t ó I d e g - h i d e g l e l é s (febtis nervosa lenta) azon állandó-engedő hideglelés, melly valóságos gyengeséggel j á r , és lomhább
lefolyással 's tsekélyebb fontosságú ideges jelenségekkel
vagyon öszvekötve ,, mint a' forró Ideg - hideglelés, Nem
függ az\ valamelly ó r g á n j c a s hibától, genyedéstől,
fekélyedéstől 's a' t. :'s éz áltál magát külömbözteti a'
sorvasztó hidegleléstől.
Ezen "hideglelést hoszszabb ideig (hetekig, hónapokig)
tartó előljáró. jelek előzik meg, mellyek mindazonáltal
sokszor annyira homályosak , hogy könnyen a' lép-kórság'
vagy a' sorvasztó hideglelés' jelenségeivel feltseréltethetnének. É' következendők pedig azok: a' beteg ember
igen bádjadt, szomorú, rosz kedvű ; ábrázatja halavány
színű; nagy az álomra való hajlandósága, de alvása nem
élesztő, sőt nyughatatlan, és szorongató áltnadozcísok
által félbeszaknsztatik ;• hibázik nála az élelkívánás ,
roszszúl érzi magát, 's szinte valamelly ürességet, tapasztal a' gyomrában, míg nem evett,- mihelyt pedig minden valódi éhezés nélkül valami keveset eszik, azonnal
j ó l l a k i k , sőt a'legkönnyebben emészthető eledelek is
rendetlenségeket okoznak emésztésében ; nyelve motskos,
I.

8
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eleinte nedves, későbben száraz; szemei hádjadtak, \
épkor; fénnyektől meg vágynák fosztva ; homályosak
előtte a' tárgyak , 's úgy tetszik neki, mintha ködöt, vagy
•feketeponlotskát látna; hallása nehezebb ; vizelletezavaros, és édeses szagú; érverése gyenge ngyan, de tsak
hevessé szapora, sőt nem riLkán olly lassúi, hogy egy
minúta alatt tsak ötvenszer vétetik észre az érverés. Ezcu
jelenségek a' nedvesebb , és melegebb levegő, az életmódban való hibák, a' szerelemben való kitsapás , 'sa' gyengítő lelki 'indulatok által örogbítetnek, és alkalmatosságot. nyújtanak „a? hideglelésnek tökélleles kifojtődzésére,
melly is korábban vagy később , minckutánna eddig tsak
bujdosó borzadozás, és forróság mutogatta volna magát,
tsakúem észrevehetetlenül, 'bizony talán időben 's nyilván
való és egymást felváltó forrósággal, és borzadozással
jelenik meg. Észre vétetik a' f o r r ó s á g a' tenyereken,
a' talpakon, és az ábrázalon , melly megpirosodik, de tsak
hamar ismét elhalavánvodik; ugyan ezen forróság bizonyos időben nagyobbodik, midőn a' beteg más egyéb
részeiben borzadozik ; az érverés gyenge, kitsiny, sznporaságára nézve is némellykor alig vétetik észre vakmelly változás, es tve felé pedig közönségcsen szaporább.
Különös esinerlető jele ezen nyavalyának : a' nyakszirt' tájékán megjelenő borzadozásnak, és Lompa fájdalomnak érzése , mellyel gyakran nátha is van ösz'Vekötve;
noha bádjadt a' beteg, még sem alba tik, ha pedig .elaluszik, szorongattatások közölt ébred f e l ; a' kíilső takarékok közönségesen szárazak, mindazonáltal már a'
hideglelésnek elején, vagy közönséges vagy helybeli izzadások jelennek meg a' f ő n , a' melyen, a* karókon,
a' nélkül, hogy valamelly jobbulást okoznának; ezek
mellett szorongattatás, nyughalatlanság, fülzúgás, ós
há.búlás gyÖ tri a' beteget, rosz - kc'dvűsóg, haragra való
hajlandóság; sokszor ellenben indúlallanság vágyon jelen.
Ha ezen hideglelés több napokig t a r t , a' test' Láplállatá-
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sának szenvedése nyilván való, elsoványodík a' t e s t , 's
a' legtsekélyebb testi mozgások után is nagy elgyengülést érez a ' b e t e g ; továbbá nyelve száraz, szomjósága
nagy , vizellete vereses, sárgás, és annak felső színén
valamelly fényes hártyátska látszatik. Felette nevezetes
ezen nyavalyában a'-sokszor jelen lévő taknyos állapot,
melly a' takonynak a' száj' üregében, a' lehellés' orgánumaiban, és a' belekben nagyobb mértékben való ciszvegyűlése, és pökés vagy szék által való kiüresítése
által nyilvánozza magát, sőt a' kiüresített vérben is
vétetnek észre annak nyomdokai. Nevekedvén a' nyavalya , a' mi a' hideglelés' kifejtődzése' i4dik napjától
fogva a' 28(likig szokott történni, a' gyengeséggel együtt
nagyobbodnak az ideges jelenségek ; morgó félrebeszéllés jelenik meg (noba sokszor egészen a'halálig eltart
az eszméló'dés' épsége) ; az érverés szaporábbá, kissebbé,
's alig észrevehetővé válik; nagyobbodik-a' szorongattatás; hozzá járnak külömbféle görtsök, tsuklás, inrángatódzások, prüszszentés, pehelyfogás, 's végtére,—
minekntdnna a' nyavalya húsz, hármintz, ötven vagy
töhb napokra terjedvén , hoszszabb ideig való tartása kipótolta volna az ideges jelenségek' tsekélyebh számát
és fontosságát, •— következik a' halál.
•

104.

Az Ideg-hideglelésnek tartása felette külömböző , 's
ugyan azért nehéz azt általjában meghatározni. A' mint
az említettekből (101—103. §.) világosan kitetszik, az
igen forró, vagy gonosz indúlatú Ideg-hideglelés tsak egynehány napokra, sőt 24 órákra i s ; a' forró egy, két
vagy három hetekre; a' lassú, -vagy hoszszas pedig -20,
•30, 50 napokra, sőt többekre is szokott terjedni. Mennél szembetűnőbb a" felemelt érzékenység, és izgathalóság: annál kevesebbé állandó , és egyforma a'jelenségek' folyamatja , mellyek estvéli órákban súlyosodván,
'

*
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•à' reggeliekben enyhülnek, sût nappal is felette vdltoznak ; ha pedig a' lomhaság feljülludadó : tsekélyebb i('
jelenségeknek változósága. — Midőn a' lassú ideges hideglelésekben alábbhagynak a' jelenségek; az illy alább,
hagyások a' félbehagyásokhoz sokszor annyira közeliién.ek, hogy lia az Orvos nem eléggé vigyáz, a' nyavalyát
könnyen félbehagyó hideglelésnek tarthatja,
105.

Midőn az Ideg -hideglelés e g é s z s é g b e megven
által, lassankint enyhül a' tulajdon ideges állapot, CÍ
kissebbedftek>' beteges jelenségek, sőt a' külömbféle
indító okokhoz, és azon eredeti nyavalyának természetéhez képest , mcllyből kifejtődzött az ideges cliaracter,
külömbféle kr. kiüresítések, is jelennek meg. Ritkán hirtelen, és tsaknem mindég léptsó'nkínt történik ezen nyavalyának szerentsés megválása ; némellykor pedig az
ideges jelenségek' súlyosodása előzi azt m e g , melly után .
mély álomba merülvén a' beteg, ebből úgy ébred fel,
mintha újonnan született volna. A' kr. jelenelekhez tartoznak itt különössen a'külső takarékoknak , és a' nyelv, ,
nçk többszöri megnedvesedése 5 többszöri mértéklel es, és
könnyebbítő I z z a d á s o k ; zavaros és könnyű haluványveres, vagy sárgás veres salakot formáló V i z e l t e t ;
kr. H a s m e n é s sem ritka, midőn az Ideg-hideglelés vala' melly gastricus nyavalyából származott. Mennél magánosabb mindazonáltal, és tisztább az Ideg-hideglelés , 's mennél inkább unnak kifejlődése után elenyészett az eredeti
nyavalyának formája, és charactere, annál keves'bó vétetnek észre kr. kiüresítések,'s,annál inkább szinte eloszlató
krisis által (Cris, resolutoria) következik az egészség.
. Sokszor a' következtetett Ideg-hideglelésekben minekaüánna az ideges jelenségek alkalmatos orvoslás állal
elháríthattak volna ; az eredeti nyavalya felveszi előbbeni
formáját.,
's folytatja tulajdon folyamatját. egész a'
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megválásig. — A' sokáig tartó Ideg - hideglelésnek az
egészségbe Való általmenetele felette lassú, 's akkor lehet
azt reményleni, midőn megnedvesedvén a' beteg'nyelve
és bőre, az érverés egyszersmind teljesebb, és erősebb;
midőn a' vizellet tzilrom-színű, sárga, és az edény' feneke
felé szálló felhőIskét m u t a t , 's midőn szinle homokos,
és sós szemetskék lepik be az éjjeli edények' o l d a l a i t , —
mëllyek után közönséges enyhítő izzadás szokott következni. Általjában a' lábadozásnak időszakaszában sokáig
viszsza marad a' tagoknak reszketése , és az érzékeknek
tompasága.
Az Ideg-hideglelés, tökélle Lien megválása után, kt'ilömbféle n y a v a l y á k b a mehet álLal. Ulyenek: a ' r o t hasztó hideglelés 5 a' hoszszas ideges nyavalyák , a' búskomorság, a' vakság , a' nehéz liallás, à' siketség, a'
chronicus főfájások, a' gyomorgőrls ; a' leLételek, a'sorvadások 's a' t. A' sokáig tartó Ideg-hideglelés sokszor
félbehagyó hidegleléssel, daganatokkal, és" vízkórsdggal
végződhetik.
Némellykor az Ideg-hideglelés már-az első napokban
h a l á l o s álomníal végződik; máskor a' kimeiútetett
erők' , és a' nedvek' feloldott állapotjánák jelenségei
szinte lassankint oltják ki az életet ; többször rángatódzások, és görtsök közÖLt történik a' halál ; végtére gyakran
az Ideg-hidegleléshez járúlt, vagy azután viszsza maradott
nyavalyák által lesz halálos ezen nyavalya.
A' holt testekben semmi sem találtatik, a' mi az
Ideg-hideglelésnek legközelebb való okát felvilágosítaná.
Őrizkednünk kell tehát, ne hogy.minden kiilömböztelés
nélkül a' nyavalya' okainak tartsuk némelly a' bontzolás által felfedeztetett rend ellen valókat, millyenek: a'
vérnek az agyban való öszvegyűlése ; valamelly savós
nedvességnek az agy-gyomrokba való kiöntődése, 's a ' t .
mellyek sokszor következései, vagy mellékes öszveszüveLtelései az Ideg-hideglelésnek.
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106. §.
Az -Ideg-hideglelésekre való h a j l a n d ó s á g vagy
eredeitiképen vagyon jelen, vagy a' szülés után kiilömbféle. gyengítő ártalmak által szereztetik meg, és a' testnek finomabb alkotásában , az Idegek' gyengeségében, és •
nagy mozdíthaLóságában helyheztelik. Ugyan azért ezen
hideglelésre különösen hajlandók az érzékeny, az éles
eszű, a' tudós, a' lép - és méh - kórságban szenvedő emberek, az aszszonyok , 's mind azok , a' kik nyavalyák,
gyengítő kiiirésílések 'a a' i. által igen elgyengültek.
Sokszor a' nyárnak felettébb való melegsége, és a'levegőnek eddig nem elegendőképen , esmeft különös alkotása 1
szinte járványos hajlandóságot nyújt az ideges hideglelésre, a' minek/következésében más nemű hideglelések is
könnyen felveszik az .ideges charactert,
• Áz i n d í t ó o k o k h o z tartoznndók : l) A' l e v e g ő d n e k tulajdon honni, és járvány alkotása. Mert nem ritkák
a' nieleg's egyszersmind nedves éghajlatokban, ós a' posványos tájékokban a'honni y az igen meleg, és nedves ídöjáráskor.pedig, a'nyári időben, a'nem igen kemény télben
a' járvány Ideg-hideglelések. Nem külömben ide számláltatik a' külömbféle kigőzölgéselckel megfertőztetett levegő, 2) Á' gyengítő Y az izgathatóságot, és érzékenységet nagyobbító l e l k i i n d ú 1 a t o k , ú. m. az állandó
bú, és gondok, a' be nem teljesedett reménység, a' megsértetett betsűletérzés, és nagyravágyás, a' szerentsétlen
szerelem, a ' s z o m o r ú s á g a ' h a z a v á g y á s •'s a' t. 3) A'
rosz minémüségű, megromlott, ízetlen, és nem elegendöképen tápláló e l e d e l e k , az élelemnek fogyatkozása.
Innét a' drágaságnak, és az éhségnek idejében uralkodó
Ideg-hideglelések. 4) A' testnek, és léleknek felette való
m e g e r ő l t e t é s e , ú. m. az állandó gondolkozás, a'
tanulás, az éjlzakázás's a ' t . 5) A' testnek táplálására
rendelte te LL állati nedveknek k i ü r e s í t é s e , ú. m. á'
fontos vérfolyások, a' bővebb havitisztúlds, az erősebb
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fejéi-folyások, és hasmenések, a' mag-téko'zlás , akár
közösűlés , akár örxferlőztelés által '9 a' t. 6) Leggyakrabban a' más egyéb oharaclerű, vagy nemű h i d e g l e l é s e k szolgálnak okokúl az Ideg-hideglelésnek kifej Lődzésére, a' mi a' megválás' időszakaszában történik, midőn
a'krisis tokélletlen, és a' kritikus /kiüresítések nom elegendő mértékben, vagy alkalmatlan^útakon jelennek meg;
's ugyan azért a' nyavalyának szerentsés megválása , és
kissebbedésè helyett a' feljebb leírt ideges állapot l'ejtődzik ki. Megesik ez nevezetesen, ha a' fcHfcUchb való
ei'ők elegendöképen le nem alatsonyítatnak, az elnyomattattak meg nem szabadhatnak, az elegendők pedig fen
nem tartatnak; ha a' lealatsonyítatott erők is gyengítő
szerekkel orvosoltatnak ; ha nevezetesen a' hánytató, a'
hashajtó szerek, vagy a' vérkiűresítések az elnyomattatott erők'álla pótjában elmulasztaluak, vagy ha azok
nem annak idejében, vagy alkalmatlan mennyiségben használtatnak; végtére ha a' nyavalyának lefolyása alatt az
említetett (l—5.) ipdító okok xníveltck a' betegre. 7)
Némely hidegleléseinek t u l a j d o n időszakaszaikban jelenik meg az ideges character, mint a' ragadó typlxusban;
némelly nyavalyákban pedig ú, m. a' forró bői-kiüté, sekben, a'gyermekágyas hideglelésekben 's a' t. tulajdon hajlandósúg vétetik észre az ideges ch'araclernek
felvételéi-e.
Kitetszik ezen előszámlált o k o k b ó l h o g y ezek tsaknem ugyan azok, a' mellyek" rothasztó hideglelést okoznak. És valóban egyedül a' belednek különös hajlandóságától , 's az ártalmas Lefolyásoknak' tartósságoktól,
fontosságoktól, és számoktól,függ vagy az Ideg- vagy a'
rothasztó hideglelésnek kifejtődzése.
'

- ,

:
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Minthogy az Ideg-hideglelésben fontos, és nevezetes életmíves munkáknak végbevíLelére szolgáló rendszer
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szenved j az közönségesen véve veszedelmes nyavalya
mi abból is világos, hogy nem lévén egyenes orvosló
módunk az Ideg-hideglelés' természete ellen, mind eddig
tsak. olly orvoslással kell megelégednünk, melly ezen
hideglelésnek külömbféle Jelenségeitől függő forradj«
ellen igazi ta tik.
Annál nagyobb pedig a' veszedelem ÖZ Ideg-hideglelésben, mennél nagyobb a' gyengeség, és mennél több'a
fontosabb gyengítő , és más egyéb kedvetlen befolyások,
muakdlkodtak a' nyavalyának kifejLödzésérc , millyenek«
a' -betegnek gyenge test-alkotása ; az előrejárt chronicus
nyavalyák ; a' vérkiüresítések ; a' gyengítő lelkiindíílatok;
a'szükséges orvoslásnak elmulasztása ; az eddig alkalmaztatott ellenkező orvoslás,
•
Ezen hideglelésben vagy semmit, vagy igen keveset
lehet a' természetnek kritikus törekedéseire bízni, Kön?
nyen felette valókká válnak a' kritikus kiüresítések} V
a' kritikus napok is igen bizonytalanok..
Veszedelmes, sőt nem ritkán huldlos az Ideg-hideglelésnek más orgánumok5 vagy rendszer-ek' szenvedésével
való öszveköttetése, vagy öszveszöveltetése. Azért nagy a'
veszedelem, há a g y - , t ü d ő - , hél- 's a5 t, gyúladds, ha
epés-, vagy rothasztó, vagy gastricus állapot vagyon egyv
szersmind jelen.
Kedvetlen Eló'remondásra mutató jelenségek : az eszmélödésnek állandő távulléte; a' szünet nélkül való, és
állandó félrebeszéllés ; a' pehely-fogás; a' tsuklds ;, a'
görtsökj a' rángatódzások ;. a' hasnak íelpuffadása ; az
erős hányás és hasmenés, a' nélkül, hogy tiszldtalanságok üresítetnének ki; a' nagy nyughatatlanság; az igen
száraz, reszkető, merevedi, és veres nyelv szomjúság
nélkül; az artzvonásoknák rendkívül való elváltozása,
's a' t. — Némelly zárízmoknak szélüléses állapotja , és
a' nedvek' eloszlásának, vagy is a' rothasztó characleruek az ideges hidegleléshez járuló jelenségek nem enged?
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nek kedvező előremondást, sőt bizonyos környülállások
közt a' közelgető halálpa is mutatnak.
Legveszedelmesebb , és tsaknem mindég halálos à' gonosz indulatú
Ideg-hideglelés.
Az egymással ellenkező Jelenségek, úgymint : a' rendes érverés nagy gyengeséggel, a'hideglelésnek fprrósága'
a' vizelletnek halavány színével,. és a' szomjúságnak híjjánosságáyal 's a' t. mindég veszedelmesek. Ezen hideglelésnek szerentsés vagy szereDtsétlen lefolyásába nevezetes befolyása vagyon az uralkodó E p i d e m i á n a k ,
melly a' veszedelemre nézve külömbféle indulatú lehet.
Semmi nyavalyában sem olly tsaifák a' Jelenségek
mint az ideges hideglelésben, főképen ha felemelt érzékenységgel , és izgalhatósággal ( E r e t h i s m u s s a f ) jár. Mert
sokszor a' kedvezőknek tetsző jelenségek között is, midőn p. o. az érverésnek, a' vizelletnek, az izzadtságnak
's a' t. minéműsége veszedelemre éppen nem, sőt jobhúlásra mutatnak, hirtelen meghal a' beteg ; ellebben
gyakran a' legkedvetlenehh , és a' bizonyos halált jövendölő jelenségek között kevés órák alatt jobbra fordulván,
a ' n y a v a l y a , felgyógyul a' beteg. Nem ritkán színlelt
halálba esnek az- ezen nyavalyában sínlődő betegek ,
mellyből mindazonáltal alkalmatos orvosságokkal sokszor
az életre viszszá hozattatnak, ésmeggyógyítatnak. Ennél
fogva az Ideg - hideglelésekre nézve nagy vigyázással kell
kimondani a' prognosist, 's meg kell vallani .a', körüllévőknek , melly veszedelemmel fenyegeti ezen nyavalya
minden szempillantatban a' beteget.
Ezen nyavalyának szerentsés kimenetelére mutató
jelekhez tartozandók : a' nyelvnek és a' külső takarékoknak! megnedvesedése ; az, egy er dny os, és páraforma iz^
zadások; a- betegnek vidám, és az egészséges állapothoz közelgető tekintete; a' szemeknek viszszafordúló
fényességek; a' nehezebb hallás ; a' tsendes álom ; a' salakot
formáló bővebb vizelleL; a' tsekély hasmenés; legbizo-
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nyosnbb jövendölőjo pedig a' közelgető egészségnek a '
jobbúlás' tulajdon érzése.
Sokszor a'betegek az Ideg-hideglelés" után mind
testekre inind lelkekre nézve nevezetesen megváltozunk,
Mert vannak p. o.. ollyanok, a' kik az Ideg-hideglelés
előtt'-nagyot hallottak , ez után pedig hallások' épségét
vjszsza nyerték.
Altaljában hoszszabb ideig szokott az Ideg-hideglelés
Után tartani a' lábadozás' időszakasza, 's még sok iáéig
viszsza marad a' viszszaesésre való hajlandóság, sőt lm
alkalmatos orvoslás által el is hántatott a' halál sokszor
el nem lehet kerülni némelly viszszamaradó nyavalyák a t , millyenek : á' nagy gyengeség ; a' tagoknak reszketése; a'hajnak kihullása; a' vizes daganatok;a'sárgaság;
a' hús-komorság; a' has' ürege' orgánuméiban való dugulások, mellyek gyakrabban a' lassú, mint a' forró Ideghidegleléseknek a' következései.
108.

Az Ideg-hideglelésnek orvoslására szükséges l) Az
. indító okoknak , és más egyéb ártalmas befolyásoknak
eltávoztatása; 2) az ideges állapotnak, 's magának a'hír
deglelésnek, és más egyéb veszedelmes jelenségeknek
elmellőzésé ; 3) a' hideglelés' megválásának a' kr, kiüresítésekkel együtt, és 4) a' lábadozásnak alkalmatos
igazgatása.
•
109. §• "
K
,
*'
Az i n d í t ó o k o k n a k , és a' többi ártalmas,
's az ideges szenvedést fentartó, és nagyobbító befolyásoknak eltávoztatása, az Ideg - hideglelésnek orvoslására
egy fő feltétel. Ugyan azért a' fontos vérfolydsok, és
hasmenések alkalmatos szerekkel elállítassanak ; az önfertőztetés, melly oka nemritkán a' nyavalyának, 's mellyel némelly kor a' betegek a' nyavalya' első időszakaszában
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végbo visznek , megakadályoztassak y a' gyengítő lelkiíndúlatok, ú. tn. a' b ú , a' gond, a' szomorkodás távúi
legyenek ; a' szerentsétlen szerelemnek esetében pedig a'
beteg legjobb móddal letsendesítessék 's a' t. így munkálkodván az indító okokra, vagy más egyéb gyengítő
ártalmas befolyásokra: az Ideg-hideglelés á' többi szükséges szerek által könnyebben gyógyítatik meg, 's egyszersmind rövidebb lészen a' lefolyása.
De mivel felette ritkák az eredeti Ideg-hideglelések,
és leggyakrabbak a* következtettek (98. §.) az első jelen?
tésnek beteljesítésére, vagy is az Ideg-hideglelés'okainak
elmellőzésére az is tartozik, hogy mihelyt valamelly más
nemű , vagy characterű hideglelés megválá a' idejében az
ideges characternek felvételével fenyegeiődzik : azonnal
olly szerek használtassanak, mellyek a' szerentsés megválásnak akadályait, és. a' következendő ideges characternek okait elmeilőzik. A' miből kitetszik , milly' veszedelmes légyen a' közönséges ingérlő szereknek áltáljában való alkalmaztatása a' más nyavalyából kifejtődzött
Ideg-hideglelésnek kezdetében, mikor azok sokszor a'
nyavalyát, mint az olaj a' tüzet, tsak nagyobbítják ;
mert ha p. o. az elnyomattatott erőkből származott színlelt (nem valódi) gyengeség okoz ideges jelenségeket, a'
nyavalyának természetéhez, és az erők' szabad munkálkodásainak külömbféle belső, vagy külső akadályjailioz
képest külömbféle orvoslás is lészen szükséges. Nevezetesen, ha valamelly helybeli gyúladással öszvekötött gyúlasztó characterű hideglelésnek, és a' közönséges vagy
helybeli bővérűségnek esetében a' szükséges vérkiüresítések elmulasztása miatt nem ritkán az erőknek lankadtságdval öszvekötött ideges jelenségek fejtetnek k i , mellyeket az erők' elnyomattatott munkálkodásának, nem
pedig azoknak valódi fogyatkozásának tulajdoníthatni :
az érvágások, vagy a' helybeli vérkiüresítések olly hasznosak , hogy már a' vérfolyás alatt is nagy enyhülést,

m
és szinte felélesztést érezvén a" betegek, elenyésznek az
ideges jelenségek, 's már eredetében is megfőj tátik az Ideghideglelés. - - Valamint 'a' vérkiüresítések a' gyúlasztó, úgy
a'hánytató szerek a'gyomor-hideglelésekre nézvo az elad
jelentésnek beteljesítésére, az az a' következtetett ideges
cliaracter' kifej tődzésének eltávoztatására szolgálnak, midon t.i. a'gyomornak tisztátulauságok által való megLer.
keltetése, vagy ezeknek rosz 's szinte mérges minémüsége
az erőkét felette Ibalatsonyítják, és ideges jelenségek^
okoznak. Sokszor a' tisztátalanságoknak okár mesterség,
akár a' természet'ön tehetségével történt okádás által való
lciüresílése után, elenyészik a' gyomor-hidegleléshez járuló
ideges character, ;vagy ez könnyebben túvoztatik el
az alább említendő szükséges orvosságok által. — így
vagyon a' dolog a' belekben lévő tisztátalánságokra nézve
is, mellyek gyenge hashajtók által mellőztetnek el, noha
ezek sokszor nein olly gyorsan okoznak könnyebbülósl,
mivel kétségkívül a'tisztátalanságoknak egy része a'testbe
felszívattatván, már nevezetes változások történtek az
egész Ideg-rendszerben, 's ekkor annál inkább más utakon történt kiüresítések is elősegítik a'nyavalyának meg.
válását. — Minthogy pedig legközönségesebben a' külső
takarékoknak az azokat érdeklő külső testek eránt való
rendetlen aránnyok, vagy is a' külső bőrnek megakadályoztatott mUukája (a' megakadályoztatott kivizzadás)
miatt fejtődzik k i a' következtetett ideg-hideglelés;
a' bőrkigőzölgést előmozdító szerek,ia* nyakszirt' üíjékdra,
a' lábikrákra 's a' t. alkalmaztatott ihus tár-kovászok, ós
hólyaghúzók ; belsőképen pedig mondola - fejeiben a'
kámfor kissebb adatban sokszor, 's nevezetessen a' katarhalis, a' rheumatica 's a' t, hideglelésekben hátráltatják
az ideges characternek tökélletes kifej Lődzésót. — Àz első
jelentésnek beteljesítésére tartozandó tehát az eredeti
nyavalyának alkalmatos orvoslása, és az ideges állapotnak már, kifejlödzcséboii való megfojt{ísa, a' uii annál
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szükségesebb, mennél nehezebb a' mér tökélletesen kifej»
, tődzött ideges, characLert elhárítani;
"

V

110.

IIa az első jelentésnek beteljesítése nz ideges charactor' kifejtődzésének elmellőzésére nem, volt elegendő'.,
sőt ha már ki is fejtődött az Ideg-hideglelés : a' m á s o d i k J e l e n t é s n e k kell eleget, lenna, a z a z , orvosolni
kell az Ideg-hideglelést, az ő fontos,és veszedelmes Jelfenségeivel együtt. De nem kevés nehézségekkel vagyon
öszvekötve ezen munka; minthogy nem esmérvén eddig
tökélletesen az Idegrendszernek rendes munkálkodását ,
az Ideg-hideglelésnek belső természetét sem esmerhetjük
meg. Minél fogva áz Ideg-hideglelésnek orvoslásában tsak
ollyan orvosló módhoz tarthatjuk magunkat, melly a*
józan tapasztalás szerint leghasznosabb, és legfoganatosabb ; 's ugyan azért szemügyben tartván az érzékenység'
és izgathalóság' állapotjának módosítását, a' riyavalyának
lefolyása' módját, a' véredényekben lévő ^izgatásnak gradusát, annak az ideges állapothoz való nránnyát, és az
egyes íontosabb jelenségeket: a' második Jelentésnek beteljesítése abban áll, hogy a' magat nyilvánzó valódi
gyengeség, és az Idegrendszerben levő rendetlenségek,
elmellőztessenek, 's némelly egyes beteges jelenségek elhárítassanak.
m - iAz Ideg-hidegleléssel járó gyengeségnek, és az Idegrendszerben lévő rendetlenségeknek elhárítására, vagy
is magának az Ideg-hideglelésnek orvoslására szükséges
az erőknek felemelése., és a' felerneltteknek fentartása.
Melly tzélra az ösztönöző, és erősítő orvosló mód alkalmatos (45—49. f ) .
De noha azon szerek, mellyek az Ideg-hideglelésben fő hátha tóságúak, általjdban az ösztönözök'neméből

vételnek J azoknak választásában mindazonáltal a* nyavalya' gradusán kívül fó' dolog a' gyengeségnek módosítására , nem külőmben a' hideglelésnek lefolyására, és
eredetére figyelmezni, az az megfontolni, vallyon fele m e l t vagy lealatsonyítatott érzékenységgel, és izgathatósággal jár e a' nyavalya ? forró c vagy lassú a' lefolyása? 's végtére eredeti e vagy következtetett?
112.
Ha az Ideg-hideglelés felemelt érzékénységgel, és
izgáthatósággal jár : olly ösztönöző orvosságok ! szükségesek, mellyek áz érzékenységnek, és izgathatóságnak
felemelése, vagy a' véredények'izgatásának nagyobbítása
nélkül tsekély , és alkalmatos ingerléssel erősítik az Idegrendszert. Hlyének a' székfüvirágok,
a' Méh, - a' Fodor
Mentafű (melissa, menta crispa), az orvosi gyakoriké,
a' Hódony,
a' Kámfor igen tsekély adatban, (aura
camphorata) a' Pézsma, a' hólyaghúzók , a' musLdrkovászok, a' mosások, kenetek, klisztirek, Jeles hasznú
itten a' Malier' savanyú
nedje.
A' tompító szereket, nevezetesen az Ópiumot, mûlyet BROWN' követőji annyira ditsértek az Ideg - hideglelésnek orvoslásában , töhb józan orvosoknak példdjok
szerint nem javasoljuk , kivévén némelly veszedelmes
jelenségeket, ú. m. az pkádást, a' hasmenést, a' hasrágást, az álmotlanságot, a' fontosahb görtsöket, ha ezek
nem függnek a' béltsatorndban lévő tisztátalanságoktól,
vagy más egyéb materialis okoktól, és más orvosságokkal
nem távoztathatnak el. ílly esetekben az Ópiumból egy
gránnak negyed része adatik, négyszer vagy legfeljebb
hatszor napjában, melly hasznosan köttetik öszve olly
szerekkel, mellyek annak szinte mérges tulajdonságát
mérséklik, millyenek: a' hánytató gyökér, (Had. Ipccacuanhae), a' "Pézsma 's a' t. Mivel pedig a' tompító
szerek sokszor igen hamar kimerítik az Idegek' lehet-
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ségét, és lomhaságra változtatják «' felemelt izgathatőságot: azokkal nagy vígyázással kell élni, 's félbe kell
hagyni, a' velek való élést-,' mihelyt tzélját elérte az Orvos.
113. §.
A' tompasággaljáró Ideg-hideglelésben a' seb essen
mívelő ösztönöző szerek, ha tsak nagyobb adatokban nem
nyúj tatnak , keveset használnak ; mert a' külső ingerekre
itt lassan történvén a' viszszahatás : az élesebb', és mélyebben beható ösztönöző szereket kell alkalmaztatni.
Minéí fogva hasznosak itt a' hánytató orvosságai,
a'
Kámfor nagyobb adatban, áz illatos gyökerek, ú, m.
A' Kálmos, a' Kappanór, az Angyal, a' Kigyógégegyöhér 's a' t. továbbá az édesitetett ásványi savai, az
Êgényeh (Naphtae), a' száraz, és olvasztott
kozmaolajos . szénsavas hugyag (a' szarvas-szaru só , és léi,
Sal., et Spiritus Córnu Cérvi) a' szálló állati olaj, a' Villó%
k ü l s ő k é p e n a' hólyaghúzók, a' mustárkovászok, az
ösztönöző, klisztirek ,,"a' mosások, kenetek , ferdők.
A ' forró Ideg-hideglelésnek mérsékelt folyamatjában,
valamint a' lassú lefolyásúban .is hathatos orvosság a'
Kin a.
• .

114.
Az előhh (112—113. §.) említetett szerek' hasznár ó l , cs alkalmaztatásáról, azokon kívül, mellyek a'
rothasztó hideglelésről való tanításban mondattak, különösen e' következendőket szükséges Ludni:
1. A' Hánytató orvosságoksokszor
meggátolják az
Ideg-hideglelésnek tökélletes kifejtődzését (109. §.) vagy
annak magasabb gradusra való emelkedését; mert azok
által nem tsak a'talám jelen.lévő tisztátalanságok kiüresílctuek, hanem az idegek 'megrendítetvén szinte megváltoztatnak belső indúlatjokra nézve. Valóban nem gyengítik a' hánytatok az,Ideg-hideglelésben szenvedő beteget
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o'- mint né m cil y ele azt hibásan vélik, sőt inkább, lia mór
több napokig tartott is a' hideglelés,megújítják az erőltet,
előmozdítják a' börkigőzölgést, és megszabadítják az idegeknek elnyomatta!ott mnnkájit Annál hasznosabbak pedig azok;mennél előbb használtatnak, 'sha nem mellS,zik is el az ideges szenvedést tökéllé lessen, még is annál
bizonyosabb haszonnal alkalmaztatnak ntánnok a" többi
szükséges ösztönöző szerek ; e l l e n j e l e n t e tnekmindözőnáltal , ha minden gyo'mor-tiszlntalanságok nélkül jelen vagyon a' fő felé való vértódulás. Hogy pedig azok által
a' számosabb , és gyengítő higszékkiüresílések elkeríthessenek, a' hánytató gyökér rendeltetik magánosan (XIV.)
vagy kevés hánytató borkővel öszvekötve (XV). Leghasznosabbak a' hánytatok a' tompasággal járó Ideg-hideglelésekben.
,
2. Haller' savanyú nedje, különös hathatósággal
-bír, a' véredényekben , és az Idegekben való lelemelt
érzékenységnek lealatsonyításáya : azért is az I;leg-hideglelésnek tsekélyebb gradusában", 's ha felemelt érzékenység, és izgathatóság vagyon jelen, hasznosan adatik orvosi gyakorikéból- készült forrózattal öszvekötve, (XVI.)
melly orvosság sokszor a' nyavalyának tökélletes meggyógyítására elégséges. De külömben is a' többi"jelentett
orvosságokon kívül italúl adatik, vízzel, és Málna-szörppel keverve. (XVII.)
3) A' Kámfor,
az Ideg-hideglelésnek mind a' két
módosításában felette hasznos. A' tompaság' állapotjában
nagyobb adatban élesztő ; a' felemelt érzékenységnek olly
esetében, melly a'tonipasághoz közelget, 's mellyben
nagy mozdíthatóság , félrebeszéllés , nyughatatlanság,
• forróság, kitsiny, szapora, és feszes pulsus van jelen:
ezen orvosság tsekély mértékben adva, igen hasznos , cs
szinte hívesítő.
4. A' KappanÓr' gyökere forrózat, a'
virágjai
pedig főzet-formában rendeltelik a' lomhasággal járó
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Ideg-hideglelésbennevezetesen ha a' fő kábult ; ha j elheli
hideg, és ragadó izzadság lepik meg a' testnek némelly
részeit; ha a' nedveknek a' fő felé való p a s s i v u s tódulásdt az álmossághói, és gutaütéses állapotból gyaníthatni; 's végtére ha jelbéli hasmenések vannak jelen/
Könnyen, tmdorodást, és hányást okoz ezen-orvosság, a'
mi annak további használ tatását meg is gátolja. Más ösztönöző szerekkel öszvekötve két Drachmától félUntziára
rendeltetik (XVIII.).
,•
5. Äz éclesítetett ásványi sav ah , és az Lgényekf
különösön a' hénégény, az etzetègêny,
a' Tsénégényes
Léi, (Jö, M. Hoff.) a' fojtó égényes Léi, (Spir, Nitrí
dulcis) 's a' t. sebesen, és hathatósan munkálkodnak, 's
Ugyan azért nem alkalmatosak, ha nagyobb érzékenység
és izgathatóság vagyon jelen a'véredényekben, minthogy
a'• forróságot nagyobbítják, és könnyen jelbélí izzadásokat okoznak; ellenben igen hasznosak a' nagy gyengeségnek , és, a' tompaságnak eseteiben. Mivel pedig foganatjök tsak rövid, ideig t a r t : rövid idő közök után
kell azokat adni. Ezen szerek fél scrupulustól kezdve egy •
egész, vagy másfél, sőt két scrupulusig is rendeltetnek
keverék-formában. -— Az Ltzetégény, melly magák kellemetes illatja 's íze által külömbözteti, oll"y betegekre •
nézve alkalmatos , a ' k i k külöm ben utálják az orvosságokat. Tizenöt tsepptől harmintzig rendeltetik.
Hasonló erejű a' jó Por, melly ha egyszersmind édes,
az erőknek 'felélesztése mellett tápláló erővel is bír. '
Alkalmatosak a' Rhéntisi, a' Somlai, a' Pesti Kőbányai,
a ' T o k a j i 's t. e'féle borok, A' szegényebbeknek vizet
adunk italúl , pálinkával elegyítve. Ártalmas mindazonáltal a' bor , ha helybeli vértódulások vannak, jelen,
's ha olly mértékben adatik a' betegnek, bogv az meg
is részegedhessék , főképen ha nem volt az előtt a' hórlioz szokva. Az iszákosoknak nagyobb mértékben is meg
lehet engedni a'bort ezen nyavalyában, ha az jelentetik.
I.
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6. Az Ahzênsctvas hugyag (száraz repülő bÜzsL
Alcali volatile siccum) az olvasztott,
és száraz log,,
maolajos szénsavas hugyag (spiritus, et sal. Cornu
cervi), a' kpsmaolajos gyántár savas hugyag, (p.
quqr cornu cervi succinalus) a' szálló állati olaj, 's a' t.
( XIX. ) jeles orvosságok á' lomliasággal járó fontossabb Ideg-hideglelésekben, nevezetesen , ha glilaűtéses
álmosság, állandó félrebeszéllés, tsuklás, reszketés, pehely-fogás, a' zárizmoknak szélütéscs állapotja, 's rángatódzások vannak jelen ; ha a' külső bőr száraz, és más
szerek' liasználtatása utári' áz alig nedvesedik meg; ha
viszszáverődött bőrkiütés oka a'" nagy gyengeségnek.
7. A' Pézsma az Ideg-liideglelés' orvoslására a' leghathatósabb szerek közzíil való. Jeles a' haszna, hagcirtsös állapot, ha kitsiny, gyenge, és félbehagyó érverés,
ha a' végtagoknak hidegsége, ha viz-színü 's görtsös
vizellet, ha rövid és görtsös lélegzetvétel, 's ha az agy'
szenvedéseinek , és a' mély álmosságnak Jelenségei vannak
jelen. Fájdalom, hogy ezen orvosság közönségesen tsak
igen későn, vagy nem elegendő mennyiségben használtatik , a' mi azt okozza , hogy sokszor semmit sem használ,
és a' nem-orvosokbon azon előítéletet gerjeszti fel, hogy
bizonyosan megbal a' beteg, mihelyt már a' Pézsma
rendeltetik; a'"betegben pedig ugyan ezen előÍLéleLhöl
származott félelem miatt az többet árthat, minisem használhat. Rendeltetik , porformában (VI.) és keverékben az
szarvas sza7-u sóval (VII.)
•
8. A' Vilióra (Phosphorus) nézve , mellyet sokan
dítsérnek az ideges tompaságban , de mellynek használta Lását legtöbb józan tapasztaláséi 's lelkiisméretű
orvosok nem is javasolják , másokkal azt mondhatom,
hogy annak használása után meghalt testek' bontzolása
által, a' gyomor vagy a' belek mindég kilyuggatva , és
fenés foltokkal teljesen találtattak. Minél fogva annak
rendeltetését a' betegnek akármelly állapotjában semmi-
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képen nem javasolhatom, 'skövetkezésképen el is hallgatom annak használtatása' módját.
9. Az ö s z v e h u z ó é l e s s z e r e k közül, főképen
a'hánytató gyökér használtatik , midőn t. i. tompa gyengeség külörabözte ti az Ideg-hideglelést ; annál hasznosabb
pedig az, ha egyszersmind fontos hasmenés is gyengíti
a'beteget. Forrózat- formában adatik, melly 1 Scrupulusból készítetik 8 XJntziára, más egyébb izgató o r vosságokat is hozzá adván. — Gyakrabban használtatnak 1
az élés szerek k ü l s ő k é p e n , mert izgatván az Idegek'
végéit, nem tsak levonattatást (revulsio) okoznak a' szenvedő részeki-ől ; hanem, elosztván egyszersmind az izgatást az egész Idegrendszerre, a' lankadt, és tsaknem elenyésző életet hathatósan felelevenítik. Illy tzélra szolgálnak. a' h ó l y a g h ú z ó k , és a' m u s t á r k o v á s ' z o k
(IX.) Mennél előbb alkalmaztatnak pedig ezek, annál
többet használnak, sőt nem ritkán egyedül ezek által is
meggyógyítatnak a' kifej tődzésekben lévő Ideg-hideglelések , »vagy legalább a' nyavalyának rendesebb lefolyását
hathatósan eszközlik, főképen ha mindég más, 'és más
helyre szorgalmatosan alkalmaztatnak. Fő hathatóságúak
a' hólyaghúzók a1 lomhaságnak esetében : mert ha belső '
orvosságok -által aiig emeltetik fel az érverés , azt sokszor
a' hólyaghúzó viszi végbe, 's azoknak munkálkodását elősegíti ; de a' felemelt érzékenységgel, és izgatkatósággal járó
gyengeségben is hasznosak ezen külső szerek, minthogy
azok által, az a n t a g o n i s m u s ' törVénnyei szerint,
az ártalmas ingerek szinte elvonattatnak. A' gyengeségnek e l ő b b i módosításában mindegy, akár hová alkalmaztassék a' hólyaghúzó , és a' muslárkovdsz ; az u tó bh i b a n pedig az agytól való távulabb részekre, ú . - m .
a' lábikrákra 's a' t- kell azokat alkalmaztatni. Tsak
addig maradjanak a' hólyaghúzók alkalmaztatva , míg
veres foltot, nem pedig míg hólyagot húztak,; a' m'í
közönségesen három, vagy négy óra alatt, de némelly
'
*
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betegekben, ,'s a' tompaságnak kiilömbféle gradusákn
előbb vagy később is •történhetik meg. Hogy a' nagyobb
tompaságnak esetében annál hamarább munkálkodjanak
a' hólyaghúzók, vagy a' mns tárkovászok : azon helyet,
mellyre alkalmaztatnak, előbb kevés etzettel meg kell
dörgölni. Legközönségesebben használtatik a' mustár magp o r , etzettel'vagy közönséges kovászszal keverve, vagy
ezekhez erősebb foganat végett reszelt tengeri hagyma,
vagy fekete borsó, vagy pedig gyötóbér-por adatik; a'
lomhaság' legnagyobb gfadusában tüzes vassal is égettetik
a' b ő r ; mint házi, orvosság ajánlható a' még meleg friss
kenyér, melly tüstént veres foltot okoz. — Méltó cmlí- '
leni a' hólyaghúzókra nézve, hogy az azokban foglalt
körösbogár-por miatt sokszor a' vizeilés megakadályozl a t i k , a' mi Jsdmforoa mondola fejettel (XX.) niellőztctik
e l , vagy pedig el is keríthetik, ha a'hólyaghűzókat tiszta
mustár-ko vászszal felváltva használjuk ; a' mi annál nagyobb figyelmetességet érdemel, mivel a' hidegleléses
álmosság által meglcpettetett betegek könnyen elfelejtkeznek a' vizellésről, 's gyakran nehezen is üresítik ki
a' vizelletet.
10. A' F e r d ő k , mellyek az Ideg - hideglelés' orvoslására jelentetnek, vagy lágymelegen, vagy hidegen
használtatnak. A' l á g y m e l e g f e r d ő k valóban az
enyhítő, és a' görtsöket tsillapító szerek közzűl valók,
's ugyan azért a' felemelt érzékenységgel, és izgalbalósággal járó Ideg-hideglelésekben hasznosak, nevezetesen ha
kjtsiuy, számos, és görtsös az érverés ; ha fontos a' félrebeszéllés; ha erős főfájás, és álmatlanság vagyon jelen;
ha a'nyelv, és a' külső takarékok szárazak ; ha ezen orgánumban krisist várhatni izzadás vagy bőrkiüLés állal.
Közönségesen ugyan legalkalmatosabb a' ferdőnek mérséklete REAMUK.' hévmérője szerint a' 24dik, és 28dik
gpadus közt ; mindazonáltal azt pontosabban határozza
a' beteg' érzése, mint a' béviuérő. Addig maradjon
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pedig a* beteg a' ferdőbcn, míg abban jól érzi magát.
A' lomhasággal járó Jdeg-hideglelesben nem javasolhatni
ezen lágymeleg ferdoket, mivel itt nagyobbítják a' gyengeséget. — A' h i d e g f e r d ő , vagy is inkább a' hideg
vízzel való megöntés, hatalmas orvosság az Ideg-hideglelés ' gyógyí tására ; de m-in lhogy kiválik épen azon Ideghideglelésekben hasznos, mellyek ragadvány által hozatta tnak elő ; azért ezen szerről alább, a' r a g a d ó T y p h ú s r ó l való tanításban fogunk szóllani.
, 11, Midőn a' beteg nagy gyengesége miatt ferdöbe
nem helyheztelhelák , lágymeleg vizzel való m o s á s o k
használtatnak, mellyek kipótolják a' fei-dőket. De k ü lömben az , élő tehetségnek. felemelése végeLt, illatos f ü vekből készíleLett forrózatokkal, borral, kámforos, és
illatos Léllel, etzettel 's a' t. való mosások is használtatnak , sőt az e'féle nedvek a' testnek külömbféle részeibe,
<sr
nevezetesen a' hátgerintzbe, a' végekbe vastag posztóval
be is dörgöltetnek ; a' mi által a' külső takarékok'
munkája is helyre állítatik.
115. § . . .

,

Az Ideg-hideglelés' orvoslására szükséges orvosságok'
választásában e' következendő regulákat kell megtartani :
1. A', felemelt izgathat ósággal járó Ideg-hideglelés' orvoslásában mindég szemügyben kell tartani annak eredeti
formáját , melly ritkán enyészik el olly tökéletesen, hogy
tiszta lenne az Ideg-hideglelés. Midőn p. o. a' gyúlasztó
characterű, vagy gyomor-hideglelésből fejtődött ki az
ideges character: a' vérkiüresítést, és a' hashajtókat ugyan
azonnal félbe kell hagyni, mihelyt a' valóságos gyengeségnek előljáró jelei mutogatják magokat; mindazonáltal
.az els.ő esetben a' hívesítő italok, a' m á s o d i k b a n
pedig a' mértékletes székkiiiresítések el ne mnlasztassanak.
A' k a t a r r h a l i s hidegleléshez járúlt ideges character,
a' jelentelt ösztönöző orvosságokon kívül főképen meg-
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kívánja a' szabad börkigőzölgésre való figyelmetességet,
valamint az ösztönöző szereknek ollyanokkal való öszveköttetését is, mellyek a' lehelés' életmíveinek lukonyhártyájira különösen munkálnak , millyenek : a' só savai
hugyag (ri büz-só, Sal. ammoniacus) , Minderet'
Lelje,
's a' t, ; itt a' hólyaghúzók , 's a' lágymeleg vizzel való mosások is hasznosak. Midőn az E p e - h i d e g l e i é 8 veszi fel
az ideges charactert, tekintvén egyszersmind a' májnak
szenvedésére, és. az epének rendetlen elválasztására, a' jelentett'ösztönöző orvosságokkal hasznosan költe tik öszve
dPitypang {Oroszlány fog, Taraxucum), dRhabarbara,
's más e'féiék. A' t a k o n y - h i d e g l e l é s b ő l kifejtődzött ideges állapotban pedig különösen d kappantír, az angyalgyökér,
büzsóval szükséges.. A' Szeneqa gyökér,
az Ammonya
mézga gyanta
(gumini
ammoniacum), az ánizsos hngyag Léi (spir, salis amm. ,
anis.) a' tüdő-gyúludással öszvekölött ldeg-hideglelésbeu
a' többi üszlönözőkkel jeleuleluek 's a' t..
2. Az Ideg-hideglelés' orvoslásában fő mestersége az
Orvosnak, a' szükséges öszLÖnük' mennyiségének olly
meghatározása, melly a' lankadLélel' felemelésének pontosan megtelel. De ez a z , a' mi felette nehéz, ós a' mit
bizonyos regulák alá venni lehetetlen, 's a' mi egyedül
a? Orvos'józan okoskodásától, és tapasztalásától függ.
Regulának, lehet, azomban tartani, hogy az E r e Lhism u s s a l járó Ideg-hidegleléshen mindég tsekélyebb, és
kevesebb ösztönökkel kell kezdeni az orvoslást, feljebb
szálván azokkal lassankint, míg az erőknek azon mérsékeld feljülhaladó állapotja nem,, következik , melly
nélkül d kritikus munkák ' meg ne ni történhetnek. A'
lomhasággal járó Ideg-hidegleléshen ellenben az erősebbekkel , és nagyobb adatokban kezdjük az orvosiéit, 's
minékutánna azok által közönséges viszszahatás történt
az organismusban, — a' mit az öregbedelt élet-Leljből
(turgor vitális) az elevenebb, és számosabb árverésekből
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N
's az izmok' erejének nagyobbodásából leliel megesmerni,
— alább kell szállni az ösztönökkel, fentartván a* felemelt erőket tsekélyebh ösztönöző szerekkel, míg .megjelenik a' megvállás' ideje. ,
3. Fő regula az Ideg-hideglelés' orvoslásában, hogy
ugyan azon ingerekkel sokáig ne éljünk, hanem azokat
másfélékkel többször felváltsuk. Mert az Organismus ugyan
azon orvosságokhoz olly annyira hozzászokik, hogy nein
ritkán másféle ingerek, bár tsekélyebh erejűek i s , nagyobb foganattal munkálnak, mint az" erősebbek, mellyek
már hoszszabb időtől fogva használtattak. Ha külömhen
mesterségünk' gyenge alapkövére, és valamelly bizonytalanságra mutat is az orvosságoknak többszöri megváltoztatása : ez az' ideg - nyavalyák' orvoslásában'' kifogást
szenved.
4. Vannak esetek, mellyekben belső orvosságokkal
keveset boldogulhat az orvos , mint p. o. lia a' nyelés
nehéz, vagy tökélletesen meg vagyon akadályoztatva,
ha úlálják 4' betegek az orvosságokat, vagy azokat u'
félrebeszéllés alatt semmi módon nem y eszik b e , ha a'
gyomornak felemelt érzékenysége, és izgathatóságamiatt
az orvosságok' bevétele után azonnal hányás, hasmenés,
gyomorfájás következik , vagy ha azok a' gyomor' lomhasága miatt teljességgel nem munkálnak. Illyénkor egyedül a' külső orvosságoktól lehet várni az Ideg-hideglelésnek jobb állapotra való fordulását ; illyenkor tsak a*
ferdőklől, a' hólynghúzóktóí, a' mustárkovásztól, a' mosátoktól , és az ösztönöző klisztirektŐl lehet jobbulást várni.
. 116. §•
Midőn az Ideg-hideglelés' fólyamatjában rothasztó
jelenségek is mutatják magokat ,
(rothasztó-Icleg-..
hideglelés,
febris putrido - nervosa) : az Ideg - hideglelés ellen való orvoslással a' rothasztó állapot ellen
való orvosló módot (91. §.) kell öszvekötni, melly által
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oz erőknek felemelésével, és az ideges állapotnak elhárításával együtt a' nedvek' feloszlása meggátolta tik, 's
ezeknek rendesebb készítése, és minémÜsége eszközöllélik.
117., {.

'

*

Gyakran különös figyelmctességet, és orvoslást kívánnak némelly sürgető veszedelmes jelenségek , mellycknek orvoslása mindazonáltal tökélletesen megegyezzék íz
indító okokkal, az erők' állcpotjának, az eredeti hideglelés' characterének, 's következésképen a' jelen lévé
hideglelésnek * gyógyítására meghatározott fő jelentéssel,
E'féle Jelenségek ! az erős félrebeszéllés , az álmatlanság,
az erős főfájás, a' zabolátlan hányás, a' gyengíLö has-.
menés, a' vizellésnek elnyoraatlatása , a' letóteles daganatok, az izzadások , a' száj-liólyagzások , a' Meleorisnros,
a' felfekvések 's a' t.—-Ezen jelenségekre nézve,azokon
kívül, mellyek (az 51. és 92. §ban) çmlitottek, és az
Ó p i u m n a k az ídeg-hideglelésben való hasznáról
megjegyezteltek, említeni kell, hogy az elkábulás' esetében a' kappauor virágjai,
és a' több ízben alkalmaztatott hólyaghúzók, és mustárkovászok, — a' görtsöknek, rángalódzásoknak, 's nevezetesen a' tsuklásnak
jelenlétében pedig az O p i u m , a' Pézsma, a' Horgag
(flores Zinci), felette hasznosak.
' 3118. §.

Az életmódnak elrendelése az Ideg-hideglelés'orvoslásában pontosan megegyezzék a' jelentelt orvosló móddal.
Minél fogva, figyelmezvén különösen az ideges szenvedésnek külömbféle módosítására, áltáljában a' beteg körtíl
való levegő tiszta légyen,'s e' végből annak többszöri szabad
' általjárása által megújítassék, vagy ha keskeny , és szoros
helyen több emberekkel,vagy éppen más betegekkel együtt
vagyon a'beteg', a'romlott levegő savanyú gőzökkel (93-§-)
, megjobbítassék. —• A' beteg' é t e l e könnyű , és könnyen

•
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emészthető legyen, 's az tsak mértékletes mennyiségben
nyújtassák neki 5 ugyan azért a' jól készült h ú s - l e v e s ,
a' Ságo- és Sálep-leves,
a' lágytojás, a' tzú korral,
keleti fa-héjjal, vagy borral fűszerezett alma, körlvóly,
vagy szilva, a'zsemlye-kenyér, 's e'félék legalkalmatosahbak, 's a' testet a' gyomor' megterhelése nélkül elégendőképen táplálják , főkép' ha tsak részenkin t , és több
ízben nyújtatnak. Az i t a l b an semmi fogyatkozást se
szenvedjen a' beteg, az Ideg-hideglelés' lefolyása alatt,
mivel nagy itt a' szomjúság. De nem lehet egyforma
az italok' választása; azért a'felemelt érzékenységnek, és
izgalhalósdgnak állapotjában árpából, vagy pirított riskásából készítetett főzetek, Mentából, Ánizs
kapormagbál
(foenieulum) készült gyenge forráz a tok, vízzel, és tzú korral elégyítetetl gyenge b o r ; a'valóságos lomhaságnak
esetében pedig valamelly nemesebb bor magánosan, vagy
tzúkorral, és fahéjjal kevei've, kanálonkint tö])b ízben
adatik. — Az életmódnak t ö b b i r e g u l á j i h o z tartozandó a'betegnek tisztán tartása, a' kellemetlen lelki
indúlatoküak eltávoztatása , a' betegnek gyönyörködtetések, és barátságos intések áltál való feívidámítása, akár
miféle foglalatosságról való gondolkozásoknak eimeliőzése, a' nyugodalom, a' nagy világosságnak eltávoztatása , 's a' t.
119. §.
' Az említettek (109—113". j.) szerint végbe vitetett
orvoslás által majd előbb, majd később' következik az
Ideg-hideglelés' m e g v á l á s a. Ennek vezérlésére, és az
ezzel megjelenő kr. kuíresítéseknek igazgatására nézve,
keveset lehet állítani, a' mit akár miféle esetre bátran
lehetne alkalmaztatni. Ha a' jobbúlds jelei lassánkint,
minden szembetűnő kr. kiüresítések nélkül jelennek meg:
ugyan azon szereket, mellyek a' megválás' megjelenését
eszközölték, mind belső, mind külsőképen tovább kell
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folytatni, fentartván t. i. és elősegítvén a' tökélletes, és
szerentsés megválásra szükséges erőket. Könnyen értetik ,-liogy az orvosságokkal, mind mennyiségekre, mind
erejekre nézve , azon arányban kell alább szállni, melly?
ben a' nyavalya a' lábadozásnak időszakaszához közelít.
— felette nehéz, az Ideg- hideglelésben megjelenő kr.
kuiresítéseket pontosan megítélni, mivel az annakfoKamatja alatt megjelenő kiüresítések sokszor hasznosak
ngyan, és valóban kritikusok, de nem ritkán tsak jelbe?
liek, ?s következésképen ártalmasok. A' józan Lapakztalás
azt javasólja, hogy az Ideg-hideglelésheu közvetetlenííl.
semmi kiüresítések, annál kevesebbé pedig a' székkiüre-,
sítés elő ne mozdítassanak, elegendő lévén a' kr. kiüresítések' akadályjainuk szorgalmatos elraellözóse. Felelte
hasznos azomban,ha a' megválásnak idejében a'bőrnek
mupkálko'dása rendes állapotban vagyon; mire nézve,
lia száraz a' bőr, a' többi ingerlő szerekkel nagy vigyázd s mellett, a' bőrre munkálkodó orvosságokat hasznosan
lehet öszvekötni, millyenek: a' Kámfor,
Minderer'
Lélje ,
illatos'theák , 's a' l.
120. j.
Különös Jfigyclmetességct kíván az Ideg-hideglelésből
való L á b a d o z á s , melly közönségesen sokáig, gyakran
hetekig t a r t , 's'annál hoszszabb időre terjed, mennél
hoszszabb volt a' hideglelés' lefolyása. A' lábadozásnak
alkalmatos vezérlése helyhezletik az emésztésnek, a'vérkészítésnek , és a'táplálásnak jó karban való tartásában,
az erőknek felemelésében , az elvesztett életmíves részetskéknek kipótolásában, végtére a' viszszaesésnek elkerülésében. Mind ézeknek elérésére, az ártalmas befolyásoknak ehnellőzésén kívül, szolgál a' tápláló, Ós erősítő
orvosló mód, nevezetesen pedig hasznosak a'tápláló eledelek, és az erősítő keserű, 's öszvehúzó orvosságok,
mellyek az emésztő tehetséggel mindég megegyezzenek.
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F ő o r v o s s á g i t t a ' Kína - héj, melly hogy a' gyomor
által annál bizonyosabban, és könnyebben megemésztessék, keserű-illatos orvosságokkal köttetik öszve. Ha tisztátalanságok terhelik meg a' beleket a' lábadozás' időszakaszában , azoknak kiiiresítésére kevés JR. h a b a r b a x a
adatik, 's azután annál inkább használnak a'keserű szerek : az üröm- a' földepe-, a' Kinn- 's.a' t. festvények, a'
keserű forrózalok.—• Az e l e d e l e k közzűl a' leghigabbak,
's a'legkönnyebben emészthetők választassanak, 's tsak lassankint szabad a' sürűebbekre által menni. Annál nagyobb
vígyázással kell lennünk az eledelek'rendelésében , ménnél nagyobb az ételkívánás, melly nints mindég egyenlő
arányban az emésztő tehetséggel : I t a l u l valamelly jó
bort adunk. — Mind ezeken kívül megkívántatik a'lábadozásnak. előmozdítására a' lélek' felvidámítása, a' testnek
a' szabad, 's friss levegőben való mértékletes mozgása,
és mind a' test' mind pedig a' lélek' felettébb való megerőltetésének ellávoztatása.
• ' 121.

A' lassú Ideg-hideglelés' orvoslásában, — melly ugyan
áltáljában nem külömbozik az eddig említett forró Ideghideglelésnek orvoslásától, 's„ melly hasonlóképen megkívánja a' gyengeségnek két fő módosításaira, az indító
okokra, és a' jelen lévő helybeli szenvedésre való tekintetet, — különösen e' következendőkre kell figyelmezni: a) Minthogy a1 lassú Ideg-hideglelés' lefolyásában az ösztönöző orvosságoknak sokáig való használása
után lomhaság szokott következni, melly által könnyen
elenyészik az organismusnak az erősebb ösztönöző orvosságok' elfogadására való1 készsége : tsak nagy vigyázattal
kell a' jelentett ösztönöző szereket rendelni. Ha jó kar-,
ban vaunak az emésztő orgánumok, a' Kína fő orvosság,
's ezen kívül a'. Sdlep, az islandlai
Zuzmó
(Lichen
íslandicum) a' Tsésze szárny gyökér (polygala araara)
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a' többi ösztöiiözőkkel köttetik Öszve. Eledelül a' Ságo,
a' Sálep-, a' riskása-leves, lágylojás ; italúl pedig a' jó
bor okossan használva igen. hasznosak. b) H á n y t a t ó
s z e r e k e t , mellyek a' tisztátalansdgokat kiüresítő, a'
testet megrendítő, 's az Idegek' belső indulatját megváltoztató tehetségek miatt a' forró Ideg-hideglelésekben is
(114. §.) hasznosak", a' lassú lefolyású Ideghideglelés'
folyamatjában többször is kell alkalmaztatni, c) Hathatósak itt, a' belső erősítő, és ösztönöző szereken kívül,
a' többször alkalmaztatott hólyaghúzók, mustárkovászok, és lágymeleg ferdök. d) Ha a' lassú lefolyású Ideghideglelésnek folyamatjában a' feljebb említetett első
. útaknak beteges, és taknyos állapotja (103. §. ) több
ízben alkalmatlankodik ; hasznos , sőt szükséges lészen
az olvaszLó , és kiüresítő orvosló módot, az erősítő, és
- ösztönöző orvosló móddal felváltani. Melly tzélra a'
jPitypangnak, a' büzsónah, a' ÏIhabarbarának,
főképen pedig a' Calomelának alkalmatos ösztönöző szerekkel
való öszveköttetései hathatósak,, mellyek által a' takony
részszerint kiüresítetik, részszerint pedig annak újonnan
való elválasztása megakadáJyozlatik. c) Az ezen hidegleléssel járó helybeli szenvedések is különös figyelmetességet kívánnak ; minél fogva itt az elvonó (revellenlia)
szerek, sőt a' környülállások szerint a' vérkiűresítések
is szükségesek lehetnek.
,,

•

y

122.

A' go n o s z i n d ú l a t ú hideglelésekre nézve, mellyek rothasztó characterüek is lehetnék , az orvoslás
részszerint az indító okokhoz képest alkalmaztatik ; részszerint' pedig fő orvoslási Jelenlés, a' minden szempillantathan halállal vég'ződöző életnek fentartása. Azért is itt
azon regulákat szükség használni, mellyek a' kimerhetett
erők' felemeléséről (48 és 49. §.) mondattak.
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4. A" Gyomor - hideglelésekről.
123.
G y o m o r - vagy g a s t r i c a - h i d e g l e l é s n e k
(febris gastrica, febris abdominalis), neveztetik áltáljában azon állandó - alábbhagyó, és öszvekötött hideglelés,
melly az emésztő orgánumoknak szenvedésével okbeli
öszveköttetésben vagyon. Ezen szenvedése pedig az emésztő
orgánumoknak azon tisztátalanságokban helyheztetik,,
mellyek azokat megterhelik, 'smellyeknek külömbféleségeikhez képest a' gyomor-hideglelések is külömbfélék.
Mert vagy a) egyedül a' gyomorban, és a' belekben jelen
lévő idegen testekből származik a' gyomor - hideglelés
(febris gastrica saburralís) ; vagy az b) a' májnak szenvedése mellett az e p é n e k a' bél-tsatornában való öszvegyülése által hozattatik elő , (febris biliosa) ; vagy
c) az egész test' , de főkép' az emésztő orgánumok' takony - hártyájira elterjedett szenvedéstől függő bőségesebb t a k o n y n a k elválasztásával (febris mucosa); vagy
d) a' belekben jelen lévő g i l i s z t á k k a l (f. verminosa) vagyon okbeli öszveköttetéshen.
a) A' s a b u r r a l í s .

gyomor-hideglelésről.
124. •§•

. A' s a b u r r a l í s g,yom o r - h i d e g l e 1 és (£ gastrica saburralis) azon állandó - alábbhagyó hideglelés ,
melly egyedül a' gyomornak, és beleknek tisztátalanságokkal való megterheltetése által okoztatik , és fentartatik.
E'féle tiszlátalanságok lehetnek a'gyomorba, és belekbe
kívülről hozattatott idegen testek, ú. m. a'nagyobb mennyiségek vagy rosz minéműségek miatt meg nem emészlete tt, és m egromlo tt eledele k , és i talok ; t o v á b b á a' gy0mornak, a' beleknek, és a' májnak beteges szüleménnyel,
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ú. m. az epe, a' takony, a' bővebb g y o m o r - és bél?
nedv ; v é g t é r e a' viszszatartátott emésztett.
125. §.

Azon beteges állapot ,, melly ezen hideglelésben
tisztátálanságok által a' gyomorban, és belekben eló'hozattatik, ugyan azon tisztátalanságokhoz, és a' betegnek
testalkotásához képest külömbféle ; mert az majd a' gy kiadáshoz közelgető izgató állapotban, majd ideges vagy
görtsös szenvedésben, majd áz emésztő orgánumok' crejinek elnyomattatásokban helylieztetik 's ezek által az
emésztés megakadályoztat ik , a' meg nem emésztetett
testek pedig ki nem iiresítetnek. Az e'féle tökélletlen
emésztés, vagy a' gyomornak megterheltetése, eleinte
mindég hideglelés nélkül vagyon jelen.
: /

126.

Kétfélék a' saburralis hideglelés' jelenségei: ugyan
is a' bél-tsatorna' megterhellelésének jelei (symplomata
saburrae), és az ebhől következő jelbeli hideglelésnek
jelenségei (symptomata febris symptomaticae).
A' béltsatorna' megterheltetésére, vagy is a' gyomorban és belekben lévő tisztátalanságokra » (saburrae
primarum viarum) mutatnak : áz ételkívánásnak hijjánossága; az eledelektől való undorodás'; főfájás; valamelly nyomó fájdalomnak a' gyomor' tájékában való
érzése ; annak a'tsekélyebh külső nyomásra való nagyobhoddsa ; a'gyomrot megterhelő testeknek külömbségekhez
képest majd savanyús, majd avas, majd rothadt, majd
büdös tojds-szagü felböfögések ; a' kellemetlen szájíz>
melly hasonlóképen penészes , iszapos, éles , keserű ,
fanyar, édeses vagy rothadt, és vagy a' höfögések alatt,
vagy pedig akkor vétetik észre, midőn valamit a'szájába
vesz a' beteg; a' nyelvnek nagyobb vagy kissebb mértékben való motskossága, a' tisztátalanságoknak mennyi-
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ségekhez képest, Ezen Jelenségeknek summája s a b ú r r a Ii s á l l a p o t n a k nevezgetik. Ebez
előbb később
líidegleléses mozgások járulnak tsekély borzadozással, 's
ez után következő égető forrósággal, melly a' főnek
nehézségével, és a' homlok' tájékában lévő nagyobb
.fájásával, erős szomjúsággal, szorongattatással, rövidebb
lélegzet vétellel, és szapora, teljes, erős 's majd szabad,
majd pedig elnyomattatott érveréssel vagyon öszvekötve.
Noha ezen hidegleléses jelenségek eslve felé nagyobbodn a k , hajnal felé pedig kissebbednek: a' sahurralis jelenségek mindazonáltal tsak igen „kévéssé enyhülnek, sőt
napról napra mind nagyságokra, mind számokra nézve
nevekednek; mert mind a' gyomorban mind a' belekben
kifejtödzött és bezárt levegő gyomor- és bél-fájást, a'
gyomornak és a' hasnak felpuífadásdt okozzák, melly
- jelenségek a' szeleknek fel, és lefelé való megindulások
állal kissebbednek. Eltartván., és nevekedvén az undorodás, nem ritkán okádás is jelenik meg, melly által meg
nem emésztetett, és epével, gyomornedvel vagy takonnyal
vegyíleLett eledelek a' nyavalyának enyhülésével üresítetnek k i ; máskor pedig korogásokat érez a' beteg a'
hasában, mellyek vagy székrekedéssel köttetnek öszve,
vagy azok után büdös szelek indulnak lefelé, vagy többszöri híg vagy kásás székkiuresítések történnek. A' vizeilet közönségesen zavaros és iszapos; a'külső bőr savanyú
szagú izzadásokra hajlandó. A' jelenségek' est véli súlyosodása'idejében tsekély borzadozás u t á n , nagyobbodik
a' főfájás, a' szemek szinte égnek, a'.fülek zúgnak, sőt
az érzékeny betegek félre is beszéllnek. Könnyen értetik,
hogy a' hideglelésnek külömbféle charactere szerint, melly
eleinte „közönségesen gyúlasztó szokott lenni, — más egyéb
jelenségek is lehetnek jelen.
127. §.

Ezen hideglelés, „a' tisztátalanságok' mennyiségéhez
és minéműségéhez, az erők' állapotjához, az öszveszü-

•144
vettetésekhez, és a' hideglelésnek cbnraeteréhez képest
külömböző ideigszokott tartani. Ugyan azért némellykór
tsak egynehány napokra, sőt huszonnégy órára (Febris
gastrica epliemera F r a n k i i) máskor pedig hét, és tizennégy napra tex-jed annak tartása.
128- §.
Sokszor meggyógyítalík a' saburralis hideglelés minden mesterséges orvoslás nélkül, lxa 1. i. az emésztő
• tehetség tökélletes lévén, a' nagyobb mennyiségű Vagy rosz
minéműségü eledelek , és más egyéb idegen testek végiére
még a' nyavalya' elején megemésztetnek, vagy a'természet'tulajdon igyekezete,állal okádással, vagy hasmenéssel
eltávoztatnak. Dc akkor is, m i d ő n a' tisztátalanságot
tovább maradván az első utakban fontosán munkálkodtak
az egész organismusra, és némelly ártalmas részetskék
felvétettek a' többi testbe, a' természet eszközli a' gyógyítást , mellyet az , a' mestci\ség által segítetvén, bizonyos
időben történt kr. kiiiresítésekkel, ú. m okádással,
hasmenéssel, hő és savanyús sZagú izzadással és. vizeilettel visz végbe.
Iía fontos a' hideglelés , ha elmulaszt« tolt az orvoslása , vagy tálára ellenkezőképen is orvosoltatott, ha ellenséges e p i d e m i a uralkodik : megváltoztalhatik a'
hideglelés' charactere vagy formája; felveheti t. i. vagy
az ideges, vagy a' rothasztó chai'actert, vagy mególesedvén a' gyomorban , és belekben a' tisztátálanságok, gyom o r - és bél-gyúladás, sőt vérhas is következhetik) végJ
tére félbehagyó hideglelésbe mehet állal.
A'sabui-ralis hideglelés ritkán okozza a' h a l á l t
egyenesen, 's tsak akkor,-ha a' gyomornak felette Faló
X megterheltetése miatt, a' vérnek az agyból való viszszafolydsa meggátoltatván, gutaütés okoztatik. Gyakrabban
a'megváltoztatott charactere, és a' viszsza maradó nyavalyák által következik a''bnlál.
'
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129.
*
A' hideglelésnek közönséges elrendelő ókain • kívül,
a'sahurralis hideglelés' kifejtődzésére a l k a l m a t o s s á g o t nyújtanak mind azon ártalmak, mellyek gyengítik az emésztő tehetséget, m illyenek: a' sok evés; a'
többszöri ittatság; az ásványi vizekkel, .á' nyálkás italokkal, a' hashajtó, az olvasztó j és az édes orvosságokkal való viszszaélés ; az elmének felette 'való megerőltetése ; a' gyengítő lelkiindúlatok; a' májnak organioushibáji ; az aranyérre való hajlandóság; a' restség; a'bezárt
nedves ködös , és motsáros levegő ; a' sokáig tartó félbehagyó hideglelések ;
nyári hévség, 'a a' t. *
A z i n d í t ó o k o k közé számláltatnak : 1. A' meg
nem emésztetett eledelek, ha t. i. külömben jó minéihűségű «eledeleknagyobb mértékben használtatnak, mintsem á'gyomor által4 • megemésztethetnek, vagy ha rosz
minéinüségü, és nehezen emészthető eledeleket eszik az
ember, milíyenek: a ' n e d v e s , a' i-oszszúL sült., a'nehéz
és rosz liszlbőlkészítetett, vagy mëgpëùészësédet.tkenyér;
a' sok tésztás eledelek; a' kemény rothadt tojások; a'
kemény, száraz, szálkás , és hártyás hús ; az ó hüvelyes
főzelékek; a' zsír; az írosvaj; az új sajt', az aludt léj ;
à' rosz ser , 's a' t. 2. Némelly nehezebb emészleLű orvosságok , mint: az olajos , a' nyálkás, és édes szerek,
az öszvehuzó héjjak , a' kin ci, a' vas' készúmérinyei,
's a' t. mellyek könnyen saburralís állapotot', és ugyan
azért más egyéb nyavalyákban is veszedelmes öszveszövettetéseket okoznak. 3. Az elválasztótt kűlömbféle nedvek, mellyek , vagy nagyobb mennyiségek vagy élességek
által a' "gyomrot, és a' beleket ingei-lik , 's az emésztő tehetségnek annyira ellene állnak, hogy sem meg íieim
emésztetvén , sem ki nem üresítetvén, más idegen testek
gyanánt eredeti sahurralis állapotot okozhatnak ,éssabnrralis hideglelést gerjeszthetnek fel. E'féle a' harag által'
megindítátott epe , a' szájból vagy a'-torokból a' gyomorba
/.
10
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libzatlalott vér, geiry, takony, 's'a 1 t. 4. A' belekbon
öszvegyűlt ganéj. 5. Némelly idegen testek, mint p. 0.
n' szelek, a'tseresnye-mag , és nuis egyebek , mellyek
külömbféle alkalmatlanságokat okozhatnak ngyan a' gyomorban , és belekben; de előbb mintsem általok a'iéltsatornában elválasztatott nedveknek öszvegyűlések • történik , sabnrralis állapotot alig szülhetnek. > ' , ,
130.

'

Azon snhurrolis hideglelés,.,melly a' gyomorba kivüleől hozattatott testekből származott, és .41 táljában
annak Csekélyebb gradusai, könnyen, és sokszor minden
orvosságok nélkül gyógyitalnak m e g , ha t. i. egyedül
a' természetnek intéseit köveLvén a' beteg, savanyús vizes
italokat: iskik, ha az eledelektől tartóztatja magát,ihu
nyugodalomban marad, —• mellyek után önként valé
liányás, és hasmenés következik, ?s meggyógyul. Do
nehezebb az orvoslása , ha az arra való hajlandóság már
régóltn jelen volt; ha a' beteg gyenge lesta'lkotdssal bír;
ha bővebbek , és nehezebben üresítetnek ki a' tiszlátalanságok, 's ha egyszersmind fontos a''hideglelés. Illy
esetekben könnyen az ideges, vagy rothasztó charaetér
következhetik.
>
Kétséges, söt veszedelmes is ezen nyavalya, ha az
orvoslása elmúlasztátott, vagy ha ellenkezőképen , mint
p, o. igen illatos, és szeszes szerekkel: borral, pálinkával, borssal, paprikával's a't. orvosoltatotl:, mellyek
állal könnyen veszedelmes gyomor-, b é l - , t ü d ő - , agyr
g.yúladdsok okoztathatnak.
Veszedelemben forognak a' gyermekágyasok , és a'
más egyéb nyavalyákból, főképen a' forró hideglelésekből lábadozók, ha saburralis hideglelésbe esnek ;'s ugyan
azért az ezén nyavalyába való viszszaesések veszedelmesek. Sokszor történik, hogy a' legveszedelmesebb nyavalyákból, mint p. .0» a' ragadó typhnsból felláhadozók,
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midőn már az ispotályt el kellene hagyniok, az evésben elkövelett hiba miatt: újonnan halálos veszedelembe esnek.
Nehezebben, és lassabban nyerik viszsza előbbeni
egészségeket a' saburralis hideglelés után azon emberek,
kik. az emésztő orgánumokra nézve való belső Órganicus
hibákban, : vagy has - dugulásokban szenvednek ; a' kik
súlyos lelkiindúlatok állal sanyargattatnak ; a' kik sokat ülnek;; a' kik elmebeli munkákkal foglalatoskodnak.
Hasonlóképen nehezen gyógyxtaük meg ezen nyavalya,
és hoszszfbb az ebből való lábadozás ; ha nedves az
időjárás.
Midőn némellykor a' saburralis hideglelés hányással, hasmenéssel, gyomor-, bél-, és főfájással, nagy
nyugha la Hans ággal, szorongattatással, forrósággal ' s a ' t .
szipte dühösködve jelenik meg: nem kell mindjártroszszat jövendölni ; mert ha "illy önként való, vagy talám
szántszándékkal is-előmozdílatott hányás, és hasmenés
által a' tisztátalanságok kiüresítetnek, enyhülvén a'.súlyos
jelenségek 3 vagy 4 nap alatt tzerentsésen megválik a'"
hideglelés, és elkezdődik a'lábadozás.
'
131. §.
A' saburralis hideglelésnek orvoslására szükséges : 1.
az indító okoknak, az az a' gyomorban, és belekben
lévő tiszlátalanságoknak eltávoztatása. 2. Az emésztő orgánumok' beteges állapotjának a' hidegleléssel együtt való
elinellőzése. 3. a' megválásnak, és 4. a' lábadozásnak
alkalmatos vezérlése.
.
132. {.

.

.

Mindenek előtt a' béltsatornában lévő t i s z t á t a l a n s á g o k n a k , vagy is a' saburralis hideglelés' okának eltávoztatása jelentetik , a' mi hánytató vagy hashajtó
szerek által vitetik végbe. Függ pedig ezen szeréknek
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•választása, a' líszltUalanságoknak h e l y é t ő l , és azoknak f e l , vagy l e f e l é való ígyekczésétó'l.
133- §.

Azon környülállások , és jelek, mellyek a' tisztátalanságoknak felfelé való ígyekezésére (turgcscentia versi®
snperiora) mutatnak, következésképen a' h á n y t a t ó
orvosságnak alkalmaztatását kívánják, e'következendők:
az, ételkívánásnak tökélletes hijjánossága ; az eledelektől,
főképen a' hústól való undórodás; gyakori kellemetlen
böfögések ; a' gyomor' tájékának felpulladása, és nyomó
fájása; a' szédelgés; a' hányásra való többszöri hajlandóság; a' valóságos hányás, melly áltál tisztátalanságot
üresítetvén k i , enyhülést érez a' beteg.. Minthogy pedig
•a'béltsatornába jutott idegen testek, és tisztátalanságok
legelőbb is a1 gyomorban vannak, 's ott sokszor hoszszabb ideig maradhatnak : ugyan azért leginkább a*
nyavalyának kezdetében lészen szükségcjs a' hánytató
orvosság. — De minekelőtte a' hánytató szer rendeltet?
nék, azon pontokra is szükséges figyelmezni, mellyek
által a' hányás e l l e n j e l ö n t e t h e t i k , 's mellyek
előbb különös e l k é s z ü l é s t kívánnak. — Nem
s z ü k s é g e s a' hánytató, ha a' nyavalya olly tsekély,
hogy gyengébb olvasztó, és keserű erősítő orvosságokkal
is meggyógyítathatik ; nem szabad hánytató szert adni,
ha fontos belső gyűladások
vér folyások , terhesség,
nyakas székrekedések, és szakadások vannak jelen , ámbár tisztátalanságok legyenek is a' gyomorban ; a' gyermek-ágyasoknak is tsak a' legsürgetőbb esetekben, 's
akkor is a' legnagyobb vigyázással szabdd adni háriytatöL. A' már jelen lévő hányás, melly által a' tiszlátalanságok elegendőképen ki nem üresítetnek ; a' gyomorban
lévő tisztátalanságokból származott gyomorgörts, oldalnyilalds,-főfájások > félrebeszéllés", 's a' t. nem valódi
ellenjelenlo jelenségek, 's nem tiltják a' hánytatóknak

alkalmaztatását, mert éppen ezek által az említett jelenségek a' tisztátalanságokkal együtt legalkalmatósabban
távoztatnak el. A' Hányásra, való e l k é s z ü l é s kívántatik a' jelen lévő .székrekedésben , melly çlobb klisztír
által mellőztetik el ; .a'jelenlévő vértódúlásban vagy bővérüségbea pedig sokszor vért kell előbb kiüresíteni,
mint sem a' hánytató, szerek használtatnak.
A' hánytató szerek közül legalkalmatosabbak : a'
hánytató gyökér (Radix Ipecacuanbae), ' és a' hánytató
borkő ( T a r t a r u s eme tiens). Leghasznosabb ugyan az
egyiknek a' másikkal való öszveköttetése (XV.) : mindazonáltal magánosan is adatik a'hánytató gyökér (XIV.)
midőn nagy hajlandóság van jelen a' bővebb székkiüresítésre ; o' hánytató borkő pedig akkor választó tik leginkább, midőn egyszersmind szükséges a' székkiuresítésekre ís mivelni. — Ezeknek adatja (dosis) a' beteg'
életkorához, és érzékenysége'állapotjához alkalmaztatik;
minél fogva,, ha idősebb a'beteg, három, vagy négy grán
hánytató borkő ölvasztatik febvizben , és TsiLla
elzetméz
(oxymel scyllae) adatik hozzá , 's ebből neki minden
fertály órában égy evőkanállal nyújtatik. Ha, pedig attól
félhetni, hogy ezen orvosság bővebb• székkiüresítéseket
okoz, annak felét mindjárt egyszen-e vegye be a' beteg,
azután pedig minden fertály órában egy evőkanálra valót,
mind addig, míg hányás nem következik.—A' hánytató
gyökérből egy drachma hat részre felosztathatik,, és
minden fertály órában egy por adattathatik. De leghelyesebb ' ebből egy scrupulust egy grán hánytató borkővel
porformában öszvekötni (XXL) ; két illyen adat egy fertálnyi időközben nyújtva elegendőképen munkálkodik,
lia a' hánytató orvosságnak használása alatt undorodág
jelenik meg, és egyszer-már hányás is következett,
lágymeleg víz, vagy székfövir ágból készítetett gyenge
forrózat több izben adatik, a' mi által nem tsak könny ebbítetik a' hányás, hanem a'tisztátalanságoknak éles-

•150
ségek is megjobbítatván enyhítetik a' gyomornak izgató
állapot ja. Nem felesleg való, a' betegnek a' hánytató ;
szer bevétele előtt két, vagy három fertály órával mark. \
hűs-levest adui, a' mi által könnyebben fog történni a'
hányás.
134.
A' tisztálalanságoknak a' béltsalovnábol való khiresítésekre h a s h a j t ó s z e r e k is használtainak; nevezetesen : ha igen tsekély mennyiségit a' tisztátalanságok:,
nak a' gyomorban való öszvegyíilések , vagy ha nagyobb
• mértékben vannak is azok a'gyomorban, de a*bánylató,
gyüladds, terhesség, szakadás, 's a' t. (l33. §.) általellenjeleutetik ; vagy ha a' tisztátalanságok nyilván a' belekben vannak, a' mit megesmerhetni azoknak lefelé való
igyekezésekből (tnrgescentta versus ínferiora). Ennek
jelei : a' hasnak puffadtsága ; n' haskói-ogdsok , és rágások;
a* szeleknek megindulása; a' széknek rekedlsége; vagy
ellenben hasmenés, mellyel h/g nedvek, vagy meg nem
emésztetett eledelek, 's igen büdös ganéj üresítetik ki.
E l l e n j e l e n t e t n e k mindazonáltal a' hashajlók, ha
,bővebb, és gyengítő hasmenésre nagy hajlandóság vagyon
jelen ; ha a' belek gyúladtak ; ha valóságos gyengeség
vagyon jelen ; ha igen nyakas a' székrekedés , mellyet
olvasztó szerekkel, és klisztirekkel kell elmellőzni. —
Nem valódi ellenjelentő jelek : a' bélfdjás, ha ez a'tisztátalanságókból származik; és a ' m á r jelen lévő hasmenés, ha általa inkább tsak bél nedvek, mintsem valóságos
ganéj üresítetnek ki. Altaljában, mivel a' hashajtók
nagyobb mértékben gyengíthetik a' testet, mint a' hánytatók, azokat különös vigyázással kell rendelni, és alkalmaztatni.
A' tisztátalanságöknak a' belekhői való kiüresítésekre
.majd gyengébb , majd erősebb hashajtók (elkerülvén az
erős gyántás hashajtókat) használtatnak. A' g y e n g . é b -

o
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• b e k h e z tartozandók: a' tisztított
borkő (crcmor t a r tari) , a' keserü-só, a' Glaubet-' tsuda-sója , a' duplasó, a' főtt szilva, vagy a' szilva pép, az olvasztó, és
kiüresítő klisztirek, 's a' t. A z e r ő . s e h b e k küzzűl
használtatnak, a' Szenna, a' Jlhabarbara,
a' BéLsihashajtó viz (Aqua laxaliva D. V.), mellyhezvalqmelly
kétes-só adatik, ha az idősebb betegnek • rendeltetik.
(XXII.).
*
A' hashajtó szerek' választatásában, a' mennyire
lehet, a' lisztátalanságok' minémüségére kejl űgyelmezni ;
minél fogva, ha savanyásak a' tisztátalansdgok, a' Magnesia ; ha enyvesek , a' ketés sók , a' Szennából készített f o r r ó z a t , 's a' t. használtatnak. — Melly mennyiségben , és miaŐ más szerekkel való öszveköttetéshen
szükséges adni a) hashajtókat , azt bizonyos regulák által
nem lehet meghatározni. Függ az közönségesen, a' beteg'
test-alkotásától, a' belek' érzékenységétől, a' tisztátalanságok' minémüségétől, és mennyiségétől, a' nyavalyának formájától, 's a' t.
135.

A' sahurralis hideglelésnek Csekélyebb gradusaiban.,
vagy ha az még tsak kezdetében volt, a'tisztálalanságoknak a' héltsatornáhól való elmellőzések ntán maga a' hideglelés is.sokszőr elenyészik, vagy kissebhedik. De ha már
hoszszabb ideig voltak a' béltsatornában a' tisztátalanságok , vagy ha nem szembetűnő azoknak f e l , vagy lefelé
való igyekezések: akkor a' hánytató vagy hashajtó orvosságok előtt olvasztókat (digestive) kell rendelni, n e vezetesen dupla-sót, tisztított
bor-követ,
-por-formában .(XXIII.) , vagy Per je , vagy Pitypang - gyökérből
készítetett főzelben (V.) felqlvasztva. Ezek az idegentesteket hánytató vagy • hashajtó szerek által való könnyebb
kiűresítésre elkészítik, vagy d tisztatalanságóknak a' természet orvosló tehetsége által lassankint való elinelluz-
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Vetéseket elősegítik, 's így nem ritkán a' mesterségnek
minden más befolyása nélkül egészségbe megyeu álul a'
nyavalya. ~ Annál szükségesebb az e'féle olvasztó sze-1
reknek előbb való alkalmaztatások, mennél inkább gyúlasztó charactere van a' saburralis hideglelésnek ; melly
esetben a'gyomorra, és belekre elterjedőit izgató állapot
miatt,' vagy a' gyomçr- és a' bél-nedv' tsekélyebh elválasztásából származó szárazsága miatt a' béllsa tornáitok,
nem tsak semmi tisztátalanságok sem íiresílelnek ki az
alkalmaztatott hánytató vagy hashajtó szerek állal; hanem öregbedvén az izgató állapot mind a'.- bél-tsatornában, mind a' véredényekben, fonlosnbb hideglelés is
okoztatik. Ugyan' azon olvasztó sók, és főzetek által pedig
kissebbedvén a' gyúlasztó hideglelés , és a' béllsatorndnak
izgató állapotja, a' gyomor- ós a' bél-nedvességnek
szabadabb elválasztása után, a'szinte mozdíthatóbb tisztátalanságok bátrabban, és bizonyosabb foganattal iirítethetnek k i , vagy hánytatok, vagy hashaj Lók által.
136.

IIa a' saburralis hideglelésnek ideges vagy rothasztó
charactere vagyon : nem szabad a' tisztátalanságok' kiüres íLését elmulasztani, ámbár valóságos gyengeség vagyon is jelen; minthogy külömhen azok a' béltsalorrrában megramlanak, és ártalmasakká válnak, Könnyen
érlelődik mindazonáltal, hogy erre nézve nagy vigyázás
szükséges,, főképen ha hashajtó szerek jelentetnek, mellyek közzűl legalkalmatosahb a' Rhabarb'ara. A' történt
kiüresítések után erősítő orvosságok használtatnak azokkal valóöszvekültelésben, mellyek az ideg-, és rothasztó
hideglelésnek orvoslására nézvè említtettek.
1 3 7 . §,

Minthogy a' m e g v á l á s ' vezéreltetéséuek módja a'
mondottakból eléggé kitetszik : nem szükséges arra
nézve különös regulákat előadni.
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Á' lábadozás' időszakaszában az emésztő orgánumoknak megerősítése, az emésztésnek , a' vérkészítésnek 's a'
táplálásnak ép állapotjokba való hozattatások,; és a'
víszszaesésnek meggátoltatása kívántatik. Ennél fogva,
-ha több ideig tartott á' nyavalya, ha gyengítő kiüresítések történlek : az emésztő orgánumok' erősítésére ha tv
hatosak,a'keserű, és keserű-illatos szerek, ú. m. a' Katáng, az áldott tsuküllö, a' földepe (Extr. Gicherei, Cardui benedicti, Centauri minoris ele.), nem kulömben a
Kálmós, és más keserű füvekből készült forrózatok;
a' Kén, és a' fojtó égényes Léi, (.Liquor mineralis
Hoífmanni, et Spiritus ni tri dulcis) , az ürömfü, a' keserű festvények, a' BJictbarbara tsekély adatban 's több
e'félék (XXIV.). Ha a' tisztátalanságok nagy érzékenységet hagytak viszsza a' gyomorban, melly miatt a' tsekélyebb mennyiségű , és könnyebben emészthető eledelek
gyomorfájást, rendetlen emésztést 's más egyéb bajokat
okoznak , sőt hányásra való hajlandóság is. van jelen :
akkor az Opium, a' Kínából készítetett gyenge főzetek!, a ' könnyebben emészthető vaskészítmények , tsekély
mennyiségben használva lesznek szükségesek ; k ü l s ő k é p e n pedig a'gyomorba illatos párlatok , flastromok
alkalmaztatnak, és a' repüld írnek (Linimentum volatile) bedörgöltetése használtatik. — A' vérkészítés', és a
táplálás' ép állapotjának helyreállítására , az erősítő o r vosságokon kívül alkalmatos életmód is! szükséges.

139. §.
' Mivel ezen hideglelés leginkább az alkalmatlan mennyiségű , es minémüségű eledelektől veszi eredetét, 'a
ezek által a" lábadozásnak időszakaszában könnyen viszszaesések is történnek: az eddig említetett orvosláson
kívül az élelemre való figyelem is , igen nevezetes. Míg
a' gyomorban vannak . a' tisztátalaiiságok, semmi eledel
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sem adattatik a' bélegriek, mert úgy is utálja azt; ha
pedig már kiüresíLtettek a' tisztátalanságok , ha éheznek
is a' beteg, tsak könnyen emészthető eledeleket, ti. tn.
fűszerezett marhahús-levest kevés pirított kenyérrel,
árpa-, riskása - levest, főtt gyümöltsöt, lágy tojást 'sa't. .
szabad adni. Az italok a' hideglelésnek charaderéhez
képest választatnak. A' lábadozóknak tsak lassankint kell
. megengedni a'tápláló , és erösÍLö eledeleket, 's mivel
sokszor felette való élelkívánúsok vagyon , különösen
vigyázzanak, hogy gyomrokat meg no terheljék. Egyszerre keveset, 's inkább többször egyenek. Hathatós
gyomor - erősítő szer a' kaiiálonkiut használtatott jó ó
bor. A' szabad tiszta levegő, a' mértékletes teslkmozgások, a' léleknek nyugodalma, az elme megerőltetésének
kerülése, a' többszöri nyugodalmas álom, 'a a' t. tsekélyebb értékűek ugyan ; de még is hathatósan elősegítik
a' sahurralis hideglelésből való lábadozást.
b)

Az

-E.pe-hideglelésről.
140. § .

Az Epe-hideglelés (f. biliosa) azon állándó-alábbhagyó
gyomor-hídeglélés, melly a' májnuk nyilván való szenvedésével, a'rendetlen minéműsegü , és nagyobb mennyiségű
epének elválasztásával, és a' béüsátornának innen származó
beteges munkálkodásaival okbeli öszvcköltetésben vagyon.
Helyheztetik pedig ezen májszeuvedés, melly egy mivoltos bélyege az epe-hideglelésnek , a'májnak igazgató vagy
is olly beteges állapotjában, melly miatt a' nedvek a'felé nagyobb mértékben tódulván, az epe nagyobb mér1 ékben s elválasztatik , előbb vagy később' a' tizenkét ujnyi bélbe ,(a' nyombélbe) öntetik, és külömbféle rendetlenségeket okoz. Ezen izgató állapotja a' májnak valóságos gyúladásba is által mehet ; mellyért fontos az epehideglelést a* májgyiiladástól íúegkülömböztetai.
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Áz Epe-hideglelésnek előljáró jelei majd t s e k é l y e b h e k „ollyanok t. i. mellyek az epés mérsékletnek
tulajdonai, majd f o n t o s a b h a k vagy ollyanok, mellyek az epés állapotot (status biliosus, polycholia) k ü lömböztetik. Az u t ó b b i a k h o z tartoznak; a' szemfoglaló hártyának (köthártyának), és azábrázat' finomabb
részeinek sárgás színe, a' haragra való készség, a' lankadtság, a' sárga motsokkal befedett nyelv, a' keserű
szájíz, a' keserű höfögések , az ételkívánásnak hijjánossága, a'savanyús italok után való epekedés, a' barnás,
sárgás vizellet, a' nyughatatlan álom , a' végeknek szaggató fájása. — Maga a' hideglelés kóborló, és forrósággal változó borzadozásokkal kezdődik , mellyek után
állandó, és fontos forróság következik. Ez est ve felé
nagyobbodik, nagy főfájással, olthatatlan szomjúsággal,
az ábrázaton, és a'főn megjelenő izzadásokkal, szapora,
teljes, 's majd szabad, majd pedig elnyomattatott érveréssel. Ugyan ekkor azon jelenségek fejtődnek k i , mellyek a' májnak szenvedésére, és az emésztő orgánumoknak rendetlen munkájira mutatnak, vagy ha az epés állapot' jelenségei a' hideglelést megelőzték , azok felette
nagyobbodnak: a' szemek t. i. és az ábrázatnak közönségesen megrántzosodó részei, ú. m. a' homlok, a' szájszegletek, a' szemfedelek, az orr'szárny ai, és a' bőrnek
finomabb részei sárgásak ; a' pofák igen veresek , 's szinte
sárgás karikával vannak kürűlvéve-, a' nyelv előbb tiszta,
későbben sárga motsokkal van befedve ; a' száj' ize keserű; fanyar; az ételkívánás hijjános; undorodás az eledelektől, hányásra való ingerlés, sőt valóságos hányás is
Vágyon jelen , melly által sárga , zöldes , vagy krispánszínü, némellykor feketés, igen keserű, 's olly éle^ epé
üresítetik ki, hogy a' beteg' torkában szinle égést, fogaiban tompulást, gyomrában, és beleiben fájást-okoz;
sokszor az önkint való hányás, vagy hánytató orvosság

•156
által olly bőséges epe üresítetik k i , hogy tsaknem méltó
gyanú eredhet az erdnt, valljon a' gyomorban volt c
már az epe, vagy pedig a'hányás alatt készült? továbbá
o' gyomor' , és máj' tájékán nyomó fájdalmat érez
á' beteg, tneliy a' külső megillelésére nagyobbodik;
szorongattatás, és a' jobbik váll felé terjedő szúró fájdalmakat érez a' melyében ; a' székkel kiüresítetett
•emésztetje olly sárga, mint ha Rliaharharát vett volna b e , különös szagú, 's némellykor olly éles, hogy
szinte feleszi a* végbélnyilás körül lévő részeket; a' vizeli e te habos, barna, s ü r ü , sáfrányszínű, és a'fejér
papirost vagy gyóltsot sárgára festi; az orrában elulasztatott, takony, a' nyál ós a' pök sárgás; sőt az
izzadságnak, és a' vérnek savós része is sárgás, és keserű izü. Minél fontosabb a' máj' szenvedése , minél
nagyobb a' minémüségére nézve megváltozott epe' mennyisége , és minél súlyosabb a' jelbelí hideglelés : annál
könnyebben, és bizonyosabban okoztuLnak a' közel való
és u' májjal öszvekötleiésben lévő orgánumokban, és
rendszerekben némünémü rendetlenségek, és beteges
jelenségek, millyenek: az erős főfájás, u' félrebeszéllés,
a' szédelgés, az elájúlások, a' fülzúgás, a' nehéz hallás,
a' homályos látás, a'rángatódzások, a'tüdő - W m e l y hártyagyúladás, az orhántzos gyúladás, a' bőrkiütések,
's a', t.
.
.

142. §.

Az epe-hideglelésnek ezen ledbrdzolása külömhöző
a'máj'szenvedésének , és az epés állapotnak a' hidegleléshez való külömbféle aránnyához, a' hideglelés' characteréhez, az indító okokhoz, és más rendszereknek,
vagy orgánumoknak szenvedésével való öszveköttetésébez
vagy öszveszövettetéséhez, sőt más sokféle környülállásokhoz képest. A' máj' szenvedésének a' hidégleléshez való
aránnyaranézve tudni kell, hogy az alább említendő ár-
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talmas befolyások által liáromféleképen történik meg az
epe-hideglelésnek kifejtődzése, midőn nevezetesen vagy
a) epés jelenségek jelennek meg legelőször , mellyek majd
hoszszabh, majd rövidebb ideig eltartván, végtére hideglelést gerjesztenek f e l ; vagy b) az epés állapot a'hidègleléssel egy időben 's együtt fejtődzik ki ; vagy c) más
nemű (p.- o* rheumatica ycatarrhalís, 's a' t.) hidegleléshez járul a' májnak szenvedése az epés állapottál (mellékes epe-hideglelés).—Az öszveköttetésére nézve lehet az
epe-hideglelés magános , vagy az más egyéb életmívéknek
vagy rendszereknek szenvedésével, ú. m. helybeli gyűladással , rheumatismussal , bőrkiütéssel vagyon öszvekötve. — Az indító okokra nézve vannak j á r v á n y
epe -hideglelések , mellyek p. o. a' meleg nyári időben
fordálnak e l ő ; vannak b o n n i a k , mellyek az igen
meleg éghajlatnak tulajdonai ; és sz é 1 j e i s z ó r 11 a k.,
mellyek különös okokból, életmódbeli hibákból, erős
haragból 's a' t. az esztendőnek akár melly részében
előhozattalhatnak.— Külömbféle c h a r a c t e r é r e nézve lehet az epe-hid|glelés gyűlasztó / ideges, és rothasztó.
Világos ezekből, hogy c.z epe-bideglelésnek említett»tulajdon jelenségein kívül más, és külömbféle jelehetek
is lehetnek jelén.
142.

Akár tsekélyebbek, akár fontosabbak legyenek az
epe-hideglelés' jelenségei : azok közönségesen reggel felé
engednek , estve felé pedig nagyobbodnak. Kulömben a'
tartása, és lefolyása ezen hideglelésnek olly külömbféle,
valamint a' charactere, a'gradusa, és az öszvekijttetése
külömbféle lehet. A' tsekély gyűlasztó epe - hideglelés ,
hasonlóképen, mint á' fontos rothasztó epe-hideglelés ,
egynéhány napok alatt, és ugyan amaz egészséggel, emez
pedig halállal végződhetik. Közönségesen hét, vagy tizennégy napokra terjed a' tartása.

- "<!*
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144.

Az epe-hideglelés kedvező környülállások közölt,
és alkalma tos orvoslás mellett e g é s z s é g b e ; megyén
állal kr. kifiresiíésekkcl, nevezetesen kr. hányással, és hasmenéssel, ha az epés tisztálalauságok annak idejében ki nem
üresítlellek, vagy talám ki uem üresíüelhettek ; továbbá
kritikus vizellettel, melly sárga vagy vereses salakot tesz
ley végiére kr, izzadással, Vannak esetek, mellyekben
kr, órrvér- vagy aranyér folyással fordul egészségre ezen
hideglelés. Ezen kr. kiûrçsi'téseket u' hidegleléses ..jelen-'
ségeknek , a' 7dik , 9dik , ritkábban a' I l d i k , és ljdik
napon való súlyosodása előzi meg, mellyre johbálás
következik. Az? epe-hideglelésnek megválásával, és eltűnésével legközönségesebben a' máj'szenvedése is megválik
az epés állapottal együtt ; de nem ritkán a' májnak
helybeli szenvedése,a' hideglelésnek eltűnése után hoszszabb ideig is eltart.
Kedvetlen környülállások , és lökélletleu krisisek között külömbféle n y a v a l y á k a t hágy viszsza az epehideglelés, vagy halállal végződik t mert a' gyúlasztó
characterű hideglelés, vagy az epidémiának ellenséges
. befolyása,.vagy az elmulasztott, vagy pedig az ellenkező
orvoslás által az ideges vagy a' rothasztó charactert, vagy
a'- félbehagyó nyomatot (typus) veheti fel ; 's minthogy
az epe-hideglelésben leginkább a' máj szenved , mellyel
az agy egyetérző öszveköttelésben vagyon : a' májnak,
és az agynak külömbféle szenvedései maradnak viszsza,
mellyekből az emésztésnek, a' vérkészítésnek , és a' táplálásnak, valamint az agy', és az Idegek' munkájinak
hihájijis származnak, niillyeneknevezetesen : a'sárgaság,
a' vizkórsdg, a' sorvadás, a' rosz emésztés , a' l é p - é s
méhkórsdg, a'szédelgések, a' vakságba' gutaütés, a'
szívdobogás, a' köszvény, a' letételek 's a' t.
A' h a l á l az epe-hideglelés után külömbfóleképen
történhetik, ugyan is a) .azon nyavalyák által, mellyek
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az epe - hideglelés után viszázamaradnak; b) az erőknek
kimerítetése által, mellyet. az epidémiának rosz indulatja , az ellenkező orvoslás, az epe-kiúresílésének elmulasztása okozhat ; c) az agyra , a' tüdőkre., és a ' s z í v hurokra történt letételek által ; d) a' máj' izga]tó állapot jának valóságos gyúladásba, és ennek a'fenébe való
általmenetcle által. « M
,

• Az epés állapotra, és innen az epés/hideglelésre való
hajlandóság helyheztelik a' májnak nagy izgathatóságában , és érzékenységében, melly ugyan ezen orgánumnak,
és az egész Verőtzér-rendszernek (systema venae portarum) büvérüségével, és a' vérqek eddig ugyan még nem
elegendőképen esrqert, tulajdqn mineműségével vágyon
öszyekötye, Ennél fogva .mind azon befolyások , mellyek
a' .májnak-ezen heteges izga ( h a t ó s á g á t é s érzékenységét
okozhatják , '$• mellyek az epe' készítésére szükséges
részetskéknek bő vebb kil'ejiődzését jelősegítik , elrendelő
okokúl szolgálnak az epés állapotra.,. .és az. epés;, hideglelésre. E'féle állapoija. a' májnak az epés'mérséklettel
bíró emberekben vétetik észre, a' kiknél a' legtsekélyebb , és a' kiilömben ártatlan ingerek is megváltoztathatják az epének elválasztását.. De a' más egyéb uiérséklelü emberekben is felgerjesztethetik az epés hideglelésre-való hajlandóság az alább említendő okok állal,
midőn azok tsak olly tsekély mértékben munkálkodnak,
hogy valóságos epe-hideglelés nem fejtó'dzik ki.
Az epe-hideglelés' i n d í t ó o k a i h o z általánosan számláltatnak: az igen meleg, és egyszersmind nedves levegő; melly okhól a' meleg nyárban , a' meleg és
nedves éghajlatokban bőven fordulnak elő az e p e - h i deglelések. Sokszor a' levegőnek meleg mérsékletén kívül annak valamelly bizonyos, tulajdonképen. nem
esmért alkotása is vételik észre, melly miatt járv/ifty
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'cjpe-Lidegleléück uralkodnak : történik ez nevezetesen
öszszel j midőn az igen meleg nyár nlán a1 napok melegek, az éjtszakák pedig hívesek. — A' szélyeï szórt
epe-liideglelésnek legközönségesebb okaihoz tartoznak:
a' meghűlés; némelly lelkiindúlatok, mirit a' harag, V
hoszszúság; az agynak megsértése, és gyúladása ; a'zsíros, olajos, avas, a' fűszerezett, és könnyen rothadó
eledelek, a'szeszes italok-, mellyek t. i. az epe-készítésre szolgáló részetskékkel bővelkednek ; a' májnak hashajtó , vagy hánytató , vagy olvasztó, iV. m. sósdér«
dányos , higanyos (kénesős) 's a' t. sZerekkcl való
ingerelletése ; az élmenek felette való megèvöltelése ;
némelly mérges kígyók' marása ; áZ ivóvíznek , 'és a'
növevényi eledeleknek hijjánossága ' a' testnek megrázatta tásd ; a' májt'ájék ára való ütéáék. Akár miféle
hideglelések indító okokúl szolgálhatnak az epés állapotra, midőn t. i; azok által az epe' elválasztására rendelt orgánumok külömbféleképén' mozgásba hozaltaítítdö
Innét a' forró nyavalyáknak az epés állapottal váló ka^
lömbféle öszveszövettetései. — Az állati munkákban előforduló nevezetes változások nem ritkán az epének felettébb való elválasztásával köttetnek Öszve. Azért a' hdvitisztálásnak megjelenése, a' terhesség , a' szülés , a' t'éjhideglelés. epés állapotot gerjeszthetnek fel.
Minél több ártalmas befolyások munkálkodnak Öszvej
annál" könnyebben fejtődnék ki az epe-hideglelések. Ezen
okból a' nap'.égető hévének kitétetett mezei munkások ;
a1 nyári időben táborozó katonák, ha egyszersmind ívó
• víz nélkül szűkölködnek, sokszór tsoportonként esnek
epe - hideglelésbe.

;-

146.

Az epelhideglelésbeli Előremondásnak meghatározásában szemügyben kell tartania' betegnek lesl-alkotását, az indító okokat, az éghajlatot, és az időjárást, a"
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jelenségek' számát, és nagyságát, a' nyavalya? folyamatjának rendességét vagy rendetlenségét, és más- egyék mellékes köruyülállásokat.
:
• •' •• .
Általánosan az epe-hideglelés fontos nyavalya minthogy abban különösen a' máj szenved, melly az emésztésre , és a' testnek táplálására felette szükséges-,;.'s az
után külömbféle senyvek is maradhatnak viszszáv . ' !
Minél hoszszabh ideig jelen volt már ez elölt a' m á j nak szenvedése, annál súlyosabb az epe - hideglelés , • és
annál későbben tér viszsza az előbbehi egészség. A' gyúlasztó characterír epe-hideglelés kevesebbé veszedelmes,
mint az ideges, és rothasztó. Ugyan azért fontos ezen
nyavalya, 's nehezen történik a' belőle való felgyógyúlás, ha szüntelen olly környülállások mívelnek a' betegre,
mellyek fentartjdk az epés állapotot, és a' hideglelést, 's
mellyek az erőket kimerítvén kedveznek az ideges character' kifejtődzésének. E'féle kedvetlen környülállások
az igen meleg nyár, a' meleg éghajlat, a' harag 's ä' t .
Kétséges áz epe-hideglelés' kimenetele, ha az mindjárt
eleintén roszszúl orvosoltatott. Mert Valamint a' nem
annak idejében, és vigyázatlanúl nyújtatott hánytató
májgyúladást ; az olvasztó, és hashajtó szerekkel való
viszszaélés pedig az epés állapotnak tovább való fentartását, és más külömbféle senyveket okozhat: úgy ellenben az epe'fel, vagy lefelé való kiüresítésének elmulasztása, és a' nem annak idejében alkalmaztatott izgató, és
öszvehúzp szerek külömbféle rendetlenségeket, akadályokat a' krisisekben, chronicus nyavalyákra való h a j landóságot , sőt hirtelen halált is szülhetnek.
• *

•

147.

,

Az epe-hideglelés'orvoslása a' négy közönséges Jelentések szerint vitetik végbe. Megkívántatik t. í. l . Az
indító okoknak eltávoztatása, és más egyéb ártalmas befolyásoknakszorgalmatos elhárítása. 2. Az epe-hideglelés11
ei
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nek az epés állapottal, és a' máj' szenvedésével együtt
való tzéíerányos orvoslása. 3, A' nyavalya' megválásának 5 és 4. a' lábadozásnak alkalmatos igazgatása.
148. §. ,
.
I1
Sokszor felette nebéz az indító okokat eltávoztatni; |
ba pedig az lehetséges is, nem nn'ilik el azonnal az epehideglelés, minthogy az okok' közönségcsen inély, és 1
állandó változásokat okoztak az organismushan , mellyek
tsak az egépz nyavalyának alkalmatos , és sikeres orvos- (
.lása által enyészhetnek cl. Az e l s ő J e l e n t é s n e k
I
beteljesítése ugyan azért részszerint (a' mennyire lebet- j
séges) az indító okoknak elhárításával , részszerint pedig >
más; egyéb, ártalmas befolyásoknak , úgymint a' haragot
gerjesztő alkalmatosságoknak, az igen meleg levegőnek,
a' szeszes italoknak, a' zsíros eledeleknek elmellőzésével, vagy is az alkalmatos életmódnak elrendelésével
(i56. §.) foglalatoskodik*
•

Í49.

.

Áz epe?bideglelés' orvoslására való m á s o d i k Je?
l e n t é s n e k fő tárgya, a' májszenvédésnek, az ettől
függő beteges epekészítésnek,, és a' hidegleléscs mozgásoknak eltávoztatása. Azomban ámbátor a' már jeleö
lévő epe-tisztátalanság tsak foganatja , nem pedig legközelebb' való oka az epe ? hideglelésnek ; mindazonáltal
minthogy az epés tisztátalanság ápolgatja, és tartja fen
leginkább a' hidegleléscs mozgásokat, sőt az kiilömbfé?
leképen is sértegetheti az emésztés' organumait; a' második Jelentésnek béleljesítésében nagy figyelmetességct
érdemel az öszvegyüll epének kiiiresítése, a' mi hánytató,
vagy hashajtó szerekkel vitetik végbe*
IIa magános, és nem régi az epe-hideglelés, 's ha
felfelé igyekeznek az epe-tisztátalanságok : a' hánytató
szereknek olly hasznos foganatjok vagyon, a' m illyen

'
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semmi más orvosságok állal nem eszközöltethetik , 's az
általok okoztatott hirtelen jobbúlása a' betegnek nem
ritkán szinte bámulást gerjeszt fel ; a', mit a' köveiké-''
zenclőkből magyarázhatunk meg : a) *A' hánytató szerek
által-az epés tisztátalanságok egyenes úton iiresílelbek
ki a' gyomorból, és 'a' tizenkét újnyi bélből, b) A' lui«
nyós alatt a' test 'megrendÍLetik, és a' máj a' kereszt3hárLyától, 's a' has' falaitól nyomatlatik ; a' mi állal az
epevezetékekben (duetus biliarii) , és az epekő lyaghau ösz*
vegyült epe a' májból szinte kinyomattatiJc. E'képetí
nem tsak a' májnak helybeli szenvedése ,hanem az együtt» «
érzéshői (sympathia) származó jelenségek,is elhárítatnak, 's
maga a' hideglelés nagymértékben mérsékeltelik , sőt nem
ritkán el is fojtátik, e) A' testnek hánytatok által történt
megrendítése megváltoztatja az Idegeknek belpges miun
kdlkodósát, és hátráltatja az ideges, Vagy ,a' rothasztó
characternek-kifejlődését, d) A' hánytátok a' tuiáiii jelen
lévő fontos, és gyengítő hasmenéseket, a'belek'giliszta«
forma (peristalticus) mozgásainak megfordítása által meggátolják, 's a' nedvek' további veszedelmes- Vesztégetésé«
nek határt szabnak. Végtére é) kevesebbé gyengítik* ezek
a' testet a' hashajtóknál. A' fő szerek-közzűl'valók tehát
a' hánytatok az epe-hideglelésnek orvoslásában , mellyek
által az ezen' nyavalyával közönségesen egyült járó erős
főfájások, szorongattatások, à' nyughatal.lanság, a' fél«
rebeszéllések, a' fontos szívdobögások , az ölájnliísök , a'
gyomor'tájékán való égetés, a' szinté égető vizeilés, aZ
épe által előhozattatolt oldalnyilalások , 's a' t. igen sok«
szor tüstént elenyésznek;
Hánytató szerül a' hánytató
gyökér, és a' hánytató Borkő' használlatife, azon regu«
•Iáknak megtartása mellett, mellyek alább említ.élhék;
IIa mindazonáltal lefelé igyekszik az ep , a'hashajtók
szükségesek, mellyek közül à'gyengébb ék , és a'savanyú«
sabbak választatnak, Minél fogva hasznosak a' tisztított
borkő,a' Tamarind*pép (púlpa tamarindoruin); a' lomhább
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' ' székkiürésítésnek esetében a' Szenna forrózat valamelly
közép-sóvcil, és Mannával, vagy a' Bétái hashajló víz
(XXII.);használtatik, közben pedigsavauyús italok nyújtatnak. Ezen hideglelésben hashajtó orvosságul különö*
h >7, ónnal szolgál a' Calomola, főkép' ha májdugúlások,cs :
a'sárgaság'jelenségei vannak jelen ; de könnyen értetődik,
hogy nagyobb adatban (XXV.) rendeltetik az, a' mi állal
legbizonyosabban' eszközöltetlek a' székkiüresítések, söt.
— ösztőnöztetvén a' hasnyál-mirígybcn (pancréas) az eb.
választás r— a' -májnak izgató dllapotja a a t a go ni slicc
, mérsékeltetik.. Altaljában nem kell hoszszabh ideig használni a' hashajtókat, 's a' nyavalya' további lefolyásában .a' lomhább székkiüresítések küsz Lire kkel mozdítassanak elő.
Az epés-tisztátalgnságokaak illy módon történi kiiiresítése után, ha más egyéb öszveköLletésck, és öszveszö- '
vettetések nintsenek jelen, elegendők a' hígító, és a'sa- • f
vanyás italok, a' Férjéből,
és az árpából 's a' t. készítetett főzetek, a' t é j - s a v ó , a' tzitrom-lé IZttkoml,
mellyek által a' hideglelés' forrósága mérsékelletik, az
erőknek felette való munkálkodásai kissebbítetnek, az
epesztő szomjúság enyhítetik, az epe' élessége megjohbítatik, '» előmezdítátik a' hideglelés' megválása.
1 5 0 . §..

,

;

. •
,
, ,Noha az epe-hideglelésben üszvegyűlt epének hányás
vagy hasmenés által való kiüresítése, annak orvoslására
felette szükséges, és sokszor valóban semmiképen ki
nem pótoltathatik a' kár, és a' veszedelem , melly .az
e'féle kiüresítések' elmulasztásából származik: mindazonáltal az epe-hideglelés' szerentsés orvoslása , és a'
kiüresítő orvosló módnak foganatos használtatása végett
ennek alkalmaztatása előtt, (minthogy a' legtisztább
epe - hideglelésbeu is nyilván való a' májnak izgató állapotja) olvasztó szereket kell használni, annál inkább,

;

j
|
|
|
(
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ha a' betegesen elválasztott epe még nem hozattatott
a' gyomorba, vagy a' belekbe. Jllyenek a' Perjed
Pitypang - gyökér ( X X V I . ) , a' tisztított
bori fi ,
(XXIII.) a' borkő sav, (aciclnm tartaricum), a' borkő
savas liamag (tartarus tartarísatus), a' tzi lrom-lé, a' savanyús főtt gyümölts, a' savanyús italok , p. o. a' víz
kevés etzettel, a' téj-savó 's a' t. melly eknek használlaiása után, ha az epe nyilvánahban igyekszik f e l , vagy
lefelé, a' hánytatok vagy a' hashajtók armúL bátorságosabban, és bizonyosabb foganattal adattatnak.
151. §.
Különösen kell figyelmezni az epe-liideglelésnek k ü - .
lömbféle. characterére.
a) Ha a' gyúlaszló character szembetűnő, annak k ü lömbféle gradusához képest az a'ntiphlogistiens orvosló
mód külömbféle kitei'jedésben használtatik , annál is inkább , mivel akkor a' májnak izgató állapotja is fontosabb szokott lenni. Közönségesen a' hivesítő, és növevényi.
savakkal elegyítetett italok (67. §.), az antiplilogislicus
hashajtó sók kissehh adatokban használva, a'
Salétrom,
a' gyümölts eledelek, a' gyúladás ellen-* való életmód
's a' t. elegendők. A' vérkiűresítések 's nevezetesem az ,
érvágások igen ritkán , 's tsak' akkor lesznek szükségesek,
ha helybeli gyúladás vagyon jelen, 's ha a' főfelé való
vértorlódásoknak jelenléte miatt kétséges lenne a' talám
jelentetett hánytaLók'.fogauatja. MindazonáltaL tudni kell,
hogy általjában a' gyúlaszló characterű epe-hideglelések
nem engednek olly bő vcrkiiiresitésçket, mint a' tiszta
vagy helybeli gyúladásokkal járó gyúlasztó hideglelések,
's meg kell külömbözletui a' májnak izgató állapot ját
annak valóságos gyúladásától ; külömben a' nem annak
idejében ; vagy nagyobb mértékben tétetett vérkiűresítések a' gyúlasztó characternek a' rothasztóba vagy
idegesfie való általmenetdét okozzák ; a' mit "sokszor az
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időjárás' indíttatja 'ia d ó szokott segíteni. — Ezen ch«racleríí epe-hideglelésben a', hánytató orvosságoknak alkahnaztatása nagyobb vigyázást kíván, .azokat itt vagy
éppen nem , vagy tsak a' szükséges vérkiüresísések', vagy
más antiphlogistious szerek' haszudltatása után szabad
alkalmaztatni-, mert attól lehet félni, hogy a' májuak
izgató álla pótja valódi, és veszedelmes májgyulladásbam égy en által. Nem ritkán az a' íbganalja az előrebotsátott antiphlogistiens orvosló módnak, hogy midőn az
után a' hányás és hasmenés a' természetnek ön tehetsége
által következik , szükségtelenek lesznek a' hánytatok , és
a' hashajlók, vagy pedig, szembetűnőbben mulatván magát az epének fel vagy lefelé való igyekezése, bátrabban , és bizonyosabb foganattal is adattathatnak (t5t). §.).
b) Ha rothasztó characterű az epe-hideglelés (a'
mi a' nyavalya' kezdetében igen ritka eset.) : meg kell
fontolni a ! rothasztó vagy az epés állapotnak, és n' májszenvedésnek a' jelenségei lelj ül haladók e? g z e l s ő
esetben minden késedelem nélkül a' rothasztó characterellen való szerek (91. $.) szükségesek, mellyek közzűl
itt különösen hasznosak az ásványi savai
és a' Idmfor,
mellyek székrèkfedést nem okozván, az epés tisztátalanságok' szabad kiiiresíLését meg nem gátolják; ha pedig
a' tisztátalanságoknak minden jelenlétele nélkül gyengítő
hasmenés vagyon jelen, a' Kindt más egyéb illatos, és
keserű szerekkel öszvekötve , söt az Ópiumot is kell
használni.'A''másod i'k esetben nem szabad elmulasztani a' hánytal,ókat, mellyek által meglendítetvén a'test'
egyszersmind az erők is felemeltetnek; az epének kiüresítése után a' rothasztó character ellen jelentetett szükséges szerek alkalmaztatnak.
,
e) Ha az ep.e-hideglelés' folyama tjábnn az ideges
character' jelenségei- fejlődnek ki: felelte hasznosak a,
hánytatók, részszerint mivel azok által az Idegrendszer'
belső indólatja megváltoztatik, az Idegek, és a' Véredé-
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nyek között való aránytalanság elháríta tik ; részszerint
mivel az epe-hideglelés kezdetében ritkán bír ideges characlerrel, 's ez tsak későbben szokott kifejlődni, midőn '
a' betegesen elválasz látott epe már valóban megterheli
az első átakat, 's ugyan azért annak eltávoztatása kiü«
resílők, és főképen hánytatok által szükséges. Ha az
epének kiüresítése után is eltart az ideges character,
ösztönözök lesznek szükségesek, mellyeknek használtatása alatt mindazonáltal mindég szemügyben kell tartani
az eredeti nyavalyát (109- §.) ; mellynél fogva hasznos
azokat Rhabarbara festvénnyel
öszvekötni, hasznos a'
széket klisztirekkél előmozdítani.
J e g y z é s. Közönséges regulául még említeni k e l l , hogy itt
alig lehet elégséges vigyázást ajánlani az erők' állapotjának megítélésére nézve, ne hogy az erőknek színlelt lankadtságát, melly a' bőséges epének kiüresítése, és annak
rosz minémíísége' m e g j o b b í t ; ! á l l a l könnyen elhárítatik,
a' valóságos gyengeséggel feltseréljük.

'

'

152.

Ha az epés állapót valamelly más nemű hidegleléshez tsak jelenség vagy öszveszöveLtetés gyanánt járúl : jól
még kell fontolni annak veszedelmes befolyása' gradusát,
mellyel a' hideglelés charaeteróre,, és lefolyására nézve
okozhat. Ef szerint meg lehet határozni, valljon lehet e
egy időben a' hideglelés, és a' mellékes epés állapot,
ellen az orvoslást intézni, vagy pedig ezt vagy amazt
kell e előbb orvosolni; mert p. o. ha az a g y - vagy a'
tüdőgyúladásuak folyama tjában epés állapot f e j t ő d i k k i ,
hánytatót az epének még a' legszembetűnőbb felfelé
való igyezése mellett sem szabad adni,
153. §•
A' hánytatókra némellykor nehezen következik a'
hányás, nevezetesen; a) Ha a' beteg' széke már több
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napoktól fogva rekedt. Illycnkor egynehány, kiüresítő
kliszlirekel. kell előre botsdtani ; b) Ha a' gyomorban,
és a' hasban görtsös állapot vagyon jelen; a' mi okoztatik a' gyomorban lévő éles, és szinte égető epe által;itt
valamelly közönséges hunytaiénak bevétele után vagy
felettébb való hányás (hyperemesis) következik, vagy a'
görtsös állapot tökélletesen megakadályoztatja a* hánytató'munkálkodását, sőt ájulások, hányásra való ha*
szontalan erőltetés, gyenge, szapora, némellykor kihagyó pulsus, szorongattatás, és más egyéb ideges jelenségek is jelennek meg. Megesrnervén az illyen állapotot az
igen bőséges, és éles epés tisztátalansdgoknak a5gyomorban való jelenlétekből, nevezetesen az igen keserű szájízből, a'homlok körül való erős, és dühös főfájáshói,
az igen motskos, és szinte zöldes nyelvből, a' szív' és
gyomor' tájékában való szorongaltatdsbúl 's a' t . : a'
hánytatót növevényi savannyal öszvekötve kell nyújtani,
a' mire legalkalmatosahh a' tzitromsav , a' borkősavval
öszvekptve (XXVII.) Ezek által gyengítetik az epe' élessége , elenyészik a' gyomorban lévő görtsös állapot, és
megkönnyebbíLelik a' hányás. Ha mindazonáltal meg nem
esmerletvén előre az illyen állapot, közönséges hánytató*
nyújtatott , és fontos fojtogalás, 's a'hányásra való erőltetés alatt külömbféle görtsös jelenetek jelennek meg :
az elkövettetett'hiba egy pár kanál Iziirom-lé' vagy kevés etzeí bevétele által jobbílathatik meg. c) Ha elhálas'ztatott a' hánytató' alkalmaztatása ; melly esetben
hányás helyett gyengítő hasmenés következik, mellyet
a
' gyomor' gyengesége 's szinte szélütéséé állapotja vagy
annak szinte t o n i c ú s indulatú gôçtse okoz. Nem ész-'
közöltetvén illyenkor a' gyomornak a' hányásra, szüksé- ges öszvehuzásai, és a n t i p e r i s t a l t i c u s m ozgásai,
nem-is következhetik hányás, hanem tsak gyengítő hasmenés. Az iMyen környülállások közt kétséges ugyan a'
beteg' állapotja, mindazonáltal nein ritkán vétetett észre,
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hogy sikeres foganatja volt a' hánytatónak, ha előbb
mustárkovász- vagy hólyaghúzó alkalmaztatott a' beteg'
gyomra'tájékára ; melly esetben , mihelyt veres égető
folt vétetik észre, azonnal adatik a' hánytató, vagy
pedig görts ellen való, és a' gyomornak lomha Idegeit
felébresztő szerekkel, ú. m . Alszénsavas
hamaggal,
(Kali carbonicum) Pézsmával
's a' t. köttetik öszve a'
hánytató szer (XXVIII ). Mivel azomban ezen szerek sem
mindég bizonyos foganatúak: ezen esetben vagy éppen
nem adunk hánytatót, vagy pedig , ha ez elkerülhetetlenül jelentetnék, "kijelentjük előbb a' kétséges Előremondást a' körűilévőknek , azt mondván, lïogy ezen
hánytató szernek, alkalmatos foganatjától függ az élet,
vagy a' halál ; mert közönségesen bizonyos a' beteg' halál«,
ha nints a' hánytatónak foganatja.

Az epe-hideglelésben a' máj' izgató állapotjának
lealatsonyítása azokon kívül, mellyek eddig említettek,
leginkább a' májnak fájdalmas, és feszes tájékára alkalmaztatott külső szerekkel segítetik elő, mellyekhez t a r tozandók a' repülő ír , valamelly lágyító vagy higanyos
(kénesős) kenet hámforral, a' lágyító Kásák, V a ' h i deglelés' külömbféle charactere szerint a' piótzák, az
illatos füvekből készült párlatok, a' mustárkovászok 's a' t.
'De sokszor nem elegendő az epés állapotnak elhárítására
a' máj' izgató állapotjára , és bővérűségére való tekintet;
hanem egyszersmind-az egész.test' állapotjának jó szemügybe való vétele is szükséges, főképen ha az eper-hideglelés a' sokáig előrejárt epés állapotból'fejtődött ki.
Minél fogva nem ritkán szükséges lészen a' használt antiphlogisticus orvosló módot egy ideig folytatni, a' Calomelát, a' Rhabarbarát,
az olvasztó szereket hoszszabb ideig használni ; némellykor pedig a' keserű szerek,
sőt az enyhítő, és görts ellen való orvosságok, úgymint
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az orvosi gy'ùlèrihe, a'
büz aszatgydnta,
az opium;
's a' t, elkerülhetetlenek lehetnek, valamint t.i. az epének rendetlen mennyi-, és minémüsége, vagy a' májnak
izgató 's a' gyúladáshoz közelgető állapot,jálól, vagy ü z
egész testnek, és különösen a' májnak felemelt érzékeny-,
ségétöl's izgalhatóságától, vagy pedig a' májnak bővérüségétől, vagy annak lomhaságától tar tátik fon.
1 5 5 . J.

Némellykor olly jelenségek is fordúlnak elő az epehideglelés' folyamataiban, mellyek részszerint terhesek,
részszerint veszedelmesek lévén, különös íigyclmetességet
kivánnak az orvoslásban. Illyenek : az állandó 's zabolátlan h á n y á s , a' h a s m e n é s , a' m e t e 0 r i s m u s ,
a' h a s r d g á s o k , a' k öl d ök - t s ü tu ö r ö s á l l a p o t
's a' t. Ezekre nézve közönséges orvosló regulákat nehéz
ugyaii állítani, minthogy azok a' májnak, vagy a' héltsa tornának izgató vagy görlsös állapotjától függnek, és
külömbségeikbez képesL majd az aiiLiphlogistieus , majd
.a' ( görts ellen való, majd pedig az ín-erősítő szereket
kívánják: mindazonáltal'szükség még is némcllyeket a'
zabolátlan jelbeli h á n y á s r ó l , és h a s m e n é s r ő l
különösen említeni,
Mind hányás, mincj hasmenés által sok epét íiresít
ki némellykor a' természet ón tehetsége. Míg az e'féle
kiüresítések hasznos foganattal, az az a1 nyavalyának
kissebbedésével történnek: addig azok nyálkás, savanyús, 's
egyszersmind az epe' élességét enyhítő italokkal fentartassanak, Ha mindazonáltal olly felette valók ezen kiüresítések, hogy áhaiokazerőkkimerítetvén, nagy veszedelem
okózlalhatik, süggeto azoknak elhárítása. Minthogy pedig
czpk r é s z s z e r i n t a' májnak felemelt érzékenységétől
's a' gyomorba hozattatptt bőv-ségesebb epének élességétől,
r é s z s z e r i n t (az epének bővebb elválasztása nélkül
h).a' gyomornak felemelt érzékenységétől, és izgatható-.
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ságitól, vagy annak a'görtsre való "hajlandóságától függnek: világos hogy illy esetekben a' hányásnak előmoz• dítása akár hánytató orvosságok, akár lágymeleg italok
által igen veszedelmes lenne: ugyan azért a' h á n y á s r a nézve* mind azoknak eltávoztatása mellett, mellyek
a' gyomrot vagy a' májt izgathatnák, hasznos az Opium
illatos vagy nyálkás szerekkel öszvekötve, nem külömben a' RIVERIUS'.itala is (I.), mellyek tsekélyebb ada'ok
bah ,:'s több ízben nyújtatnák ; hasznos foganata itt a
azélfü'virág'olaj,
mellyből minden fertály órában egy
tsepp adatik, külsőképen pedig lágyító kásák illatos 's
izgató kenetek , és flastromok (XXIX.) alkalmaztatnak
a' gyomorra, és a' m á j r a , vagy szeszes szerek , és olajok
dörgöltetnek ugyan ezen részekbe. —' Hasonló okokból
jelen lévő gyengítő epés hasmenés hasonló' szerekkel
orvosoltatik, és enyhílelík; azért b e l s ő k é p e n a'
Magnesia,a'
rak-szem-por,
ez Opium nyálkás vagy
illatos szerekkel öszvekötve, k ü j l s ő k é p e n a' hasra
alkalmaztatott illatos párolgatások, kenetek , flastromok,
nyálkás' klisztirek ópiummal hasznosak; j J
156. §•

-

'

Az epe-hideglelés' orvoslásának elősegítésére szükséges alkalmaLos életmód abban áll: hogy á' heteg növevényi, és savanyás eledeleket, ű. m. főtt .sáironyús gyümöltsöt egyék, és savanyús italokat, ú.ám. kevés elz.et. t e l , tzitromlével ' s a ' t , vegyített árpa-vagy per je főzetet
igyék. Mellyekre nézve szükség itt említeni, ' hogy az
ezen nyavalyában sinló'dó'k savanyús eledelek , és italok
után szinte epekednek, mellyeket nekik haszonnal lehet
megengedni. A'beteg körűi lévő levegő tiszta,, száraz,
és híves legyen ; melly tzélra megkívántatik a'levegőnek
megújítása-, a' padlónak hideg vízzel való meglotsólása,
némelly savakból kifejtődzött gőzzel való füstölés. Egyébkint könnyen értetődik , hogy az életmódnak elrendelése,
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a' hideglelésnek'külömbféle characteréhez képest, külömbféle.

157,

'. ,

Ha az említettek szerint történt az epe-hideglelés'
orvoslása, megjelenik a' megválásnak időszakasza 5 engedvén t. i. a' hideglelésnek közönséges jelenségei, sza-1
hadabhá válik a' f ő , viszszatér a' rendes ízlés, és a'
többi munhák* rendessége. Ezen időszakaszban kr, kiüresítések is jelennek meg, főképen kr. i z z a d á s , és
v i z e l l é s . A.'megválásnak alkalmatos vezérlésére nézve/
a' közönséges regulákon kívül tudni kell, hogy ha kr.
hányás , vagy hasmenés jelenik meg (a' mi ugyan ritkán '
történik, ha annak idejében kiüresítettek a' tisztátalanságok) jol meg;hell fontolni, valóban kritikusoké vagy
' pedig tsak jelbeliek ezen kitiresílések? Azon esetben, ha
kritikusok/bem Szabad azokat nyomosán előmozdítani,
elegendő lévén azokat lágymeleg 's minden ösztön nélkül
való italokkal elősegíteni ; ha pedig felette valókká válnán a k , vagy tsak jelbeliképen volnának jelen : azok elleii
az említett (i55. §.) mód szerint kellene munkálkodni.
158. j.
•

•

;

•

,

•

•

.

Azoii epe-hideglelés, melly d már az elölt jelen
volt epés állapotból fejlődött k i , vagy a' mellynek
orvoslásában a' (kiüresítő szerek nyomosabban használtattak, elenyészik ugyan szerentsés megválása után; de
nem ritkán viszszamarad az epés állapot, és a', máj'
szenvedése, melly magát közönségesen az ételkívánásnak
hijjánossága, a' tökéllellen emésztés, a' inotsk os nyelv,
... az ábrázalnak sárgás sziue W t . által mulatja ki. Jllyen- kor a' l á b a d ó z á s n a k előmozdítása ezen viszszamara- '
dott májszenvedésnek, és az epés állapotnak elhárításában helyheztetik , a' mi külömbféleképen vitetik végbe:
Mert némellykor, ha t. i. a' májnak bővérűsége vagyon
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jelen, antiphlogis tiens szerek lesznek szükségesek ; máskor , lia dugulások vágynák a' májban, a' keserű 's egyszersmind olvasztó szerek hasznosak, melly utóbbiak a'
szabad székkiüresités.végettiievésfí/Mbdrfordval
köttetnek öszve; nem ritkán pedig, ha a'májnak nagy érzé-'
kenysége , és izgatha lósága által tar ta ük fen az. epének
rendetlen elválasztása , mint p. o. a' lép ? és méhkórsághansínl.ódciknél,; görts ellene valók, nevezetesen a'-So:4.ç.nf f
Beléncl vonat (Extractam Hyosciámi.) 's á', t.
használtatik; külsőképen a' máj' tájéka higanyos kenettel döi'göltetik, melly • valamelly lágyítóval köttetik öszve
( X X X . ) ; hasznosak, itt a' lágymeleg ferdŐk, a' szabad
tiszta levegőben való testi mozgások. —• Külömben a'
lábadozás' előmozdítására , és a' viszszaesés' elkerülésére
az ártalmas befolyásoknak szorgalmatos eltávozta tása, az
alkalmatos életmód , és az emésztő orgánumoknak keserű
szerekkel való'erősítése szükségesek.
•'. !
c) A' T a k o n y - h i d e g l e 1 é s r ő 1.
159.

'•''•'-..

T a k o n y - h i d e g l e l é s n e k (Febris pituitosa,
maeosa) azon állandó-engedő lefolyású hideglelés mondalik, melly tökélletlen vérkészítéssel lóvén öszvekötve a'
hibás minémüségű takony' bővebb elválasztásával okbeli
öszveköttetésben vagyon. Nohá ezen nyavalyában valamennyi takony-hártyákban történik a' takony' bőségesebb elválasztása, és öszvegyűlése ; mindazonáltal, minthogy e,z legnagyobb mértékben a' béltsatornában vétetik
észre , ezen hideglelés a' gyomor-hideglelésekhez méltán
számláltatik.
..

•

160. §.

Vannak hideglelések, mellyek a' torokban, vagya'
levegőtső-ágokban elválasztott takony' lenyeléséből, és
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1

a' gyomorban való Öszvegyüléséből származnak. Ezek a'
säburralis gyomor-hideglelésekhez tartoznak ; mert lia
&z ideges test gyanánt jelen lévő takony annak idejében
kiüresítetik , a'hideglelés is azonnal elenyészik. Ettől
külömböző a''tárgyúi szolgáló takony-hideglelés.melly
nz egész testben előforduló , de nevezetesen a' béltsatornában lévő takonyhártyák' beteges állapotjának, V az
ettől fíiggő beteges elválasztásnak következése, midőn
t. i, a' vér'hibás készítése miatt annak verés részei k i sebb-, savós részei pedig nagyobb mértékben készíteLvéií,
a' takony' bővebb elválasztására, alkalmatosság nyújtátik
ivalamennyi takotíy hártyákban, Illy beteges állapot ja a'
takonyliártyáknak- (taknyos állapot, status mucosus)
hoszszabh'bdejg'dehet jelen , minekelőtte hideglelés járulna íhózzá*; ső t a'- hideglelés' , megválása, és elhárí tása után
is viszszamaradhat. — Ebből világos a) hogy a'takonyhideglelés jelbéli, és b) Hogy az tsak a'nagyobb gradusban jelen lévő taknyos állapothoz szokott járulni.
161. §.

'

'

.

A' takony-hidéglelést közönségesen majd hoszszabh
majd rövidebb ideig a' taknyos állapot' jelenségei szokták
megelőzni, millyenek : a''beteg' sápadt színe , felpuffadt 's
tsaknem szivatsps ábrázatja, (faeies spongíosa) bádjadt
tekintete, kellemetlen szájíze , ételkívánásának , hijjános*sága ; rendetlen einesztésé, hasának felpuffadása, a' la»
kun y' bővebb kipökése 's a' t. Minekutánna ezen jelért•ségek meghűlés, vagy más egyéb gyengítő befolyások
állal nagyobbodtak, és hoszszabh ideig eltartottak (megjelenik a hideglelés; melly magát kitsiny, gyenge 's
szaporább érverés, borzadózás, cstve felé a' főnek, és
a'vég-tagoknak melegsége, és mértékletes szomjúság által
nyilváuozza. A' hideglelés' megjelenésével szaporodnak a?
beteges, 's nevezetesen a', taknyos állapot' jelenségei,
jelen yagyon tompa főfájás ; ked,ellenség; a' szemeknek
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elvesztett fényessége; a' takony az o r r ' , száj, és a'torok'
üregében nagyobb mértékben gyűl öszve, 's/aZért a'
beteg' nyelve olly gradusban vagyon bqséges takonnyal
befedve, hogy az némellykor tisztítás által is nehezen •
távoztatik el, vagy eltávoztatása után is hamar öszvegyülekezik : a' torok' bemenetelében' pedig olly bőséges,
hogy-azt szünet nélkül valp hákogással (sereatus) kéntelenítelik a' beteg eltávoztatni. Továbbá szája' ízé enyves, tésztás-.} lehellete kellemetlen bűzü ; székkíüresítéséi
lomhák, vagy pedig a'takony' bővebb elválasztása, és
öszvegyűlése miatt, önként való hányás, és hasmenés
által sűrű takony üresítetik ki. Ha a' nyavalya' nagyobb
gradusában a' beteges elválasztás a'többi takonyhártyákkal biró organumokra, 's nevezetesen a' lehellés' orgánumaivá is elterjedi akkor nehéz a' lélegzetvétel', a'melyjén valamelly, nehézségnek érzését tapasztalja a' beteg,
jelen van köhögés sok takony' kipökésével; a' vizellet
zavaros, és bő taknyos salakot tesz l e ; a' fehér személyeknél jelen lévő fehér • folyás nagyobbodik, valamint
a' férjfiaknál valaha jelen volt ondófolyás is megújul ; az
érvágás által vágj' törLénetbőL kiürített v é r ' n e m olly
veres , mint közönségesen szokott lenni, és sok takonnyal való elegyítése miatt taknyos hártyával van befedve.
Egyéberánt a' beteg' ábrázatja, sőt egész teste fel vau
duzzadva, 's a' nyavalya' hószszabb ideig való tartása
alatt taplózatos fekélyek (ulcéra aphtosa) jelennek meg
nem tsak szája' üregében, hanem a' béltsa tornában is;
a' beteg nem ügyel a' tárgyakra, érzeíkei tompák, elkábult Lak ; ha felül, elszédül ; nein ritkán félre is beszél,
noha dühösködés nélkül.
162. §,

_

Legnevezetesebb a' takony - hideglelés' kíilömbözése
C l i a r a c t e r é r e nézve. Van t. i. gyúlásztó , ideges , és
rothasztó characterű takony-hideglelés. A'gyúlaszló néha

tavaszszal fordul elő, 's nagyobb forróság, és főfájás,
magyobb szomjúság, szaporább 's keményebb pulsus,
és színesebb vizellet állal külömbözteti meg magát. Az
ideges character az agynak, az érzés' és mozgás' orgánumaival együtt való szenvedése által jeleli ki magát; a'
r o t h a s z t ó takony-hidegleléssel pedig több rothasztó
jelenségek,'s nevezetesen a' petétsek járnak. — Ö s z v e k ö t t e t é s é r e. nézve vagyon,minden helybeli szenveejés nélkül,való, vagy helybeli szenvedéssel, 's nevezetesen torokfájássul, i s az úgy neveztetelt fattyú lüdőgyáladással öszvekötött takony - hideglelés (Angina, et
peripneutnonift pjudlosa).
-1'

163. §.

A takony-hideglelés' t a r t á s a és l o f ö l y á s p az
egyes eset' minémüségétől függ, 's azért nem lehet közönségesen azt megha tározni. A' taknyos állapottól függő
hideglelésnek áltáljában lassú, és lomha lefolyása van,
's tsak a' hozzá járúlt fontos gyengítő lefolyások, vagy
yalamelly helybéli" gyúladással való öszvekö/lLetése okozza
rövidebb lefolyását, Annyi bizonyos, hogy tizennégy nap
elölt soha sem, tizennégy uap alatt ritkán, de legközönségesebben bárom vagy négy hét m ni va, némellykor
pedig tfíég későbben válnak meg a' takony -hideglelések.
;

"

164. §.

•

Ezen. nyavalya alkalmatos orvoslás 'által e g é s z s é g g e l végződik a' mi kr. kiüresítésekkel történik meg ;
ezekhez számláltatnak : a páraforma izzadás, mellyhez
r köles-himlők kapcsoltatnak, a' taknyos okádds, a' hasmenés, pökés, nyálfolyás, és a* takonyforma 's szinte fonál formába nyújtható salakot formáló vizellet. Azomban ezen kr. kiüresítések tsak nem mindég tökélletlcnek,
és az azokra következő jobbulas lassan Lörlénik.

'
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Elenyészvén a' hideglelés, tovább is eltart a' taknyos,
állapot, és c h í o n i c u s s á válhat. Innét származnak az
emésztésben való hibák, a' szelek' kifejtődzése, a' gyomorfájás , a' rendetlen székkiüresílések 's a' t. ; a' lehelés* életmíveiben viszszamaradó taknyos állapot- pedig
mely-hetegségeket, chronicus köhögést, sőt tüdö-rothadást is szülhet. A' takony-hideglelésnek többi következéseihez tartozandók: a,' félbehagyó , és sorvasztó hideglelések*, a' vizí-betegségek, a', liavilisztulás' rendet-,
lenségei, a' sápadtság, a' gilisztás betegség, a' hasmirígyéknek dagadása, és keményedése, .'s a kisdedekre
nézve a' gyermek-sorvadás.
A' h a l á l t részszerint az előszámlált nyavalyák
okozzák, részszerint pedig a' letételek, mellyek az agyra,
a' tüdőkre, és más .egyébb nemeseb organuinokra történhetnek.
165. §•

,

'

Az említett taknyos állapo tban a' takony-hideglelésre
való hajlandóság az emésztő orgánumok' gyengeségében,
az elégtelen vérkészítésben, a' takony hártyák' gyengesé-,
gében, és ellágyulásában helyheztetik ; különösen a' taknyos mérséklelüeknél, a' sápadtságban, szenvedő leányoknál, és a' szegény sorsú embereknél vétetik észre, 's
nagyobb mértékben a' fehér személyeknél, mint a' férjfiáknál.
Azon ártalmakhoz, mellyek tsekély ebb gradusban
munkálkodván elkészítő, nagyobb mértékben pedig, vagy
hószszabb ideig behatván indító okokká válnak, tartozandók: 1) A' meghűlés, melly által megakadályoztatván a' szabad bőrkigőzölgés, a' külső takarókkal szőrös
öszvekötl.elésben lévő takonyhártyák p'ótolóképen munkálkodunk , és a' külső természet között való szükséges
.kötés' feulartására törekednek, a' mi nem vitethetik
végbe a' hajas edénykék' felemelt élőtehelségek nélkül ;
J.

12
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\s illy módon a' takony' elválasztása mind a' gyomorban, és beleiben, mind. a j lest,' más c.gycb lakonyhártyújihán előmozdít« ti k:. Ezen okból lavaszszal, és őszszel a' nedves 's essös idokbçn e p i d e m i c c , a' mélyebben helyheztetett, és posványos bolyokon pedig entlem i c e íordúl elő ezen hideglelés. Vallyon a' levegőnek
tulajdon alkotása , vagy'valamelly részének jelen vagy
távúlléle okozhatja e a'takony' bővebb elválasztását,még
nintsen meghatározva. 2).A' rosz minéműségíí, a' zsíros 's a' téisztás eledelek, a ' s a j t , a' krumpli, a' hüvelyes
főzelékek, az éretlen gyiimölLs , az eledelek' hijjánossága,
és a' bor' fogyatkozása azokra nézve, a' kik a'hozszoktak. 3) A' testi, mozgások' hijjánossága , 's ugyan azért a'
sok ülés. 4) A'nedves, és az állati gőzökkel megfertőzte^"
lett levegő, következésképen a'nedves lakószobák, 's olly
helyek, mellyekhe alig balnak a' nap' súgárai, a' Lömlötzi
levegő. 5) A' gyengítő lelki'indulatok, a' h ú , az aggódás 's a' t. 6) A' külső bőrnek tisztátalanul való tartása,
a' feresztés'elmulasztása. 7) Némelly jelen volt nyavalyák , nevezetesen a' félbehagyó hideglelések, mellycknek
folyamalja alatt gyakran kifej tődzik a' taknyos állapot. 8)
Az olvasztó, és hashajtó szerekkel való viszszaólés ,mellyek felgerjesztvén a' béltsalornában való elválasztást, a'
takony' bővebb készítésére alkalmatosságot nyújtanak.
166. §.

Közönségesen hoszszabb tartású, és nyakas szokott
lenni a' takony-hideglelés, mert tsekóly ezen nyavalyában a' természet' orvosló tehetsége, sőt nagy az ideges, vagy
rothasztó characterre való hajlandóság. Minthogy pedig
közönségesen nagy gyengeséggel vagyon öszvekötve; minthogy a' gyomornak, és a'' beleknek belső felülete sok
sűrű takonnyal van betakarva, következésképen a' gyo' mor mind az eledelek mind a' szükséges orvosságok eránt
olly mértékben érzéketlen, hogy gyakran az ösztönöző
szerek nagyobb adatja se hat be; 's minthogy ezen nya-
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Valya' folyamatjában némelly nemesebb orgánumok i s ,
ú. m. a; tüdők, az agy ' s a ' t. megterheltetnek, 's munkájúkban megakadályoztatnak : azért a' takony-hideglelés
általjdhan fontos nyavalya. Azomban fontossága, és veszedelme tsak az által mérsékeltetik , hogy lassú lefolyása
lévén, elég idő van a' szükséges szerek' alkalmaztatására.
Az előremoudás' meghatározásában a5 hideglelés'
"characterére, a' taknyos állapot' gradusára, és külömbféle öszvekóttelésére különösen kell figyelmezni. Könnyen értetődik, hogy annál veszedelmesebb ezen hideglelés , minél szembetűnőbb az ideges, vagy rothasztó
char acter.
A' nyavalya' kezdetében önkínt megjelenő taknyos
hányás , és az erre következői páraforma izzadás az egész
testben, kedvező kimenetelre mulat. A' mértékleleá taknyos hasmenés hasznos lehet ugyan, de ártalmas annak
hősége , sőt nem rilkán halálos is.
Miuél hoszszabh ideig tartott a' taknyos állapot,
mellyből a' hideglelés kifej tődzötl, annál nehezebb a'
gyógyítása; ha pedig a' hideglelés szerentsés megválás
állal elhárílatött i s , viszszamarad „a' taknyos állapot,
melly gyakran a' legalkalmatosabb orvoslásnak is ellen táll.
Nyakas a'takony-hideglelés, ha orvoslása alatt
eltart az ártalmas befolyásoknak., behatása, p. o. a' nedves , essős idő 's a' t.
ÁrLalmas ezen hideglelésben az igen izgató orvosló
mód, mert ez által jelbeli köles-himlők, helybeli gyúladások, 's rosz indulatú forró hideglelések származnak;
a' gyengítő, olvasztó és kiüresítő orvosló • móddal való
viszszaélésből pedig sorvasztó, és ideges hideglelések ,
chronicus gyengeségek , búskomorság, 's taknyos tüdőrothadqsok származhatnak.
•

167.

A' takony-hideglelés' orvoslására megkívántatik a'
négy közönséges Jelentésnek beteljesítése.
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„

Az e l s ő J e l e n t é s beteljes/tetik , lia az indító
okok elmelló'zlelnek , és mind azon befolyások, mellyek
a' takony'beteges elválasztását ápolgathatják , szorgalmatosan elkerűlletnek. Ezekre nézve meg "kell azokról emlékezni , mellyek ezen. nyavalya' okairól mondattak, 's
szükséges tudni, hogy.némelly okoknak, mint p. o. a'
nedves időjárásnak, 's nemritkán a' gyengítő lelki indulatoknak" elhárítása ninlsen az orvos' halalmában.
168. §.

•

A5" m á s o d i k J e l e n t ó s a' hideglelésnek, a'taknyos állapottal együtt való orvoslásával, és elmellözésével foglalatoskodik.
Szükséges ugyan mindenek előtt a' betegesen öszvegyűlt takonynak eltávoztatása ; de könnyen értetik , hogy
a' hideglelés' gyógyítása egyedül ez által végre nem vitetik; mert az öszvegyűlt'takonynak kiüresítése után is
eltart a' beleknek., és más egyéb orgánumoknak takonyhártyáiban a' takonynak beteges elválasztása, 's ugyan
azért ezen hideglelés' orvoslásában arra kell főképen törekedni, hogy a' beteges takonyelválaszLást okozó, és
fentartó merő részek' lágyságamegjobbítassék, a' beszívó
edények' rendszerének beteges minémüsége megváltoztassák, a' vérkészítés előmozdítassék, 's a'már elválasztott,
és idegen test gyanánt munkálkodó öszvegyűlt takony
a' kiüresíLésre alkalmatossá tétessék. — Minél fogva a)
ha tsekély mértékben történt a' takony' elválasztása (a'
midőn a' takony sem a' héltsalornát, sem a' tüdőket
meg nem terheli, se nem tsipős, se nem savanyú^) : akkor elegendők a' gyenge gyáladás ellen való sók kissebb
adatokban , milly eiiek : a' dupla-só, a' ÍGlauber' tsudasôja, (V.) különösen pedig a' bils^y
Huxhanï
ddrdányos

bora, a' hdnytató-borkönek

f é l , vagy egy fer tály

granuma Per jóból, Pitypangból
's a' t. készítetett fősetekben ( X X X I ) , mellyekiiek használása, által egy két
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könnyű székkiüresítéssel eltávoztatik a' t a k o n y a ' takonyhártyáknak , 's a' beszívó edényeknek beteges "minémüsége megválloztatik, 's a' vérkészítés is megjobbítutik,
— b).Ha nagyobb mértékben történt a' takony' elválasztása , és öszvegyűlése : annak a' béltsatornából h á n y t a t ó , vagy h a s h a ; t ó szerekkel való kiüresítése k í vántatik. Mert a' takony az életműveknek gyengesége, és
tsaknem elenyészett izgathatósága miatt Önkint való h á nyás , és hasmenés által elegendó'képen ki nem üresíleth e t i k , sőt a' heteg nemritkán előbb meg fúlad a'bőséges
takonytól, mintsem az egyedül a' természet' tehetsége
által kiüresítetnék. De ugyan ,,ezen lomhasága miatt az
életmíveknek, 's mivel gyakran a' héltsatorna'belső színe
sok enyves takonnyal szinte be van mázolva, az alkalmaztatott hánytató nehezen h a t he a' gyomor' izomhártyájába, melly okból annak alkalmaztatása e l ő t t , a*
takonynak könnyebb, és bizonyosabb kiüresítésére való
elkészítése tanátsos. Ezen tzélra legalkalmatosahb a*
szál ami a só ,-Jíuxharti

dárdanyos

bora, és a ' többi f e l j ű l

(a) említett' szerek , mellyek által t. i. a' szenvedő orgánumok izgattatván, élő tehetségek felemeltetik, és savós
nedveket vonnak magokhoz» Ha ezek után iqgóbbá válik
a'takony mind a'nyelven, mind a* torokban, sőta'lehelés*
Útjaiban is; ha nyilvánosabb az undorodás, a' felböfögés, 's
az émelygés ; ha könnyű a' takony' kipökése i akkor helye
van a' hánytató' alkalmaztatásának, mellynck haszna
nem tsak a' takony' kiüresítésében, hanem az egész Idegrendszernek (mellyel gyengeség bélyegez) megrendítéséb e n , és a' bőr' szabad kígőzölgéséhek viszszaálLításában
js helyheztetik. Itt a' hánytató borlövet választjuk, melly
ha ninU már önkint való hányás jelen, nagyabb adatokb a n , és rövidebb időközök után adatik, mint közönségesen ; sőt «'"környülállásokhoz képest a' hánytató több
ízben is alkalmaztathal.jk, és közben a' szalamia
só, a"
dárdanyos lón arany (sulfur auraiam antimouii), az Érts •
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Kermes (Kermes minérale) , a' Tsilla (s qui lia), a1 hánytató bôrko 's a't. (XXXII.) olly mértekben aduinak,
hogy se undorodást, se hányást ne okozzanak. Ha az említett olvasztó szerek'alkalmaztatása alatt taknyos székki üresíLések mutogatják magçkat, azok hashajtókkal
mozdítatnak elő. Itt a' belek' lomhasága miatt a' duplasó kevés izgatókkal, ú, m. Rhaharb arával,
Szenna
forrózattal
(XXII.), a' Calomela pedig Jalappdvai
(XXXIII.) köttetik öszve. Azomban i egyszersmind szemügyre kell venni a' he leg' erejéiíek állapotját, 's tsak
akkor szabad azokat folytatni, ha az dltalok -előhozattatott kiüresítések Alatt az erök szabadabbakká, és hnthatósabbakká válnak; külömben félbehagyván azokat,
a' gyengeség' gradusához alkalmaztatott erősítőkre megyünk által, millyenek altaljában a' keserű, és illatos
keserű orvosságok, nevezetesen a' Pitypang, d fogragasz
fit (fumaria), d földepe (Centaurium minus), a' Lóhere,
(Trifolium íi brin um) , 's az ürüm f i t , ssalamia
sóval
öszvekötve. Mert a' hoszszabb ideig, és alkalmatlanéi
használtatott hashajtók a' nedveket szünet nélkül a'belek,
felé tsalogatván, beteges elválasztásokra újonnan alkalmatosságot (nyújtanak, és fentartják a' gyengeséget, 's
következ'ésképen a' taknyos állapotot is.
A' kifejtödzött i d e g e s o h a r a c t e r ' esetében"'
az említett szerekkel együtt felette hasznosak a' bappanôr,
az orvosi gyökönke,
az angyalgyöbér., a'
hólyaghúzók , a' muslárkovászok, és a' szappanyos vízzel, vagy borral készült .illatos füvek' forrózaljával való
mosások, és dörgölések. — Ha r o t h a s z t ó e h a r a c t e r külömbözteli meg a' takony - hideglelést :• az fő
.tekintetet kíván, el nqm mulasztván mindazonáltal a'
" bővebben öszvegyűlt takony' kiűresítését, a' mi még
is nagy vígyázással .vitessék végbe.— A' gyúlasztó cha•raeter, mellyel a' takony-hideglelés kezdetében nem
ritkán jár tavaszszal, közönségesen olly tsekély gra-
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dúsban van jelen, hogy gyengébb antiphlogisticas szerekkel is könnyért ehnellőztelhetik, mellyek egyszersmind a' takonyt a' kiüresítésre elkészítik , és ki is
üresítik,
169. §.
A' h a n n a d i k J e l eu l é s ' beteljesítése az erők'
alkalmatos vezérlése állal vitetik végbe. Itt a' kritikus
kiüresítések ritkán törtérmek szembetíinó'képetí, 's szinte
tsak félbeszakasztva. Ha mindazonáltal kr. hányás, és
• székkiüresítés (ha elmulasztatott annak idejében a' takony'kiüresítése)', vagy kr. izzadás jelennék meg: ezeket
a' közönséges regulák szerint igazgatván, 's az erők' állapötját szemügyben tarLván, tovább folytaLtatík azon orvosló mód, melly. szükséges volt a' nyavalya' orvoslására.
Nevezetesen hasznosak illyenkor a' keserű , 's erősítő szer e k , a' hólyaghúzók, a' ferdők, a' mosások, 's a' t.
, 170.

•§.

A' taknyos állapottal járó hideglelés' elenyészése
után a' l á h a d o z ás t kell előmozdítani, rpellynek tárgya részszerint az emésztésnek, a' vérkészítésnek 's a'
táplálásnak elősegítése, .és azon orgánumoknak , mellyèkben történt a' takony' beteges elválasztása, ép állapotba
való helyheztetcse ; részszerint pedig a' viszszaesés'meggátolása, és a' taknyos állapoL' eltávoztatása.' Minél fogva
azon orvosló mód' folytatása szükséges, melly a' r o t hasztó^ hideglelésből való lábadozásnak vezérlésére nézve
említetett, valamint az alkalmatos életmódnak elrendelése is , melly abban ál!, hogy a' lábadozó magát általjában valamennyi ártalmas befolyásoktól, nevezetesen pedig
a' lészlás eledelektől, a' hüvelyes főzelékektől, a' kr'urapi t ó l , 's a' nedves levegőtől ójja, hogy h ú s - és fűszerezett eledelekkel, 's vizzel elegyített borral éljen, hogy
a' szabad tiszta, és száraz levegőben testi mozgásokát

IM-

,

• '

tegyen, mellyek az erősítő orvosságoknak hószszabb
ideig való használások mellett annál szükségesebbek,
minél inkább taknyos állapot marad a'test'megerősítése
után. is viszsza, — mire nézve a' mezei levegő, és az
erősítő ferdők felelte hasznosak.
, d) A'

Giliszta-hideglelésről.

'

' 171. •}. '
A' G i 1 i s z t a - h i d e g 1 e l é s ( febris venninosa ) '
módosítása a? takony - hideglelésnek, és az , mellynek
állandó-engedő folyumatja lévén, a' testben 's legközönségesebben a' béltsatornában lévő gilisztákkal okbeli öszvek ötté lésben van.

I

J e g y z é s . Történik nem ritkán , hogy a' forró és fontos,
nevezetesen a' katàrrhalis, a' takony , a' hólyagos himlő
's a' t. hidegleléseknek lefolyása alatt okúdás , vagy szék
által giliszták üresítetnek k i , sőt ezek által fontos ideges
..(gilisztás) jelenségek is járulnak az eredeti nyavalyához ;
minthogy azomban ezen jelenségek tsak mellékesek, 's
nem okoznak változást a' nyavalya' eredeti cliaracterére,
és formájára nézve: azért nem lehet az e'féle hidegleléseket giliszta-hidegleléseknek mondani. Kiililmbözik tehát a'
giliszta-hideglelés-attól, mellybeu a' giliszták nem a' hideglelésnek , hanem tsak a' mellékes .giliszta-jelenségeknek okai,
17-2.

A* giliszta-hideglelés öszvekötött nyavalya , nevezetesen a' béltsatorna' helybéli betegségéből (melly oka
vagy okozat ja a' gilisztáknak), és a' hideglelésből. Mert
nem származván a' giliszták az ép belekben, mindég
ezeknek valamelly beteges állapotjától függnek , melly
a' tapasztalás szerint a* gyengeségben, és a' takony' beteges elválasztásában 's bővebb öszvegyülésében helyheztetik. Minthogy tehát a' giliszta-hideglelés lehetetlen a'
a' takony' bőyebb," Öszvegyűlése nélkül, 's mivel nem

/
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egyéb mint a' takony - hideglelés' módosítása t azért, a'
mi a' takony-hideglelésről mondatott, ide is tartozandó.

173. §.
Mai napig a' gilisztáknak tizenkét fajjai találtatnak
az emberi testben, mellyek részszerint a' béltsatornában , részszerint pedig azon kívül tartózkodnak. Tsak az
utóbbiak okoznak giliszta-hideglelést, 's ezek közül is
legközönségesebben l ) a' gömbölyű giliszták (ascarides
lumbricoides), 2) a ' k u k á t z - f o r r n a giliszták (ascarides
vermiculares), 3) a' pántlikás, vagy lántz-forma giliszták
(taenia solium).
_ 1 7 4 . ?.

V

P

A' giliszta-hideglelés azokon kívül, «mellyek a' takony-hideglelés'jelenségeiről említetlek, e' következendők által jeleli ki magát: úgy kezdődik mint a' többi
gyomor-hideglelések, nyilván való alábbhagydsokatlehet
ugyan a' lefolyásában észrevenni; de azok alatt is nyughatatlan a' beteg' álma, melly megijedés által félbeszakaszt atik , fogtsikorgássál, 's az ábrázatban, és a' végtagokban észrevehető görtsökkel,sőtrángatódásokkal van
öszvekötve ; továbbá aludtában szüntelen valamit lenyelni
látszik a' beteg, és leggyakrabban a' hasra való fekvést
választja, reggeli felébredése uláu pedig szomorúság,
tsüggedtség, kellemetlen büzíí lehellet, fehéres takonnyal befedett nyelv, bővebb nyálelválasztás, és kipökés
vétetik észre. Nagyobbodván a' nyavalya, 's "elgyengülvén a' beteg, sápadt az ábrázatja, szemei kékes, kaxűmával vannak körülvéve, pofáji változva pirosak, és sápadtak, nem ritkán pedig orr-vérfolyás is jelenik meg, 's
orrát újjaival dörgöli a' beteg. Némellyeknél az o r r h ó i ,
és szájból giliszták jönnek k i , jelen van tsekély oldalnyilalással öszvekötött száraz köhögés, többszöx-i émelygések, változó- 's majd nagyobbTinajd kissebb ételkívánás,
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vagy szomjúság, a' has' felpuffadása, és fájása, főképen
a' köldök körül 5 a'szók rekedt, vagy. taknyos sőt taknyos-véres hasmenés mutatja magát, mellyel egyszersmind vagy élő, vagy holt 5s rothadt gömbölyű giliszták
üresítetnek k i ; az emésztet felette büdös, hasonló az
aludt téjhez, 's szinte homályos zöldes fondlforma testekkel vétetik körül ; gyakran ájulások , félreheszéllések,
szívdobogások, szájhólyagzások , a' szózat' hijjánosságá,
*s a' vég-tagoknak szaggató fájásai sanyargatják a' betegei;
hőre száraz, forró meleg; érverése szapora 's rendetlen.
Ide tartozandó a' kukatz-forraa giliszták' jelenlétértél a*
végbélben, és nádra - hüvelyben főkép' estvefelé megjelenő viszketés, székkiüresílésre való erőltetéssel.
J e g y z é s . Ezen jelenségek (a' giliszták' valóságos kiiiresítését kivévén) tt'béltstttornában öszvegyült takonyból, vagy
más egyéb okokból származhatnak , aJ nélkül , hogy giliszták lennének jelen ; máskor ellenben jelen vannak a'
giliszták, és hibáznak ezen jelenségek. Minélfogva, mint-hogy gyakran nehéz ; sót lehetetlen a' giliszták' jelenlétét
bizonyosan meghatározni: tsak akkor l e h e t , .és szabad a'
nyavalyát giliszta-hideglelésnek mondani, lia a' tulajdán
. giliszta -jelenségeken kívül a' giliszták'elindulása i# észrevétetett. A' beteg' kárával hányszor nem tulajdon/tátott
gilisztáknak a' nyavalya , midőn vagy agyvízkórság, vágy
nehéz fog-jtivés, vagy Uashártya-gyúladás volt jelen.

'

175-

L e f o l y á s á r a , t a r t á s á r a , és k i m e n e t e l é r e nézve hasonló a' giliszta-hideglelés a' takony-hidegleléshez, Alkalmatos orvoslás állal, a' giliszták' elindulásával, kásás székié té tele kkel, zavaros vizelettel, közönséges pára-formajzzudással, némelly kor pedig ezek nélkül
is lassankint egészségbe megy állal. Máskor megsúlyosodván a' hideglelés, ideges, charatctert v'esz f e l , vagy
sorvasztó hidegleléssel végződik, mellyben meg is halhat
a' beteg. — A' holt lestek' bélLsalornájában á' sok lak«
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nyoti kívül közönségesen élő, és döglött giliszták találtatnak ; sőt a', belek kilyuggatva is találtattak.

,

176. §.

'

. ,

A' giliszták' okairól annak helyén bőven fog szó t é tetni. Itt elég megemlíteni, hogy a' giliszta-hideglelésre
a' gyermeki életkor különösen hajlandó, főkép' második időszakaszában, mellyben t. i. kissebbedvén az emésztő
tehetség, és bővebb lévén a' takony' elválasztása-, annál
inkább fejtó'dnek ki giliszták. Ezek a' béltsatornára
nagyobb számok, sulyok, és mászkálásaik áltál való
ellenséges befolyásokkal , kétség kívül annyira 1 izgathatják a' beleket, hogy az érzékenyebbeknél, és senyves
nyavalyákban sínlődőknél hidegleléses mozgások okoz, tathassanak.
177, $. ;

,

A' mi a' takony-hideglelésnél aV prognosisról mondatott , ide is alkalmaztatható. A' giliszta - hideglelésre
nézve pedig különösen tudni kell', hogy hajlandó az ideges-characterre , 's hogy lefolyásában a'giliszták sokszor
nyakasah elleutállnak a' megöllettetésekre, és kiürítetésekre alkalmaztatott szereknek; a' mi által a' hideglelés' gyógyítása, elhalasztatik, és a' sorvasztó hideglelésre
való általmenetele elősegítetik.—Veszedelmes a' gilisztahideglelés , ; ha ideges character, vagy bélgyúladás fejlődik ki..-A A' nyavalyához járuló fontos görtsök, és
rángatódzások halált is okozhatnak, — A' hideglelés'
megválása után közönségesen viszszamarad a' gilisztás állap o t , melly tsak a' magasabb életkorban, a', 10 , 12dik
esztendő k ö r ű i , sőt későbben is enyészik el tökélletesen,.
•nem ritkán pedig a' beteg' egész éleLében eltart, főképen , ha el nem kerűltetnek a' r o s z , meg nem emészth e t ő , és tsak,kevéssé tápláló eledelek, 's a' takony h i deglelésnél említetett más egyéb ártalmak.

188
178.
Okbeli öszvcköttetésbcu lévén a' giliszta-hideglelés a'
héltsatornában lévő gilisztákkal, ezeknek eltávoztatása
f ő J e l e n t é s lenne ugyanannak orvoslásában; mindazonáltal minthogy a' giliszták ellen való tulajdon szerek nagyobb részint az erős, gyántás, és izgató lias.hajtók közül valók ,. mellyek itt a' hideglelést nagyobbítják Js nem is. távoztatják el mindég bizonyosan a'
gilisztákat: azért ezen nyavalya' orvoslásában nagy vígyázással kell munkálkodni. Minél fogva, ha g y ú l a s z t ó c h a r a c t e r ű a' hideglelés, melly az egyébkint
el nem gyengült gyermekekben fordùl ( elő »
gyenge
gyúladás ellen való orvosló mód használtatik; mind az
élet módra, mind az orvosi szerekre nézve; az utóbbiak közül a' Salétrom nyálkás szerekkel öszvekötve
nevezetes. Itt részszerint ezen orvosló mód, részszerint
pedig a' hidegleléses mozgások állal is sokszor elindulnak a'' giliszták. — A' véredényekben való izgatás' tsekélyebb esetében, a' takony-hideglelésre nézve javasoltatott orvosságok használtatnak, -mellyek egyszersmind
giliszták ellen valók. Illyenék : a' bússá , a' duplasó,
a' Bhaharbara,
a' hánytató
borkő, kissebb adatokban
a' fogragasz
, (fumaria) , a' Pitypang,
a' Tsilla , a'

Szenna, 's más egyéb keserű szerek, mellyeknek hathatóságok előmozdítatik , ha giliszta
t)röm-mctg porral
(sem en Santon ici) Calomelával, köttelnek öszve. Kulömben az erők' állapotja határozza meg, hogy lehet e
közben közb.en gyenge hashajtókat adni, raeHy tzélra az
említettekből, a' Szennát,

a' Calomeldt,

a"

llhabarbarát,

nagyobb adatokban, és a' Himbojmcpg olajt adjuk. ~
Ezeken kívül különös halhatósdgúak a' külsőképen alkalmaztatott orvosságok is , ú. rn. a' klisztirek, mellyek
téjből, és székfü virágból, orvosi gyökönkéből,
giliszta
VaraditsbóljrunaccLum)
buz-aszát gyantával
készítelu c k , a' k e n e t e k , tnellyckhcz Marha-epe vonal,
kárn-
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for 's a' t. adatik, a' repülő í r , mellyek , a' hasba dör-,
göltetnek. Nem kell elmulasztani a' hasra alkalmaztatott
pária tótat is , nevezetesen Üröm- és R.utha-fűből
készített főzettel, mellyel t. i. a' beteg' hasa estve és reggel lágymelegen pároltatik, utánna pedig az említett kene. tekkel dörgöltetik. Ezek a' beleket megerősítik, és a'
giliszták' elindulását előmozdítják. Ezen hideglelés'ideges
oh ar a c terén ek esetében azon regulákat kell szemügy. ben t a r t a n i , mellyek az Ideg-hideglelés', és az ideges
char.acterü takony hideglelés orvoslására nézve említett e k ; különösen pedig hasznosak az orvosi gyöhönhe, a'
hozmaolajos gy cint ár savas Hugyag (liquor cornu cervi
succinatus) , a' Pézsma,
és a' mustárkovászok 's a' t.
A' hideglelés' elején növevényből készült, későbben
pedig hús-levesek is adatnak. Italul szolgál a' v í z , melly
hideg ne legyen.
y
179.

.

Történik nem r i t k á n , hogy az említett (178. §. )
orvosló mód' használtatása alatt nem indulnak el a' giliszták,"'s a' hideglelés eltart , sőt a' gilisztás jelenségekkel együtt nagyobbodik. Illy esetekben, valamint akkor
i s , midőn egyáltaljábarp nem szabad a' giliszták' kiüresítésére egyenesen munkálkodni, olly orvosságokat használunk, mellyek a'' giliszták által okoztatott izgatást enyhítsék , és ennek a' hideglelés' lefolyására való ártalmas
befolyását megakadályoztassák. E'félék a' nyálkás, és
édeses italok, a' sálep főzet, a' mondola fejetek, a' táj,,
a' marha-húslevesek, az opium, a' Belénél vonat (Extractum Hyoseiami) a' nyálkás olajos klisztirek, a' lágyító -kenetek opiummal, a' hasra alkalmaztatott lágyító
enyhítő 's Büröh,
és Belénél fi'i porhói készült kásák.
180. §.',.
A' l á b a d o z á s ' előmozdítása a' takony-hideglelésnél adatott regulák szerint történik. Szükséges t. i, a'
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giliszták' újonnon való kifejlődésének mcggáloltatásö, az
emésztő orgánumok' beteges állapotjának eltávoztatása,
a' táplálás' előmozdítása aLkalmatos orvosságokkal, és
életmóddal; mellyre nézve elkerültessenek a' zsíros, és
nehezebben.emészthető eledelek, a'hüvelyes vetemények,
a' krumpli (l7lj. §.), használtassanak tápláló gyenge hús
' eledelek, mellyek fog- vagy veres hagymával készítessenek , továbbá kevés jó b o r , és tétessenek gyenge testi
mozgások a ' t i s z t a , szabad, és száraz levegőben (Többet ezekről a'második llészben).
;,

.

n.

A' FÉLBEHAGYÓ HIDEGLELÉSEKRŐL.

181. §.
F é l b e h a g y ó h i d e g l e l é s n e k (febris intermittens) azt nevezzük, mellynek tulajdon jelenségei bizonyos időben megszűnvén, majd hószszabb , majd rövidebb időköz után újonnan megjelennek.— A'hideglelés'
' jelenléte O s t r o m n a k (paroxisvnus), az ostromok közt
való időközt pedig h i d e g l e l é s t ő l s z a b a d - v a g y
m e n t i d ő n e k (apyxexia) mondatik,
182. §. .
A' félbehagyó hideglelés' rendes lefolyásában az
elöljáró jeleken kívül három időszakaszokat lehet észre
venni, t. i. a) a' fázisnak vagy hidegnek (stádium fYi—
goris) vb) a' forróságnak (stádium coloris), és c) a' megválásnak vagy izzadásnak (stádium erjseos , vei sudoris)
időszakaszát.
'
•
Sokszor minden előposták nélkül jelenik meg a'
félbehagyó hideglelés ; nem ritkán pedig hószszabb ideig,
's közönségesen azon időtájban mulatják ezek magokat,
melly et későbben a' kifejlődött félbehagyó hideglelés'
ostromai szoktak megtartani. Ezen előposták a' nyavalya'
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külömbféle characteréhcz képest ugyan kiilömbfélék ; a'
.lankad Iság mindazonáltal, a' főfájás, a' kedvetlenség '3
az elme-munkájinak lonihasága a-legközönségesebbekhez
larlozaudók.
.
Magának a' kifejtődzött nyavalyának ez a' képe : A'
beteg lankadtságot, gyengeséget, és a' testi mozgásokra
•lehetetlenséget érez; ásítozik, nyújtózkodik, vég-tagjai
's ábrázatja elsápulnak, az artz' vonásai szinte elváltoznak ; testének élet-telje (turgor vitális) kissebbedik; hő?
i-e szinle beesik 's öszvehúzódik, mint a' hidegben; a'
jelenlévő daganatok és bőrkiütések eltűnnek, 's tsak a'
forróság alatt vétetnek ismét eszre ; a' jelenlévő fekélyek
kiszáradnak, és semmi genyetséget sem választanak e l ;
hasonlóképen az emlők (a'szoptatóknál) sem választanak
eltejet; a5 beteg' órra, újjhegyei, 'smás vég-tagjai sápadtak
és hidegek ; sőt szájajakiyal és szemszegleteivel együtt
meg is; kékülnek; más ember ugyan előbb észreveszi a'
hidegnek ezen jelenségeit, de nem sokára maga a'- beteg
is érzi a' hideget, legelőször a' hátán, a'honnét elterjed az egész testre ; . ekkor ágyba kívánkozik a' beteg,
's magát vánkosokkal, és . dunyhdkkal betakarja. Ezen
f á z ás külömbféle gradusban jelenik meg (12. §.) ; ha
nagyobb gradusban 'van jelen, a' kis gyermekek i'ángatódzásokba esnek, öregebb embereknek pedig e g y k é t
fogok is kitörik ; az érzékenység sokszor olly mértékben
le van alatsonyítva, hogy a' beteg minden fájdalom'
érzése nélkül meg is sértethetnék; elme-tehetsége el van
gyengülve; nagyon szomjúzik, 's szája 'felette száraz,
úgy hogy alig ivott, már ismét kívánja szomjúságát tsil—
lapítani; a' sok ivás után pedig könnyen okádik, noha
e' nélkül is sokszor • hány. Érverése a' lankadtság' megjelenésekor .gyenge, a' fázás alatt kitsiny, szapora,'s
nem ritkán rendetlen. Lélegzetvétele rövid, szapora,
szorongató, 's fohászkodással van öszvekötve, melly
miatt a'bezszéllcse meg van akadályoztatva ; némellykor
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száraz köhögés is van jelen ; vizellcto szinellen mint a>
víz, se felhőtskéje, se salakja nintsen, — Minokutdnná
a' fázásnak ezen időszakja f é l , k é t , némellykor pedig
négy, sőt hál óráig tartott volna, kissebbedik lassankint a'
hideg, és változván eleinte szálló melegekkel elenyészik,
>s következik a' f o r r ó s á g (stádium caloris), melly
az egész testre elterjedvén, az előbb sápadt színű külső
takarékok, 's nevezetesen az ábrázni megszinesednek,
sőt meg is pirosodnak: a' b ő r ugyan még száraz, de
lágyabb; nevekedik a? élet-telj; a' beteg a' melegebb
takaróknak lassankint való eltávoz tatásával foglalatoskodik; a' feje fáj ; érverése közönségesen kevesebbé
szapora , mint a' fázás alatt , de tsaknem mindég teljes
és keményes; a' lélegzetvétel valamivel szabadabb; u'
száj' szárazsága és a' szomjúság eltart, sőt némellykor
a' savanyús italok után való epekedéssel nagyobbodik
is ; a' vizellet tsekély mennyiségi! j láng szinÜ, és szinte
égés' érzésével űresítelik k i , és nem mutat felhőtskél;
a' főfájás nagy, 's a'halántékok körül való erősebb
érveréssel van öszvekötve ; némellyek félrebeszélnek
vagy elkábulnak, 's hajlandók az álomra; a' test' érzékenysége fel van emelve ; ' a' legtsekélyebb szellő , a' híves ital, a' takaró3" felemelése egyszerre borzaejozást
okoz ; fülei a' zörgést, szemei pedig a' nagyobb világosságot el nem szenvedik. Tart a' forróság' időszakásza
két, hárbm, vagy nyoltz óráig is, 's utánna — az i z z a d ás (sLadium sudoris vei eriseos) következik- Mcgnedvesedig t , i. lassankint a' külső b ő r , 's nevezetesen
előbb az ábrázat, és a' LesL' felső részei, a' liónaly, u'
mely, azután pedig a' többi test, és közönséges izzadás
van jelen; a' küszvényben szenvedőknél, a' fehér bőrű,
és szőke hajú embekküél az izzadságnak tulajdon, 's
tsaknem savanyús'szaga szokott lenni. Most kissebbedik
a' forróság , áz érverés lágyabb és lassúbb , a' lélegzetvétel
tökéllelésen szabad, a' száj megnedvesedik 's elmúlik
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a ' szomjúság; a' vizellét zavaros, és tégla-szíri íi salakot tesz l e ; a' főfájás elmúlik; végtére megszűnvén az
izzadás, a' munkák' előbbi rendje viszszatér, 's vége
van az ostromnak. —
Az ostrom' megszűntével következik a' hidegleléstől
szabad, vagy m e n t i d ő , mellynek hoszszabh vagy rövidebb tartása alatt a' beteg magát jól érzi, 's érverése mértékletesen lassú. Mindazonáltal nemritkán még az a p y r e x i a' idejében is vétetnek észre némelly beteges tünemények, ú. m. lankadtság, az ábrázat' sápadt színe,
az ételkívánás' hijjánossága, a' fogak' motskossága, büdös
lehellet , a' fő' kábultsága, fájása 's a ' t . a' mi a' hideglelésnek más nyavalyákkal való öszveköttetésétől, és
öszveszövettetésétől, 's az egész nyavalyának , és az apyl'exyának tartásától függ. lia a'hidegleléstől ment időben
Semmi beteges jelenségek sem vétetnek észre, t i s z t á k n a k mondjuk az apyrexiákat, (apyrexíue purae) ; nem
tisztáknak pedig azokat nevezzük (apyrexiae impurae),,
mellyek ben a' beteges jelenségek nem szűnnek meg tökélletesen.
183.
Ezen hideglelések külömbféle tekinLctekbŐl osztatnak fel ; ügyan ia": "
1. A' N y o m a t r a nézve (typtis) vannak :
A) Piendesen (f. i. reguläres), és rend nélkül j á r ó
(f. i. irreguläres) félbehagyó hideglelések.
a) R e n d e s e n járó félbehagyó hideglelések azok,
mellyeknek ostromaik olly megbatározott időben jelennek
meg, hogy a' beteg a' viszszatééő hidegleléses ostrom'
idejét pontosan előremondhatja, Hlyének a a) az á l l ó
félbehagyó hideglelések (f.'i, fixa) mellyeknek ostromaik:
ügyan azon időben állandóan térnek viszsza ; — hb) az
e l ő b b vagy j ó k o r járó félbehagyó hideglelések, mellyekben az egymás után következő ostromok bizonyos
1.
,
13
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idővel p. o. egy fertály, egy egész, vagy két órával j,
előbb jelennek meg, mint az ellibbeni ostrom (f. j. ttn4
ticipans) ; cc) a' k é s íí b b járó félbehagyó hideglelések
(f. i postponcns) íncllyckbou a* következő oslromok bizonyos idővel későbben jelennek meg.
J e g y z é s , ITn a' félbehagyó hideglelés olly mértékben jár
előbb, hogy minekelőtte tökőlletosen elvégződnék az egyik
ostrom , .már a' másik kezdődik: az b e l o p ó d z ó félbchagyó hideglelésnek (f. i. subiutrans) mondatik,

b) R e n d n é l k ü l járó félbehagyó hideglelések
azpk, mellyekben az ostromok nyilván való jelenségekkel, és időszakaszokkal jelennek ugyan meg; de víszszatérésekre nézve semmi bizouyos időhoz nem szabják
magokat, 's minden rend nélkül jelennek meg.
B),. Mindennapi , baraiadnapi, negyednapi,'s a't.
félbehagyó hideglelések.
a) M i n d e n n a p i félbehagyó hideglelés (f, i. quotidiana) az, melly mindegyik napon megtámadja a' beteget, és mindegyik ostrom megjelenése' idejére, formájára , és tartására nézve egymáshoz tökélletesen hasonló,
— mellybeu tehát minden Q4 óra alatt egy hidegleléses
ostrom 's egy apyrexia jelenik meg. Itt az ostromok
közönségesen reggel kezdődnek , és délben végződnek ; a'
fázás' időszakasza rövid; a' forróság nem nagy, 's az
izzadás sem felette Való ; az egész ostrom hószszabb ideig
szokott tartani, azért; a' hidegleléstől ment idő rövid,'s
a' betegség könnyen állal megy állandó hideglelésbe.
b) H a r m a d n a p i félbehagyó hideglelésnek (f. i.
tertiana) neveztetik az, melly a' beteget minden harmadik napon támadja meg, az az, mellyben 48 óra alatt
egy ostrom 's egy a p y r o x i a van jelen. Ebben egy
egész nap ment a' beteg a' hidegleléses ostromtól, melly
közönségesen délijén vagy délután jelenik meg erős fázással ; itt a' forróság nagy , és az izzadás bű. Leggyakrabban tavaszszal fordul elő,
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o) ' N e g y e d n a p ! félbehagyó ki d'eglelésnek (f, i
qüártdüa) azt nevezzük, melly minden* négyedi'k napon,
az az l é t szabad nap után jelenik meg ,' lüéllybeü t'eluit
72 'óira'alatt' egy ostrom , 's egy hidegleléstől ' riíerrl? idő
vdü jelen. Érre leginkább az öregebb, és gyengébb emberek hajlandók. A' fázás itt fontos, és hosZSzabb Jdc'ig
tart-;-:a? forróság, és az erre következő izzadás pedig ínértéklëtès.:'Közönségesen estvé felé • kezdődvén élíáft egész
éjtsZaka ; a' fázás' fontossága miatt az ostrom' elmúlása
után is bádjadtság marad egy kis ideigVviszsza,
d) . Ö L ö d n a p i , h a t o d n a p 1 h e t e d n a p í ,
n y o l t z a d n a p i 's a' t. félbehagyó hideglelések' létéről , noha azokat némelly érdemes orvosok is emlegetik,
kételkedünk.
.
Ide tartozandók a' k e 11 ô z t e t e 11 vagy d n p la s
félbehagyó hideglelések is, midőn hizonyps idő alatt,
melly alatt, tsak égy ostroni szokott megjelenni, két •
ostromok jelennek íhég, mellyek nagyságokra, forínájokra, ,
megjelenések' idejére V a ' t. pézVö egymáshoz hasonlók.
Nevezetesen :
. .
na) A' k e 11 ő z t e t e 11; félbehagyó "hideglelések közzűl a' harmadnápi, és negyednapi ( f . i. tertiana, et
quartana duplicata) a'dégközönségesehbik. Amabban minden huszonnegyedik órában jelenik meg égy hidegleléses
ostrom , 's azért az egyszerű mindennapinak képét viseli,
de megkúlömbözteti magát ettől az állal, hogy az e l s ő
ostrom a' harmadikkal, a' m á s o d i k a' negyedikkel,'s
így tovább , mind megjelenése' idejéx-e, mind fontossága'
gradusára, é's tartására nézve megegyezik ; az egyszerű
mindennapinál többször for dúl elő , 's könnyen egyszerű
harmadnapi félbehagyó hideglelésre változik. — A' kettőztetett negyednapi félbehagyó hideglelés az, méllyben
minden 72 óra alatt két ostrom, és két hidegleléstől szabad idő jelenik még, vagy a' mellyhen két egymás után.
való napon hidegleléses ostrom lepi meg a' béLeget min-
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dennapi hideglelés gyanánt, dc a1 harmadik napon ment
a' hidegleléstől, olly renddel, hogy az első ostrom hasonló a' harmadikhoz , a' második a'negyedikhez's a't.
hb) Ritkábbak a ' , k e t t ő z t e t e t t m i n d é n n a p i
félbehagyó hideglelések, mellyek 24 óra alatt két ostrom
és két opyrexia által nyilván»,zzák magokat.
. 1. J e g y z é s. Vannak h á r m tt z t n t o 1t n o g y o ti n n p i félbehzgyó,hideglelések is (f. i. triplicnta), mellyek a' mindennapi
félbehagyó hideglelés' képe alatt jelennek m e g , de ettél abban k.üIÖmbiiznek , hogy az első ostrom a' negyedikkel, a'
második az ötödikkel, a' harmadik pedig a' hatodikkal,
megjelenése'idejére, turiáMra 's a' t. nézve megegyezik.
2. J e g y z é s . Meg kell kiilümbliztetni a' kettőztetett, és bár, maztatott félbehagyó hidegleléseket a' k e 11 ő s , és h irm a s félbehagyó hideglelésektől. K e t t ő s h a r m ad napi
félbehagyó hideglelés (f. i. tertiana duplex) az, mellyben
minden harmadik napon két hideglelésen ostrom lepi meg
a' beteget, közben maradván egy szabad nap a' hidegleléstől ; h á r m a s h a r m a d n a p ! félbehagyó hideglelés
• (f. i, tertiana triplex) pedig a z , mcllyhen minden harmadik napón három irtegkülömböztetett ostrom jelenik meg.—
N e g y e d n a p ! k e t t ő s vagy h d r m a s lészen a' félbehagyó hideglelés (f. i. quartana duplex, vei triplex), ha
minden negyedik napon k é t , vagy három hidegleléscs ostrom
jelenik m e g , ,közben maradván két szabad nap
hidegleléstől. Azomban ritkák a' félbehagyó hideglelésnek ezen
modositnsai.
:.

.

. 184. §.

2. Az Ostromot* m i n é m ü s è'g é r ő , vagy forrná?
jóra nézve vagyon nyilvánvaló (f. i. manifesta), és elrejtett,,
vagy alattomos (febris int. non manifesta) félbehagyó
hideglelés.
A) N y i l v á n v a 1 ó félbehagyó hideglelésnek az
mondatik, mellynél az ostromok nyilván Való fázással
kezdődvén, a' következő forróság után enyhítő izzndáseal végződnek, azután pedig majd hoszszabb majd röví-
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debb ideig a'hidegleléstől tôkèllete«èn Szabad idő jelenik meg (182. ?.).
B) E l r e j t e t t félbehagyó hideglelés pedig a z ,
mellynél hibázván a' felbehagyó hideglelésnek tulajdon
jelenségei, "azok tsak alaLtomban lappangnak , *'s némellykor szinte ravaszul ólálkodnak , mellynél tehát a' három
időszakaszok nintsenek nyilván jelen. — Felosztatnak
ezen hideglelések : a) o l l y a n o k r a , tnellyeknél az
egyik időszakasz, vágy igen- tsekély"'s alig észrevehető,
-vagy egészen hibázik, vágy pedig nyilvános ugyan a'
három időszakasz, de megfordult renddel jelenik meg
(f. i. inordinata). Tsaknem valamennyi félbehagyó hideglelésnek, nevezetesen a' tuvaszinak kezdetéhen észre
lehet ezeket venni, míg az ostromok léptsőnkint kifej—
tődnek, rendbe hozulluluak, és nyilván valókká lesznek.
—- h) O 11 y a n o k r a , mellyek valamelly más lantos
nyavalyának formája vagy lárvája alatt, nemritkán minden hidegleiéses jelenségek nélkül jelennek meg, 'seredetek , és lefolyásoknál fogva a' félbehagyó- hideglelésekhez
méltán számláltatnak (f. i. larvata). Azon jelenségekhez
vagy nyavalyákhoz, melly éknek lárvájok alatt ezen hideglelések megjelennek, tartozandók : a' fő -szem - fog - gyom o r - és bélfájás, a' görtsök , a' szélütés', az clszédülés,
a' nyavalyatörés , a' halálgörts , a' vakság, az okddás, a'
köldök-tsömör , a' vérhas , a' vérfolyás , a' tüdőgyúladds ,
oldaínyilalás 's a' t. Abból esmertetik meg ezen félbehagyó hideglelés' neme, h o g y az említett jelenségek, vagy
nyavalyák ha lározoltj időben (periodice) jelennek meg;
h o g y bizonyos időben megsziiunek, és félbehagyó Iii—
deglelések gyanánt, ostromonkint jelennek meg; h o g y
- a' félbehagyó hideglelés éppen járvány nyavalya ; h o g y
azon jelenségek tsekély, 's némellykor alig észrevehető
borzadozdssal kezdődnek , és vagy közönséges vagy helybeli izzadással végződnek ; h o g y továbbá az ostrom'
végével a' vizellet tégla-színű salakot tesz le ; 's utoljára
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h o g y a' fycleg nem szenvedett ideges nyavalyában, ha 1
a' hideglelés' lárvája ideges jelenség találna lenni, — c)
Q U y a a o k r a , mellyek ugyan félbehagyó hidegleléses
ostromok állal nyilván kijelelik magokat, de midőn a' .
félbehagyó hidegleléstől ment időnek kellene megjelenni,
a' hideglelés meg nem szűnik, hanem tsak alábbhagy ások
vétetnek észre, míg a'hideglelés' súlyosodásához hasonló
osírom újonnan megjelenik hízással, forrósággal,< isza*
• dással (febris suhconlinua). Hószszabb ideig való larlása
Után az állandó hideglelés' képéi mutatja.

185.
3. Azon V e s z e d e l e m r e nézve, mellyel a' félbehagyó hideglelés j á r h a t , megkülömbözletjük a' jó indih;
latú félbehagyó hidegleléseket (f. i. benigne), a' gonosz
indúfatúnklól (f. i. maligna).
.
A) J ó i il d ú 1 a t ú félbehagyó hideglelések alatt
értjük a' rendes nyomattal járó, és mértékletes gradtisban megjelenő félbehagyó hidegleléseket, mellyek semmi;
veszedelmet sem rejlenek magokban, sőt nem ritkán
más nyavalyákra nézve hasznosak is lehelnek,
B) G o n o a z i n d u l a t ú félbehagyó hideglelések
azok , mellyek nagy veszedelemmel fenyegetik a' beteget:*
Ezek négyfélék lehetnek: a) midőn az ostrom' egyik
vagy másik időszakaszának rendkívül való f o n t o s s á ga miatt a ' h e leg' élete nagy veszedelemben forog; ha
p. o. a' beteg a' fázás alatt holt test gyanánt megmered
(f. i. algida), a' forróság alatt szinte ég (f. i. lypiria),
's az izzadás alatt szinte elolvad (f. i. diaphoretioa). —
b) Midőn a' hidegleléses ostrom , valamelly idegen veszedelmes jelenségnek hozzá jdrulása mifttt veszéllyel fenyeget. Illyen jelenségek ; az álmosság, a' priiszszentés, a'
szédelgés, a'szélütés, a'rángalódzások, az okádás, a'"
gyomor - b é l - és torokfájás, a' némaság,, a' víztől való
irtózás , a' tüdőgyulladás , a' köldük-lsümör , a' vérhas 's a't.

Cf. i. perniciosa • comatosa, sternutatoria, vertiginosa »
paralytica , convulsiva , emetica, cardialgica, colica, an~
ginosa , aphonica ,. hydrophobica, peripneumonica, cbolerica, dysenterica etc.). —•c) Midőn hibázván az ostromnak közönséges jelenségei, az más valamelly igen fontos
és veszedelmes nyavalyának, ú. m. gulaütésnek, nyavalya-törésnek, dühösségnek , vakságnak, halálgörtsnek,
formája alatt jelenik meg (184.
13. b.) i— d) Midőn
a' félbehagyó hideglelésnek ideges vagy rothasztó charactere van.
Ezen gonosz indulatú félbehagyó hideglelések a' forró éghajlatokban sokszor mint járvány vagy
honnyi nyavalyák fordulnak elő, nálunk tsak ritkán 's
széljelszórva (s oradiee) vétetnek észre.
186. §.

4." Ghftraoterór.fe nézve vagyon gyúlásztó , ide' ges, és rq Ihász t ó characterü félbehagyó hideglelés.
a) A' g y ú l á s z t ó c h a r a c t e r ü félbehagyó h i deglelés (£ í. characteris inílammatorii) ritkábban ugyan,
de legközönségesebben tavoszszal, és harmadnapi nyomattal fordul elő. H a j l a n d ó k erre a' bővérűek , fiatal
k o r ú a k , 's nevezetesen a ' f i a t a l , és izmos leányok, a'
kiknélmég nem jelent meg a' havi tisztulás. A' t é l , és a'
tavasz kezdete elrendelő, a' Kínán ah korán való használása pedig, és a' levegőnek tulajdon alkotása i n d í t ó
o k ú i szolgál. Ezea characterü félbehagyó hideglelés
minden előposták nélkül erős fázással kezdődik, mellyre
fontos, 's szinte égő, teljes és kemény érveréssel öszvekaptsolt forróság következik. E ő e s m é r t e t ő j e l e i :
a'"szálló nyilaiások, vagy állandó melyfájások a' száraz
köhögés, a'' megnehezedett , és szapora lélegzetvétel,,
némelly kor a ' , tüdőgyúladás' jelenségei,.'s a' gyúlásztó
charaetert külömböztelő más egyéb jelek, mellyek a'
hidegleléstől ment időben sem múlnak el tökélletesen»- ;
Az ostromok itt közönségesen hószszabb jdeig/lqttanak ,
következéskepeu az apyrexiák is rövidek, íjH;
, ;
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h o g y a' fycleg nem szenvedett ideges nyavalyában, ha 1
a' hideglelés' lárvája ideges jelenség találna lenni, — c)
Q U y a a o k r a , mellyek ugyan félbehagyó hidegleléses
ostromok állal nyilván kijelelik magokat, de midőn a' .
félbehagyó hidegleléstől ment időnek kellene megjelenni,
a' hideglelés meg nem szűnik, hanem tsak alábbhagy ások
vétetnek észre, míg a'hideglelés' súlyosodásához hasonló
osírom újonnan megjelenik hízással, forrósággal,< isza*
• dással (febris suhconlinua). Hószszabb ideig való larlása
Után az állandó hideglelés' képéi mutatja.

185.
3. Azon V e s z e d e l e m r e nézve, mellyel a' félbehagyó hideglelés j á r h a t , megkülömbözletjük a' jó indih;
latú félbehagyó hidegleléseket (f. i. benigne), a' gonosz
indúfatúnklól (f. i. maligna).
.
A) J ó i il d ú 1 a t ú félbehagyó hideglelések alatt
értjük a' rendes nyomattal járó, és mértékletes gradtisban megjelenő félbehagyó hidegleléseket, mellyek semmi;
veszedelmet sem rejlenek magokban, sőt nem ritkán
más nyavalyákra nézve hasznosak is lehelnek,
B) G o n o a z i n d u l a t ú félbehagyó hideglelések
azok , mellyek nagy veszedelemmel fenyegetik a' beteget:*
Ezek négyfélék lehetnek: a) midőn az ostrom' egyik
vagy másik időszakaszának rendkívül való f o n t o s s á ga miatt a ' h e leg' élete nagy veszedelemben forog; ha
p. o. a' beteg a' fázás alatt holt test gyanánt megmered
(f. i. algida), a' forróság alatt szinte ég (f. i. lypiria),
's az izzadás alatt szinte elolvad (f. i. diaphoretioa). —
b) Midőn a' hidegleléses ostrom , valamelly idegen veszedelmes jelenségnek hozzá jdrulása mifttt veszéllyel fenyeget. Illyen jelenségek ; az álmosság, a' priiszszentés, a'
szédelgés, a'szélütés, a'rángalódzások, az okádás, a'"
gyomor - b é l - és torokfájás, a' némaság,, a' víztől való
irtózás , a' tüdőgyulladás , a' köldük-lsümör , a' vérhas 's a't.

Cf. i. perniciosa • comatosa, sternutatoria, vertiginosa »
paralytica , convulsiva , emetica, cardialgica, colica, an~
ginosa , aphonica ,. hydrophobica, peripneumonica, cbolerica, dysenterica etc.). —•c) Midőn hibázván az ostromnak közönséges jelenségei, az más valamelly igen fontos
és veszedelmes nyavalyának, ú. m. gulaütésnek, nyavalya-törésnek, dühösségnek , vakságnak, halálgörtsnek,
formája alatt jelenik meg (184.
13. b.) i— d) Midőn
a' félbehagyó hideglelésnek ideges vagy rothasztó charactere van.
Ezen gonosz indulatú félbehagyó hideglelések a' forró éghajlatokban sokszor mint járvány vagy
honnyi nyavalyák fordulnak elő, nálunk tsak ritkán 's
széljelszórva (s oradiee) vétetnek észre.
186. §.

4." Ghftraoterór.fe nézve vagyon gyúlásztó , ide' ges, és rq Ihász t ó characterü félbehagyó hideglelés.
a) A' g y ú l á s z t ó c h a r a c t e r ü félbehagyó h i deglelés (£ í. characteris inílammatorii) ritkábban ugyan,
de legközönségesebben tavoszszal, és harmadnapi nyomattal fordul elő. H a j l a n d ó k erre a' bővérűek , fiatal
k o r ú a k , 's nevezetesen a ' f i a t a l , és izmos leányok, a'
kiknélmég nem jelent meg a' havi tisztulás. A' t é l , és a'
tavasz kezdete elrendelő, a' Kínán ah korán való használása pedig, és a' levegőnek tulajdon alkotása i n d í t ó
o k ú i szolgál. Ezea characterü félbehagyó hideglelés
minden előposták nélkül erős fázással kezdődik, mellyre
fontos, 's szinte égő, teljes és kemény érveréssel öszvekaptsolt forróság következik. E ő e s m é r t e t ő j e l e i :
a'"szálló nyilaiások, vagy állandó melyfájások a' száraz
köhögés, a'' megnehezedett , és szapora lélegzetvétel,,
némelly kor a ' , tüdőgyúladás' jelenségei,.'s a' gyúlásztó
charaetert külömböztelő más egyéb jelek, mellyek a'
hidegleléstől ment időben sem múlnak el tökélletesen»- ;
Az ostromok itt közönségesen hószszabb jdeig/lqttanak ,
következéskepeu az apyrexiák is rövidek, íjH;
, ;
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b) A' r o t h a s z t ó o h u r a c t e r ű hideglelések tni-,
nálunk ritkábban, de a' meleg- éghajlatokban gyakrabban vétetnek észre. E l r e n d e l ő okokiíl az előrejárt
nedveket felosztó nyavalyák szolgálnak, ú. m, a' bújadög , a' süly, a' higanyos szerekkel való viszszaélés 'sa't,
i n d í t ó o k a pedig a' levegőnek gonosz indúlalú járvány alkotása, a' posványos levegő , a' gyengítő lelkiindúlatok, az alkalmatlan orvoslás, az érvágásokkal, és a'
hashajtókkal ,val,ó viszszaélés 's a' t. M e g c s m e r te tő
jelei: a' nedvek' eloszlásának jelenségei, nevezetesen a'
felelte büdös szagú izzadás, a' gyengítő órrvérfolyások,
külömbféle, 's az ostromok alatt állandóan megjelenő
petétsforma bőrkiütések 's a' t. F o 1 y a m a t j o k közelget az állandóhoz (f. subeontinua). N y o m a t j o k
mindennapi vagy harmadnapi. A' velek üszvckftletett
nagy veszedelem miatt à' g o n o s z indúlalúakhozszámláltatnak.
c) Az i d e g e s c h a r a o t e r ü félbehagyó hideglelésekre h a j l a n d ó s á g o t okoz a' testnek nagy érzé-í
kenysége, a' gyermeki k o r , a' jelen lévő ideges nyaval y a , 's nevezetesen a' méh-kórság ; i n d í t ó o k o k ú i
pedig szolgálnak a' rosz indúlalú járvány alkotmány, az
ártalmas kigőzölgésekkel megfertőztetett levegő, az ásványi gőzök, a' nedvek' vesztegetése , a' gyengítő orvosló
mód 's a' t. Ezen characlerü félbehagyó hideglelés, —
azön ideges jelenségek eir'kívül, mellyek általjáhan minden félbehagyó hideglelésnek mivoltos jelei, millyenek
á' fázás, az undorodás, a' külső takarékokban való görtsös á l l a p o t ' s a ' t . — az Idegrendszer'szenvedésére mutató más egyéb jelenségek által jeleli ki magát, ú. m.
érős főfájás, ájulások, kitsiny és reszkető érverés, az
egész testnek reszketése, , tsekély féirebeszéllés, .nagy
gyengeség, inugrándozások > a' t. által, mellyek az
apyrexiában sém mulpsfe el tökélletesen. Könnyen általmegy az.állandó, alábbhagyó, 's lassú lefolyású hideg-
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lelésbe. Ide tartozik a' gonosz indulatú félbehagyó hidegleléseknek nagyobb része, nevezetesen azok, a' mellyek.
nyavalyatöréssel, gutaütéssel, álmossággal 's a ' t . járnak,
d) Vannak végtére olly félbehagyó hideglelések,
mellyeknek charactérek nyilvánosan se nem gyúlasztó , se
nem ideges, mellyek t i s z t a , e g y s z e r ű vagy k ö z o n s é g e s félbehagyó hidegleléseknek neveztetnek (feb,
int. simplex). Ezek legközönségesebben fordulnak e l ő ,
de tobb ostromok után az ideges charaeterre hajolnak 5
ha pedig izgató, és hevítő szerekkei orvosoltatnak, a*
gyulaszio charactert veszik fel.
187.
5. Más mellékes nyavalyákkal való ö s z v o k ö t t e t é s e k r e nézve vannak g a s t r i c a félbehagyó hideglelések
ú. m. saburralis, epés , taknyos , és gilisztás állapottal,
vagy basdugúlásokkal, senyves állapottal, vizidaganatokkai, rheumatismussal, bújadöggel, 's a' t. öszvekötött
vagy öszveszőtt félbehagyó hideglelések. — A' s a b u r r a l i s f é l b e h a g y ó h i d e g l e l é s t (f. i. gastica saburralis) a' gyomor' vagy belek' tisztátalanságára mutató
jelenségek külömböztetik meg, ú. m. a' homlok' tájékában való főfájás, a' fogaknak és Ínyeknek megmotskosodása , a' tisztátalan nyelv, az étélkívánás'híj j a , az undoroddá, a' felböfögések, a' kellemetlen száj-íz, a' hányásra való ingerlés, a' hányás, a1 gyomor' tájékában
valamelly nehézségnek érzése, a' korogások, a' székrekedés vagy hasmenés, a' párádzó izzadások, a' száj-ajakak
körül megjelenő hólyagotskák, 's más egyéb a' tisztátalanságok' minéműségétől függő jelenségek. Ezek az ostromok alatt nagyobbodván , a' hidegleléstől szabad időben el nem múlnak, hanem tsak alábbhagynak, 's ezért
nem tiszták itt az apyrexiák. A' saburralis állapot a'
félbehagyó hideglelésnek vagy oka, vagy élet - rendi
hibák 's ellenkező orvoslás által előhozattaíott okozatja.
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Itt a' nyomat vagy mindennapi vagy harmadnapi, y
majd egyszerű, majd pedig kettőztetett szokott lenni. —,
Azon öszveköttetése a' félbehagyó hideglelésnek, melly
a' takonynak a' béltsatornában való bővebb elválasztásáv a l , és öszvegyűlésével j á r , vagy az epének rendetlen
készítésével, és a' belekbe való bővebb kiönlődésévelVan
öszvekötve, a' jelenlévő takonynak vagy pedig a'bővebb
epének jeleiből esmertetik meg. Minél fogva a' t a k n y o d á l l a p o t t a l őszvekaptsolt, félbehagyó hideglel é s t , melly közönségesen őszszcl, ' s a ' tél' kezdetében
fordul elő, halavány szín , f e h é r , vastag, és sűrű enyves
takonnyal Befedett nyelv, iszapos száj-íz, a' takonynak,
okádás, és szék által való kiúresílése 's a' t. ; az epés
á l l a p o t t a l j á r ó , 's sokszor tavuszszal, és uyárouíszrevehető félbehagyó hideglelést pedig sárgás nyelv, ke- ;
serü száj-íz , és hasonló felböfögések, sárga pázsit-szinű
epének okádása , bő izzadások, a ' m á j ' tájékában való
fájdalom, 's az epés állapotnak más egyéb jelei nyilvá' nősszák. E? nemű félbehagyó hideglelések kedvelik a'
mindennapi, és a' harmadnapi nyomatot, 's nem tsak
hajlandók az állarídó nyomatra, hanem kedvező körmyülállások közt .könnyen fel is veszik az ideges , vagy
rothasztó characlert. — Ide tartozik a' f e k e t e e p é s
f é l b e h a g y ó hideglelés is-, mellynek közönségesen negyednapi-nyomatja lévén, a'májnak fontosabb chronicus
szenvedésétől függ , és setét-barna vagy feketés epének
elválasztásával, annak okádás, és hasmenés által való
kiüresítéséveí, továbbá a' betegnek sárga 's barna színével , és nagy gyengeséggel jár.
J e g y z é s . Vannak máj - és lépdaganattal , Katavrhussal,
r h e u m a t i s m n. s s a l , a r a n y - é r r e l , m i r i g y es betegséggel 's más egyébb nyavalyákkal öszvekötött vagy
öszveszőtt félbehagyó hideglelések is. lizen öszveköttetések.
nek vagy öszveszövettetéseknek kell tulajdonítani, hogy
íiéíuelly félbehagyó hideglelések, ha nem gonosz indulatúak

•203
i s , még is nyakasak, vagy elgyengítrén,, a' beteget, veszedelmet okozhatnak, 1 Ilyenkor a' félbehagyó hideglelésnek mivoltos jelenségeit jól meg kell külömböztetni a '
mellékes nyavalyák' jelenségeitől,

188. $. '

'

6. Az E s z t e n d ő ' r é s z é r e nézve , .mellyben
előfordulnak a' félbehagyó hideglelések, tavaszi, és őszi
félbehagyó hidegleléseket kiilömböztétünk meg. A' t av a sz i a k , mellyek Januarius, és Februariusban kezdődvén , Junins és Júliusban végződnek, a' gyúlasztó
cHaraçtert kedvelik, 's könnyen öszveköttetnek rheum.atismussal, Katarrhussal, oldalnyilalással, és más egyéb
gyúladásokkal. Nyomatjok közönségesen harmadnapi,
mindennapi ritkán ; negyednapi pedig legritkábban. —>
Az ő s z i f é l b e h a g y ó h i d e g l e l é s e k " , mellyek:
Augustus, és Septemberben kezdődvén , Januariusig tartan a k , az ideges charactert kedvelik, 's.őszszel előforduló
nyavalyákkal, epés állapottal, okádással, hasmenéssel,
i'érhassal, kőldök-tsömörrel 's a ' l . köttetnek Ősz ve. N y o matjok negyednapi; harmadnapi pedig ritkábban.
189. §.
7- Az o k o k r a nézve vannak j á r v á n y , h o n n y i ,
és s z é 1 j "è 1 s z ó r t félbehagyó hideglelések. Oszszel, vagy
tavaszszal közönségesen e p i d e m . i c e fordul elő a' félbehagyó hideglelés, noha vannak esztendők , mellyekben
alig vétetnek észre félbehagyó hideglelések. Vannak olly
t á j é k o k , a' hol szünet nélkül e n d e m i e e uralkodnak
a' félbehagyó hideglelések , mint a' Magyarországi Banátusban, és Mantua körül.
190. J.
Külömbféle ideig szokott tartani mind az egész félbehagyó hidegleléses nyavalya, mind annak egyes ostrom a i ; a' mi a' nyavalya' gradusától, okaitól, módosítá-
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saitól, öszvekötteLésctől, és orvoslásától függ. Az egyes
ostromok három vagy négy órák tól fogva 12 órákig szoktak tartani, só't némelly kor hoszszabb ideig is, úgy hogy
az egyik ostrom' végével azonnal kezdődik a' másik (febris int. subintrans). Az egész nyavalya a' tapasztalások
szerint tsaknem mindég páratlan, p, o. a' harmadik, ötödik , hetedik, kilentzedik 's a' t. oati;om után végződik,
sokszor pedig hetek, h ó n a p o k , sőt esztendőkig is eltart;
a' mi az őszi, a' h o n n y i , az álló, a' rendetlen, az öszves z ő t t , a'negyednapos, és a'senyves állapottal járó félbehagyó hideglelésekben vételik észre. A' t í z , sőt húsz
esztendőkig tartó félbehagyó hideglelések' póldáji meghaladják a' tehetség határit.
191.
Ha a' ..félbehagyó hideglelés' ostromai egy ideig elmaradván ismét viszszatérnek, azt Y i s z s z a c s é s n e k
(récidiva) nevezzük, melly vagy v a l ó d i , vagy pedigv
s z í n l e l t . I t t a'hideglelés nints meggyógyítva, hanem tsak el van nyomva , 's ásítozús, nyújtódzás, borzadozás, szálló melegek , álmosság, ,és más egyéb jelenségek által jelentgetik magokat az ostromok ; o t t az
előbb jelen volt félbehagyó hideglelés tökélletesen meg
volt gyógyítva, és bizonyos rendhez kötik magokát a' viszszaescsck ; mert azt bizonyítja a* tapasztalás, hogy a'
Jharmadnapós félbehagyó hideglelések, elmaradások után
a' 7dik, a' mindennapiak, és a' negyednapiak pedig a'
l4dik napon, sőt ugyan azon órában is szoktak viszszatérni, mellybeo az ostrom megjelent volna, ha a' hideglelés tovább eltartott volna. , ,
A' viszszaesésekre való hajlandóság pedig leginkább
azon félbehagyó hideglelésekben vétetik észre, mellyek nek á l l ó nyomatjok volt, mellyek öszvekötöttek,'és
öszveszőttek, továbbá a' mellyek ideges1 characterück,
negyednaposok, 's őszszol fordulnak elő.
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1 9 2 . ; . .
. E g é s z s é g g e l , más n y á y a 1 y á k k a i , vágy
pedig h a l á l i a i végződnek a' félbehagyó.; hideglelések.
Sokszor magától 's minden mesterséges orvoslás nélkül gyógyítatik meg a' félbehagyó, hideglelés, midőn az
ostromok lassankint tsekélyebbek, és rövidebbek lesznek
's végtére elmaradnak ; sokszor mindazonáltal tsqk h j « deglelés, ellen Való s p e ci f i c u s szerek eszközlik annak
tökéiletes elmaradását , mellyel közönségesen kr» Jdüre-r
sítések is vannak öszvekötve, Mert az ostromok' elmaradása után 8 vagy 14 napig bőséges szalma-színű vizellet üresítetik k i , mellynek hirtelen való elnyomattatása
bőr-vizkórságot okozhat ; máskor több hetekig eltartó
k r . izzadás jelenik meg; nem ritkán pedig aranyérfolyás,
havitisztulás , gyermekágy tisztulás , a' tejnek elválasztása,
a' természetes, és mesterséges fekélyek' genyedése tér
viszsza, ha az e'féle elválasztások a' hideglelés által elnyomattattak. A' kettőztetett félbehagyó hideglelések kétféle
módon válnak meg : előhh elmaradván az egyik ostrom ,
tsak egyszerű félbehagyó hideglelésekké válnak, azután
pedig a' folytatott orvoslás által egészen meggyógyítatnak»
A z o n / n y a v a l y á k r a nézve , mellyekhe gyakran
általmegy a' félbehagyó hideglelés , szükséges t u d n i , hogy
ez nem ritkán más f o r m á r a , és más c h a r , a c t e r r e
változik. így a' jó indulatú hideglelés gonosz indulatává ;
a' nyilván váló alattomossá ; a' magános oszvekötötté ; a*
rendesen járó rendetlenné válik, vagy az állandó n y o matra hajlik, melly utóbbi esetet az előhh j á r ó , rövidebb apyrexiákkal h í r ó , a' gyúlasztó characterű, az
öszveszőtt, és g a s t r i c a nemű félbehagyó hideglelésekben vehetni észre, 's külömbféle ingerek, élet-rendi
h i b á k , alkalmatlan orvosló m ó d n a k , hevítő , öszvehúzó,
vagy gyengítő szereknek alkalmaztatása után tapasztalhatni. — A' félbehagyó hideglelés után viszszamaradó c h r o n i c n s.. n y a v a 1 y á k közziil leg főbb említést
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érdemelnek a' has' ürege' organilmainak, nevtízehseu a '
májnak ; lépnek, és a' fodorHájnak dagadásai , melly orgánumok nem ritkán m.eg is keményednek mint a' kö
(scyrhus): ezt tapasztaljuk az őszi sokáig tartó félbehagyó hideglelések ixtán, 's gyakrabban a' fiatal, mint az
Öreg emberekben; E'féle daganatok, és megkeményedé- ,
s e k , méllyek a' liidegleléses ostromok alatt nagyobbodn a k , azokon kívül pedig' kissebbednek', sok más chronicité nyavalyáknak Szolgálnák k ú t f ő ü l , nevezetesen a' vízi
betegségnek , —'melly egyébkint a' viszszamaradó gyen- 1
geségnek a' következése is szokott lenni ; — a', sárgaságnak,
az émésíztés' Hibájinák, á' lép - ós méh-kórságnak, 's a'
köszvénynék. Nem titkán görtsök, nyavalyalÖrés,'elmebetegségek', és viilamélly ríihforma bőrkiütések maradnák
viszsza a' hideglelés után.
A' rendesen járó félbehagyó hideglelés nem könnyen okoz h a l á 11 ; következhetik pedig a z , ha gonosz
indulatú a' félbehagyó hideglelés; ha súlyos a' hideg,
főképen az öregeknél, és gyengéknél, a' midőn giUaíitéSes halál történhetik; ha nevezcles a' forróságnak, és
izzadságnak súlyossága; vagy ha rothasztó characlerű,
lia gyúladásokkal, köldök-tsömörrel, vérhassal 's a' t.
van öszvekötve. Közbevetőleg azon nyavalyák okoznak
balált, mellyekbe a' félbehagyó hideglelés állalmegy,
millyenek: az állandó hideglelések, az Ideg-nyavalyák,
' a' kiüresítések, a' táplálás' hibáji 's a' t.
Ha az ostrom alatt történt a' halál, fclbonholtat van ä' test, az agynak véredényei, 's a' tüdők vérrel
telve, és tömve találtatnak, a' miből a' gutuütéses halál', módját következtetjük ; ha pedig a' hoszszabh ideig
tartó félbehagyó hideglelések által következett a'»hal á l , külömbféle szenvedések vétettek észre a' has'ürege»
életmíveiben : nevezetesen a' m á j ' , és a' lép , körűletekre
nézve nagyobbak, dagadlak , tömöttek, vagy hasadtak ;
némellykor az életmívezelségnek (organisatio) semmi hi-
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báji síntsenek jelen ritkábbak a' hasnyál.- és.a' fodormirígyeknek szenvedéseik.
193.

Külömbözők az orvosok' mindegyik felekezetének
a' véleményei a' félbehagyó hideglelés' legközelebbi okáról. Midőn ezt némellyek a' hasnyálmirigy nedvének
(síiccus parcreaticus) az epével való forrásában, mások
a' fodorbáj' vér-edényeinek megromlott nedveiben, vagy
a' megromlott epében ?s a' máj' dugulásaiban , vagy pedig
az első utakban léyő tisztátalanságokban 's más egyebekben kei-esték; voltak mások, kik azt az Idegrendszernek
tulajdon szenvedésébe helyheztették,. De valóban egyenesen meg kell vallanunk GOB.TERR.EL, JBURSERXÜSSAL ,
FRANK PÉTERREL , és másokkal e' tárgybeli tudatlanságunkat; 's ugyan azért elmellőzvén erre nézve minden
szó'rszálhasogatdsokat, ezen nyavalya* orvoslásában elég j
ha ennek tulajd,on jelenségeire , öszveköttetéseireostromaínak minémüségekre , és nyomatjokra, úgy szinte
a' kiLudódott indító okaira szorgalmatosan ügyelünk.
1 9 4 . §.

Félbehagyó hideglelésbe ugyan minden , 's akármelly ,
korú és testalkotású, sőt a' xegegeszségesebb ember' is
eshetik; miben álljon mindazonáltal a'félbehagyó hideglelésre való h a j l a n d ó s á g , nem t u d j u k ; noha tapasztalás állal behizonyodolt ; hogy arra azok leginkább
hajlandók , a' kik epés vagy taknyos mérséklettel birnak;
a ' k i k abban már valaha szenvedtek; a' kik sokat ülnek ;
a' kik sok sajtot, és halat eszpek ; továbbá a' kik/nedves, és tisztátalan levegőben forognak; a ' k i k . m a g o k a t
gyakran meghűtik; a'kiknekhas-organumaik nem épek;
a' kik gyengék ; Vvégre a' kik félbehagyó hideglelés
után viszszamaradt nyavalyákban, vagy valamelly bőrkiütésben, p. o. rühben szenvednek.
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Az i n d í t ó o k o k h o z tartozandók ; l) A' íevegein ok tulajdon járvány alkotása, melly leggyakrabban.
kútfeje a' félbehagyó hidegleléseknek, főképen tavaszszal, és Őszszel. Vannak olly esztendők, mellyckben
alig fordulnak elő félbehagyó hideglelések ; midőn ellenben inds esztendőkben igen számosak. De miben álljon a' levegőnek ezen járvány alkotása, nem tudjuk bizonyosan; minthogy a' félbehagyó hideglelések mind a'
nedves, mind a' meleg, és száraz, mind a' változó, sőt
még az egyerányos, és rendes időjárásban 'is vételnek
•észre. — 2) Mint honnyi nyavalya tsaknem állandóan uralkodik a' félbehagyó hideglelés a' völgyes , 's hegyekkel,és
erdőkkel.körülvétetett tartományokban, és tájékokban,
a' ködös és nedves helyeken, a' hol sok motsár, és ló
v a n , a' hol többször történnek vízára dósok, 's a' hol
egyszersmind nyáron a' nap' súgárai által nagyobb mértékben fejtődnek ki az ártalmas gőzök. A' Temesi Bánátban honnyi ezen nyavalya, nem külömbenMantua körül
i s ; ellenben Svajtzban , és Karnioliában felette ritka. —
A'levegőnek járvány, és honnyi ártalmain kívül, mellyek
sokszor tsak elrendelő okokűl szolgálnak , meg kell még
említeni 3) Az e v é s b e n elkövetett hibákat, millyenck
a' nehezen emészthető 's a' zsiros eledeleknek, nevezetesen a' hideg disznóhúsnak , a' halaknak, a' tsigáknak ,
a' kemény tojásnak, a' penészes kenyérnek, a" nyers és
éretlen gyümöltsnek,' a' dinnyének, ugorkának , 's a'
töknek evése; valamint a'gyümöltsnek tejes eledelekkel,,
a', zsírosaknak pedig vízzel való alkalmatlan elegyítése.
4) A' téj-savónak , a' hideg, r o m l o t t , büdös, és főképen
az agyagos viznek ivásál, 5) A' hashajtó szerekkel, és'a'
vérkiüresítésekkel való, .viszszaélést. 6) Némelly szokott
kiüresités eknek, és elválasztásoknak, ú. m. az aranyérfolyásnak, a' havitisztulásnak elnyomattalását ; a' testhez
szokott, és megrögzött bőrkiütéseknek, 's fekélyeknek
, hirtelen való kiszárításokat. 7) JNémelly lelkiindúlatokat,
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úgymint a ' h a r a g o t , a' megijjedést, a' félelmet 's a ! t.
— 8) A' félbehagyó hideglelés' lefolyásában, ki fej tőd ő
ragadvány' létéről, melly egészséges emberekkel közöltetvén, azokban félbehagyó hideglelést -okozhatna,, kételkedünk ugyan áltáljában; de megengedjük, 's el is
hiszszük, hogy a' gonosz indulatú, és roLhasztó vagy
ideges charaeterrel járó félbehagyó hideglelések, kedvező környülállások közt ragadók lehetnek , a ' m i mindegyik félbehagyó hideglelésre nézve , melly a' gonoszság'
valamelly gradusút elérte, bizonyos; de illy esetekben
közönségesen elenyésznek az apyrcxiák , 's állandóvá
válik a' hideglelés.
Könnyen értetik, hogy a' félbehagyó hideglelés'
előhozdsára annál kevesebb hajlandóság kívántatik, minél számosabbak, és fontosahbak az indító okok ; 'shogy
ellenben a' nyavalyára való nagyobb hajlandóság mell e t t , tsekélyebb számú, és minéműségű indító okok is
elegendők.
'•

'

. 195.

A z ' E l ő r e m o n dás'meghatározásában tekintetbe
kell venni a' félbehagyó hideglelés' egyszerűségét, öszveköttetését vagy öszveszövettetését, okait, jelenségeit,
uyomatját, az Epidémiának befolyását 's a' t.
A' félbehagyó hideglelésnek nem ritkán más nyavalyákra nézve orvosló ereje van olly mértékben, hogy
a' nyavalya' elhárí tatása után az ember jobb egészséggel
h í r , m i n t annakelőlle. Nevezetesen általok, (főkép a ' t a vaszi félbehagyó hideglelések által) némelly megrögzött
chronicus nyavalyák, ú. m. a'has' ürege'orgánumainak
dugúlásai, a' vízkórság, a' sápadtság, a' havi tisztulás'
viszszamaradása, a' lépkórság, a' köszvény, a'" szélütések, a' húskomorság, a' nyavalyatörés, a' chronicus f ő fájás meggyógyítatnak, sőt az ifjakhan a' testnek nevekedése, és a' íelserdiiltség is előmozdítatik.

Minél egyszerűd)]), és tisztább a' félbehagyó .hideg- j
lelés, annál kevesebbé veszedelmes, 's annál könnyeiben gyógyítható : a',fontos helybeli szenvedésekkel való
öszveköttetcsck, és öszvészövctlctések bajossá teszik az '
orvoslást.
, ,
j.
Jobb indúlatúak, és könnyebben gyógyíthatók á |
gyúlásztó characterü, 's az ideges. chnractcrre hajló Félbehagyó hideglelések, mint azok, mellyek kifejlődőit
ideges vagy rothasztó characLcrrel b í r n a k , vagy pedig
senyvcs állapottal járnak.
J ó , 'ha a1 félbehagyó hideglelés elég korán nyilván
kifejlődött, 's rendes lefolyása van. Akár miféle nevezetes rendetlenségek, és a'rendtol való eltávozások , akár f
az egyes ostromok' jelenségeire, akár azoknak egymáshoz való arányokra nézve, bajos állapotra mutatnak.
Ugyan azért a' súlyos jelenségekkel járó, 's, elrejtett
félbehagyó hideglelések nem jó indúlatúak ; veszedelmesek pedig azok,' mellyek kétséges jelenségekkel járnak,
vagy , a' mellyekben ezek által a' hideglelésnek tulajdon
formája, elrejtetik; nehezen'gyógyíthatók, mellyekbert
az egyik vagy másik időszakasz hibázik ; 's végre kétségesek azok, mellyek fontos, és hószszabb ideig tartó
hideggel, 's szinte merevedlséggel kezdődnek, mellyek
a' forróság' időszakaszában félreheszélléssel, rdngatódásokkal, és gyötrő főfájással járnak ; mellyekben hibázik
az izzadás' időszakasza ; vagy ellenben a' mellyek felette való olvasztó, és sokáig tartó izzadással végződnek
(f, i. diaphoretica).
Ha áz előbb rendetlen nyomattal járó félbehagyó
hideglelés rendesebb nyomatot vesz fel, az elrejtett pedig
nyilván való, és izzadással végződő ostromokkal jeleli ki
magát; ha az ostromok napról napra kissebbedvén, tsak
tsekély fázással 's rövid ideig tartó forrósággal jelennek
meg; ha viszszatér a' testi munkáknak , ,az emésztésnek,
és az ételkívdndsnak épsége ; ha helyre dllítatik az elnyo-
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rinaüaloLL huvitiszLulás , a' gyerinekágyfolyás, a' lejei választás; ha savanyús szagu*izzadások, bő vizellet, és
gastrieus állapot'jelenléte nélkül a'száj, ÓIT, sőt a'fülek
körül is vízzel teljes hólyagotskák jelennek m e g ; 's
végre ha megjobbúl a' beteg' tesLének külső • formája :
akkor a' hideglelésnek közelgető elmaradására, 's az egészség' viszszatérésére méltán lehet okoskodni. — A' legutolsó ostrom nem ritkán súlyosabb szokott lenni az
előbbenieknél.
Álló nyomattal járó , és többszöri viszszaeséselc által
megjelent félbehagyó hideglelések könnyen a' testhez
szoknak, 's nehezen gyógyitalnak meg; azok ellenben,
mellyekúek kissebbedett osLromaik egy két órával előbb
vagy később jelennek meg', nem sokára megválnak. Az
előbb járók hajlandók.az állandó, és duplás nyomatra.
Az egyszerű félbehagyó hideglelések közül legnyakasabhak a' n e g y e d n a p i a k , kevesebb nyakasságot
mutatnak a' m i n d e n n a p i a k , 's legkönnyebben meggyógyílatnak a' li'a r m a d n a p i a k.
Minél hoszszabb a' hidegleléstől ment idő, annál
inkább félhetni a'viszszamaradó chronicus nyavalyáktól,
lép - és májdaganattól, sárgaságtól, vízi betegségtől ; ellenben minél rövidebb az , annál könnyebben történik a'
nyavalyáknak az állandó hideglelésbe való állalmenetele.
Ezt a' mindennapi, amazt pedig a' negyednapi félbehagyó hideglelésben tapasztalhatni.
Nehezen gyógyitalnak meg azon fél-behagyó. .hideglelések, mellyek felette való ételkívánással járnak (Fressíieber).
Nehezen gyógyítható , hoszszas, és nyakas ezen.
nyavalya, ha lefolyása alatt eltartanak aZ indító okok,
's szünet nélkül hatnak [a' betegre, Azért nehéz orvoslásúak a' járvány félbehagyó [hideglelések, 's nyakasak,
ha nedves , ködös , és esős az időjárás, ha gyengítő , és
kiüresítő szerekkel orvósoltatnak, ha a' betegek az ételre*
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italra, 's a' lelkiindúla tokra nézve alkalmatos életmódhoz nem tartják magokat. Minél fogva a' gyermekekbea
előforduló félbehagyó hideglelések a' mértékietlen evés
miatt nehezebben gyógyitalnak meg.
Könnyebben gyógyíthatók a' tavaszi > mint az őszi
félbehagyó hideglelések, mellyek nem rilkdn télen állal
egész tavaszig eltartanak, és sokszor tsak rózsa-virágzáskor múlnak el.
Gyakran tsak a'' járvány alkotásnak változása miatt
marad el a' hideglelés.
A' honnyi félbehagyó hideglelések, 's nevezetesen a'
mellyek motsáros gőzökkel megfertőztetett; levegő' által
okoztatnak, nyakasak, kimeneteleikben sokszor halálosak, 's nem ritkán egyedül tsak az éghajlat'megváltozása
utáh gyógyitalnak meg.
Könnyebben gyógyílathatik meg ezen nyavalya az
ifjabb korúakban, mint az öregekben, könnyebben az
aszszonyokban , mint a' férjfiakban. Veszedelmes a'
gyermekágyasokra, és a' terhesekre nézve ; azoknálgyúladásokat okoz a'lias' organtimaiban , ezeknél pedig idétlen szülést, vagy nem gyógyítátik meg tökélletesen a'
szülés előtt.
s
Nyakas, és nehezen gyógyítalak meg a' félbehagyó
hideglelés azokban , a' kik azt már többször kiállolták,
vagy a' kik' hfls-üregbeli organicns hibákban szenvednek;
veszedelmes akkor is , ha gyenge embereket, vérpökőket,
tüdőrothadásban, síilyben, vagy bújadögben sínlődőket,
és szomorúság által aggottakat lep meg.
Ha eltart az apyrexiában, a' főfájás, a' szomjúság,
az ételtől való undorodds, a' nagy gyengeség 's a' t. (ha
nem tiszták az apyrexiák) : félhetni a' következő ostrom',
nagyobb gradusától, 's a' nyavalyának hoszszabh ideig
való tartásától.
Ha a' hideglelés' elmaradásával valamelly homályos
színű vizelle t üresítetik ki tsekély mennyiségben : vízi
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betegségtől lehet félni ; ellenben ha, annak elmaradása
ulán több hetekig feljűlhaladja a' kiüresített, vékony,
's szalmaszínű. vízellet' mennyisége a' bevett italokat j
akkor a' vízi betegségre nézve bátorságban van a' beteg.
Semmi nyavalyában ,;sem történnek olly könnyen
viszszaesésekmint «' félbehagyó hideglelésben : v g y m
azért nem is, lehet ezt a' történhető viszszaesések' ideje
előtt (191,, §.) tökélletesen meggyógyítatottnak mondani.
• V •••
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Alfélbehagyó hideglelés' o r v o s l á s a két részre szakad. Az e g y i k az ostromok alatt alkalmaztatih, 's.azoknnk enyhítését érdekli; a' m á s i k pedigaz apyréxiákban
„ • használtatik, és a! következő ostromok' eluyome.ttaUsára tzéloz.
.. , • ,
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A' hidegleléses ostromok alatt külömbféle az orvosi
segedelem, azoknak külömbféle időszakaszaikhoz, ,'s
a' nyavalya' külömbféle characteréhez, és módosításához
képest. Altaljában azt javasoljuk a' betegnek;,; hogy qz
ostrom előtt két vagy három órával keveset "egyék, és
semmi hevítő italt ne igyék ; mert a' tele gyomor a'
hideglelés alatt undorodást, szorongattatást, nehéz lélegzetvételt, 's még hányást is okoz; sőt megszünyén a'
hidegleléses mozgások alatt az emésztés , gyomor-tisz' tátalanságokra, és gastricus öszveszövettetésre nyújtatik
általa alkalmatosság: ugyan azért a'nagyobb ételkívánás'
esetéhen is tsak leveseket, nem pedig nehezen emészthető eledeleket engedünk a' betegnek enni; tsak úgy ,
ha a' betegek gyeugék és vének , engedjük meg, sőt. javaljuk is, hogy az ostrom előtt egy két órával valamivel többet egyenek , 's kevés bort is igyanak. — Nem
felesleg való dolog a' beteget arra birni, hogy az ostrom'
megjelenését ne várja szinte várva ; mert a' tapasztalás'
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bizonyítása szerfbt,"Y hidegleléses 'ostromok' megjelenésire riiigy'boFo^^ "ta» a'.k'épzëlôdéstiekj méllyfehiêzvë:
kelleme tes leik iíndú latoknak ; Felge r j ész lese, a'* betegnek
felvidánn'Usá ,'j's az órának ágy' k'éP'órdvaí való Viszszif
'igazítása lUtiil elfeléjtetvén a''•"'beteggel a' liideglëlést, ez«
sokszor él is maradi , vagy légnlabb tsekélyebb gradúsban jelent meg. "
' '"
Megjelenvén a' filz ás' "iél'ősZ'ak a sz a'V niai»
járt lefeküdjék a'beteg, 's magát mértékletesen betakarja;
azombau ártalmas, a' í'ázás' kisschhílése végett a' beteg'
testéi' melegített ruhákkal 1 dörgölni y Y n e h é z clunyhákba
takargatni*, vagy pedig A' szobát keményei! befűteni, még
'ha kívánná'is a' beteg. 'Merl: nem lévén ezen hideg valódi
Jiáncíh tsák-'öz ideges szenvedésnek jelensége, a* külső
meleg' nagyobb gradusai sem kissebhíthetik ezt."A' nagyobb s z o m j ú s á g ' enylűfésére ndunk lágymeleg italojkat, ú. m. mékfíl- vagy bodza virág íbrrózatot egy,
'kévés tziírohi-lével; ha1 pedig ideges chrtrácttírre hajlik
V hideglelés^-Vagy öreg émbei-'ekben fordul elő , YÏÏélis'sdból} ra'gy Mentából készített iheát, egy kis melegített, 's Lzü kórral vegyített jó b o r t , szarvas szárú léit
(spiritus èornu cervi), 's 'Moffman - tseppélet adunk.
E'félé lágymeleg italok állal a' görtsös állapot' elmellő"izésérè, 's-az első időszakasz' megrövidítésére hathatósan
inuttkáiködííúk, sot Y sokszor megjelenő jelbeli ukádást
• ís.könnyebbítjük. • '
'
1
F o r r óság' id ő s z a k a s z áh'an a' betegnek
híresebben Való tartása végett eltávoztatnak a' melegebb
takarók, de nem egyszerre, hanem tsak lassankinl, ne
liogy a' testnek meghűlése .által az ostrom' megválását,
vagy a' harmadik időszak' megjelenését megakadályoztassuk. Most már lehet a' forróság' enyhítésére hívesüő
savanyús italokat (67. §.) adni, mellyek állal az izzadásr a , és a' vizellet' szabadabb kiüresí lésére elrendeli étik az
Organismus.
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A' h a r m a d i k i d ő s z a k b a n à2 izzadás'előmozdítása végett ismét melegebben tartassák a* beteg, 's kevés lágymeleg íAen adattassék neki, hanem a' nagy gyengeség' esetében, ha nehezebben jelennék meg az izzadás,
kevés kámforos fejetet
rendelünk. Külömben pedig
.nyugodalmasan feküdjék a' he leg äz ágyban, ójja magát
a' meghütéstől, 's ha bőven izzad,

ingei nagy

vigyázás-

sal változtassanak', mert ezek hamar meghűlvén álta?
lok könnyen viszszaverődik az izzadság, 's újonnan borzadozás, és fázás ok'özlatik, a' mi által a' nyavalya'
lefolyása rendétlenné, 's az apyrexidk. tisztátalanokká
válnak, a' következő ostromok pedig súlyosságokra nézve
nagyobbodnak.
198. §.
Lehet e, és szabad e a' hidegleléscs ostromot megjelenése előtt elnyomni, és szinte megfojtani ? Ezentzélra
külömbféle szerek, ú. m . a' hidégleléses ostrom előtt
használtatott hideg ferdő, a' b o r n a k , és pálinkának ívása,
erős fűszereknek , vagy .az Ópiumnál- használása , mesterséges ijesztés , 's más egyéb hirtelen való lelkiindúlatok' felgerjesztése , nem külömben a' hány tató szereknek
az ostrom előtt való alkalmaztatások, a' vég-tagok' öszveszorítatása, 's 'több e'félék javallatnak. Igaz u g y a n ,
hogy illyesek által a' közelgető hidegleléses ostrom nem
ritkán elnyomattatott, sût az egész nyavalya is meggyógyítatott ; mindazonáltal ez tsak könnyű.'s egyszerű h i deglelésekkel történhetik, mellyeket könnyebb, veszedelem nélkül való, 's józanabb, utakon is meg Tehet
gyógyítani; ellenben az öszvekötött, vagy öszveszőtt esetekben az e'féle erőszakos orvosló mód igen veszedelmes
következéseket szülhet. Ójja tehát magát az orvos illy
kétséges orvoslástól.
. "

.

•

199.

' A' félbehagyó hideglelésnek az ostromokon k í v ü l ,
vagy is az apyrexiákban yaió orvoslása, a' következő
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ostromnak elnyomaUatására, 's az egész nyavalyának elmellőzésére Izéloz. Erre nézve h á r o m f é l e Jelentésnek. kell eleget Lenni, ú. m. l ) az indító okokat, más egyéb
ártalmas, 's a' nyavalyát fentartó befolyásaikkal együtt
el kell mellőzni ; a) magát a' nyavalyát kelleltávoztatni;
és 3) szükséges a' lábadozást előmozdítani, 's a' viszszaesést elkerülni, .
200. §.
A' félbehagyó hideglelés' i n d í t ó o k a i íi a k előszámlálásából kitetszik , hogy az e i s ö J e l e n té s' beteljesítése nem történhetik mindég egyféle módon, 'shogy
némellykor nem is viLeLholik végbe. így p. o. nem áll
az orvos' hatalmában a' levegő honnyi, és járvány alkotásából származó ártalmaknak eltávoztatása, mellyckre
nézve sokszor a' betegnek más éghajlatba szükség költöznie. Mivel mindazonáltal ezen honnyi, és járvány
befolyásodon kívül egyéb ártalmak is vannak ; mellyek
a' félbehagyó hideglelés' kifejlődésének okát magokban
foglalják, azokat fel kell keresni, és eltávoztatni; mert
ez által sokszor önkint elmúlik a' hideglelés, vagy legalább a' hideglelés ellen való tulajdon szerek annál bizonyosabban munkálkodhatnak annak elmellőzésére. Minél fogva azokon kívül, mellyeket az alkalmatos életmódra nézve meg kell tartani (216. §.), különösen szükséges a' meghűlést elkerülni, magát a' levegő' változó
mérsékletétől óvni, a'gyomorban vagy belekben lévő
tisztátalanságokat hánytató vagy has-haj tó szerekkel kiüresíteni , a' üli nem tsak a' nyavalya' okának elhárítása
végett szükséges , hanem akkor is hasznos , midőn annak
. le folyása ala tt tisztdtalansdgok gyűltek öszve a' héltsálornáhan ; szükséges továbbá a' gyenge gyomrot keserű
szerekkel megerősíteni, némelly leik iindnla lokal., ú.'m.
az aggódást, ijedtséget, boszs/zúságot 's a ' t . elmelló'zni,
Vá' lelket felvidámítani.' A' küljäniblole indító okok szerint
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megkívántatik a' gilisztáknak a' Belekből való ki üresíte lések, az elnyomattatott ldbizzadásnak 'a bőrkiütéseknek
helyre állítások ; 's a' hasorganumok' dugulásainak eloazlattatása s a' t.
201. §. .
A' m á s o d i k J e l e n t é s ' teljesítésére nézve mindenek előtt szorosan kivizsgálja az orvos : gyúlasztó,
ideges, vagy rothasztó characterrel jár e , t o v á b b á gastrieus állapottal, vagy has-dugulásokkal van e öszvekötve ,
's végre j ó , vagy gonosz indulatú, nyilván való, vagy
elrejtett e a' félbehagyó hideglelés.
202. §.

A' félbehagyó hideglelésnek gastricus-állapottal való
gyakori öszveköttetése azon hibás vélekedésre nyújtott
alkalmatosságot, hogy a' félbehagyó hideglelések minden
kivétel nélkül gastricus tisztátalanságokból gpármazván,
egyedül tsak kiüresítő szerekkel gyógyít alhatnak meg. A'
millyen ártalmas volt egy részről ezen hibás vélekedés,
szint olly bizonyos még is más részről a z , hogy a' félbehagyó hideglelésekben sokszor előforduló epés, t a k nyos , gilisztás és saburralis állapot hathatósan munkál
azoknak kifejtodésekre, fentartásokra, 's à' beteges jelenségek' örégbedésére. Illy esetekben a' félbehagyó hideglelések' orvoslására nézve megkívánják ugyan ílgyeltnetességánket a' felolvasztó, és kiüresítő szerek ; miudazouálLál el ne hagyjuk "magunkat a' szinlelt gastricus
jelenségek állal ártalmas orvoslásra, tsábítatni *, ne hoszszabbítsuk a' nyavalyát szükség nélkül gyengítő, és k i üresítő szerekkel, 's ne nyújtsunk alkalmatosságot más
következő nyavalyákra.
Ezekhez képest, ha ,a' gyomorban vagy belekben
tisztáLalanságok vannak (akár indító okokúl szolgálnak,
akár a' hideglelés' folyámatjáhan fejlődtek k i / s f e n t a r t -
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ják a' nyavalyái) majd hánytatok, majd hashajtók szűk- '
ségesek. a) A' h á n y t a t ó k. különösen hasznosak;mert
nem tsák a' tisztátalanságokat távoztatják e l , 's egyszerűvé, teszik a'hideglelést; hanem megrendítvén 's megváltoztatván az egész testet, 's nevezetesen a'has'idegeit,
a' nyavalya' gyógyítását fclettekópeuhelőmozdÍLják. Va' lóhan az általok történt kiüresítések után nem ritkán
azonnal elmaradnak a' hidegleléses ostromok, vagy az
alábh említendő hideglelés ellen való szerekkel annál
bizonyosabban elhárítatnuk a' legrövidebb idő alatt. Használtatnak pedig a'hánytatok vagy az ostrom' végével,'
mivel akkor legmozdíthatóbbak a'tiszlátalanságok; vagy
pedig a' hidegleléses ostromok előtt azou vigyázattal,
hogy azoknak megjelenésekor már vége legyen a'hánytató' roünkálkodásának. Szükséges itt mind azokról megemlékezni, mellyek a' hánytató szerekről a' saburralis
hideglelésre nézve mondattak, nevezetesen, hogy olvasztók'adattassunk előbb, ha a' tiszlátalanságok nemmozdí Ihatok, vagy há gyúlasztó cliaracter van jelen (135. §.).
—' b) A' h a s h a j t ó k , mellyek a' hány ta Lóknál ritkábban szükségesek, akkor jelenteinek, ha a' tisztátalanságok lefelé igyekeznek; de mivel nem auuak idejében
való használtatások által a' félbehagyó hideglelés nyakassá válhatiR, sőt a' fogyás5 ós lábadozás' időszakaszában viszszaesések is okoztathuLnak : könnyen értetődik,
hogy azokat nagy vigyázattal kell rendelni. Az erösebbeknek sókat, a' gyengébbeknek Rhabarbarát
adunk.
Ha t a k n y o s á l l a p o t t a l ösz vekö tve fordul elő
a'félbehagyó hideglelés, a' mi őszszeltörlénik, vagy némelly epidémiáknak tulajdona': a' takony-hideglelésnél
előadott szerek' használtatása szükséges, millyenek : a'
büzsó, a' ddrddnyos hén arany, a' Calomela olly mennyiségben , liogy több székkiüresítést okozzon , a' JR/iabarbara, a' Jdldp, a' több ízben nyújtatott hánytalók.
Világos, hogy ha nagyobb gyengeség van jelen, az em-
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lített szereket erősítőkkel, 's .nevezetés'en Kínával kell
oszvekölni (XLY.). : . « .
. A' félbehagyó hideglelésnek e p é s vagy g i l i s z - .
t á s "állapottal való öszVeköttetése' esetében azok szerint
munkálkodunk , méllyek ; az epe - és giliszta - hideglelés'
Orvoslásáról mondattak. Az epés úllaptftra . nézve tudni
kell különösen, hogy a' hideglelés' ostromai némellykor
súlyos epés és szinte köldöktsömörös hányással kezdődnek, mellyek az apyrexiákban is eltartanak ; ezeket a
feljííl (i49—155. $.) előadott regulák : szerint - szükséges
enyhíteni , és elhárítani. Mivel pedig: a? epés jelenségek
gyakran .tsak a' hidegleléses mozgások által hozattalnak
elő: azoknak hoszszabb ideig való tartások' esetében ne
tartózkodjunk a' Kindt alkalmaztatni, melly által a' hideglelés , súlyos ejjés jelenségeivel együtt legbizonyosabban elnyomat lu lik. , .
203.
A' g y ú 1 a s z t ó e h. a r a c t e r ű félbehagyó hideglelésben a' fázás' időszakasza tsekély , és rövid lévén ,
különös segedelmet nem kívánj tsak szerfelett ne takartassék be a' beteg, 's fűszeres , szeszes, és meleg italok n e
adattassanak neki. A' forróság alatt pedig , —melly erős
főfájás, félrebeszéllés , nehéz lélegzetvétel, erős érverés ,
sőt nem ritkán a' tüdő - és melyhártya-gyúladás' jelenségei által kiilömbüzteti meg magát, •—ha fiatal, izmos
és bővérű a' beteg, az antiphlogisticus Orvosló mód, 's
nevezetesen á' vérkiüresílés (a' beteg! korához, és a'gyúlasztó character' gradusához képest érvágás vagy piótzák
által) jelentetik , mellynek elmulasztása miatt elkerülhetetlen a' hideglelés' félbehagyó nyomatjának állandóvá
válása. E' mellètL híves legyen a' beteg' szobája, úgy
szinte itala is híves , és savanyús legyen , millyen: a'
limonádé, a' borkő sav vízzel, és tzitkorral, a' tisztított borkő tzukorral. Megjelenvén a' hidegleléstől ment
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idő, ebben nem ritkán meg kell újítani a' vérkiüresítést,
lia t, i. eltartanak'az azt jelentő jelenségek, ha rövidek
lévén az apyrexiák félni lehet az állandó hideglelésbe
való általmenetel tői. Nehéz pedig a' kiüresítendő vér'
mennyiségét ált aljában meghatározni-, közép útat követvén,
egyszersmind tekintünk erre nézye az erők' álla pótjára.
A' gyúlasztó character' elmellőzésére el kerülte tik. a' • bö
vérkiüresítés, ha egyszersmind Salétrom is rendeltetik,
a' szabad székkiüresítések klisztirekkel , és antiphlogisticus hashajlókkal előmozdítóinak , 's a' gyúladások
ellen váló életreiid 'alkalmaztatik, mellyek (loképcn cl
gyúlasztó character' tsekélyebh grndnsaiban) sokszor szükségtelenékké teszik a' vérkiüi'esítéseket. E'féle"módon gyakran nein tsak a1 gyúlasztó character, hanem ak egész hideglelés is rövid idő alatt; elenyészik, vagy legalább a' gyúlasztó character' ellávoztatása után egyszerű 's tiszta lévén a' félbehagyó hideglelés, az alább 'említendő szerek
által könnyen meggyógyítatik,
J e g y z é s . Az antiphlogistinus orvosló módot, 's nevezetesen
a' vérkiüresítést vigyázva kell a' félbehagyó hideglelésekben használni. Megegyezzék az a' gyúlasztó choracter'
gvadusával, 's meg legyünk győződve alkalmaztatása előtt
a' gyúlasztó character' jelenlétéről ; mert ha talám ideges .
k
characterre való hajlandóság volna jelen , az antiphlogisliçus orvosló-íiiód helyre, hozhulatlan kárt, sőt' a' hideg,, lclésnék nyakasságát, hoszszabb ideig való tartását, 's más
egj'éb ártalmas következéseket okozna. Minél fogva nem
a' hidegleléses mozgások' fontossága , sem a' forróság'
nqgysága ; hanem főképen.a' betegnek az Apyrexiában 's
a'jelen lévő nyavalya előtt való állapotja, az uralkodó
epidemiák' természete 's a' t. szolgálnak jelentő pontokúi
az antiphlogisticus orvosló módnak , '« nevezetesen a' vérkiüresítéseknek haszniltatásokra. A' gyúlasztó character'
tsekélyebh gradusát megesnierhetni az ostromok alattvaló
lágyabb érverésből, a' tsekélyebh forróságból, a' bővebb
'
's tsak kevéssé veres vizelletből, az ostromnak izzadással
való végződéséből, az Apyrexiák' tisztaságából', az előbb
járó ostromokból. 's a' t.

•221
Az i d e g e s , és r o t h a s z t ó characterrel öszvekötött félbehagyó hideglelések, a' gonosz indúlatúakhoz
tartozaudók, mellyekröl alább (212- ?.) lészen szó.
"204. §.
A' félbehagyó hideglelés sokszor a' h a s - ü r e g b e n lévő külömbféle orgánumok' daganatjával, 's d u g u l á s á v a l van öszvekötve; meliyekre nézve háromféle eset lehetséges : 1) vagy jelen voltak a' basdugúlások
már a' hideglelés előtt, 's ennek nyakasságát okozzák;
vagy 2) a' hideglelés' korán való elnyomattatásának k ö vetkezései ; vagy pedig 3) a' félbehagyó hideglelés'hoszszabh ideig való tartásából származnak. — A' k é t e l s ő
esetben mindenek előtt a' daganatok', és dugulások' elhárítására kell az orvoslást fordítani ; melly tzélra hasznosak belsőképen az olvasztó szerek , ú. m. a' Pitypang,
a' Katáng,

a' szappanfii,

a' fogragasz,

' a'

dárdany'

készíteményei, a' mérges saláta (laeluca vir osa) (XXXIY.)
á' bús - aszat gyanta,
külsőképen pedig az olvasztó
kenetekkel való dörgölések, millyenek a' szürke
higanyos kenet 's a' t. (XXX.). Midőn ezeknek használtatások
mellett egyszersmind a' szabad székkiiiresítést is fentartani
igyekezünk, lassankint megjobbítatik a' beteg' állapotja,
's ha nem enyészik is el egyenesen a' hideglelés, tsak
ugyan rendesebb lesz a' folyamatja, 's az. ellene valő
szerekkel eltávoztathatik. Ezeknek elmulasztásán épül
sok félbehagyó hidegleléseknek a'nyakassága, Az u t o l s ó esetben következései lévén a' basdugúlások a' hideglelésnek, ennek-eltávozta tásával azok is eltávoztatnak.. Azért olly hasznos itt a' Ki na.
r

2U5. §.

A' hőr' vizes duzzadásával,, vagy a'bőr-vizkórsággal
öszvekötött félbehagyó hideglelést,, a' testnek'a' nyavalya' hoszszabh ideig való tartásából származó nagy.
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gyengesége, vagy a' hideglelés alatt kifejlődött dugulások, és daganatok hozzák elő. Ezen üszveköltetése a'
hideglelésnek, olvasztókkal, és vizellelhajlókkal távozta tik el legalkalmatosahhan , mellyek Kínával költetnek
öszve , ka a' senyves állapot fontos, 's a' hideglelés' elnyonxattatása sürgetős. Hasznos itt a' Kínának,
büzsóvaf
tsillával, és fenyő maggal való öszvekötletése (XXXV).
'

206.

Ha elhárítanak a' félbehagyó hideglelés' öszvekölletései, *s a' hideglelés magánossá vagy egyszerűvé tétetett, vagy ha már úgy is magános : meg kell'fontolni,
szabad e a' jelenlévő hideglelést elhárítani ? niuts e orvosló ereje némelly chronicus nyavalyákra, 's főképen óllyanokra nézve, mellyek talám a' félbehagyó hideglelésnek korán való eluyomattatásából származtak ? nints e
helye a' várakozó 's feltartóztató jelentésnek ? vágy ellenben szükség e a''nyavalyát azonnal meggyógyítani ?—
Az e l s ő esetbon tsak addig tarlóztallassék fel a' félbehagyó hideglelés, míg valósággal hasznos, 's« míg helőle
a' betegre semmi kár se következik. A' m á s o d i k esetben pedig annak elhárítására a' hideglelés ellen való , 's
a'következendő §sokban előszámlálandó szerek használ1
tassanak.
i

.

.

.

207.

Valamennyi hideglelés ellen való szerek közül legelső valóban, 's legfőbb szer a' Kin a, melly a' mai napig
tétetett leghívebb próbák 's tapasztalások szerint megérdemlette a' félbehagyó hideglelés ellen való S p e c if i eu m orvosság' nevét. Hogy pedig hasznosan , és bátran
alkalmaztathassék a' Kina, szükséges azon pontokra figyelmezni , mellyek l ) annak használtatását megengedik
vagy elkeríílhellenül kívánják; mellyek 2) annak alkalmaztatását megtiltják; úgy nem külömben 3) annak
használtatás»' módjára is»
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' 208.
S z a b a d a' Kindt használni, ha a'" lúdegleléses ostromoknak bizonyos számok után az organismusra nézve
sciumí hasznot sem mutat a' hideglelés ; ha a' jelen volt
gyúlasztó character már eltörültetett ; ha, nintsenek a'
gyomorban tisztátalanságok, vagy a' hasban dugúlások,
mellyek feltartóztathatnák a' hideglelést, vagy ha ezek
már eltávoztattak; lia tökélletesek az apyrexiák, 's végre
h a j ó karban van az emésztés.
F e l e t t e s z ü k s é g e s , sőtelkerűlhetetien a' Kiría*
használlaLása a) ha elrejtett, és veszedelmes jelenségekkel jár, Vagy gonosz indulatú a' hideglelés; b) ha nyilván való ostromok által naponkint nevekedik a' test'
gyengesége ; c) ha az állandó nyomatra való nagy hajlandósággal, 's jelesen előbb járnak az ostromok; d) ha
rövidek az apyrexiák; e) ha a' nyáron, és őszszel előforduló , akar egyszerű, akar dnplás hideglelések negyednapiak , és honnyiak ; í) ha a' hideglelés nyakas, 's szinte ,
már a' testhez szokott , a' viszszaesésefcre hajlandó , 's a'
test' tulajdon beteges formájával külömböztetimeg magát ;
végre g) mind azon esetekben , mellyekben a1 külömbféle
más szereknek elhalogatott, és sikeretlen használtatások
más, és súlyosah nyavalyákat, vagy a' Kínánál nagyobb
költséget okozhat.; , /
•209. §.

E l l e n j e l e n t e t i k a' Kincí alkalmaztatása, ha
a' gyúlasztó character, vagy valamelly helybeli gyúladás
még nem.hántatott el; ha a' has' üregében akár miféle
gastricus állapot, vagy dugúlások vannak jelen ; 's ka
nem' tökélletesek az apyrexiák, Azomban nem tiltják
meg ezen környülállások a' Kincé alkalmaztatását, midőn
a' félbehagyó hideglelés gonosz indulatú; mellyre nézve
fő Jelentés annak minél előbb való elnyomattatdsa, mqrt
két í-oszból ^ ' kissebbiket kell választani. A' havi- 's a'
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gyermekágytiszlulás, és a' terhesség , megengedik a'
Kína használását, hanem nagy vigyázús mellett; Y ]ia
illy esetekben görtsök, éa más e'féle jelenségek is vannak jelen, görls ellen való szerekkel, Húdonnyal, Péssmával 's á t. köttetik öszve a' Kina. •—• Mind ezeket
annál inkább szükség tekintetbe venni, minthogy ezen
orvosságnak korán, 's nem annak idejében való haszndltatása külömbféle rosz következéseket okoz, ú. m.
hibás emésztést,, nyomó fájdalmat a' gyomor tájékában,
tisztátalanságokat a' béltsatornában, dugulásokat a' has'
orgánumaiban , 's nevezetesen a' májban, rendetlenségeket a' székkiüresítésben, sárgaságot, víz-kórságot, a'
nyavalyának, állandó nyomatúvá 's rendetlen lefolyásúvá
való változását, és-sorvasztó hideglelést ; — mellyeket
többnyire riem magának a' Kínának , hanem alkalmatlan
husználta'Lásának kell tulajdonítani.
210. í.

À' Kina-héf
alkalmaztatásának módjáról szükség
tudni a' következendőket :
a) Annak legjobb n e m é t kell választani. Leghathatósabb a' barna (china fnsca, cortex peruvianus), a'
sárga (china Hava, china regia), és a' veres Kina (china
rubra). Az utóbbi ritkább és drágább.
h) Alkalmatos m e n n y i s é g b e n kell adni. A'meglett emberben előforduló mindennapos , vagy harmadnapos félbehagyó hideglelés' elnyomattatására 1, vagy l |
Untain, a' negyednaposnak gyógyítására pedig egy apyrexiaalatt2 Unlzia kí ván ta tik por formában, melly öszveséges adat több egyes adatokra osztatik fel, 's az apyrexia' tarlásáh'oz képest, hószszabb vagy rövidebb időközök után adatik beí nagyobb adatokat nem emészt
meg a' beteg' gyomra. Minél rövidebb az apyrexia, annál nagyobb egyes adatokat, 's annál rövidebb időközök után kell adni, hogy a' hideglelés' elnyomattatására
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szükséges mennyisége a 'Kínának
elköltessék ; mellyre
nézVe felette szükséges az emésztő orgánumok' tehetségére való tekintet. Ezen orvosságnak ísekélyebh mennyisége tsak akkor lehet hasznos foganatú, ha egyszersmind más hideglelés ellen való szerekkel köttetik öszve.
— A' kisdedekben előforduló hideglelésben a' Kínából
1 vagy legfeljebb 2 drachma adatik egy' apyrexíában.
Azomban a' Kína adat': mennyiségének áltáljában
való bizonyos, és pontos meghatározása nehéz; mert az
némelly esetekben tsekélyebb mérlékhen is hathatósabb ,
mint máskor nagyobb mennyiségben. A'sokáig tartó, ren- '
detlen, nyakas, és gonosz indulatú félbehagyó hideglelések' ( elhárítására közönségesen nagyobb mennyiségben
szükséges a' Kína ; a' mi függ az orvosság5 minéműségétől, a' betegnek test-alkotásától, a' nyavalya' nyomatjától , és indulatjától , az epidemiától 's a' t. Végre említést érdemel a' Kína-héjból adandó mennyiségre nézve
aZ i s , hogy ezen orvosságnak kis mennyiségben adva
nints foganatja , sp't nem ritkán úgy hozzá szokik a'lioz a5
beteg lassankint, hogy ebből későbbén alkalmatos adatok
sem használnak neki ; illy esetekbén kéntelenített! nk à*
Kínát egy kis időre más hideglelés ellen való szerrel
feltserélni, 's azt azután újonnan, de nagyobb ttíérlékben adni.
c) Alkalmatos f o r m á b a n kell a ' K i n d t használni,
ha lehetséges, porformában magánosan, 's minden hozzáadások nélkül (XXXVI.) ; mert ezen formában valamennyi részei együtt , vannak. Hashajtókkal öszvekötve
ne használtassák ezen orvosság, mert ezefeöáltal elveszti
aZ erejét j 's kiüresítetik a' testből hasznos munkálkodása
előtt. Tandtsos mindazonáltal a' Kindt, nehezebb emészt-'
hetősége m i a t t , illatos szerekkel, p, o. keleti
fahéjjal,
Kdlmossal , egynehány tsepp Cajeputvagy Mentaolajjal öszvekötni (XXXVIÍ.) ; nem kulömben a' Kínap o r t , bevétele előtt, valamely lepárolt; illatos vízben
L
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(XXXVIII.) saélfÜ virág I heábnn vagy borbon- Megáztatni; sőt Nyelet (Elecluai'ium) formában is könnyebben
veszi be a' beleg a' K i ' « « - p o r t , 's kevesebb alkalmatlanságot okoz a' gyomrának '(XXXIX.). — IIa a- beteg , különös érzés tulajdonság 's gyomrának gyengesége
miatt, a'
- p o r t seiumiképcn be nem veheti: azt
főzet formában adjuk neki ; melly azomban tsekélyebb
bathaLéságú lévén két annyi kívántatik, belőle a' nyavalya', meggy ógyílására. Sürgető esetekben az efféle főzetekhez Ki/ia-porl, 's más keserű szereket adunk (XL.).
Legtsekélyebb hathulóságú a' forrósat,
akár vizzel, akár
borral légyen az készítve; mert nem foglalja magában
a' Kínának f ő , , és hathatósabb részeit. - 1 - A' Kína héj
vonat

( E x t r a c l u m Gliinae), és a' Kína

- f estvény

(Tin-

ctura Clrinae vei Tra. IloBEKTX WlllTTi) drágák,'s tsekély foganatúak a' hideglelés! orvoslására. — Ha tsetse-r
möt lep meg a' félbehagyó hideglelés ( a' mi ritkább
eset), a' dajkának adjuk a' Kindt, éppen olly mértékben
mintha maga szenvedne félbehagyó hideglelésben ; a'tsetsemőnek pedig az npyrexiY idejében Kína füzetekből
két vagy bárom kliszlir alkalmaztatik, vagy belsőképen
Kiría vonat adaük , valamelly kellemetes illatos lepárolt
vízben felolvasztva (XLI.) ; idősebbeknek fahéj - vízben(J
adjuk 2 drachmától | XJ/itsiáig. — Nem javallhatjuk
a'- Kínéi . k l i s z l i r p á r l a t ; és ferdö-formában. Mivel a'
belekbe hozatta tol t Kin a tsak . igen kevéssé szivattalik
f e l , 's nem emésztetik meg, sőt mivel így dugulásokat
is okozhat : azért a' kliszLirekct tsak olly betegeknél,
lehet, és kell használni, á' kik azon orvosságot semmiképen be nem vehetik ; — ferdő és párlat-formában való
alkalmaztatását pedig valóságos pazarlásnak lelietállítani.
J e g y z é s . Jeles nyereséggel gazdagílatott meg az orvosi
praxis , a' kénsavas Kinadélnak (snlfas Chinini) feltalálása
állal, melly magában foglalván a' Kina-héj' leghathatósabb részét, képes a'félbehagyó hideglelést meggyógyítani.
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fiz szemes orvosoknak gyakori tapasztalásaik, 's önnön
próbáim szerint, az újabb C h e m i a által felfedeztetett
szerek közzűl valóban a' legjélesebbik ; .'minthogy ennek
tsekélyebh adatja (6 's legfeljebb 8 granum), nem tsak a'
rendesen j á r ó , hanem ön észrevételeim szerint még a'
lárváit, 's nevezetesen a' fő - és fog - fájás' lárvája alatt
előforduló félbehagyó hideglelésnek meggyógyítására közönségesen elegendő és felette hasznos, használtatása mellett
pedig èikerûltetnék az emésztő organumokra való ártalmas
következések ; — általjában igen alkalmatos orvosság a'
kisdedekre, 's ollyanokra nézve, a' kik Kínát nem vehetnek b e , sőt olly félbehagyó hideglelésekre nézve i s ,
mellyeknek minél élőbb való ' elnyomattatások sürgetős ,
meLlyekben a' Kínának hasznos foganatját ezen Kína-só'
hozzáadásával meg is lehet erősíteni. De valljon ki fogja e
ezen orvosság s' Kína-héj ját akár miféle indulatú félbe-'
hagyó hideglelésekre nézve tökélletesen pótolni, azt a'
további előítélet nélkül tétetett észrevételekből fogjuk megtudni. Annyi bizonyos , hogy éppen akkor, midőn ezen
szer divatba hozattatott j ritkábbak 's könnyebbek voltak
a 1 félbehagyó hideglelések (az 1825—Cdiki oskola-esztendőben egy példákjokat sem kaphattam az orvosi gyakorló
oskolába) ; midőn pedig az l826dik esztendő' őszi részében ,
September, October, 's Novemberben nagyobb számmal
fordultak elő a' félbehagyó hideglelések , némelly negyednaposak a' Kína-só erant nyakasságot, mutattak annyiban , hogy elnyomattatások u t á n ' sokszor a' legajkalmatosabb életrend mellett se lehetett, elkerülni a' viszszaesésekt't; egy esetben pedig , minekutánna (más orvos által)
. ezen orvosságnak 30 grnnuniai sikeretlenül alkalmaztattak,
orvosi gyakorLó Intézetünkben 1 és 1/2 tlntzia barna Kíntt
által por - formában minden viszszaesés nélkül meggyó-'
gyítatott a' nyavalya. Azon félbehagyó hideglelésekben,
mellyek g y e n g e s é g g e l é s senyves állapottal járnak, nem
elegendő , 's meg kell azokra nézve engedni a' Kínahéjnak az elsőséget. Használtatik por-formában tzuk orral,
egy egész napra 4—6—8 grán, vagy pedig illatos vizekben , vagy keserű forrózatokban felolvasztva (XLU.) ; —
a' környülállások szerint Opiummal is köttethetik Öszve.
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d) A' Kína alkalmaztatására • lcgalkalmatosahh a '
hidegleléstől szabad idő a' hidegleléses ostrom' viszszatéréséig; az ostromok alatt használtatván okádással könnyen kiüresítetik, vagy meg nem emésztetik, ?s így
megterheli a' gyomrot, nagyobbítja a' hidegleléses szorongattatás! 's a*.t.
e) Maga a' Kína is elegendő ugyan a? hideglelés'
elhárítására ; azomban sok környülállások 'fordulnak elő
u' félbehagyó hideglelés' orvoslásában, mellyek miàtt
egyszersmind más mellékes Jelentéseknek is eleget kell
tenni. Minél fogva szükség a' Kindt más külömbféle szerekkel öszvekütni ; 's nevezetesen lia sürgetős a' hidegleléses ostromok' elnyomattatásn, illatos keserű, és inerősítő szerekkel, ű. m. keleti fa-héjjal,
mentával,
orvosi
székfíi

gyökünkével,
virágokkal,

kappanör,
kálmosscbl,

kigyö gége
gyökérrel,
borral 's a' t. (XLIII.)

kell a' Kindt, foganatja' előmozdítása végett öszvekuptsolni ; —* ha bővebb székkiürcsítéseket okoz ezen orvosság
opium, és fűszerek, 's különösen a' Kaskarilla héj (XLIY.)
adatnak hozzá; az általa okoztalolt székrekedést pedig
hashajtó klisztirek által kerülj ük. el ; mert a' közben adott,
Vagy a' Kiridvctl öszvekötött hashajtók gyengítik, sőt
cl is enyésztik annak foganatját. Ha giliszták vannak
jelen > gilisztaürömmag porral ; ha pedig savanyú
nedvek vannak az első írtakban, niagnesiával használtatik a', Kina. A' köszvényes embereknél egyszersmind
a' keserédes venyikék (Dulöamara), az aranyereseknél
pedig tisztított borkő is használtatik ; ha görtsök's más
e'féle jelenségek vannak jelen, görts ellen való szerekkel,
hódonnyal 's a' t ha.pedig vízkorságra való hajlandóság
van jeleii, vizellethajtókkal, millyenek a' tsilla,
a'
fojtó égényes léi, a' savanyás-bor, köttetik öszve a' Kína,
211. §.

A' KinaHiéjAn 's annak készítményein kivúl vannak
más szerek is , mellyek részszerin t magánosan advagyak-

•229
ran meggyógyítják a' könnyebb félbehagyó hidegleléseket .részszerint pedig a' Kínával öszvekötve annak foga. natját hathatósan előmozdítják. Ezeknek használtatásokra
a' Kínának' nagyobb árra, és sok betegeknek az eránt
való előítéletjek , vágy különös érzéstulajdonságok nyüj-r
tolt alkalmatosságot, híémellyek közűlök már á KincC
feltalálása előtt is esmeretesek voltak. Nevezetesebbek:
1. N e m e l i y g y ö k e r e k » : a' hánytató
gyökér,
melly tsekély 's tsak undorodást okozó adatokban ( 2 ,
3 gr. egy napra) adattatva a' kisdedeknél előforduló
félbehagyó hideglelésekben jeles, —- A' Kálmosgyökér
,
a' kappanörgyökér,
melly utóbbival STOLL nyakas félbehagyó hidegleléseket gyógyított meg , " és különösen
hasznos, ha a' nyavalya tompasággal jár. —• Tziklász
gyökér,

(erdei

szék f i i Had. Garyophyllatae) , m e l l y b ő l

2—3 drachma pov formában 8 részre osztatik, ?s az
apyrexia' tartásához képest minden második órában egy
rész adatik ; «—főzetfbrmábnn is használtatik, — A' Római gyökünké (rad, Valerianae celticae),-— a'
Tárnits,
V. keserít gyökér

, (rad. Gentianae); a? kígyó gége

gyökér

(rad. serpent, virg.) melly a' nyakas félbehagyó'hideglelésekben hasznos foganattal köttetik öszve a'
Kínával.
2. N é m e 11 y F ü V e k : A' fehér

ürömfii,

(herha

Absynthii), melly valamint egyéb keserű szerek, és f ü vek is, ' m illyenek á' Lóhere (trifoliura íihrinüm), a'
földepe .'s'a' t. sokszor meggyógyítják a' félbehagyó
hidegleléseket. Az orgona fii (syringa vulgaris) , melly
hazánkban bőven fordulván e l ő , FRANK JÓ'SEF szerint
közelebbi próbákat érdemel. Ezerv füvek forrózat, vagy
vonat formában használtatnak (XXXIV.).
3. N ém e l l y H é j a.k ; A' ló gesztenye

ágak'

héjjá

(corlex hippocastani), -melly hasonló adatokban használva mint a' Kina, könnyebb félbehagyó hidegleléseket
sokszor meggyógyított. —• A' fehér fűzfa'
héj (cortex
salicis aljjae), melly a' Kínánál nagyobb adatokban
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használtatik, — A' tölgyfa héj (corlex qucrcus). — g
kökény szilvafa héj (corLcx pruni spinosae). — A' Kaskaril héj (cortex Cascarillue), melly felette hasznos «'
tompasággál járó, 's az öreg emberekben előforduló félbehagyó hideglelésekben ( XLVI.).—A' tulipántos pompa
fa-héj (corlex Liriodendri lulipiferae) , mellyel IIIL-.
DENBRAND. javallott, 's melly úgy alkalmazlnlik mint
a' Kát a. — A' sárga szUmörtze héj ( lihus .Gotinus),
mellyel' ZSOLDOS Veszprém 'Vármegye' fő orvosa talált
fel. — E'féle a ' f a l i zuzmó (Liohen parietinus), mellyet, SANDER javallott, 's a' narajits felhéj is ( cortex
auranliorum), melly- mind magánosan nagyobb adatban,
mind Kínával,
sőt Ló geszsenyeés fehér
fi'izfa-héjjal is öszvekötve igen hasznos , az emésztő orgánumok'
gyengesége mellett.
4. N é m e 11 y V i r á g o k : A' kappanö'r virágok
(flores arnicae moutanae) főképen az őszi barmadnapös,
és negyednapos félbehagyó hideglelésekben hasznosak,
ba viszszaesésekre, has-dugulásokra , 's vizes daganatokra.
yaló hajlandóság van jelen; melly esetekben Kínával is
lehet öszvekötni (XLYII.) — A' székfiï virágok (flores
chamoniillae) a' Kina' feltalálása előLL a' fő szerek közül
való volt a? félbehagyó hideglelés' orvoslásában ; miáden
második órában ~ drachma adatik belőle por formában,
magánosan vagy Kínával öszvekötve , mélly áflal annak
foganatja felemeltetik. Nyilván a' virág' sárga részeiben
- helyheztelik az ereje.
5. N é m e l l y m a g o k , é s g y ú m ö l t s ö k : A'
vizi Bösövény,
vagy vízi kapor magok (semina phellandrii ucpiatiei) hasznosak, 's dílsértelnek min t a ' Kindt
pótoló szerek közül legalkalmatosahhak. Ezekből minden" második órában £ drachma adatik egy kis keleti
fahéjjal.
Alkalmatlan ugyan ezen?( orvosság a' gyenge
emésztő organumokra nézve, de ha egyszersmind mélybeli szenvedés is van jelen , ajánlást érdemel. — A' Kávé
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(semina Cofleae) olly esetekben ié használt, mellyékheti
a' Kiliánok nem volt foganatja, vagy nem is alkalmaztathatott. Rendeltetik pedig vagy nyers, vagy pörkölt kávé;
n y e r s e n vagy por. formában, a' mikor belőle minden
második órában 15 grán adatik valamelly illatos orvosság' néhány granumjaival öszvekötve ; vagy főze[formáb a n , felváltva a' p o r r a l ; ez állal a' talán jelenlévő hasmenés is enyhitetik : a' p ö r k ö l t kávéból l ^ - L a t 4 U n tzia vízben jól megfőzetletik, 's kevés Izitromlével elegyítve a' hidegleléstől kzab'ad napon éh gyomorra vétetik
be. — A' keserít Manduláknak
(scmiüa árny gdalurum
amararum) i draahmájokhól,
szék fii virág vízzel k é szítetett 4 Untziányi fejet székíü virág vonattal öszvekötve gyakori tapasztalásaim szerint hasznos. Nagyobb
adatokat vigyázva kell adui. — A' fekete
bors
szem,
(semen piperis nigri) régi orvosság ugyan ; de foganatját
FRANK LAJOS újonnan haszonnal tapasztalta, a- ki 10 >
sőt 16 szemet is adott naponkint egészen. Tsak tompa
mérsékletit betegnek szabad ezen szert adni. Az ebből
készített p i p e r i n u m ,' mellyet sokan dítsérnek hideglelés ellen való erejéért, Inlézetűnk'bén egy őszi negyednapos félbehagyó hideglelésbe^ nem használt, mellyet
azután l-§ JJntzia sárga Kitia lökélletéseri meggyógyított.
6- A' B ó d í t ó k (Narcotica). A' Ki na után fő •••orvosság a'félbehagyó hideglelések'orvoslásában az Opium.
Azokban ugyan, mellyek gyengeséggel, és senyves állapottal vannak öszvekötve, nem pótolja ki a' Kindt ; de
h a s z n o s , sőt s z ü k s é g e s i s , h a a'hideglelés hasmenéssel vagy okádással j á r ; a' Ki na erejét pedig felemeli
az igen érzékeny , a' l é p - és méhkorsághan szenvedő betegekben , a' megijedésből vagy más egyéb lelki, indulatokból származoLl félbehagy ó hideglelésekben, 's végre azokban , mellyek veszedelmes ideges jelenségekkel úgymint
álmossággal, gutaütéssel, rángalódásokkal, hakügörtsel,
köldök-tsömörrel 's a' t . járnak ; melly eselekhen elke-
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ifilhetetlen annak használta tása. Magánosan az apyrexia
alatt annak f estvényéből (tinctura anodina) minden második órában 4—6 tsepp adatik. Azoknak a' tanátsok, a '
kik az Opiumnah kevéssel az ostrom előtt nagyobb dosisban való, adását javullják , több józan tapasztalások
vitán nem találtatott követésre méltónak ; merk»ezen alkalmaztatása módja veszedelmes jelenségekre is nyújthat
alkalmatosságot. Annál kevés'bé lehet helyben hagyni
annak a' paroxismus alatt való alkalmaztatását.
7. Az i z g a t ó k , Ezek hasznosak, sőt szükségesek
a' gonosz indulatú félbehagyó hideglelésekben. Ezentzélra használtatnak a' szálló állati olaj, a' húdony, a'
pézsma (mosebus") 's a' t. (212. §.)
IB,. N é m e 11 y á s v á n.y i s z e r e k . A' büz só (sab
ammoniacus), melly a'nyakas nyegypdnopos félbehagyó
hideglelésekben hathatós , 's különösen jelentetik, lia a'
fodor mirigyekben nyilván való gaslrícus jelenségek , és
dugulások vannak' jelen. — A' vas büzsó- vagy Ssalamia virágokat,
(ílorcs salis ammóniái martiales) nem
lehel eléggé ajánlani, ha a' nyavalya nagy gyengeséggel,
sápadtsággal, elégtelen vérkészítéssel, és á' vizes daganatokra való hajlandósággal vau öszvekötve; adatik
pedig keserű szerekkel öszvekötve fái scrupulus egy adatra. A' tiszta vas reszelek (limaturu martis) is, hasznos
Kínával öszvekötve az, éppen említett környülállások
között (ÍXL-).,— A' dardányos kén arány (stilphur auraiam antimonii) mellynek Opiummal
's kissebb Kinaadattal való öszveköttetése a'leghathatósabb szerek közül
való (XLVIII.).
9. A' k ö z ö n s é ge s as z t a 1 o s e n y v .
SEGUIN
szerint ez kevés vízben felolvasztatik, mellyből a' betegnek kevéssel a' hidegleléses okrom előtt |
Untziát,
azután az, ostrom" kezdetében hasonló adatok egy fertály
óra alatt kétszer kell bevennie. A' hidegleléstől ment
időben mindén negyedik, vagy hatodik órában két drach-
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rpa adatik belőle, — Régenten a' pókbálónak, a' tojás'
égett héjjának, 's az embertsontnak p o r a , ú g y szinte,
a* pintze bogarak (Millepedes), az állati vizellet is haszr
náltatott a' félbehagyó hideglelés' orvoslására.
10. A z E g é r k ő , Férjany
(Arsenicum). Ez régi
orvosság a'félbehagyó hideglelések ellen; de az újabb
időkben is használják az orvosok. A' tett észrevételeknél fogva nem lehet kételkedni a' hideglelés, ellen való
erejérolv Némellyek annak haszndltatdsa után vízi betegséget tapasztaltak ; azomban nem lehet bizonyosan meghatározni , valljon ezen szernek , Vagy a' Kina' elmulasztásának keljen e azt tulajdonítani. Mivel mindazonáltal ezen szer azon mérgek közül váló , mellyéket méltán
tetemeseknek t a r t h a t n i , ennél fogva alkalmaztatását tsak'
tapasztalt, és szemes orvosra lehet bízni. Ha az. alkalmatos életmódnak megtartása mellett, a' Kindt, az említett regulák szerint használjuk, nem fogunk e'kétséges
orvosságra szorúlni.
»11, K ü l s ő s z e r e k . Ezek legçégi.ehbek, 's nem
legutóbbiak ; illyenek pedig : a v h á t gerinfzúek, úgy valamint a'többi testnek is, félórával a'paroxismus e l ő t t ,
yalamélly zsiros olajjal, megkámforozott flanellal, vagy
terpentin olajjal való dürgöltetése : a' hasnak AUTENRIIH' kenetjével (L.) való hekenése ; a' hólyaghúzokpak,
sőt más egyéb flastromoknak, kásáknak (mellyek hagymából készítetnek sóval, borssal, és sáíránnyal) a' közép
kézre (metacarpus) való alkalmaztatások,, kámfor darabotskának a' gyomor' tájékára való függesztése 's a't,
12. Melly hasznosak legyenek nem ritkán a' félbehagyó hideglelés'gyógyítására a'képzelődésre munkálkodó befolyások, azt a' nyakba kötő orvosságok (Amuleta) is bizonyítják, mellyekkel a' nemóryosok sokszor
szerentsésen gyógyítanak félbehagyó hidegleléseket. —
Hányszor meggyógyítatott a J hideglelés, ijedés, h a r a g ,
hirteleu való öröm , sőt megtiltott eledeleknek, — mel-
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lyek v i t á n a* beteg'epekedett — evések által is i—Hasid
nos ezen nyavalya' orvoslására nézve a' lélek' -íelvídámítása, más éghajlatba, hegyes és száraz tájékokra Váló
utazás, mellyekben t. i. nem uralkodnak a' félbehagyó
hideglelések.
; .'

,

212. §.

•'

,

Az e l r e j t e t t , és g o n o s z i n d i i l a t ú ; félbe?
hagyó hideglelések' orvoshisában azon nyavalyákhoz képest választjuk az orvosságokat, mellyeknek fórmájúk
alatt azok magokat nyilvánozzák. Minél fogva, mivel
alig van valamelly nyavalya, mellynek formája alatt
elrejtett, és gonosz indulatú félbehagyó hideglelések nem
fbrdulhaInának elő : világos, hogy i t t a ' gyógyítástudománynak közönséges rcguláji szerint történik az orvoslás.
Ha'tehát a' f á z ás* időszakaszában szinte merevedlség
jelenik meg , helybeli melegítések (51. §.) ; ha á j u 1 ás o k vaunak jelén, felébresztők (a' szarvas szárú léi,
spiriLus cornu cervi) ; ha sólyos okádás, és hasmenés,
Opium ; ha pedig véres gutaütés, és tüdő-gyúladds van
j e l e n , vérkiüresítések 's a' t. használtatnak. Mindazonáltal e'féle szereknek az ostromok alatt való alkalmaztatások tsak palástolóképen munkálkodván, az egész nyavalya
ellen való tulajdon szerek által történik a' gyökeres orypslás ; ugyan azért az ostromokon kivûl ,• a' veszedelem' nagyságához képest (elhalasztvárt a' talán jelen lévő
öszvekötlelések' elhárítását) nem : ritkán íp' Jelentés, a'
következő ostromnak minél előbb 's minél bizonyosabban való eluyomáttatása. Ezen tzélra a' legjobb Kinapor' dupia adatjának alkalmaztatása szükséges, melly,
hogy annál hathatósabban, és bizonyosabban munkálkodjék, kén savas Kinadékkal (sulphas Chinini), Ópiummal, és más egyéb ösztönöző, 's nevezetesen az' idegekre mívelő szerekkel, úgymint orvosi
gyökönkével,
klgyógégé gyökérrel,
hó donnyal, pézsmaval 's a' L
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köttetik üszve ; ha pedig a' beteg nehezén veszi a* Kindt
belsőképen, annál nagyobb adatokban nyújtatik neki a
Kina-só, 's a' Kina-héf főzet je, sőt az izgató szerekkel öszvekötve klisztir formában is alkalmaztatik.. Mind
ezeknek foganatjok elősegítetik külső izgatók;" ú. m.
hólyaghúzók, mustárkovászok, borral 's illatos forozatokkal való mosások által. E'képen a' legirtóztatóbb gonosz
indulatú félbehagyó hideglelés' nemei, és jelenségei annyira elhárítatnak, hogy a'következő ostrom tsak, magáno?, és egyszeríí.félbehagyó hidegleléses ostrommá válik,
a' midőn is az említett szex-eket tsekélyebb mértékben
tovább használván (míg t. i. egy két rendes ostrom'idején keresztül ment a' beteg), a' talán elhárítandó öszveszövettetéseket alkalmatos szerekkel elmellőzzük, ' s a '
nyavalyát a' feljül említett regulák szerint orvosoljuk.
— A' tsekélyehb , p. o. a' fog - vagy fő - fájás' lárvája alatt
előforduló elrejtett félbehagyó hideglelések , a' Kina-héj,
vagy Kina-só közönséges adatjaival is meggyógyí tatnak.
213. $. '

'

• •

A' n y a k a s félbehagyó hideglelések (f. i. pertinax)
mçllyek sokszor a' legalkalmatosabb orvosló módnak ,
's a' Ki na legbővebb mennyiségének is ellentállanak,
vagy többszöri viszszaesések által gyötrik a' beteget,
meggyógyítatnak a' még jelenlévő öszveköttetéseknek, és '
öszveszövettetéseknek elhárítások, és az idegeket megrendítő 's megváltoztató hánytató szerek által, mellyek
az ostromok előtt egy két órával adatnak ; sokszor pedig szükséges a' beteg' némelly kedvetlen környülállásait,
ú. m. lakását, házi környülállásait, megváltoztatni, ó'tet
más éghajlatba költöztetni, 's lelkére kellemetes befolyásokat indítani.
214.

A' r e n d e t l e n ü l járó félbehagyó hideglelések
tsak akkor gyógyitalnak meg, ha rendesekké leLtek. Erre
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nézve felkeressük a' rendetlenség' okát; melly kóVönsé- ,
gesen has-dugulásokban, és tőmó'désekbcn lévén helyhez tetve ; szükségesekké teszi az olvasztó, és keserű szereket íilzsával (sal ammoniacus) öszvekötve. Így a'
rendetlen hi'çleglelés rendesre válloztattatván, vagy ugyan
azon keserű, vagy más egyél} hideglelés ellen valószerek
által (210. és 211. §.) gyógyít«tik. meg.
'

215. §.

.
Elmaradván a' félbehagyó hideglelés' ostrgmai, a'
l á b a d o z á s ' alkalmatos vezérlése szükséges , melly
abban áll , hogy a' viszszaesések elkerűlLessenek , 's a'
félbehagyó hideglelés' következései elbdrítassanak. A'
viszszaesés elkerülésére azt javallatták a' régiebb orvosok, hogy a' félbehagyó hidegleléses ostromok' elmaradása után a' beteg félre tévén az orvosságokat, tsak
alkalmatos életmódhoz szorosan kösse magát, 's hogy a'
harmadnapi hideglelések után a' hatodik , a'mindennapi,'
és negyednapiab után pedig a' tizenharmadik napon
újonnan kezdje a' Kindt használni, 's felét vegye azon
mennyiségnek, melly a' hideglelés' elmaradására szükséges volt; azután ismét a' ydik vagy t4dik napon az első
mennyiségnek harmad részét, továbbá pedig negyedrészét használja, 's végre ezt nyoltzszor is vigye végbe.
Igaz ugyan, hogy ezen móddal legbizonyosabban clke«
rülhetni a' viszszûeséseket ; mindazonáltal szükségtelennek tartjuk a' Kínának olly boszszú ideig 's olly nagy
mennyiségben való használtatását. Minél fogva azt javasoljuk , hogy a' fönlosahh esetekben, a' viszszaesés' elkerülése végett, a' Kina kissebb adatokban addigliasználtassék, míg észreveszszűk, hogy már legalább kétszer
elmaradta' hidegleléses ostrom; qzomban .tovább kell
azt használni a' gonosz indulatú, a'lárváit, az őszi nyakas 's a' honnyi félbehagyó hideglelések után ; végre
keserű szerek alkalmaztatnak. A' félbehagyó hideglelés'
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tsekélyebb esetei u t á n , az alkalmatos életmód' szoros
megtartása mellett közönségesen elegendők a' keserű, és
'fűszerszámos szerek.
,
A' félbehagyó hideglelések Mán viszszamaradó n y av a l y á k r a nézVe, millyenek : a' has' ürege' orgánumainak dugulásai, a' senyvek, a' vizi betegségek., a'^
sárgaság 's a ' t . ki kell nyomozni, valljon azok a' sokáig
tartó , vagy az igen fontos hideglelés' foganatjai, vagy az
alkalmatlan orvoslás' következései, vagy pedig más egyéb
ártalmas befolyások' szüleményei e? Az e l s ő esetben,
midőn az orvos a' nyavalyának talán ok nélkül hoszszabh ideig puszta nézője volt, az elmulasztott orvosló
m ó d n a k , 's nevezetesen a' Kínának használtatás» legalkalmatosabh , mellyel a' jelbeli nyavalya' természete által
jelentett orvosságokat lehet öszvekötni. Azért a' vízi
daganatok' jelenlétekor vizellethajtókkal, ú. m. fenyomag - forrózattal, Ts illával,
piros-gyűszü
levelekkel
's a' t . a' sárgaság' esetében Calomelával,
Gódritz vagy
felskefü - vonattal ( E x t r . Chelidonii majoris ) 's más
egyéb olvasztó szerekkel; a' gyengÍLő izzadásokban pedig
ásványi savakkal lehet a' Kínát, öszvekaptsolni. —- A'
m á s o d i k e s e t b e n , ha a' Kina előbb nyújtatik, m i n t
sem szükség, minekelőtte t. i. némelly materialis okok,
nevezetesen az epés, taknyos tisztátalanságokvagy más
egyéb idegen testek az első utakból kiüresítettek volna;
's ha ez által nevezetesen a' hideglelésnek szinte elnyomattatásáhól dugulások, megkeményedések 's a' t. hozattatnak elő: szükség a' hideglelést újonnan felgerjeszteni.
Ezen tzélnak elérésére hasznosak a' hashajtók, é$ külső
izgatók, p. o„ a' széles boroszlán héjnak (Cortex Mezerei) a' bőrre való alkalmaztatása ; mások (a' kik a ' ,
félbehagyó hideglelés' ragadó termeszeiét megengedik)
az e'féle betegekkel való közlést; mások pedig a' maszlag o s Nadragulya
( Belladonna ) használtatását javallják. De mind ezek bizonytalanok lévén, t az • e'féle
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viszsZamnvndó nyavalyák' elhárítására azoknak természetekhez , és okaikhoz képest kell munkálkodni, 's részszerint a' dugulások' elhárítása végett olvasztókat, Calomeldt, részszerint pedig a' tisztátalanságok' clmellőzésére kiüresítőket kell használni 's a' t . Ha ezen orvoslás közhen megjelenne a' hideglelés, az s p é c i f i o n s
szerekkel el ne nyomattassék mind addig, míg a' szóban lévő viszszamaradt nyavalyák el jiem hárítottak. —
A' h a r m a d i k e s e t b e n nintsen a'viszszamaradt nyavalya okbeli öszveköltetésben a' hidegleléssel, 's vagy
már a'hideglelés előtt, vagy annak lefolyása , vagy pedig
vége felé fejtödött k i , és a' testnek felette való gyengeségében , a' beleknek hibás életmívezetségekben, a' nedveknek liibás elegyítésekben, a' gonosz indulatú járvány
alkotásban 's a' t. helyheztetik. Illyenkor sem az orvos,
sem a' Kína nem lévén oka a' viszszamaradó nyayalyán a k , ez a' hideglelésre való minden tekintet nélkül a'
Gyógyítás tudomány' reguláji szerint orvosollatik.
216. §•
A' félbehagyó hideglelések' orvoslásában annál nevezetesebb , és szükségesebb az alkalmatos életmódnak
elrendelése, minél bizonyosabb , hogy azok nagyobb
részint egyedül a' helytelen életmódból) származnak, ez
által tartatnak fen, 's hogy az e' miatt történt viszszaesések által nyakasabbakká válnak.
•
A' l e v e g ő , mellyben a' beteg tartózkodik, tiszta,
száraz, és mértékletes melegségü legyen , 's többször
megújítassék; ártalmas a' nedves, s ű r ű , ködös, mérsékletére nézve változó , bezárt, és motsáros gőzökkel
megfertőztetett levegő. Ugyan azért ártalmas mind a'
nyavalya' lefolyásában, mind a' lábadozás' időszakaszában a' posványos helyeken, temetőkben 's templomokban
való tartózkodás , a' folyóvizek mellett való sétálás, az
esti levegő, a' híves gyepen való fekvés,' akár miiéle
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meghűlés; 's a' ferdfí. Azoknak pedig,, a' kik egészség-;
leien éghajlati miatt honnyi hideglelésben szenvednek ,
ha környűiállásaik megengedik, egészségesebb tájékokra
való átázást 's költözést javallunk. Az e l e d e l e k r e ' ,
és i t a l o k r a nézve legártalmasabb a'gyomornak, főképen nehezebben emészthető eledelekkel való megterhelt e t é s e y e ' szerint ne egyék a' beteg, v a g y a ' lábadozó
nyers kerti gyümöltsöt, disznó hust, halat, 's akármiféle zsíros eledeleket; ne egyék sajtot, tejes eledeleket,
főtt tojást, friss kenyeret ; ne igyék fiyálkás italokat,
sert ' s a ' t . mert mind ezek meggátolják a' hideglelés ellçn
való szereknek hasznos munkálkodásokat, gastricus üszveszövettetéseket okoznak, vagy a' jelenlévőket nagyobbítják , ' s a'nyavalyát nyakasítják. Könnyen emészthetők
legyenek tehát eledelei, 's ezért legalkalmatosabb a' f ű szerezett főtt gyümölts, a' jó leves, a' főtt vagy sült
b o r j ú , és tsirke h ú s , — mellyek annál mértékletesebben használtassanak , minél rövidebbek az apyrexiák ;
az ostromok előtt pedig kevéssel éppen semmit s e , vagy
legalább igen keveset egyék a' beteg, kivévén ha gyenge
testalkolású, a' mikor meg lehet engedni, hogy egykevés
piríLott kenyér levest ehessek. Külömben az eledelek',
és italok' minéműségét, a' beteg' individuális alkotásához , 's a' hideglelés' characteréhez képest- választjuk ;
így a' gyúlásztó, és gastrica hideglelésekben olvasztó 's
kevés eledeleket, és higító italokat-; a' rothasztókban,
és idegesekben pedig felébresztő, tápláló , és fűszerezett
eledeleket's italokat rendelünk. A' lábadozóknál is szükséges az eledelekben , és italokban való, mértékletesség,
melly alatt mindazonáltal nem a' koplalást é r t j ü k ; m e r t
jó állapotban lévén az emésztés, helyre kell állítani az
elvesztett e r ó t , a''mi által legbizonyosabban ellávoztatik
a' viszszaesés ; erre nézve többször egyék napjában, de
mindég tsak keveset,. R u h á z a t j a , a' nélkül, hogy
lestének terhére váljék, ollyan-légyen, hogy a' meghü-
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tésre alkalmatosság ne nyújtassák. Szükségesek ugyan a
testnek mértékletes m o z g á s a i , úgy az opyrexiában,
valamint a' lábadozásban is ; de elközelítvén az ostrom,
lefeküdjék a ' b e t e g , 's tsak annak tökélletes megválása
után keljen fel. — A' kellemc tes lelki indulatok, és társaságok előmozdítják a' szerenlsés orvoslást; valamint
ellenben a' kedvetlen, és hirtelen való lelki indutatök,
a' h u , gond, 's más egyéb gyengítő elmeinduldsok azt
fen tartóztatják. Megvetést érdemel azon szokás , hogy á'
lábadozó hashajtókkal éljen azon tzélhól, hogy a'heveit
Kína testéből eltávoztassék ; mert nem lévén a' béltsdtornáhan Kína, azokkal nagyobhítatik a' viszsznesésekre
való hajlandóság ; elégséges a' széket klisztirekkeí előmozdítani. Az érvágások is siettetnék a' viszszaeséseket.
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A5 GYÚL ADÁSOKRÓL KÖZÖNSÉGESEN.
217. §.

Á' hetybeíi gyúladás betegesen felemelt melegség,
veresség, daganat, fájdalom, a' szenvedő résznek megakad ályoztatott munkája, és (közönségesen) hideglelés
által jeléli ki magát.
"
.
'
. Ha ezen jelenségek, mellyek külömben a' gyúladásnak
fő ésmértető jeleihez tartoznak, nyilván valók ; nem nehéz
a' jelenlévő gyúladástmegesmerni. Azomban sokszor azokból némellyek hibáznak, némellyek pedig nem vétetnek
észre. Nevezetesen : a) A' m e l e g s é g n e k betegesen
felemelt állapotja tsak akkor vétethetik észre, ha a? gyúladások közel vannak a ' t e s t ' kiilső felületéhez, vagy ha
kiterjedtebbek, b) A' v e r e s s é g a' külső részekben
annál észrevehetőbb , minél 'finomabb , 's ha szinte áltlatszó a' szenvedő rész ; ellenben éppen nèm vétethetik észre,
ha a' gyúladás mélyebben helyheztetík, vagy ha valamelly belső oi-gannmot foglal'el. c) Á' d a g a n a t a'
külső gyúladúsokndl mindég, a' belsőknél pedig tsak akk o-t
nyilván való', ha a' szenvedő rész nagyobb kiterjédésű , ha
közel van a' test' külső felületéhez, 's ,lia lágy részekk e l van betakarva, mmt p. o. a' m á j , a' lép 's a' t. d)
A' f á j d a l o m r a nézve, arinak: legalsóbb grá dúsától,
1.
,
' 1 6
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az az a' "tiszta beteges érzékenységtől fogva a' legmagasabb pontjáig külömbféle léptsőkct vehetni észre. Nevezetesén változó ennek nagysága, és tulajdon a' minémíísége mind a' gyúladás' módosításához, mind a' gyúladt
„rész' külömbíéleségéhez képest; p. o. nagy a' rheumatiea gyúladással járó fájdalom , tsekélyebb az , melly a'
katarrhalis, és a' rolhaszLó állapottal járó gyiíladást bélyegezi. À1 fájdalom helyett nem ritkán tsak valamelly
belső égetésnek , nyotnásnak, viszketésnek, kopogásnak , szorongattatásnak , vagy nyughátaLlanságnak érzése van jelen.
'

'

;

. 218. §.

Világos , hogy a' gyúladásnak mcgcsmcl'ése majd
nagyobb, majd kissebb mértékben bizonytalan, ha a'
gyúladás olly orgánumot érdekel, mellyel érzékeinkkel
észre nem veheLú'n'k. Minél fogva hogy a"'belső gyúladás'
megesmerésében hibát ne ej tsünk, figyelmezni kell a' f á j~
d a l o m ' h e l y é r e , melly által azon részre emlékezt e t ü n k , a' melly ott helyheztetik; a' m e g s é r t e t t
m u n k á r a , melly bizonyos orgánumnak tulajdona; a'
k ü 1 s ő á r t a l m a k' természetére , a' mennyiben p> o.
valamelly lenyelt éles méreg képes gyúladás t gerjeszteni,
's a' szenvedő organumnak a' test' más részeire, p. ó,
ja'"véredények' rendszerére beteges befolyását okozni;
végre a' veres lángsziníí v í z e l l e t r e , és a' mesterségesen,
vagy történetből kiüresített vér felelt formált g y ú l a s z t ó h á r t y á r a . . * - - Dc ezekre nézve is meg kell jegyezni, h o g y a' fájdalom más nyavalyák' jelensége is
lehet; h o g y a' gyúladás nein ritkán veres lángsziníí
vizellet nélkül van jelen, valamint hogy a' veres lángszín is sokszor nem a' gyúladásnak, hanem, a' vizellet'
tsekélyebb elválasztásának, vagy a' tesL' felemelt élőtehetségének ä' jelensége; h o g y a' gyúlasztó hártya
némellykor hibázik, vagy pedig más nyavalyákban is
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vétetik észre ; h o g y valamelly orgánum' muhkdja más
okok által is megsértethetik ; 's h o g y végre a' külső ,
ártalmaknak, és á' gyúladt organumnak más részekre
való munkálkodása tsak történetes 's a' t.
A' belső gyúladás' megesmerésére tehát részszerint
a' gyúladás' több jeleinek jelenléte kivántatik, részszerint pedig szükséges.a' beteg' minden környülállásnit egész
öszveköttetésekhen áltálláLni „hogy azokból a' szenvedő
orgánum' valóságos dllapoíjára -okoskodhassunk , melly
környülállások' nyilvánsága', mennyisége', és öszveköttetésénôk mivoltából a' belső gyúl adásokat majd nagyobb , majd tsekélyebb bizonyossággal esmerjük meg.
219. §>

Vannak esetek, mellyekben a' gyúladásnak említetett jelenségei közül az egyik vagy másik, sőt többek is
hibáznak ; mellyekben külömbféle rendetlenségek , vagy
öszveszövettetések titkolják , vagy elhomályosítják azoknak jelenléteket ; mellyekben a' nyavalya' tsekélyebb gr'adusa, vagy kevésbé nemes organnmban, vagy mélyebben
való helyheztetése miatt nehéz a' gyúladás jelenségeit
észrevenni, és öszveszedni : mellyekben sok mellékes környíílállások a' beteg'köz-érzését annyira xnegtompúják,
hogy az a' gyúladás által okoztatott alkalmatlanságokat
nem veszi észre ; mellyekben végre tsak a' halál után
lehet megtudni, hogy gyúladás volt jelen. Az illyen
gyúladások a l a t t o m o s , elrejtett > tsalárd gyiüadásoknak neveztetnek (Inílammationes ocoultae, latentes, do=
losae). Ezeknek megítélésére, és megesmerésére nagy
tapasztalás', és valamennyi környülállásokra való szorgalmatos figyelés szükséges, ámbár mind ezek mellett
elesmerhetik még a' legszemesebb orvosok is a' nyavalyát. Minél fogva szorgalmatosan ki kell vizsgálni napról
napra a' nyavalyát, tekintvén egyszersmind az indító
okokra, valamelly lappangó beteges hajlandóságra, a'
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levegő' járvány alkotásának természetére, 's némelly tapasztalás! jelekre is. Gyakran a' nyavalya' megesmerésének legutolsó eszközéhez, a' segrtőkhez, és ártókhoz
(juvantia , çt nooentia) ragaszkodunk. A' gyúladás' megesmerésére vezető tulajdon regulák a' különös gyúládásokról való tanításban fognak előfordulni.
220. §.
A' gyúladás' lefolyásában, éppen úgy, mint a'hideglelésekben , a' gyúladás' kezdetének, nevekedésének, megállapodásának, megválásának , és kissehedésének időszakaszait veszszük észre , mellyekuck hószszabb vagy
rövidebb ideig való tartásokhoz képest, forró vagy chronicus lesz a' gyúladás.
A' gyúladás nevezetesen a' beteg résznek nagyobb
melegségével, és felemelt érzékenységével kezdődik, mellyek után feszülés, fájdalom, veresség, daganat, és a',
megakadályoztatott munka' jelenségei következnek. Némellykor hideglelés is jár a' gyúladással, a' mi ennek
gradusálól , a' gyúladt orgánum' érzékenységétől, és
izgathatóságától,"különösen pedig a' szenvedő organumnak a' többi organismnssal, 's főképpen a'véredények'
rendszerével való nagyobb vagy kissebb sympathicns
öszveköttetéséLől fiigg; ezen hideglelésnek c h a r a c t e x é t . a' beteg'individuális minémüsége; az erőknek, 's
nevezetesen az érzékenységnek, és izgalhatóságnak állapolja; g r a d ú s á t paed ig ugyan ezen környűlállásokon
kivül a' gyúladás' fontossága, és a' gyúladt orgnnumnak
a' szívvel 's literekkel való cgyetérzése határozzák meg.
— A' gyúladásnak ezen'jelenségei előbb vagy később
(kiilömbféle esetekhez képest a' 3dik, ődik, vagy 7dik
napon)nagyobbodván, a'legnagyobb léptsöre emelkednek,
*s szerentsés esetekben lasankint kissebbedvén' viszszaállitatik az előbbení egészség, a' nélkül, hogy a' beteg volt
organnmbaii valamelly beteges változás maradna viszsza.
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Ez E l o s z l a t á s n a k (resolutio) mondalik, és a' Tdik,
9dik, sokszor pedig a* I l d i k , és 14dik nap körűi mind a1
jelbéli hideglelés' mind a'gyúladás' részéről kritikus tüneményekkel vitetik végbe. így a' külső takarókon előforduló gyúladásnak eloszlatása a' felső bőr' lehámlásával,
a' tüdő' vagy a' levegőtső' gyúladása pedig kr. pökéssel
megyen által egészségbe 'a a' t,
221. §.
Nem.mindég oszlatta lik. el a' gyúladás , 's akkor
yagy más nyavalyákba megyen által, vagy halállal végződik. Taiiozandók pedig a' gyúladasnak legközönségesebb beteges,kimeneteleihez a' g e n y e d é s ' (súppnratio);
a' f e k é l y e s e d é s vagy e v e s e d é s (exulceratio) ; a'
k e r e s z t ü l i z z a d á s ' (transsudatio) j az ö s z v e n ö v é s e k (eoncretiones) j a ' g y ú l a d t organumnak chronicus
d a g a n a t j a , n a g y o h h o d ás a , m e g k e m é n y e d é s e ; a' l e t é t e l e k ; a' viszszamaradó é r z é k e n y s é g , és i z g a t h a t ó s á g ; a ' f e n e .
-

222. §.

Ha el nem oszlattatik a' gyúladás, az legközönségesebben genyedéshe megy által; midőn t. i. a' gyúladt o r gánum elválasztó orgánummá válik, 's általa tulajdon
minéműségű (224. §.) nedvesség (geny, vagy genyetség, pus)
késziteük.— Midőn a' gyúladás genyedéshe megy által ,
akkor nevekedik a1 daganat, veresség, 's a) fájdalom,
mellyekrc .valamelly belső. kopogás' érzése, a' helybeli
forróságnak nagyobb gradusa, és hideglelés jelenik meg
újonnan, melly'magát közönségesen nagyobb, 's a'szenvedő részről a' többi, testre kiterjedő fázással jeleli ki
(febris- suppuratoria) ; továbbá azon arányban kissebbednek a' gyúladás' jelenségei, mellyben nevekedik ,a' genyetség' mennyisége ; • az előbb keményes daganat meglágyút, 's a' közepén egy kévéssé felemelkedeLt ponton
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minden keménysége elenyészvén halovány sárgás színűvé
válik, 's abban a' vizsgáló nyomó ujjak által nyilván
való folydogálás vétetik észre ; a' daganatnak ezen foly- '
dogáló 'lágysága (tályog, abs cossus), a' veresség', és a'
fájdalom' kissebedésével középről a'daganat' egész kerületére, sőt fenekére is elterjed , 's egyedül a'kopogásnak,
melegségnek, és valamelly nehézségnek érzése marad
viszsza.
Ezekből niegesmcrhetjük a' gyúladásnak genyedésbe
való általmenetelét, ha az a' külső részekben van, 's
érzékeinkkel észrevehetjük ; de bajos annak megesmerése,
ha mélyebben, 's az izmok alatt helyheztetik a' lályog,
és ha valamelly helső orgánum' gyúladása megy által
genyedésbe. Minél fogva más esmertetö pontokat kell itt
használni, millyenekí «''gyúladás' tulajdon jelenségeinek
kissebbedése minden nyilvánvaló krisis nélkül; a'szenvedő orgánum' megsértett munkálkodásának eltartása ja'
fájdalom' alábbhagyása, 's e' helyett valamelly nyomásnak, tsekély kopogásnak, melegségnek, és borzadozásnak érzése, 's a' köröskörül lévő részek' duzzadása;
. a" már ki sebbedett hideglelésnek megújulása, melly délutáni borzadozással kezdődvén, főképen a' tenyereken,
és talpokon megjelenő forróság, éjtgzakai gyengítő'izzadás ok , genyformh salakot formáló vizellet' kiüresítése, 's
estveszáraos, és szapora érverések által külörabözteti meg
magát; ezen hideglelés által elsoványodik a' beteg'sa't.
— Ha felnyittatvin a' belső tályogok ( vomicae) köhfi»
gés , hányás,, székkiüresítés vagy vizellés által kiüresítethetik a ' g e n y ; nyilvánvaló a' gonyedés' jelenléte.' Ha a'
geny valamelly üregbe öntődik ki (empyema), a'genyedésnek említett jelenségeihez mások is járuluak , mellyek
a' kiöntődés' helyének, és az ez által nyomattatott orgánumnak külömbségéhez képesfi külömbözó'k ; gyakran
felette homályosak a' genyedósre mutató jelek, főképen
midőn hoszszabh ideig zárva marad a' tályog.
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223. §.

A' gyúladásnakgenyedésbe való általmenételének k e d veznek : a' gyúladás' fontossága, 's ugyan azon orgánumban való többszöri megjelenése; a' mechanicus, és szag-,
gatásokat, zúzásokat 's a' t. okozó ártalmak-, a' gyúladt
részben lévő idegen testek; a' gyúladás' allyazatjának
(substratum) tulajdon minéműsége , millyen a'sejtes szövet , és abban a' véres bajszáledénykéknek sokasága,
mint p. o. a' tüdőkben; a' gyúladás tulajdon charaotere,
melly miatt nevezetesen a' bújadögös, és mirigyes gyúladások könnyen, a'kelések ellenben mindéggenyedéssel
végződnek ; a' letételekből származott gyúladdsok ; az
alkalmatos orvoslásnak elmulasztása, 's a' t.
.

224. §.

/

'

. A' tiszta, és jp indulatú g e n y felióres sárgás szinü;
sűrűségére nézve a' téjfelhez hasonló ; szaga tulajdon 's
nem kellemetlen, h a elhűl semmi szaga sínts; a' vizben
meg nem olvadván leül az edény' fenekére, ha pedig
felkevertetik , téjíorma nedvességgé válik a' víz, mellyhőí
későbben ismét letétetik az edény' fenekére. A' genyuek
elegyítését, úgy szinte annak készítése' módját nem esmérjük ; annyi mindazonáltal bizonyos, hogy annak minéműsége' a' beteg' testalkotásához, a' levegőnek, , az
eledeleknek , 's a' szenvedő résznek óletmívezetségéhez
képest változó.
RégólLa szorgalmatoskodnak az orvosok olly jelek'
feltalálásában, mellyek által a' valóságos genyetséget a'
t a k o n y t ó l , , ' s a' gyiíladt orgánumok' felületén elválasztott más egyéb nedvektől meg lehessen külömhöztetni,
a' mi főképen a' belső orgamunokban történt genyedésekre nézve szükséges. A' genyetséghez hasonló nedvesség
g e n y - vagy genyetségforma matériának (matéria purifbrmis); a' takonyhártyák' gyuladásának a'szűleménnye
pedig takonynak (mucus) neveztetik. HIX'POCEATES sze-
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r i n t a ' valóságos geny , lm parázsra tétetik, perkelt, vagy
•füst szagot terjeszt e l ; DARVIN szerint az a' vízben felolvadhat« tlan ; GKASSMAYEJI' próháji után a' lúg sókkal
enyvforma nedvé válik; HOME és GRUMRATSEN azt állítják , hogy a' valóságos genynek legtulajdouabb megesmertető jelei közül valók az abban nagyító üveg (micro7
scopium) által észrevehető gömbötsük (globuli). De mind
ezek a'tett próbák szerint egyéb geny-forum nedvekben is
vétetnek észre, 's azért ezen jelek hűségtelenek a' geny'
megesmerésére, főképen ha egyszersmind taköunyal is van
elegyítve , vagy'lha mind a' geny, mind a' genyfonna
matéria' elválasztása jelen van. Minél fogva a* valóságos
genynek a' geuyforma matériától 's á takonytól való
megkülömböztetésére nézve magunkat olly megesmertető
jelekhez kell tartanunk, mellyekct inkább a' tapasztalás,
mintsem a' szóbeli leírás által esmerhetünk meg, nevezetesen azon jelenségekhez, mellyek a' genycdésiiek folyamai ját követik, (222. §) és azon környülállásokhoz,
mellyek annak különössen kedveznek (223. § , ) ; szükséges továbbá azon feltételekre is ügyelni , mellyek nélkül meg nem történhetik a'genyedés; melly utóbbiakhoz
tartoznak a) az előrejárt gyúladás , annak nagyobb gra•dusa, *s tulajdon minéműsége ; b) a'gyúladt organnmnak
tulajdon életmívezetsége; mert mennél számosabbak abban
a' hajszáledénykék, annál nagyobb a' genyedésre való
hajlandóság ; ezen okból ritkábban végződik &' portzok'
Y az ideg-velő' gyúladása genyedéssel,
. ,
' 225.

A* f e k é l y e d é s vagy evesedés (Exulceratio) tulajd o n , és a' jó indulatú genyedéstől abban kúlömböző kimenetele a' gyúladásnak , hogy a' gyúladt részben éles,
barnás, zöldes, véres , feketés , kellemetlen szagú, büdös, az ezüstöt feketére , a' vasat pedig rozsda színre
festő geny forma nedvesség készítetik, melly .Évnek mun-

*

•

249

datik 's a' körül lévő részeket feleszi, óspuszluja. Azon
felnyitott, yagy felfakadt tályog, mellyben illy tulajdonságú geny vagy az Ev készítetik, fekeiynek (ulcus , Ge!
schwür) neveztetik.
:
A' íekélyedés küzyetetlenül a' gyúladás jután következik, vagy pedig a' jó indúlaLÚ genyedés rosz indúlatúvá válik, i .
•
..
Azon környülállásokhoz, mellyek alatt a' gyúla,dásn«k ezen kimenetele következik, tartozandók : a' gyúladásnak, vagy a' jó indúlatú genyedésnek alkalmatlan,
's nevezetesen izgató szerekkel való orvoslása, midőn a'
felnyitott tályog balsamokkal, igen éles kenőtsökkel,
tépés dugókkal kötöztetik ; ide válók a'szenvedő részekben lévő idegen testek , ú. m, vas darabotskák > ólom
golyóbisok, férgek ; továbbá a' gyengítő orvosló mód
által kimerített életerők ; a' pótló erőt gyengítő , az eloszlást pedig előmozdító külső ártalmak, millyenek a'
•megromlott, az ispotály- 's tömlötzbeli 's a' t. levegő,
a' koplalás, némelly spécifions, és a' nedveknek hibás
elegyítésével öszvekötött nyavalyák, mint a' bujadög ,
sülly, riili, sömör, 's a' gyúladt. organuüinak ollyallyazatja, mellyben nem történhetik jó indúlatú genyedés,
mint p. o. a' tsontokban, 's a' portzokbarí.
•226. §.
A' k e r e s z t ü l i z z a d á s (Transsudatio) alatt a'
lymphának , (Njyirknek) vagy más valamelly nedvességnek
(melly nem rendeltetett kiú'resítésre) a'gyúladt orgánum'
felületén történt beteges elválasztását , és kigőzölgését
értjük. Külömbféle a' keresztűlizzadás' foganatja, az
elválasztott nedvek' külömbféleségéhez képest , a' mint
t. i. az elválasztott nedvek megaludásra hajlandó részetskékkel bővelkednek, vagy azok nélkül szűkölködnek.
— à) Ha az elválasztott nedvekben nagyobb mértékben
foglaltabb megaludó lymplia : f a t t y ű k á r l y 4 k for-

•250
máltainak , mellyckben nem ritkán vércdényet, sőt
idegek is találtatnak, 's általok a* szenvedő orgánumok
a' közel lévő részekkel öszvenőnek, ha pedig a' közelebbi organuta távulabb v a n , befedik a' megvastagodott
's formátlanúl megaludt nedvek vagy fattyú hártyák a'
szenvedő rész' felületét. — Az elválasztott nedveknek
ezen megaludása, 's az ezekből származott öszvenövések közönségesen a' savós, vagy takonyhártyáknak, vagy
pedig a' savós vagy takony hártyákkal bíró orgánumoknak gyúladásaik után következnek. Félhetni a' gyúladások' ezen kimenetelétől, ha fontosak, és sebes lefolyásúak azok; lia fiatal és bő nedvű a' beteg; azért
tarthatni ettől a' gyermekekben, a' férjfiakban kevésbé
mint az aszszonyokbau, leginkább pedig a' terhesekben}
továbbá hu egyszersmind a' szükséges orvoslás is elmu-.
lasztatott, vagy ha viszszaélés történt a' gyúladás ellen
való orvosló móddal, 's nevezetesen a' vérkiűresítésekkel. — b) A' betegesen elválasztott nedvek, ha be nem
szivattatnak, 's megaludó részetskék nélkül szűkölködj
n e k , eredeti formájúkat megtartván , 's a' sejtekbe vagy a'
test' üvegeibe letétetvén, v i z k o r s á g o t okoznak. Ez
forró indúlatú (hydrops activus) , mivel a' hajszáledénykéknek felemelt élőtehetségek által okoz t á t i k , ' s változik
a' formája az öszvegyült nedvek' külömbségéhez képest,
a' mint t. i, ezek vagy elegyítetlenek, vagy másféle nedvekkel elegyítettek.
A' gyúladás' ezen kimenetelét okozó környülállásokhoz tartoznak : a' gyúladás' nagyobb gradusa, és sebes
lefolyása'olly orgánumokban , mellyek savós , vagy savós
taknyos nedveket választván el a' fçlûletjeken, nem
voltak a' gyúladás' lefolyása alatt a' szomszéd részekkel
állandó ílletésben; a' szükséges orvoslás' elmulasztása;a'
nyavalya' rendes lefolyásának akármi módon való meggátoUatása, 's főképen a' kr. kiiiresítéseknek megakadályoztassa , íhellyekct
természet illy hibás kiürcsílés-
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sel igyekszik kipótolni; végre a' gyúladdsnak tulajdon
minéműsége, a' Skárlát, a' rhenmatica gyúladás , 's a' t.
, 227. §.

Elenyészvén a'gyúladás' jelenségei nem ritkán viszszamarad a' szenvedő orgánum' kiterjedésének massájával
(gyurmájával) együtt való nagyobbodása meghatározott ál- 3
lásának (consistentia) 's részei aránnyának változtatása nélkül. Ez F e 1 d á g a d á s n a k vagy duzzadásnak (Anschwellung, parectama) neveztetik. Függ a'gyúladásnak ezen kimenetele a' szenvedő orgánum' edényeinek megterheltetésektől, a' nedvek' bővebb öszvegyülésétő!, 's a' tápláló ré6zek' bővelkedésétől. Elöfprdúl ezen állapot a' lágyabb
alkotású orgánumokban , a'mirigyekben, a* tüdőkben, a '
a''májban, a' takony hártyákban, a' félbehagyó hideglelések után , a' mirigyes , 's a* lassú lefolyású gyúladdsok,
és a' Vérkiüresítésekkel való viszszaéles után.
228.
Midőn a' gyúladt volt orgánum'megbatározott állása
keményebb , mint az egészséges állapotban j akkor M e gk e m é n y e d é s (Verhärtung, Induratio) van jelen. Ezen
heteges állapot megjelenik , ha a' gyúladt orgánumban elválasztott nedvek annak hajszáledényeiben megakadnak, vagy annak sejtes szövetébe öntődnek, megalusznak, 's azoknak falaikhoz ragadnak, és dönek; a'
mi által kissebbedvén , sőt elenyészvén a' szenvedő orgánumban a' vérforgás, az állati melegség, az érzékenység 's a' többi munkák , — alkotására 's formájára nézve
is megváltozik az. Fia tsekély a' megkeményedés' gradusa, az a' szenvedő orgánum' feldagadásával 's kiterjedésének nqgyobbodásdval Van öszveköfve (227. §•) és akkor
T ö m ' ó ' d é s n e k , D n g ú l á s n a k (Infarctus) mondatik;
ha pedig nagyobb1 a' megkeményedés' gradusa (obslruclio, indüralio), akkor kissebbcdik a' szenvedő or anuiu'
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kiterjedése, még pedig ugyan azon arányban, mellyhen
annak vérforgdsa, melegsége, érzékenysége, 'a, egész
munkálkodása kissebbedik, vagy el is enyészik. — A
megkeményedés' legnagyobb gradusa S c y r h ú s n a k
(kemény mirigynek) neveztetik, melly tulajdon környülállások között nem ritkán újonnan gyúladásba hozutlatvdn, evesedésbe megy által, 's rákfenét okoz az erre ,
hajlandókban. — Hajlandók ezen kimenetelre a' nem igen
súlyos, és lassú lefolyású, a' mirigyes és lágyabb szövetű
orgánumokban, ú. m. a' tsetsekben , mandolákban, a!
tökökben, főképen pedig a' mirigyes nyavalyában szenvedő embereknél eló'fordúló gyúladások, 's elősegítetik
az mind anornbefolyások által, mellyek a5 beszívó edényeket gyengíthetik , a1' mi miatt az öszvegyűlt, és kiöntödött nedvek ki nem üresíthetetnek , vagy fel nem szívattathatnak ; illyenek az öszvehuzó szerek , 's a' lielybeliképen használt hideg.
229.

§.

A'gyúladás légroszszabb kimenetele a' F e n e (gangraena), .midőn t. i. a' gyúladt rész a' vérforgás' meg«
szünésével, 's az izgalhatósdg' elenyészésével helybeli ha-.
Iáiba megy által. Azomban a' gyúladásnak é helybeli
halálba váló dtmenetele nem történik egyenesen, és hirtelen, , hanem van a' között valamelly közép állapot,
mellyhen a' még jelenlévő "életnek 's a' közelgető halálnak jelenségei mutogatják magokat, mellyhen valóságos
helybeli halál még nints jelen; ezen állapot forró, vagy
tüzes fenének (gangraena calida), a' másik pedig hideg
fenének- (gangraena frigida , sphacaelus) mondatik.
Ha a' gyúladás fenébe megy által, a' jelenvolt fájdalmak's az állati melegség hirLeien, vagy lassankint elenyésznek, 's ezek helyett érzéketlenség, és hideg jelenik meg; a't gyúladt daganat öszveesik , hervadtá válik,
hamú vagy ilíkote színűvé változik, 's a' bőr sok helj'e-

. . . , ' •
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ken felemelkedvén éles, véres, feketés, Intykosnedvességgel teljes hólyagotskákat formál,,mellyek felfakadván,
igen büdös 's a' körűllévő részeket emésztő Ev folyik ki
b előlök (nedves fene , gangraena humida) ; vagy pedig
tsak száraz varrá válik 's öszvezsúgorodik a' beteges rész
Miímia gyanánt (száraz fene , gangraena sicca).
A'belső orgánumok'gyúladásának fenébe való áltmenetelét megesmerhetni az irtóztató fájdalmak), a' nagy
nyugbatatlanság' 's áz igen fontos hideglelés' engedéséb a l ; a'beteguek látszató, de a'többi jelenségeknek m i n den kissebbedése nélkül lévő tsalárd jóllétéből; a ' n e m
sokára megjelenő veszedelmesebb jelenségekből, úgymint
a' nagy szomjúságból, a' szemek' setétségébői, a' lialavány 's halotthoz hasonló ábrdzatból, az álom közbeli
félrebeszélésből, az ájülásokból, az inngrándozásőkból,
a' rángatódásokból, a' sürü és biidös vizellet' kiüresítéséből j a' hideg és ragadzó izzadsághói, a' zárizmok' szélütéses állapotjáhól, az olvasztó hasmenésből, az egyarányt a l a n , gyenge, kitsiny érverésekböl, a' végek'« hidegségéből, a' bőrön megjelenő fek,ete foltokból (fenés foltok). Sok esetekben éppen olly nehéz; a' belső fenét, mint
az előre járt gyúladást megesmerni.
_ A'nemesebb orgánumokban mindég halálos a'.fene ;
azomban ha kevésbé nemes 's külső orgánumban fordúl
e l ő , annak tovább terjedése mind a' természet', mind a'
mesterség' segítségével meggátoltatbatik, midőn t. i. az '
elhalt rész' szélein gyúladás , és genyedés támad , melly
által az elhalt rész az egészségestől elválik.
230. §.

A' gyúladásnak a ' f e n é b e való áltaienetelét előmozdítják a) a' betegnek nagy gyengesége és vénsége; h) a'
gyúladt orgánum' hártyás allyazatja, és az abban lévő
sok idegek; c) a' gyúladt résznek állandó nyom altatás a,
— innen a' felfekvésekből , a' bezárt; szakadásból szár-
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mázott fene; d). a' gyúladás' legfőbb gradusának hirtelen való kifejlődése ; e) az elnyomattatott erőknek hirtelen való tsú'ggedése ; f) a' gyengítő ártalmaknak , ú. m.
a' rosz,és bezárt levegőnek behatása, (azispotályi fene),
g) az alkalmatlan orvosló mód, 's nevezetesen az ösztönöző , és éles szerekkel való viszszaélés.
J e g y z é s . Sokszor a' fene minden előre járt gyúladás nélkül jelenik meg, a' mi egyedül • a' gyengeségből 's az
életevőnek kimerítéséből származik , főképen az üregekben
(gangraena senilis), de némelly kor a'fiatalokban is, lm
külömbféle kitsapongások által igen elgyengültek.

A
v
' " 231. §.
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«

A' szenvedő orgánum • a' gyúladás' eloszlatása után
közönségesen nem nyeri mindjárt viszsza az érzékenység'
és izgathatóság' azon gradusát, melly annak rendest, és
ép munkájira megkívántatik ; hanem majd hoszszabb
majd rövidebb ideig érzékenyebb és izgathatóbb, a' mi
által a' viszszaesésre nagy hajlandóság marad viszsza.
Ezen betegesen felemelt érzékenység, és izgathatóság nem
ritkán feljűlhaladja a' lábadozás' megbatározott idejét,
's chronicussá válik. Ha ezen felemelt érzékenységgel
nagyobb állati melegség, daganat, fájdalom , viszketés,
feszítés, égetés, vagy pedig jelbeli hideglelés is van
öszvekötve : gradusa' külömbféleségéhez kepést chronicus
gyúladásnak vagy chronicus izgatásnak neveztetik. Előfordul pedig ezen beteges állapot leginkább a' sejtes ,vagy
mirigyes alkotású orgánumok' gyúladásai után , 's kifejlődése elő'mozdítatik alkalmatlan orvoslás , és mind külső
mind belső idiopathicus, vagy sympalhicus ingerek' befolyása által; sokszor valamelly közönséges nyavalya,
mint a' köszvény, bujadög, a' mirigyes nyavalya tartják fen a' gyúladt volt orgánum' felemelt érzékenységét,
és izgathatóságát.
: Az érzékenység' és izgathatóság' lealatsonyítolt átlapolja is gyakran viszszamarad a' gyúladás' jelenségeinek
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clenyészésck után , a' mi az érzékenységre nézve t o m p a s á g n a k , az izgathatóságra vagy a'mozgó tehetségre
nézve pedig s z é l ü t é s n e k mondatik. Ez általjáhan a'
véredények' vagy idegek' felettébb való élőtehetségének
kimeríttése, avagy ennek a' gyúladás' fontossága miatt
hoszszabh ideig való elnyomattatása által hozattatik elő.
232. •§•

"

,.

Í I í l á l l a l a' gyúladás végződik vagy .közvetetlenűl vagy közbevetőleg; Közvetetlenűl felette ritkán
's nevezetesen tsak akkor, midőn a'vér forgás, és a'munka
valamelly nemesebb organumban, p. o, az agyban, a'
tüdőkben 's a' t, megallítatik, és szinte megfőj tátik ;
Közbevetőleg legközönségesebben az általa előhozattatott
nyavalyák, ú. m. a' fene, megkeményedés, keresztűlizzadas, evesedés 's a' t, által.
; ••

233. $.
5

A gyúladás' legközelebb való okának meghatározásiban mind a) régiébh, mind az újabb orvosok külömbféle foganattal foglalatoskodtak, 's úgy látszik, hogy
ezen tárgyra nézve azok leginkább közelítnek a' valósághoz, a' kik a' gyúladást a' hajszáledénykék' felemelt
életében, 's az ebből származó felemelt éltető munkában (vegetatio) helyheztették. Minél fogva a' gyúladás
nem egyéb, mint a'szenvedő orgánum hajszáledényein e k , és nedveinek az egészség felett felmagasztalt organicus éleLe , melly által a' kiilomben tsak savós nedveket,
yagy állati gőzt magokban foglaló hajszáledények szinte
literekké válnak. — A' gyúladás' ezen meghatározásából
•megmagyarázhatni a' gyúladásnak tulajdon jelenségeit,
és ezeknek kifejtö'dősét. Nevezetesen :
A' gyúladt rész' v e r e s s z í n e , a1 vérnek a' szenvedő részhez nagyobb mértékben való toidodásából, 's
annak olly edényekben való öszvegyüléséből származik ,

•273
mellyek egészséges állapotjokbnn nem is foglalnak magokban vért. Mennél több hajszáledényekkel bír tehát
valamelly organicns rész, annál előbb megveresedik., ha
benne gyúladás fejlődik ki ; tsekély pedig a' veresség az
áltlátszú, és savós hártyák' gyulladásában, mivel edényeik
finomak, 's tsekély álünéröjíiek. — A' f á j d a l o m
nem tsak a' külső erőszakok' befolyásának állandóságától, 's a' liajszáledényeknck a' liozzájok szünet nélkül
•torlódó vértől való kitágítatásök , banem egyszersmind
áz idegek' nyomattatása által is okoz tátik. Ugyan azért
általjában nagyobb azon gyúladt orgánumokban a' fájdalom,, mellyek több idegekkel bírnak, noha olly részek is válnak érzékenyekké, mellyek egészséges állapotokban az idegek' hijjánossága miatt érzéketlenek',
mint p. o. a' bönyék (szijjas kiterjedések,, apdnevroses).
•—A.Z á l l a t i m e l e g s é g , mellynek repdes mérséklete , 's a', testben való egyarányos elterjedése leginkább
a' hajszáledények által eszközöltetik, nagyobbodik a'
gyúladt organumban, mivel abban ugyan ezen bajszáledények' tehetsége hasonló az üterek' munkálkodásához,
a* vérforgás gyorsabb, h a' vér tökélietesebben kidolgoztatik, és savitalik (oxydállatik). —. A'gyúladt részek
d a g a d t a b b a k , mivel a' hajszáledénykék a'bennek
öszvegyült vér, és más egyéb elválasztott részetskék áltál kitágítatnak, 's a' beszívás' munkája megakadályoztatok. Annál nagyobb pedig á' gyúladt daganat, mennél
több bajszáledénykék vannak jélen , 's mennél sejtesebb
és szivatsossabb (spongiosus) a' gyúladt rész' alkotása. —
A' gyulladással h i d e g l e l é s is jár , mivel t. i. a' hajszálé dényekiíek izgatások, és felemelt élő tehetségek a'
közeliévé 's nem ritkán a' távnlabbi részekre, sőt" a'
szívre is elterjed, mellynek következése a' véredényeF
rendszerének izgatása. Függ ezen hideglelés" gradusa a'
, betegnek test alkotásától, élete' állapotjától, a' nedvek'
mennyiségétől és minéműségétől, gnnak a' megbetegedés'
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idejében való érzékenységétől, és izgathatóságától, a*
gyúladás'fontosságától, 's a* szenvedő organúmnak a)szívvel , és az üterekkel való egyetértésének gradusától. Melly
okból tsekély a' gyúladdssal járó hideglelés, vagy az hibázik is tökélletesen, ha a' gyúladás igen tsekély, vagy
olly kevéssé érzékeny 's izgatható organumban helylieztetik , hogy a' többi oi-ganismus , 'snevezetesen a'véredények' rendszere,., tsak kis mértékben hozattatik egyetérzésbe. Minthogy pedig a' gyúladt orgánum' hajszáledényeinek felemelt élőtehetségek a' véredények' belső
színén lévő hajszáidén vekre is elterjed ; ezek által több
rostos részek, és lympha (nyirk) választatik el, melly
a' gyúladás alatt kiüresítetett vér felett megjelenő gyúladás - hártyának, 's általjában a' felemelt éltető munkának (a' fattyú hártyáknak, azöszvenövéseknek'sa't.)
a' kútfeje.
'

234. •§.

Valamint à' gyúlasztó hideglelésekre való h a j l a n d ó s á g az egész literek'rendszerének felemelt izgalhatóságában ; úgy a'- helybeli gyúiadások' e l r e n d e l ő oka
is az egyes orgánumok' üt ereinek felemelt izgathatóságokhan belyheztetik , a' mi vagy az életerőnek .valóságos ha thatósságától, vagy pedig annak olly kissebedésétől
függ, mellyel az ingereknek serényebb viszszahatása van
öszvekötve. Ebből világos azon tapasztalás, melly szerint a' helybeli gyúladás nem tsak fiatal korú, izmos,
bővérű, jól táplált, 's szeszes italokkal viszszaélö, h a nem gyenge , és érzékeny emberekben is előfordúlhat.
Különösen annál nagyobb va'lamelly orgánumban a'.helyheli'gyúladás ra való hajlandóság, a) mennél számosabbak
abban az üterek , ' s a ' hajszáledénykék, p. ö. a' tüdőkben, ezeknek takonyhártyájikban , és egyéb elválasztó
orgánumokban ; b) mennél nagyobb a'lioz a' nedvek'
torlódása, mint a' tsetsekben a' szoptatás alatt, a' beI.
17
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lekben pedig , és a' nádrában a' havi tisztulás', a' terhesség',
's az aranyéi-folyás' idejében ; c) mennél érzékenyebbek
és tágasabbak az abban lévő hajszáledények, p. o. a' többszöri vértorlódások , és gyúladások után*
Az i n d í t ó o k o k h o z számláltatnak közönségesen: l . Külömbféle mechanicus, és szúrás, metszés, zúzás, szaggatás , nyomás 's a' t. által munkálkodó ingerek,
millyeuek a' kések, t ö k , tsontszálkák, tompa testek
's a' t. Ugyan azért a' sebek, zúzások, szaggatások,
fitzamodások, 's cf törések gyúlndásokat 'okozhatnak.
Az emberi testnek némelly szüleménnyei, ú. m. begyes
fogak , kövek , giliszták, megtsontosodások és séyrhusok
's a' t. is idé tartozandók. 2. Némelly c h e m i c u s ösztönök, ú. m. a' savak, a' lúg-sók, az éles növevények,
szálló olajok; az állati mérgek p. Ot a' darázs- és inéhszúrás, - kígyómarás , a' .hólyaghúzok 's a' t, ' 3. A' lev e g ő' külömbféle ártalmas minéműségének behatása,
ú. m. annak szárazsága, hidegfebb, vagy melegebb mérséklete, sok savitóval Való bővclkedése, idegen testekkel való megfertőztetése, erősebb mozgásai, a' szelek.'
Jde tartozandó annak tulajdon 's.nem tükélletesen esmeretcs alkotása, mellyböl a' járvány p. o. szem-, tüdő-,
torok- V a ' t . gyúladások származnak» 4. A' h i d e g ,
főképen ha meghevült testre hat. 5» A' m e l e g n e k
nagyobb gradüsa, melly okból a' nap' súgárainak a' főre
való állandó hatások agy-gyúladást szült 6. 'A' fon Los
l e l k i i n d u l a t o k , ú. iii. a' félelem, a' megijedés,
's a' harag. 7. À' testnek némelly n y a v a l y á j i , mellyek jelbeli gyúladásokat okozhatnak , mint a' búja-dög,
a' mirigyes nyavalya , a' köszvény 's a' t. 8. A' testnek állandó 's erosebb mozgásai. 9. Némelly kiiiresítéseknek, és
elválasztásoknak elnyomattatások, 's ennél fogva az elnyomat tátott havitisztulás , aranyér- vagy gyermekágyfolyás , a''kiszárított fekélyek., 's a' chronicus bőrkiütések is 's a' t.
.
•
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Tekintvén azon inivoltos jelenségekre, mellyek akár
miféle gyúladásnál nagyobb, Vagy kissebb mértékben jelen
vannak, a' gyúládáaokat belső természetekre nézve, kö- zönségesen egyféléknek találjuk. Mindazonáltal meg kell
külömböztetni azoknak néműnémü módosításaikat, mellyek ugyan nem függnek voltaképen megkíilömböztető
pontoktól, de még is nevezetesek az egyes esetek' előremoi^láaáfa 's orvoslására nézve. Minél fogva 1
1. Az indító okok' helyére nézve van i d i o p a t h i c a ,
és s y m p a t h i c a gyúladás. a) Abban (Infi, idiopathica)
a' gyúladás azon organumban fordúl elő, mellyre az
indító ok munkálkodott ; illyen a' szembe esett idegen
testből származott szemgyúladás 's a' t. b) Ebben (Infi,
sympathica) a' gyúladás más organumnak beteges állapótja által egyetérzésből hozattatik elő, 's következésképen az indító ok nem munkálkodott a' gyúladt orgánumra; illyen az agy' szenvedése által okozta Lőtt m á j gyúladás.
2. Az indító okok' kiterjedésére 's minéinűségére nézve
vannak j á r v á n y , h o n n y i , és s z ó 1 y el s zó r t g y ú ladások , 's olly a nok, mellyek specificus oko.khól, ys a'
test tulajdon beteges állapotjából származnak ; illyenek4»
a' köszvényes, mirigyes , 's a' bújadögös gyúladások..
3. A' gyúladások' helyére nézve vannak k ü l s ő , és
b e l s ő gyúladások ; 's nevezetesen az Organismus' külömhféle részeire nézve megkülömbözletjük a* külső
bőrön, a' takony- és a' savós-hártyákban, a' tsontokhan,
a'portzokban, az edényekben, az izmokban, a' mirigyekben, és az idegekben eló'fordúlö gyúladásokat.
4. Eredetére nézve vagyon e r e d e t i (Infi, primaria,
seu pro Lopa ihica), k ö v e t k e z t e t e t t (Jhfl. secundaria,
sen deuteropathica), és j e l b e l i (Infl. symptomatica )
gyúladás; melly utóbbihoz tartozik p. o. a' köszvényes
és a' bújadögös gyúladás.
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5. -Tartósságára, ós lefolyására nézve, a' gyúladás
f o r r ó (mílaniinatio acuta)., s o k á i g t a r t ó (inflam,
chronica), á l l a n d ó (infl. continua) , és félbehagyó (infl.
interníitlcns, 185. §.)•
•
6. Öszvök öt le Léseikre nézve vannak m a g á n o s ,
ö s z v e k ö t ö t t , és ö s z v e s z ő 11 gyúladások- (Inflam,
simples,. composito, cl; complicata).
7. Foganatjukra 's következéseikre nézve vannak
g y ó g y í t ó , és á r l a 1 in a s , ső t v e s z e d e l m e s ; ragadó , és nem ragadó; az eloszlatásra hajlandó, beteges
elválasztásokat , öszvcköUctéseket, megkeményedéseket
's a' l. okozó gyúladások.
. 8. Kifejlődések'gradusára, és fontosságokra nézve
vannak n y i l v á n v a l ó , és a l a t t o m o s , t s e k é l y ,
és f o n t o s gyúladások (Inflammaliomanifesta ,occulta,
mitis, et gravis).
9. A' gyúladással járó hideglelés' cliaracterére, 's
az élőtehctség' álhpoíjára nézve vannak g y ú l a s z t ó
(infl. activa), i d e g e s , vagy r o t h a s z t ó characterű
hidegleléssel járó gyúladások (infl. passiva).
236» §.
Az E l ő r e m'o n d á s' meghatározásában fontolóra
kell venni mind azon környűlállásokat, mellyek a' gyúladás' eloszlatását előmozdítják, vagy meggátolják , 's
mellyek a' gyúladás' kedvetlen kimeneteleit is elősegíthetik. E'féle környülállásokhoz tartoznak : a' gyúladás' gradusa, charactere , lefolyása,. öszveszöyettetése, állyazatjának természete, a' betegnek tulajdon környülállásai,
az indító okok, és más mellékes befolyások' minémúsége,
•végre a' természet', és mesterség' tehetőségének áltáljában , különösen pedig a'jelenlévő esetben való. gradusa 's a' t.
A' gyúladás mindég fontos nyavalya., Veszedelmes
következéseket'szülhét ugyan, de a' nyavalyák' orvoslá-
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suhan nem ritkán haszpos tzélokat is lehet általa elérni,
így p. o. a' gyúladásból származott genyedés elmellőzi
a? testből az idegen testeket, eszközli a' sebek' serény
öszveállását, kipótolja az elveszett, részeket , (s végbe
'viszi a' holt részeknek az élőktől való elválasztásokat
's a' t. A' meleg éghajlatokban történt megsebesítések
által okoztatott halál-görts halállal végződik, ha az általa felgerjesztendő külső gyúladás meg nem jelenik. Ezek
a' külső gyúladásokra .nézve bizonyosak, 's a' seborvos'
alkalmatos vezérlése alatt lehetségesek ; hanem a' belső
gyúladdsokról meg kell jegyezni, hogy soha sem bírnak
orvosló tehetséggel.
A' gyúlásztó characterrel járó gyúladás nem olly
veszedelmes , mint a z , melly rothasztó, vagy ideges
characterü hidegleléssel jár.
Mennél nemesebb, 's az élet' fentarlására mennél
szükségesebb a' szenvedő orgánum, annál veszedelmesebb a' gyúladás. Ezért veszedelmes p. o. a' tüdő - az
agy - 's a' t. gyúladás. Az ideges részekben előforduló
gyúladások könnyen rángatódásokat okoznak.
. Minél fontosabb a' gyúladás' gradusa, annál könnyebben genyedésSel, vagy fenével végződik, vagy pedig
ideges charactert vesz fel a' vele járó hideglelés.
Kedvező a' prognosis , ha könnyű az indító okok'
eltávoztatása; azért veszedelmesek p. o. a' fontos sebekből , a' bezárt szakadásokból, a' nyakas székrekedésből,
a' vizellet' viszszátartásából származott, 's a' vese-kövek, v
és ragadó anyagok által okoztatott gyúladások.
A' beteg Lest' alkotására, 's más egyéb környűlállásaira való tekintet felette nevezetes az Előremondás' meghatározásában ; mert a' tapasztalásból bizonyos, hogy a'
lágyabb testüek, a' gyermekek, 's az aszszonyok könnyebben kiállják a'gyúladásokat, mint a' fórjfiak , 's a'
'száraz testiiek. — A' rothadt levegővel teljes ispotályokban könnyen fenébe megy állal a' gyúladás, Felelte ve-
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szedelmesek a' terhes aszszonyokhnu 's a' vénekben előforduló gyúladások.
Veszedelmesebb a' gyúladás, ha alkalmatos orvoslása elmulasztatott,
A' belső orgánumok' chronicus gyúladásait nehezebb
megesmerni, 's ugyan azért noha lassúbb lefolyásúak ,
még is veszedelmesek,
Azombàn mivel a' gyúladás', nagyobb, vagy kissebb
veszedelme a* szenvedő orgánum' kúlömbségétöl, 's a'
gyúladás' folyamatjának tulajdon niinéműségétŐl függ:
különös előremoadási regulákat tsak a' különös gyúladások' előadásánál lehet említeni.
...

237. §•
A' Gyúladás' o r v o s l á s á b a n annak eloszlatása fő
tzélja az orvosnak , mert ez legkívánatosabb kimenetelek,
a' gyúladásoknak. De vannak esetek, mellyekben ezen
eloszlatás lehetetlen, vagy nem is jelentetik ; illyenek
p. o. azon gyúladások, mellyek sebekkel 's főképen zúzásokkal lévén öszveköttetve, genyedés nélkül meg nem
gyógyílathatnak ; továbbá a' kelések, mellyek tulajdon
természetekhez képest eloszlatással soha s e m , hanem
mindég gényedéssel végződnek ; illyenek a' kritikus gyúladások's a' t.
A''gyúladás'eloszlatásának végrehajtására pedig szükséges 1, az indítóokok' 's más egyéb ártalmas befolyások'
eltávoztatása, 2. a' gyúladásnak természetéhez alkalmaztatott orvoslása, 3. a' gyúladás'megválásának a'kritikus
kiüresítésekkel együtt való alkalmatos igazgatása ; 's 4.
a' lábadozás előmozdítása.
'
"

238.?.

A' gyúladás' indító okainak mennél előbb való eltávoztatása által a' nyavalya nem ritkán már eredetében
elfojtatik. Nevezetesen a'szálkáknak a' sebből való kihú-
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za Itatása meggátolja a' következendő gyúladás' kifejlődését;
a' .fagyások után való gyulladásokat sokszor, hónak vagy
hideg víznek alkalmaztatása, ,'s a' szenvedő .tagnak azzal való mosattatatása által kerüljük el ; azon külső
gyúladásnak pedig, melly külső mechanicits eröszakok ,
és sér Lések után következhetnek hideg vízzel *) való párolgatúsok, és ólom-szerek' alkalmaztatása .által vészszük
elejét. Minél fogva az esmeretes, és elhárílhaló. indító okok'
eltávoztatása: egy fő Jelentés a' gyúladás' orvoslásában ,
's ez tsak akkor szenved kifogást, midőn a' gyúladás
fontos lévén, az indító ok nehezen, vagy tsak .bizonyos
I
dő múlva hántathatnék el, 's az ennek elhárítalására azük->
séges szerek a' gyúládást nagyobbíthatnák. így p. o. a
forró venerea szenigyúladáshan a' gyúladás' nagyobb
gradusának előbbi lealatsonyítása után kell , és szabad
az indító ok' el távoz tatásához, vagy is a' venerea n y a valya' orvoslásához fogni.
> Egyéberánt a' gyúladás' indító okainak .külömbféleségeikhez képest külömbféle módon teljesítetik be az
e l s ő J e l e n t é s . így majd a' törött tsontokat, -a* bezárt szakadásokat, 's az elöesett részeket rendes h e l y heztetésbe hozni, majd az megen testeket" a' sebekhői
kihúzni, majd a' mérgeket kiüresíteni, vagy megtompítani, majd pedig a' nyavalyákat, mellyeknek jelenségek a'
gyúladás, mint p. o. a' köszvényfc, a' buja-dögöt, a ' m i r i gyes betegséget, a' skarlátot 's a' t. kell alkalmatosan orvosolni. De ezeken kivül a' gyúládást fentartó", és ápolgató
befolyásokat is el kell mellőzni ; erre nézve távoztassanak
• *) A' Hidegnek alkalmaztatása hasznos ugyan a' gyúladás*
kifejlődésének megakadályoztatására, midőn t. i. a' gyúladás még szinte a' tiszta vértorlódús határaiban van ; ártalmas azomban, ha. már kifejtődiitl a' gyúladás, mert előmozdítja a'«sikeres ( plastica ) matéria' megalvását, 's o.'
hajszáledényekben gőrtsüket okozván , dugulásokra nyújt
alkalmatosságul 's a' t. .
"
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el a* gyúladt rcszre való nyomások, az erősebb kötések, legyen a'• beteg tiszta, mérséklett melegségü, 's
inkább híves, nvnt mcícg levegőben, tartsa azantiplílogistiGUS életmódot (65. §.) 's a' t. mellyeknek elrendelése, és végrehajtása eleget tesz áz első Jelentésnek, ha
már nintsenek jelen az indító o k o k , vagy lia nem lehet
azokat eltávoztatni.
' 239. §.

A' gyúladásnak eloszlatására, melly a' m á s o d i k
J e l e n t é s n e k tárgya, általjáhan a' gyúladás élleil való
orvosló mód kúlömbféle kiterjedésben használtatik ; a'
mi a' gyúladás' gcadusától , az azzal járó hideglelés' chnracterétöl, a' szenvedő orgánum' allyazatjától, munkálkodásától 'a a' t. függ. . , "
Ha tsekély a' gyúladás (a' midőn a' hideglelés is tsekély, vagy éppen nints jeleu), annak szerentsés eloszlatása sokszor egyedül a' természet által eszközöltetik
valamelly vérkiüresítés' megjelenésével, 's akkor elegendő
a' gyúladást nagyobbítható ártalmak' eltávoztatása, a'
szenvedő résznek mérséklett melegen tartása, 's a' gyúl
ladás ellen váló életmódnak elrendelése. Tsak igeu ritk á n , 's nevezetesen akkor lesznek a' piótzák által való
mértékletes vérkiüresítések szükségesek, ha a' gyúladás
az említetteknek elrendelése mellett nagyobbodna ; ha a'
szenvedő organuüiok a' többl testtel való egyetérzése miatt
a' hozzá járuló hidegleléstől félhetni ; ha a' gyúladás
ehronieussá válhatna, vagy már azzá is vált ; ha nagyobb
a' vérnek a' szenvedő organnm felé való torlódása, 's méltán kételkedhetni a' gyúladásnak a' természet' tehetsége
1
által való eloszlatásán.
240.

Ha fontosai)b a' gyúladás, és hidegleléssel van öszveköttetve, a'helybeli gyúladás' alkalmatos orvoslásán
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' kívül a' hideglelésre való figyelem is szükséges lévén,
nagyobb kiterjedésben használtatik a' gyúladás ellen való
orvosló mád ; a' mi nevezetesen a' gyúlasztó characterrel
' járó helybeli gyúladásra nézve bizonyos', mellyben a' helybeli szereken kivül ; millyenek a' piótzák, köpölyök,
lágyító kásák, kenetek 's a' t. közönséges érvágás által
eszközöltetett vérkiüresítések, 's úgy szinte a' gyúladás
ellen való belső gyógy-szerek is szükségesek,
241. §.

1

A' vérkiüresítések a' fo szerek közül valók a' gyúladások' orvoslásában ; nevezetesen ha valamelly belső 's
nemesebb orgánumot érdekel a' gyúladás, ha a' szokott
vérfolyás elnyomaltatásából származott, vagy ha fontos az
azzal járó hideglelés. Ha pedig tsekély a' hideglelés,
ha nints jelen a' .vér' hősége , vagy ha külsőképen matatja magát a' nyavalya: akkor piótzákat alkalmaztatunk. Ámbár külömben a' vérkiüresítésekre való különös Jelentéseket részszerint a' gyúlasztó hideglelésekről mondottakból, részszerint pedig azokból kell venni,
mellyeket a' különös gyúladásokra nézve fogunk említeni : itt mindazonáltal közönségesen meg kell jegyezni , hogy a' vérkiüresítéseket tsak nagy vigyázás
mellett szabad használni; mivel az azokkal való viszszaélés nem tsak a' hideglelésnek ideges çharacterre változását , hanem a' szenvedő orgánumnak olly elgyengülését is eszközölheti,, melly után a' gyúladásnak chronicus tartóssága , 's más egyéb kedvetlen kimenetelei
következhetnek.
Az itt hasznos foganatú külső szerekhez számláljuk
főképen a' lágyító, nyálkás, és enyhítő kásákat 's párlatokat, mellyeknek készítésekre szolgálnak a' bodza
virág, a' mdlva - és a' Ziliz levelei, a' Belénd (Hyosciamus), a' Bürök (Cicuta), a' len mag-por, a' zsemlye'
fehérje, a' fige, a' léj 's a' t. (LI.). Ezek minden izgatás
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••nélkül munkálkodván kissebbitik a' fájdalmat, elősegítik
a' gyúladás' eloszlatását, 's kiváltképen hasznosak, ha a?
gyúladt rész nagyon száraz , és feszes; de ellenbem ha,
szonlalanok sőt ártalmasak is , ha már elenyészett a'
gyúlasztó character, minthogy meggátolják a' gyúladás'
eloszlatását, előmozdítják a' genyedést 's az ideges ctiaraoter' kifejlődését, sőt merev.énységre nyújtanak alkal-'
matosságot. Mindazonáltal ezen kásák, és párlatok sem
hidegek, sem igen melegek ne legyenek, 's mihelyt el- •
hőinek, azonnal melegekkel felváltassanak ; mert ha igen
melegek, izgölóképeu m u n k á l u a k , ha pedig hidegek,
meghűlést okoznak. A' lágymeleg nedves szereknek alkalmaztatását némellykor megtiltja a' gyúladás' minémüsége,
mint p. o. a' rlieumatica , vagy az orbánlzos gyúladás ; „
kulömben közveletlenül a' szenvedő részre, vágy alioz
közel alkalmaztatnak. Az itt hasznúlaudó antjphlogisticús orvosságokról, 's a' gyúladás ellen való életmódról
már feljebb (40, ós 65—76. §.) tétetett szó.

Ha valamelly felette érzékeny, cs idogokkel bővelkedő orgánumban, mint p. o.» a'belekben , fülben's a't.
fordúl elő a' gyúladás, vagy ha a' szenvedő beteg igen
érzékeny, és finom test alkotású, 's a' gyúladás' magasabb gradusának "antiphlogisticus szerekkel való lçalatsonyíldsa ntán is nagy a' fájdalom a' szenvedő részben:
akkor bódító szereket lehet, só'L szükség használni, nevezetesen Ópiumot, Belénd vonatot (extractum Hyoseiami), mellyek Calomelával öszvekötve, mind a'fájdalom' enyhítésére, mind a' még hátra lévő gyúladás' eloszlatására is igen hathatósak (LIL). Illy énkor a' külső'
szerekhez, t. i. a' kenetekhez is adunk Ópiumot,
sáfrányt 's a' t. A' mirigyek' gyúladásaiban a' Calomela,
piros gyüssüvel(digitális
purpurea) köttetik öszve (LID.).
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243. §.
Megtörténik, hogy a' gyúladdssal járó gyúlasztó chai-acterű hideglelés, ha alkalmatlanéi orvosoltatott, sőt
ha kedvetlen befolyások hatnak a' "betegre, még a' legalkalmatosahb orvoslás mellett is, ideges vagy rothasztó
characlerre h a j l i k , vagy azt fel is veszi, vagy pedig ( a ' m i
ugyan ritkább) történik > hogy már a' gyúladás' kezdetében
is jelen van a' testnek valóságos gyengesége. Hlyenkor,
noha a' gyúladás belső természetét meg nem változtatja,
fontolóra kell még is venni a' helybeli gyúladásnak a'
test' gyengeségéhez való aránnyát, valljon t. i. a' közönséges szenvedés e a' feljűl haladó, vagy a' helybeli; 's
ebez képest kell mind a' gyiüadásnak, mind pedig a'
. gyengeségen épült közönséges szenvedésnek orvoslását
1
elrendelni. Különösen
a) Ha a' helybeli gyúladás, a' nyavalyának akar
kezdetében, akar későbbi lefolyásában a' testnek közönséges gyengeségével, és szembetűnő . i d e g e s c h a r a c t c r r e l jítr: a' helybeli gyúladás ellen való orvoslással
azon orvosló módot kötjük öszve, melly a' test' gyengeségéhez 's az ideges állapot' gradusához képest szükséges.
Nem ritkán helybeli vérkiűresítések et is hotsátván előre
(109. §.) hólyaghúzók , vagy must.árkovászok alkalmazt a t n a k , belsőképen pedig a' kámfor calomelával,
az
orvosi gyohönke 's más egyéb izgató szerek rendeltetnek , mellyek kevesebbé izgatván a' véredények' rendszerét, főképen az idegekre munkálkodnak ( t l 2 . §.).
b) A'gyúladás , ha a' testnek gyengeségével, ' s a '
nedveknek, eloszlásra való hajlandóságokkal, az az r o t h a s z t ó c l i a r a c t e r r e l j á r , tsak kevés ideig, tartja
meg tulajdon természetét, 's közönségesen tsak vértorlódás gyanánt maradván víszsza , genyedéshe, vagy fenébe
megy által. Hlyenkor a' testnek közönséges szenvedése,
vagy is a' gyengeség, és a' nedveknek az eloszlásra való
hajlandóságok kívánja a1 fő lekiriLetet. Minél fogva azon
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orvosló mód jelentetik, melly a' rothasztó hideglelésre
nézve adatott elő, külsőképen pedig a' nedves meleg
párlatok helyeit hidegek alkalmaztatnak , ú. m. ctzeltel
elegyített hideg víz, szélfii virág, vagy Ruta forrósát
etzeitel, Kina, fehér f ű z f a - vagy lógesztenye héj
's a' t. főzett végre a* heteg körül hives levegőnek kell
lenni. — Ezek az életerőket úgy megváltoztatják , hogy
általok a' gyúladás szerentsés eloszlatással válhatik még,
vagy jó indulatú genyedéssel végződhetik.
J e g y z é s . Némelly orvosok ezen fontos kérdést teszik: valljon szabad legyen e az ideges , vagy rothasztó characterrel
járó gyúladásban vérkiüresítésekot használni ? Ha bizonyos , hogy a' vér nem egyedül az élet' ösztöne, hanem
egyszersmind az organismusban olly test, melly a' véredények által tovább mozdítatik : világos, hogy mennél
gyengébbek a' vérèdények, annál nehezebben , és lomhábban vitetik végbe a' vérforgág, 's hogy a' vér meg is
akadhat a' gyúladt organuniban. llly esetekben, mellyek
a' tüdő - , szem - ' s a ' többi gyúladásokban fordulhatnak
elő , akármiféle ösztönöző szerek sem lévén elegendők a'
vérforgás' megindítására, a' veszedelmet tsak a' vérkiüresítés hár/thalja e l , melly egyszersmind "a' véredények'
szabad munkálkodását meggátió akadályt is elmellőzi V
e'képen szinte egyenetlenül (indirecte) emeljük fel azoknak
munkálkodó erejeket. Gyengít ugyan itt a' vérnek vesztesége , de elmellőzí a' vértorlódás' részéről fenyegető 'veszedelmet , a' gyengeség pedig alkalmatos ösztönözd erősítő
orvosságok által elbárítatik ; sőt a' tapasztalásból az is
bizonyos, hogy a' bőséges vértől mpgszabadúlt szenvedő
orgánumoknak szabadabb 's halhatósabb munkálkodások
által az erők olly karba hozattatnak , mellyben a' belső
gyúladásnak eloszlatása szerentsés krisissel végbe vitethetik, a' külsőre nézve pedig jó indulatú genycdés követfcezhetík. Könnyen értetik , hogy a' test'gyengeségével
járó gyúladásokban a' vérkiüfesítésekre nézve nagy vigyázás szükséges, 's hogy a' jelentett ösztönöző szereknek
azonnal a' véi kiüresítés után mind belső , mind külsőképen
való alkalmaztatások-okvetetlenül megkívántatik.

'
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244.
Ha a' gyúladáson kivűl más mellékes n y a v a l y a ,
is van jelen, meg kell vizsgálni, vallyon a' gyúladás
azzal okbeli öszveköltetésben ván e,vagynints? H a n i n tsen jelen illy okbeli öszveköttetés, azon nyavalyát kell
előbb orvosolni, melly legfontosabb 's mellynek orvöslása módja a' másiknak orvoslása módjával nem eUenkezik.
így p. o. az epés állapottal járó tüdő-gyúladásban tsak
a' vérkiüresítés után adatik a' jelentett hánytató» — Ha
a' helybeli gyúladás a' mellékes nyavalyával okbeli öszveköttetésbeu van: ki kell nyomozni, mellyik nyavalya
o k a , 's mellyik foganatja a' másiknak, 's ehez képest
azon nyavalyát kell előbb orvosolni, melly a5 másiknak
okúi szolgál ; ha pedig a' gyúladás más nyavalya' foganatja, 's orvosló tehetséggel b í r , nem szabad azt mindjárt eloszlatni. Némellykor a' gyúladás tsak jelensége
más közönséges nyavalyának, mint p. o. torok-gyúladás
a' skárlátban ; illyenkor az orvoslást részszerint tsak a'
közönséges nyavalya, részszerint pedig egy időben mind
a' gyúladás, mind a' közönséges nyavalya ellen kell
fordítani, a' mi a' gyúladás' fontosságától függ. így á'
búja-dögös (venerea) szemgyúladásnak nagyobb gradusában a' helybeli gyúladás ellen való orvoslást (vérkiüresítést nadályok által) a' közönséges búja-dög ellen való
orvoslással öszvekötve használjuk ; tsekély ebb gradusában
pedig elegendő a' búja-dög ellen való orvoslás, az ártalmas befolyások' eltáyoztalásával együtt.
_

245.

"

, .

A' c h r o n i c u s g y ú l a d á s sok gyógyíthatatlan
nyavalyáknak kútfeje ; mert tekinLvén a' kiilömbféle
nyavalyákra , mellyekben az emberek sínlődnek, úgy
találjuk, hogy azok nagyobb részint a' testnek valamelly
belső részében lévő 's . egy helyen maradó fájdalom »
ugyan azonrésznek megakadályoztatott munkája, és nyíl-
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vún való hideglelések mozgások által jelelik ki magokat.
Különösen pedig" a' mqjy', ós a' has' üregében lévő orgánumok hajlandók a' chronicus gyula dúsra. Ennek orvoslásában az erősítő ösztönöző szerek, noha a' jelenlévő,
gyengeség által jelentetni látszanak, ártalmasak, mert a'
nyavalyát nagyobbítják ; hasznosak ellenben a' mértékletes gradusban használt anliphlogisticus szerek, milíyenek a' nyálkás főzetek, a' fejetek, a' nyálkás, gyengén,
és könnyen emészthető tápláló eledelek , a' többszőr , de
mindég tsak tsekély mértékben használt vérkiüresítések;
felette hasznosak.pedig a' bőr-izgntók, a' rnustárkovászqk,
a' hólyághuzpk, a boroazldny héjnak (Cortex Mezerei)
alkalmaztatása , a' folyó sebek , a' lágyító ferdők, vagy a*
tulajdon indító okok ellen való specificus szerek, a' Calomé- ?
la, a' piros gyüszü , a* belénd vonat, 's a' t. mellyek
szorgalmatosan hzsználtatván, és a' lélek' felvidámításával 's alkalmatos életmóddal öszveköttelvén, meggyógyítják a' chronicus gyúladásokat. Tsak a' lábadozás' idő- '
szakaszában lehet (nagy vígyázás mellett) erősítő szereket
használni.
.
246.

V Az eddig említett regulák' betöltése alatt kisseKbedvén a' gyúladásnak, 's az azzal járó hideglelésnek jelenségei megjelenik a' megválás' időszakasza , mellynek
alkalmatos igazgatásában helyhez te tik a' h a r m a d i k
J e l e n t é s ' beteljesítése, H a j ó karban vannak az erők,
a' szerentsés megválás'végbevitelére az eddig használtatott
orvoslásnak tovább folytatása, vagya' környülállásokhoz képest annak tsekélyebb kiterjedése elegendő, 's
tsak akkor szükséges a' gyengítő orvosló módot gyenge
ösztönözővel, vagy erősítővel feltserélni, ha az erők az
addig megkívántatott! gyengítő orvoslás, 's főképen a'
'Vérkiáresítés által nagyobb mértékben lealatsonyítattak ;
de.a' helybeli"gyúladásra nézve illyeukor is tovább folytattatik az eddig' használtatott orvoslás.
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A' megjelenő ki*, kiüresítések, ti. m. az izzadás, a'
fiikés, a' vizéllés, a' vérfolyás 's a' t. részszerint a' felp b b (53. §.) mondottak, részszerint pedig azok szerint
igazgattatnak , mellyek a' különös gyúladások' tanításában fognak említetni.
' ,
• • ' . ; • •

247.

§•

A' l á b a d o z á s kiilömbféle módon segí.letik. elő
a helybeli gyúladás eloszlatása után, a1* mint az t. i»
hidegleléssel volt öszvekötve, vagy a' nélkül járt. Altaljában a' gyúladt Volt résznek gyengesége; nagyobb -izgatbatósága 's lrfgysága marad viszsza ; íllyenkor a' k ü l s ő gyúladások után friss vizzel, léles nedvekkel való
mosások jelentetnek, a' b e l s ő k után pedig a' beteg
orgánumnak hószszabb idei kímélése, 5s a' közönséges
külső ingerekhez lassankint való szoktatása szükséges ;
ezért p. o. tiidő-gyúladás után tsak nagy vigyázáSsalbotsátjuk ki a' beteget a' külső levegőre, 's tsak kilsinyenkint engedjük meg neki a' gyakori beszélést. — Ha a'
gyúladás hidegleléssel volt öszvekötve, a' lábadozás' igazgatásában az éppen most előadottakon kívíil még azon
regulákat is meg kell tarlanij mellyek a' gyúlásztó,
ideges, vagy rothasztó characterü hideglelésből való lábadozás'igazgatására néz ve említetlek.
3

248. í»
Á' gyulladásoknak legkívánatosabb kimenetelek ugyan
az eloszlatás ; azomban nem ritkán más kimenetelekkel
is végződnek azok , mellyek közül legközönségesebb a'
genyedés.; mert azon helybeli gyulladásokon kivűl., mellyek p. o. a' ft'ilçk rnegett, a' hónaly alatt, vagy a'
lágyék mirigyekben más nyavalya' kissebbedésével, vagy
eltűnésével kritice jelennek meg , 's mellyeket (elkerülvén az eloszlatást) genyedésbe^kell "hozni, vannak olly
indulatú gyúladások is, mellyek eloszlatással soha seni,
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hanem közönségesen genyedéssel végződnek, millyenek
a' kelések 's azon sebek, mellyeket, ha idegen testeket
foglalnak magokban nem , lehet egyesítés által meggyógyítani ; sokszor a' gyúladdsok, ha azon gradusra léptek,
melly ben az eloszlatást nem lehet eszközölni, genyedéshe
mennek által. Világos qzekből, hogy a' genyedésnek al- '
kalmatos orvoslása-fontos.
2 4 9 . §.

•

A' belső orgánumok' genyedése (a' mandolákét némellykor kivévén ) mindég veszedelmes, és soha sem
kívánatos kimenetelek a' gyulladásoknak ; tökélletes kifejlődésének tsak gyúladás ellen való orvoslással lehet
határt szabni. Ha jelen van a'genyedés, az erőket alkalmatosan fen kell tartani, 's a'mennyire l e h e t , a' tályogot kásák , gőzök , hólyaghúzók, mustár kovászok, folyó
sehek 's több e'félék által a' testnek külső felületére
vonni, 's annak felnyitását vagy a' természetre bízni,
vagy pedig mesterségesen végbe vinni.' 250.

Ha lehetséges a' külső gyúlacjásokra nézve is el kell
ugyan kerülni a' genyedést; mindazáltal, lia mdr elkezdődött, vagy ha elkerülhetetlenül várhatni azt, akkor a'
genyedés' folyamatjának előmozdítása , az érett tályog'
felfakadásának eszközlése", 's a'- felfakadott vagy felnyitott tályog' gyógyításának elősegítése jelentetik.
Genyetséget egyenesen készítő orvosságaink nintsen e k , minthogy a' genyedés az organicns természetnek
olly folyamatja, melly a' geny' készítésére az izgathatóságnak, és élő tehetségnek közép gradusát kívánja ; .minél
fogva azt a' mesterség tsak annyiban segítheti elő, a '
mennyiben a' felette való élőtehetséget lealatsonyitja, a'
felette lealatsonyítottat pedig felemeli ; következésképen
a' genyedés' előmozdítására majd gyengítő 3 majd lágyító,
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majd izgató, erősítő 's a* ti szerek lesznek szükségesek*
s-t* Ha tehát különösen a' gyúladásnak nagyobb gradnsá
miatt lomha a' genyedés' folyamatja, a' mi magát á'
gyúladt résznek nagyobb veressége , melegsége , feszes?
sége, szárazsága, fájóssága ; 's a', betegnek nagy izgat?
hatósága által jfeíeli "ki : annak előmozdítására legalkal?
matosabb az antiphlogistitíás orvoslásnak folytatása*
nevezetesen a' gyúladás ellen való életmód * a' gyenge
hashajtókj sőt a' vérkiüresítések is; külsőképen pedig
lágyíló kásák használtatnak; mellyek zsemlye fejérjéből
léjjel, Vagy len magporból, 's lágyító füvek' porából (LI.) ;
tejjel készíteLnek ; dz íítóbbiakhoz a' jelenlévő fontosabb
fájdalomnak enyhítésére jÖörö'i, és Retend-fa
por, az
elsőbbekhez pedig- hasonló tzélhól sáfrány adatik.
Htt
tsekély a' gyúladt részben az élőtehetség, a' rtíi a'gyeü?
gébbekben fordul elő, 's a' gyúladt résznek tsekélyebb
fájásából, és sápadtszinébőlesmértetik meg: lomhább a'
genyedés' folyamatja , 's roszsz indúlatú geny (ev)késZi, tetik. Iliyenkor a? jó indulatú geríyödésrtek eszközlésére
tápláló,- izgató, és erősítő szerek lévén jelèntvB , beí?
sőképen jó leveseket, s e r t / b o r t , fűszereket; Kindt, és
Islandiai
zuzmót
adunk ; külsőképen pedig izgatókat
alkalmaztatunk, millyenek a' mézga gydnids
tapász *
/ (Etnpl. gummi resinosum), a' sült veres hagyma,
é
mézes tészta,
a' zúzott
szappan,
a' mus tár lovász
V a ' t. — Midőn bizonytalan, ha el fog e a' gyúladás
oszlatni, vagy pedig genyedésbe niëgy e által : akkor az
eloszlató szereket a' genyedést előmozdítókkal kötjük
ôszvë, p» oi a' lágyító'kásákat ólom vízzel (4(jua vegetd
mineralis) készítjük;
A' bőrön lévő tsekélyebb tály-dgdkBói sokszor min?
den veszedelem nélkül eltűnik a' geny, vagy ez észre?
vehetetlenűl kiszivárog a' bőrből, 's a' tályog várrá vá?
l i k ; máskor a'nagyobb tályőgokból is felszí vatta tván, 's
a' második áfákba felvétetvén, más valamelly úton kiürei:
' -J
18
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sítetik; gyakran pedig magától is feltakad a' megérett
tályog. Azomban minthogy a' genynelc felszivattatásából,
's a' külső részekfői való eltűnéséből könnyen belső gyúladások , és genyedések származnak: a' megérett tályognak felíakadását a' természetre bízni, vagy annak mesterséges felnyittatását kévéssé későbbre' halasztani tsak
akkor leliel és szabad, midőn az valamelly nemesebb
orgánumtól távul, a' külső takarókhoz pedig közel, 's nem
helylieztetik más inas (bönyés) kiterjedések alatt, midőn
nem kritikus jelenség a' genyedés, 's lomha annak a
folyamatja, mint p. o. a' mirigyekben. Ellenben vannak
olly esetek is, mellyekbén a' tályogot előbb mintsem
megérett, és sokszor azonnal fel kell nyitni, mihelyt a'
genyedés' kezdete észrevétetik, nevezetesen ha a' tályog
valamelly nemesebb részekhez közel van , mellyek a'
genyetségtől nyomást és pusztulást szenvedhetnének ; ha
a' tályog olly helyen van , mellybó'l a' geny magának
valamelly üregbe útat. készíthet; 's végre ha méltán félhetni, hogy a' tályognak elhalasztott felnyíttatása miatt
a' geny evvé válhatik. Ha a' genyedéstől valamelly megkeményedett résznek eloszlatását várhatjuk a' tályog' felnyittatását addig halasztjuk, míg azon keménység elenyészett.
A' tályog' mesterséges felnyittalásának módjáról, a'
genynek szabad kifolyásáról, 's a' tályognak kötözéséről , és tisztán tartásáról a' C li i r u r g i a ád ok tatást.
251. ?»

A' í e k é 1 y e d é s n e k , vagy f e k é l y e s e d é s n e k,
vagy a' fekélynek. alkalmatos orvoslása az annak, kedvező
feltételek' eltávoztatásában , és az élőtehetség' olly igazgatásában helyhez lelik, melly által megtisztul, 's így tiszta
tályoggá változtatik a' fekély, E' végre olly orvosló folyamatot szükséges felgerjeszteni, a' millyen a' tiszta
tályogókban fordul elő, és a' jó indúlatú genynek,készí-
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tésére megkívántatik. A ' k ü l s ő fekélyekre nézve alkalmatos seborvosi segítség jelen Le Lik; a' belsőkre, és azon
külsőkre nézve pedig, mellyek belső okokból származván azok által fen is tartatnak, mind a5 fő nyavalya
ellen kell munkálkodni, mind a' közönséges pótló, erőt
úgy kell igazgatni, hogy az felemel.Lessék, és xuegjobbítassék.
2 5 2 . §.

A' Keresztűlizzadás' következésében történt
őszve nö Vés e k a' külső részekben seborvosi késsel gyógyítntnak meg; a' belsőkben pedig többnyire gyógyíthatatlanok.
253.

Ha a' keresztűlizzadásból v í z i b e t e g s é g származik : ennek orvoslásában arra kell figyelmezni, ba
jelen van e még valamelly g'radusa a' g y ú l a d á s n a k é s
a'savós nedvesség'öszvegyülése az elválasztó, és kigőzölgő edények', nagyobb munkálkodásától függ e , vagy
pedig egyedül a' beszívó edények' gyengeségétől ? Az
első
e s e t b e n , a1 gyúladás ellen Való orvosló
mód hasznos, 's nevezetesen a' tisztított
borkő,
a'
közép sók kissebb adatokban, u* piros gyiiszü
levelek, 's némelly kor a' helybeli vérkiüresítések 's a' t."
A ' m á s o d i k e s e t b e n , midőn a' gyúladás tökélletesen elenyész tett, qlly szereket kell használni, mellyek
a' beszívó edények' munkálkodását előmozdítják!, millyenek a' Tailla, a' Szenega,
a' Calome'lct ; némellykor tsak a' tsapolás (paracenthesis) által lehet a' vizeket
kiüresíteni. Erről bővebben a' vízi betegségekről, való'
tanításban.
254. §.

Minthogy a' d u g ú 1 á s o k , és m e g k e m é n y ed é s e k vagy a' gyúladt volt orgánumnak terimbélébe
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(parenchyma) mitődött tied vek' iliegaludásában, vagy
pedig a' merő részek.' lomhaságában helylieztelnek s azoknak eloszlalásokra részszerint olíyan szerek kívántatnak,
mellyek képesek az orgánumok' terimbelében megaludt
nedveket moghigítani, 's a' felszívásra alkalmatosakká
tenni , részszerint pedig ollynnok szükségesek , mellyek által á' merő részek izgátlatván, és megeró'sítetvén,
a' szenvedő orgánumokká tódult nedvek tovább mozdítnlnuk. Az e 1 ő b b i c k h e z (ha t. i. a' szenvedő részben
az élöteliclség még el nem enyészett, sőt a' gyúlasztó
állapotnak valamelly jelei még jelen vannak) tartozandók : áz anUphlogisticus, 's á' lágyító szerek, millyenek
külsőképen a' ferdők, gőzök , párlatok 's a' t. belsőképen
á' szappan, az olvasztó füvek i h m . a' fogragasz,
a'
szappanfű,
a' Perjé, a' Pitypang,
a' t éj savó, a' k&zép
sóZ-'kissebb adatokban, a' Calomela js a' t. Az u t e b b ia k h o z pedig olly orvosságok számláltatnak, mellyek
olvasztók ugyan, de egyszersmind valamelly ösztönnel
munkálkodván, 's a' szenvedő orgánumot izgaLfán, a' *
gyúladás^ iblyamatjáhöz hasonló állapotot gerjesztenék
fel, melly álldl a' gyenge hajszáledény kék' tehetsége felébrësztetv.éii, a' nedvek oda tsnlaitatnak, az azokban ,
elakadt, és megállott nedveknek feloszlások, vagy genyetségeS felolvasztások eszközöltetik , 's azoknak szabad
forgások helyre állítátik. Jelesek ezen izélra b e l s ő k é p e«u a' dardány', és,a' higany' (kenesű) készítményei , a' Bürök , mellynek vonaljából naponkint egygránt
adunk, felmenvén 10 grcuiig, 's félbehagyván azt, ha
tulajdon jelenségei megjelennek ; továbbá a' mérges satála, a' búz aszatgyanta,
öz arnm'onya mézga
gyanta,
a' Poris, a' büzsó, sőt a' közbén közben adatolt hánytatok is, mellyek által a' beszívás' munkája előmozdí- •
tatvárn, sokszor a' legnagyobb daganatok is eloszlattatlak y k ü l s ő k é p e n pedig hasznosak a' repülő irr el,
higanyos kenettél,
szappanos léllel való Száraz döf-
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gölések , a' büröh tapasz j vagy a' marha epe vonat
Minderer' leijével felovasztva, a1 kén - ferdék, az Electricités 's a' t.
Azomban ezen dugúlások, és megkemcnyedések.' orvoslásáról meg kell jegyezni 1. hogy ezek általjában, 's
főképen , ha a' belső orgánumokat érdeklik, nehezen gyógyitalnak meg; 2. hogy a'( megkeményedésnek azon gradusa, — meliyben az elakadt 's megaludt nedvek edényeiknek
falaihoz ragadtak , és nőttek, meliyben a' szinte idegen
gyurma vá (massa) változott szenvedő organumnak vérforgása, állati melegsége, érzékenysége, 's többi mimkáji elenyésztek , — gyógyíthatatlan, sőt ha annak eloszlatása a'
feljebb említettekkel erőszakosan próbáltatik, könnyen
gonosz indúlatú, 's rákfenés evesedés,'vagy a' betegnek
másképen,való megromlása következik ; 3, hagy a' gyógyíthatatlan külső kemény daganatokat a'seborvosi kés ,
a' megkeményedésekből származott, 's némelly tsőkbcn ,
p. o. a' végbélben, a5 vizellő tsőben 's a' 1. előforduló
keskenyedéseket pedig a' helyes seborvosi segedelem sokszor szereulsésea elhárítja.
'

255. §.

A' gyúladás után viszszamaradó felemelt é r z é k e n y s é g , és i z g a t h a t ó s á g az antiphlogisticus orvosló
módnak további folytatása által sokszor legalkalmalosabban elhdrítatik ; sokszor pedig , és különösen,ha az vagy
az egész testnek, vagy egyedül a' szenvedő organumnak
gyengeségétől függ: a' közönséges, vagy helybeli erősítő
orvosló mód tompító szerekkel öszvekötve hasznos. így
a' tüdő-gyiüadásnak eloszlatása ulán viszszamaradó köhögést , mellynek kútfeje a' tüdőknek nagyobb érzékenységek", és izgathatóságok, közönségesen az Opium' tsekély adatja, 's a' tápláló erősítő életmód hárítja el; a'
gyonior-gyúladás után viszszamaradó érzékenységét pedig
u' gyomornak az arra alkalmaztatott illatos füvek, das-

trowiok, kenetek , léles szerek legbizonyosabban meggyógyítják.
A' külső gyúladásokra nézve hasznosak *
a 'nyers
timsó vizben Felolvasztva, az álom vis, a'
KinafÓset' h a' t. — A1 viszszamavadó t o m p a s á g vagy
lágy daganattal, vagy keraényedéssel van öszvekötve, vagy
pedig leggyakrabban tiszta ideges gyengeségben helyheztetik. Az e l s ő esetben öszvehúzó orvosságok, a' más o d i k b a n a' megkeményedésékre nézve emlÍLelelt .
(254. ?•) orvoslás, a' h a r m a d i k b a n pedig izgató
szerek jelentetnek ; nevezetesen a' dörgölések, a'fűszerszámos száraz párlatok, az illatos , és léles nedvekkel
való mosások, a* ferdők 's a' t.
256.

A' gyúladásnak. f e n é b e való áltnlmenelele minden
módon megakadályoztassák. E' végre mind azon ártalmak , mellyek annak kifejlődéséi. elősegíthetnék, jókor
eltávoztassanak; nevezetesen el kell távoztatni a' szenvedő rész' véredénnyeinek, és idegeinek nyoma Itatásokat,
•'s az abban lévő idegen testeket ; szükség a' beteget környékező levegőt megjobbítani, a' tisztátalanságokat a*
béltsatornából kiüresíteni, a' fonlos fájdalmat, enyhíteni,
a'nagyobb gradusban lévő gyúladást a' vele járó, gyúlasztó idegesvagy, rothasztó charaelerü hidegleléssel együtt
alkalmatosan orvosolni 's a' t.
Ha már jelen van a' fene, meg kell kiilömböztelni,
vallyon tüzes e , vagy hideg, — Minthogy a' t ü z e s fene
nem egyéb , mint a' gyúladásnak legfőbb' lépl;só'.je , nem
ritkán az antiphlogisticus orvosló mód , sőt a' vérkiüresítés is azok szerint, mellyek a* gyúlasztó cliaracterü
hidegleléssel járó gyúladásokról mondatlak , nem ritkán
szükséges lész ; lia pedig ideges, vagy rothasztó eharacterű
hidegleléssel jár a' tüzes fene, hasznos^foganata az ezen
cliaracterü hideglelésekre nézve említett orvoslás. Ezek
által leszáll/tátik a' tüzes fene a' gyúladásnak olly mér-
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iékletes gr a dúsára, mellyel a' közönséges regulák szeriül
meg lehet gyógyítani. Azombari a' tüzes fenének antiphlogísticus orvosló móddal való orvoslásról különösen
meg kell jegyezni, hogy azt, a' hol szükséges is, tsak
rövid ideig szabad használni , 's hogy a'vérkiüresítésekre
nézve itt felette nagy szemesség, és mértékletesség kívántatik; mert az illyen nemű fenével tsak rövid ideig
jár a' hideglelésnek gyúlásztó charactere, 's igen gyakran
feljűlhaladó a' szenvedő' részben az eloszláshoz közelgető
állapot; melly okból legLöbbször az izgató 's a* nedvek'
eloszlását meggáLló orvosságok, a' Kina, az ásványi
savak 's a' t. lesznek mind belső , mind külsőképen
hasznosak.
A' belső orgánumokban megjelenő I r i d e g fene mindég halálos; ha pedig a' külső részekben fordul az elő,
meg lehel még a' beteget menteni a' haláltól, 's e' végett részszerint a' fenével okbeli öszveköttetésben lévő
közönséges nyavalyát orvosolni, részszerint pedig arra
kell törekedni ; hogy a' fenének határ tétessék, a' fenés <
rész az élőtől el választassák , és hogy annak a' többi testre
való ártalmas befolyása, 's nevezetesen á' fenés evneic
felszívaltatása megakadályoztassák. — A' hideg fenének
legközönségesebb o k a lévén a' gyengeség, 's a' nedveknek az eloszlásra való hajlandóságok; belsőképen legjelesebb orvosság ellene a" Kina, melly a' gyengeségnek
nagyobb gradusában szdlékouy ösztönökkel, a'nedveknek
nyilván való eloszlások'esetében pedig ásványi
savakkal,
timsóval 's a' t. köttetik öszve. •—A' fenének h a t á r s z a b áz-a, 's a' fenés résznek az élőtől való elválasztása, majd a' természet, majd a' mesterség állal vitetik
végbe; midőn t. i. a' fenének szélein támadó gyúladás,
és genyedés' az élei tehetségnek kiilömbféle állapotjához
képest való alkalmatos szerekkel elősegítetik.Nevezetesen,
ha a'fenés rész körül lévő résznek- veressége, melegsége, ,
és fájása1 a' gyúladásnak olly. gradusára mulat, melly
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• megakadályoztathatja a' genyedést ! lágyító , 's enyhítő
kásák alkalmaztatnak ; ha pedig azon részek inkább
» halaványok, hidegek, feketések, és hervadtuk, a' mi
gyengeségre mutatván nem eszközöltethetik a' genyedés'
folyamatja f izgató , és erősítő orvosságok használtatnak,
milly enek az illaLos füvekhői készítetett kásák , párlatok,
a' léles szerek , a'„sült hagyma , a' mustárkovász, a'
S toralsz ir (Ung. de Styrace) 's a' t. mellyek a' fenés
részre alkalmaztatnak ; belsőképen pedig a' Kin a , a' jó
ó bor 's a' t. tía inas részek lévén fenések, azok tsak
„ igen lassan válnának el az élő résztől, kcfésztül kel?
'Lene azokat metszeni. Melly esetekben kelljen a' fenés
tagot elmetszeni, azt a' Chirurgia határozza meg.
Ht)gy véglére a' fenének az élő részekre való á r t a 1m a s b e f o l y á s á t , 's a' fenés evnek beszí vallatását
megakadályoztassuk, minél előbb el kell azt távoztatnunk,
's rothadás ellen való szerekkel valamikép betagargat?
nunk. E' végre metszések •tételnek a' fenés részekbe, Me •
nem olly mélyen, Jiogy azok álfal az élő részek is megsértessenek, a' mi által elpmozdítatna a' fenés evnek
beszivattatása , 's gonosz i ndnlnlú gyúladásra , vagy veszedelmes vérfolyásokra nyújtatna alkalmatosság. A''fenés
pészekhe tett metszésekhői kifolyó ev szivatsba (spongia)
vétetik fel, a' midőn egyszersmind a' fen.és var alatt lévő
fészek is megszabadulnak a' nyomástól, ' s a ' szükséges
helybeli szerek annál" közelebb, és hasznosabban alkalmaztatnak. Illyeneka'JjCí««) a'fehér f ű z f a , a' tölgyfahéj, a' Káltnos -gyökér,
a'' •hagymaszagú.
Tarorja
. iyizi foghagymq,,
Scordiuni),, a' Szélfű, Ruta, Mirha,,
,a' bor, gz etzet, a' feleresztett ásványi savai,
a' perui
palsam,
a' szén~ppr 's ß* t, Könnyen értetik; hogy
ezen szerek a' száraz fenében híg, a' nedvesben pedig
száraz formában alkalmaztatnak, 's hogy a' fenés résznek
elválása után a' viszszamaradó fekélyt alkalmatos szerek- ,
kel a' Chirurgiának regtiláji szerint kell orvosolni.
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B)
A* GYÚLADÁSOKRÖL KÜLÖNÖSEN.
257. § .
5

'

.

A gyakorló orvos' tzéljára elégtelen lévén a' gyiíladásoknak egyedül eredetek, tartások, helyheztetések ,
okaik 's a' t. (235. §.) szerint való Felosztások., több
orvosokkal mi is hasznosnak tartjuk azoknak allyazatjok
(substratum) szerint való feloszlásokat , figyelmezvén
egyszersmind okaikra is ; mellyekrc nézve alkalmatosan
lehet a' gyúladásokat p h l e g m o n o s a , k a t a r r h a l i s , r h e u m a t i c a , és o r b a n t z o s indíjlatúakra felosztani. Azomban ezeknek nemeik nem adatta ihatnak
elő elég határozattan; mert mindegyik orgánum a' testnek közönséges rendszereihez tartozandó részekből állván,
és szinte több egymással öszvekötött, és öszveszöttrendszerek'- foglalatja.lévén, a' gyúladásnak valamellyik neme
egyedül egy rendszerre, vagy organumra határoztatva
ritkán fordul elő; például szolgál a' t f í d ő - g y ú l a d á s ,
melly némellykor phlegmonosa, máskor katarrhales ,
máskor ismét rheumatica indulatú, valamint annak térimbeli, vagy takony - vagy savós hártyás része szenved gyúladásban, 's a'mint a' tüdőkre külömbféle nemű
okok munkálkodtak. Ezeknél fogva, hogy a' k ü l ö n ö s
o r g á n u m o k ' gyúladásaiknak előadásokban némelly
haszontalan viszszahozások elkerűltessenek, leghasznosabb lenne a' gyúladásoknak olly előadása, mellyhez
képest a' gyúladásokról való közönséges tanítás után, a'
különös gyúladásokról való tanítás két részre szakadna ; az
e l s ő előadná azon gyúladásokat, mellyek ugyan a'testnek külömbféle helyein, de mégis annak bizonyos rendszerében fordúlnak elő, és bizonyos jelenségeik, lefolyások , kimenetelek, okaik, 's bizonyos orvoslások által külömböztetik magokat; a ' - m á s o d i k pedig a' külömbféle
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orgánumok' rendje szerint fejtegetné a* gyúladásokat.
Azomban mivel az e'félc munka nem kevés nehézségekkel
ívűn öszvekötve, 's még sem mellőztethetnek el általa
némelly lökélletlenscgek : azért tanálsosnak tartjuk a'
gyúladásokat különösen a5 testben előforduló orgánumok'
rendje szerint úgy előadni, hogy minden orgánum' gyúTadásán'ak leábrázolúsánál annak allyazatjálól függő módosításait orvoslásokká,! egyszersmind megmagyáraztassanak, utánnok pedig a' k a t a r r h u s r ó 1, r h e u m at i s m u s r ó 1, és az o r b â n t z r ó 1, mint a' taellyek.
a' valóságos gyulladásokhoz legközelebb való állapotban
helybezLetnck, különösen értekezni.
2 5 8 . §.

Minthogy ugyan azon orgánumban majd phlegmonosa, majd katarrhalis, uraskor rheutnalica, máskor
pedig orbántzos gyúladás fordulhat elő (257. §.) nem
lészeu ,, felesleges az egyes orgánumok', gyúladásaiknak
előadások elölt, ezen kiilömbféle indulatú gy átadásoknaktulajdonságait í-övidedeu leábrázolni.
259. §. '

P'h 1 e g m o n o s a i n d u l a t ú gyúladás a z , melly
a' gyúlndásoknak közönséges okaikból származván, a'
'hajszál- ós véredényekkel bővelkedő orgánumok' térimbelében helyhezleLik, 's magát a' gyúladás' közönséges
jeleinek nagyobb gradusa, és fontos gyúlásztó characterü
hideglelés által külömbözteti, Kezdődik majd hószszabb,
majd rövidebb ideig tartó fázással, mellyre belső melegség , nagy szomjúság, a' gyúladt orgánum körűi való
feszesség, tompa és nyomó fájdalom-következik, h a t . i.
mélyen 's az orgánum' belsejében helyheztetik a' gyúladás ; de ezen fájdalom szúróvá' változik, ha a'gyúladás
a' szenvedő résznek áltldtszó hártyájira is elterjed. Ezen
jelenségek, minél uláuna a' szenvedő organumnak alkotásához , munkálkodásához, és más orgánumokká! való
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egyetérzóséhez képest majd nagyobb, majd tsekélyebb
gradusban eltartottak volna, léptsőnkint enyhülnek, és
vagy szerentsés eloszlatással végződik a' gyúladás, vagy
pedig a' hidegleléssel együtt 14 napnál tovább eltartván,
genyedés kezdődik , mellyre az ezen indulatú gyúladások
különösen hajlandók; sokszor mindazonáltal megkeményedéssel is végződnek. Itt a'gyúlasztó characterű hideglelés nem olly könnyen hajlik ideges characterre. —
Előfordul leggyakrabban a' lérimbeli orgánumokban,
a'sejtes szövetben , a* zsirköntosben, Vagy kövér bőrben
(Inflammatio parenchymatosa, textus cellulosi, et tunicae'
adiposae) az izmokban 's a' t.
260. §.
A' katarrhales , rheumatica , 's az órbántzos gyúladások' külömböztelése az emberi testben előforduló hártyáknak külömbségeiken épül, mert vannak a) t a k o n y h á r t y á k (membranae mucosae), mellyek az órrüregének, a' száj' hátulsó részének, a' héltsatornának , a' lég'
Útjainak, a' vizéllő hólyagnak, és tsőnek , a' nádrának>
és a' nádrahüvelynek belső felületét foglalják e l ; — h)
á l t l á t s z ó h á r t y á k (membranae diaphanae), mellyekhez tartoznak a' savós, és rostos hártyák, 's nevezetesen az agyhártyák, a' melyhártya, a' szívburok , a'
hashártya, a' tök (here) saját hüvely hártya ( tunica
propria vaginalis testiculi) ; a' tsonthártya , a' szálagok'
tokjai (capsulae ligamenlorum) 'sa't. — c) k ü l s ő b ő r
(cutis). Ezen hártyáknak külömbféle, és tulajdon alkotások , munkájok, és más organicus részekkel való sympathicus, és antagonisticus • öszveköttetósek miatt, a'
bennek előforduló gyúladások külömbféleképen módosítatnak,
261. ?..
A' t a k o n y - h á r t y á k ' gyúladása szélesebb érteleimben ka t a r r h al is indulatú gyúladásnak neveztetik,

m

'
nolia az alalt tulajdonképen azon gyúládást értjük, meíly

!
'

tsak ugyan a' takonyliártydban fordul elő, és nieghü, [,
lésből származik. Ezen utóbbi neműnek tulajdonságai \
ezek: a' fájdalom nem olly fontos, 's nem olly állandó,
mint a' phlegmonosa indulaLÚ gyúladásban, sőt engedő,
és ismét nagyobbodó, sokszor pedig tsak viszkető, melly I
okból késztetést (tenosmus) okoz, és a' közel lévő izmokat akarat eilen is mozgásba hozza ; így az orrban priisz- ;
szentés, a'torokban nyelésre, a' gyomorban hányásra
való ingerlés, a' belekben pedig székkiüresítésre való ;
erőltetés 's a' í. okoztatik; a' veresség, valamint a' daganat is , tsekély, Minthogy pedig a' takonyhártyák
kevésbé érzékenyek , ezen indulatú gyúladás gyakran
hideglelés nélkül van jelen, máskor pedig a' szenvedő
orgánum' fontosságához 's a'gyúladás' gradusához képest
hideglelés is fejlődik ki (katarrhalis hideglelés), melly
állandó , engedő, 's a' gyúladásnak megválása előtt kr,
izzadással, rózsaszínű, korpaforma 's könnyű salakot
formáló vizelleLtel enyészik e l , — maga pedig a' gyúladás, mellynek kezdetében tsak vékony , és éles nedvesség
választatott e l , végiére' geuyforma takonynak bőségesebb elválasztásával, és kiüresítésévcl válik meg. Lcfo" lyása nem sebes ; kimeneteleire nézve hasonló a' többi
gyúladásokhoz, de különös hajlandóság vételik -benne észre a' takonynak chronicus elválasztására, az öszvenövésekre, a' megkemeuyedésekre, a' polypus-forma kinövésekre, 's a' taplózatos fekélyekre- Fenével igen ritkán
.végződnek ezen gyúladások.
262.
Ha az á l t l á t s z ó h á r t y á k b a n meghűlésből
származik a' gyúladás, r h e u m a t i c a indulatának ne-?
yeztetik, Minél fogva a' rheumatica gyiíladás a' testnek .
mind azon részeiben előfordulhat, mellyek áltlátszó, az
az savós, vugy rostos hártyákkal biruak,

•285
Közönséges tulajdonságaik a' rhcumatica gyúladásoknak ezek: az egész testnek érzékenysége fel van emelve;
a' fájdalom súlyosabb, mint a' katarrhalis gyúladásban,
' s nem állandó, hanem reggel felé engedő, estve felé
pedig nagyobbodó ; minémüségére nézve feszítő , szúró,
szaggató , és a' tsekélyebb megilletésre is nagyobbodik;
a' veresség, és a' daganat tsekély, vagy pedig-a' gyúladásnak mélyebb helyheztetése, 's a' véredényeknek tsekélyebb számok miatt" alig észrevehető ; helyheztetésére
nézve nevezetes a z , hogy ritkán marad egy h e l y e n ,
hanem egy részről a' másikra kóborol, só't némellykor
nem sértvén meg a' közelebb lévő r é s z e k e t a ' t d v u l a b bakat lepi meg; a' jelbeli hideglelés , melly itt nem annyira a gyúladás' fontosságától , , mint inkább annak
nagyobb kiterjedésétől függ, kóborló borzadozással kezdődik , és többszöri izzadásokkal, 's veres k o r p a f o r m a ,
vagy légiapor színű salakot formáló vizelettel szokott
megválni ; továbbá a' hideglelésnek elmaradása után is
közönségesen x'heumaticus fájdalmak maradnak viszszá;
a' daganát fényes, tsekély, 'Y vakaródásra ingerlő; h a j landó ezen gyúladás a' kerçsztûlizzadâsra, s az öszvenövésekre, a' megtsontosodásokra, a' chronicus, és fájdal. mas .vértorlódásokra ; geriyedéssel, megkeményedéssel, és
feuév'el ritkán végződik.
;
263. §.

A' k v i l s ő b ő r , melly négyféle egymás felé helyheztetett részekből, nevezetesen a' felsőbőrből, a'Malpigh' hálójából, a' tulajdon bőrből, és a' zsirköntösből
áll, izgatható, és érzékeny lévén, gyúladástólmeglepettethetik, melly O r b á h t z n a k (Erysipelas) neveztetik.
~ Tulajdonságai ezek: a' fájdalom tsekély, viszkető.,
égető, feszítő; a' veresség halaványabb, mint a' phlegmonosa indulatú gyúladásban; a' daganat tsekély, egyx
arányos, és sehol sem mutat valamelly gömbölyű 'a ke-
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meny pontot, külömbcn rózsaszínű, melly színe azomban a' nyomásra elenyészik, 's elbalaványodik, de a'
nyomás' megszűnésével ismét viszszatér; sokszor tsak
hnlavány-sárga színű a' daganat; a' hideglelés ezen jelenségeket sokszor e g y , k é t , sőt három nappal is megelőzi,
míg- maga az orbdutzos gyúladás kifejlődik. Á' gyúladásnak a' Malpigli'hálójába, vagy a' tulajdon bőrnek belsejébe való behatásából, az orbántzuak kiilömbféle gradusai,
és módosításai szármoznak. Valamint a' rheumatica indulatú gyúladások, úgy ezek is nem ritkán a' tavúlaib
lévő részekre, sőt a' belső orgánumokra is kóborolnak;
a' hideglelés' megválása után tovább is eltartanak, va»
lammt a1 katarrhalis , és rheumatica gyúladások ; az eloszlatások lehámzással történik; nagy berniek a' viszszaesé'sekre, és a' chronicus lefolyásra, a' megkeményedésre,»
a' vizi daganatokra, 'a a' fenére való hajlandóság ;genyedésbe tsak akkor megy által, midőn a' sejtes szövétbo
terjedvén , phlegmonosa indulatúvá válik a' gyúladás.
Valamint a'rheumatica, és- katarrhalis indulatéval,'
úgy szinte az orbánlzos gyúladással járó hideglelés is
gyúlásztó characterü ugyan, de nem kívduja olly kiterjedésben a' gyúladás ellen való orvosló módot, mint a'
phlegmonosa indulatú gyúladással járó, sot igen hajlandó
az ideges charaeternek felvételére.
.
i
•

1.

Az agy - gyúladásról.
264, §.

•
,

.

Nem• esmérünk olly jelenségeket,, mellyek által az
agyban lévő gyúladást az agyhártyák' gyúladásától tökélletesen meg lehetne külömhöztetni, 's annál kevésbé
tudhatjuk m e g , az agynak mellyik részében légyen a'
gyúladás. Ugyan azért ' agy-gyúladásnak (Encephalitis)
nevezzük" általjában azon nyavalyát, mellyhen az agy,
vagy annak hártyáji gyúladásban szenvednek.
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223. §.

Az agy-gyxiladásban az agy* munkálkodása vagy
betegesen fel van emelve, vagy "megvan akadályoztatva;
minél fogva ezen nyavalyának' megesmertetőjeleihez tartozik az állandó, 's közönségesen gyúlasztó characterű
hideglelésen kívül az agy'muukájinak rendetlenségek!.?,
melly magát vagy a) dühösködéssel öszvekötött félrebeszéllés (Encephalitis phrenitica), vagy pedig h) elmqtompulás és elhódulás (Encephalitis soporosa) által nyilvánozza.
266. §.
Ezen nyavalya némellykor minden nyilvánvaló elő-,
posták nélkül hirtelen jelenik meg, máskor pedig elöljáró jelek után következik. E'félék a' főnek melegsége,
és nehézsége, a' nyughatatlan, és irtózó álmadozásoktól
félbeszakaszlatott álom, a' feledékenység, a' képzeletek'
zavartsága, a' szédelgések, az ábrázatból, és szemekhői
kiLetsző élel-telj (turgor vitális), 's a' haragra yaló szokallan hajlandóság.
a) A' d ü h ö s k ö d c s s e l já ró agy-gyiílada's fázás-.
sal kezdődik, melly után nagy szomjúsággal, a' világosság' kerülésével, álló, kopogó 's nyomó fő-fájással öszvekötött fox-róság következik. Nagyobbodván a' hidegleléses forróság 's a' vérnek a' főfelé való torlódása,
megpirosodik az ábrázat, a' szemek veresek 's .szinte
kiállók, könyezők 's érzékenyek , a' szemfény öszvehúzó.dik, a' beteg' tekintete komor , vad ; hallása olly
érzékeny, hogy a' tsekélyebb zörgés is nyughatatlanítjá;
"s füleit zúgatja ; enyhíti nem ritkán ezen jelenségeket
egy kis időre a' megjelenő orrvér folyás. •— Számosak
azon jelek, mellyek az agy' munkájiriak rendetlenségére
mutatnak, nevezetesen a'beteg felette nyughatatlan; ide
's oda hánykolódik ; sem éjjel, sem nappal- nem alszik ;
képzelődését külömbféle játszadozások gyötrik; susog,
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fctscg, liíim cil y kor a' legnagyobb düliösködéssel félrebeszéli; kiabál, a' körülötte levőket durva szavakkal
szidja ; elhagyván az ágyat el akar szaladni, 's maga
körül mindent elpusztítani törekszik; dühösségében nem
ritkán, ha a'felvigyázás elégtelen, az ablakon is kiugrik,
Vagy elszalad, vagy a' körűi lévőkre rohanik, sőt némellykor olly erővel b í r , hogy a' legerősebb kötöket is
elszakasztja , , máskor pedig szándékát ravaszdi eltitkolja, 's szabadságot nyervén dühösködik, a' körülötte
lévőket üti , pökdösi, káromkodik , fogait tsikorgatja, és
illetlen tseiekcdeteket visz . végbe. Mások ellehben kellemetes képzelődéseikben gyönyörködnek, énekelnek,,
tréfálnak, nevetnek, sokszor pedig egy kis ideig alusznak
ís. — A' test többi munkájira nézve ezek vétetnek észre:
a' forróság n a g y , Valamint a' száj' szárazsága is, mellyliek mindazonáltal nem mindég felel meg a' szomjúság'
állapotja; mert ez' némellykor tsekély, máskor egészen
h i b á z i k / m á s k o r ismét felette való, gyakran pedig a'
legnagyobb szomjúság mellett sem nyelheti a' beteg aá
italt, sőt irtózik is a' víztől (víz-irtózás); az érverés
szapora, öszvehuzott, elnyomott, kitsiny, 's a' halánt é k ' , és a' nyak - literekben felette látbaLó; a' lélegzetvé tel tulajdouképcp meg van változva, nem éppen nehéz,
hanem többszöri - fohászkodások által félbeszakasztatik;
közönségesen hányásra Való ingerlés » sőt valóságos hányás
is van jelen, melly által zöldes nedvesség üresítetik ki ; a'
szék rekedt; a' vizellet veres, és tsekély mennyiségű; a'
tagok reszketnek ; sokszor inugrándozás, és pehelyfogás is
van jelen.
Némünémüképen ellenkező állapotban vannak azok,
a' kiknél az agy-gyúladás eltompulással jár (Encephalitis soporosa). Itt a' beteg, mintha ú' guta ütötte
volna meg, mély álomba van merülve, vagy pedig fél
álomban morogva félrebeszél ; szinte merevedett; szüntelen úgy néz egy pontra, mintha valami különösen

•289
elfoglalná figyelmét ; kezeit inkább mint a' többi testét
állandóan mozgatja; inugrandozások, hörgő lélegzetvétel,
pehelyfogás, Vakarat ellen való kiüresítések vannak
jelen, a' szemfény ki van tágulva, 's a' világosságeránt
érzéketlen ; a' hallás tompa. Ezeken kivűl még más jelenségek is vannak jelen, mellyek (az agy - gyúladásnak előbb leírt neménél is előfordulván) ezen nyavalya'
mind a' két nemének tulajdonai^ Illyenek a' nyelés' ne- •
hézsége, 's a' szájba,vett italnak az orron való viszszafolyása, a' nyelv' szárazsága, a' halántékok' 's a' nyak'
ütereinek erős, és látható verése, az alig észrevehető
lélegzetvétel, valamelly zöldes matériának hányás által
való kiüresítése , a' tsekély mennyiségű, 's láng színű veres
vizellet, vagy annak viszszatarlása, a' lomha székkiüresítés , a' gyúlasztó hártyát formáló vér, a' szapora, teljes , erős, kemény,vagy öszvehuzottérverés.—• A'tompa
állapottal járó, agy-gyúla dást a' dühösködő félrebeszéléssel járó , az az a' nyugodalmas eszelősséget a' dühösködő
félrebeszélés sokszor felváltja ; sőt a' legállandóbb dü* liösködéssel járó' agy-gyúladás is, midőn szerentsétlen
kimenetellel halálhoz közelget, ezen tompa állapotba
megy által.
26*7.

A' holt testek' bontzolása által részszerint a' gyúladás' jeleitnevezetesen a' koponya' belső felületének
verességet V a ' véredényeknek vérrel való teljességeket,
részszerint pedig a' gyúladás' kimeneteléinek jeleit vesz- szűk észre, 's különösen a' tulajdon geny helyett majd,
szalonna-, vagy sajtforma nedvességre akadunk, mellyé
vált"az agynak egy része, majd pedig az
àgy-gyom' rokba kiöntött savós nedveket , az agy -hártyának az
agyhoz való növését, vagy megkeménycdóseket, az agyhártyának mégvastngodását, vagy végre az agynak megfenésedését találjuk. Közönségesen a' májban is találtatnak, jelei a' gyúladásnak.
I
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268. {.
Az ng.y-gyiiladíU' nevezetes módosításai közé tartozik a) az alattomos (Encephalitis occulta), b) a'xesz«
' kétessel járó (Encephalitis pptatorum, Delirium tremens),
és cj a' kisdedkorban előforduló agy-gyúladás (Encephalitis infantum).
a) Nem olly ritkák a' chronicus lefolyású agy-gyúladások ,, melly ok ném ellykor elesmertelnek , 's olly
emberekben fordulnak elő, a5 kiknél az agyban, vagy
az agy-húrIyákhan lévő organicus hibák, vagy pedig á'
főnek több hetek, vagy hónapok előtt történt, noha nem
nevezetes megsértése által szünet nélkül fentartatik a' vérnek a'fő felé való torlódása. Jelenségeihez számláltatnak:
a'főnek eleinte tsak egy pontjára , később, pedig nagyobb
részére kiterjedő nyakas fájása, a'"világosság' kerülése,
az észnek tompasága vagy megzavarodása, az álmosig,
'sa' közönséges vagy helybeli szélütés. Közönségesen gután
ütéses lialdllal végződik.
•
b) Tulajdon neme az agy-gyúladásnak az, melly a'
szeszes italokkal való viszszaéléshől származván , az egész
testnek fontos reszketésével jár. Erre az Anglus, és
Amerikai orvosok tettek legelőször bennünket figyelmetesekké. Kezdődik az ételkívánás' liijjával, undorodással, némellykor okádással, főfájással, hidegleléses for- .
rósággal, változó érveréssel; nem sokára nyughatatlankodik a' beteg,. 's teste' helyheztelésének megváltoztatását keresi, leginkább ülni szeret, kezei* reszketnek,
képzetei zavartak, és minden öszveköttetés nélkül valók,
's végre megjelenik a' félrebeszélés, melly nem dühösködő , és előbb félbehagyó , azután pedig állandó. A'
nyavalyának harmadik, vagy negyedik napján az inugrandozásokkal öszvekötörtt reszketés olly mértékben ,
nevekedik az egcsz testben, hogy az az érverésnek kivizsgáltalását is megakadályoztatja : ekkor a' takarók inkább, hidegek mint melegek , és közönséges sűrű, ragadzó,
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enyves izzadsággal vannak Befedve ; a' sZeröék vereses
sárgák; a' máj' tájéka feszes; a* szék- 's a' vizelletkiüresítés akarat nélkül történik, tsuklás ritkán van jelen.
Ha ezen nyavalya a' kezdetében alkalmatosan orvosoltatik, egészséggel végződik, melly hoszszabb ideig tartó
élesztő álom után, bő izzaddssal, és az elme - munkák'
lassankint való viszszatéréséyel, 's a' reszketésnek ele'nyészésével közönségesen 9 nap alatt következik.
c) A' kisdedeknél gyakran "előforduló agy-gyiíladás
különös hajlandósággal hír a' keresztül izzadásra. ErrőL
különösen, és bővebben alább (285—296. §•) fogunk
szóllani.
.

269.

Az agy-gyúladásnak nagy hasonlatossága van némelly nyavalyákhoz , meilyekkel könnyen is öszvezavax*tathatik. Illyeneka) a4 Ragadó typhus , b) az Eszeveszetség (matlia) , c) á' Veszettség (bydrophobia), d) a' Gutaütés (apoplexia). (Lz orvoslásheli hibák' elkerülése végett
jól meg kell ezektől külömböztetni az agy - gyúladást.
— a) A' r a g a d ó t y p h u s s a l annál könnyebben e l tseréltelik az agy-gyúladás , mivel ez sokszor annak,
jelensége. A' ragadó typhust ezen jelek külömböztetik :
a' tulajdon bőrkiütés'ragadó természete „lassankint való
kifejtődése , jelenségeinek egymással való ellenkezések,
a' tulajdonképen jelenlévő katarrhalis jelenségek , 's a',
morgó félrebeszélés, noha ezen utolsó jel á' tompasággal
járó agy-gyuladásnak is tulajdona. — h) A! d ü h ö s k ö d ő E s z e v e s z e t t s é g ohronicus , és hideglelés nélkül
Való nyavalya, azomban. ha a' dühösködés' többszöri
ostromai által nagyobbodik a' ^vérnek a' fő felé. való
tóduldsa:' valóságos agy-gyüladássá válhatík, ,— c) A'
V e s z e t t s é g ' megesmertető jeléül a' veszett állott marása szolgál; itt hibázik a' hideglelés, de az ostromok
alatt dühösködéssel öszvekötött. rángatóddsok vannak je*
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l e n ; irtózik.«' beteg a' víztől, és világosságtól, nagy hajlandósága van a' közősülésro, 's igen ösztönözte tik a '
marásra, végre elme munkáji közönségesen épek. — d)
A? G u t a ü t é s ugyan nagyon közelít az álmossággál, és
tompasággal járó agy-gyúladáshoz; de hibázik benne a'
hideglelés, a' forróság, 's a' gyúlasztó állapot.
2 7 0 . §.

Az agy-gyúladás közönségesen sebes lefolyúsú ; fontosabb esetekben már harmad, vagy negyed nap múlva
is köveLkczhelik a' halál; kvilömben pedig, Y főképen
ha álmossággal, és tompasággal j á r , nints .olly sebes
lefolyása.
,
271. §.

Az agy-gyúladás végződik : eloszlatással, genyedéssel,- keresztülizzadással, megkeményedéssel , fenével-,
elmegyengeséggel, és halállal.
Az E l o s z l a t á s a' vérnek az agy félé való
torlódása miatt nehezebben vitetik ugyan ezen. nyavalyában végbe, mint más 'helybeli gyúladásokban ; mindazonáltal jókor, és alkalmatosan 'használt orvoslás állal
az 5dik , 7dik, a' gastricus állapottal való öszvekötLelésének
esetében pedig a' l4dik napon,jelenik meg, midőn kissebbedyén lassankint, sőt el is enyészvén a' főnek nehézsége, és kábüllsága, 's viszszatérvén az eszmélődés, kr.
kiüresítések jelennek meg, míllyenek : az óiTvérfolyás,
melly ezen gyúladásnuk tulajdona , a' vérfolyások a'
nádvából, a' végbélhői, — főképen ha az ezen részekből
történt vérfol'yásoknak elnyomattatásokból.származott a'
nyavalya, — 's végre ritkábban a' fülből. Ezeken kivűl
.0)0 , és meleg izzadás, b ő , és geny-forma salakot formáló
vizellet, 's hasmenés is jelenik meg. Némellykor az
agy-gyúlaclás' eloszlatásával a' testnek más részeiben,
úgymint a' főnek hajas részén , az ábrázalon orbántz,
"vagy fültoimrígy-, vagy pedig tüdő-gyúladás fejlődik ki.
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Ha az agy-gyúladás az első ölt nap alatt nem hajlik
eloszlalásra, vagy meg nem öli a' beteget: g e n y e d é s
következik. Nem mindég könnyű ezt megesmerni, lehet
azomhan gyanítani, ha minden kr. kiüresítések' megjelenése nélkül elmúlt az eloszlatás' ideje; ha a' hideglelés
's a' főnek beteges jelenségei kissebbedvén , újonnan
többszöri borzadozások jelennek meg , mellyek a' főnek
valamelly pontján kezdődvén a' testnek többi részeire
kiterjednek; továbbá ha ezek mellett a' beteg Tejének
bizonyos pontján valamelly nyomásnak , és nehézségnek
kellemetlen sőt türhetetleu érzéséről panaszolkodib ,
mellyhez szúró vagy kopogó fájdalom is járul, 's melly
a' főnek bizonyos lielyhezLetésében nagyobbodik ; és végre
ha kettőző látás, handzsaság, vakság, nehéz hallás, 's
a' végtagokban, nevezetesen a' genyedésnek ellenében
való részen, szélütés van jelen. — Yannak esetek, m e l Lyekben a' következett genyedés után is meggypgyítuttak a' betegek, midőn t. i. a' geny az orron vagy a'
füleken által készített magának kifelé útat; sőt a' szemeken is történt a' geny' kiüresítése, á? m i ugyan
fentartotta az életet, de elpusztította a' látás' orgánumát. , Némelly esetekben több esztendőkig lehetnek bezárt tályogók jelen, mellyek végre főfájást, szélütést,
eszeveszettséget , rángatódásokat , gutaütést, és halált
okoznak.
.
.
A' k e r e s z t ü l i z z a d á s által, főképen a z , a g y hártyák' gyúladásának esetében, az agynak felső felületén, gyomraiban, és fenekén savós nedvesség yálasztatik
e l , 's fővízkórság fejtetik ki, melly az idősebbeknél is
előfordul ugyan, de' leggyakrabban a' kisdedek' agygyúladásaí után jelenik m e g , mellyről alább fogunk
•szóllani.- A' nyavalyának ezen kimeneteléről tudni
kell áltáljában, hogy megesmérésére alig vannak bizonyos jeleink, gyanítani pedig azon jelekből lehet, mellyckből a' genyedésre gyanakodunk, főképen az álmos-
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sdgból, 's a' részszerint való szélütésekből. Elháríthatatlan
következése a' halál.
Mind a1 forró , mind a' lassú lefolyású agy-gyúladás
gyakorta m e g k e m é n y e d é s s e l , megvas tagodással,
vagy megtsoutosodással végződik. Nehéz lévcti ezen kimenetelnek megesmerése , tsak abból, gyanítjuk a' jelenlétét ,.ha más kimeneteleknek jelenségei nélkül a' főnek
valamelly helyén tompa- nyomásnak érzése van jelen,
mellyel szédelgés, a' látásúak, és hallásnak gyengesége,
kábultság, álmosság, és többszöri elszédűlések vannak
öszvekötve. Közönségesen guta üléses halállal végződik. '
ritka esetekben megy rákfenés fekélybe által.
Ámbár DE.IIAEN azt állítja , hogy minekelőtte az agygyúladás f e n é b e általmehetne, már halállal végződik
a' nyavalya; mindazonáltal megtzáfolják ezen állítást a*
tapasztalás, és a' honlzolás' resultatumai. Jelei a' fenén e k : a'tompaság, valamennyi külső befolyások erdnt /
való érzéketlenség, a' Hippocrates' ábrázatja, az akarat
nélkül való kiüresítések , az inugrándozások, a' tsuklás, az
igen szapora , alig észrevehető, és számldlhatatlan érverés,
Az agy - gyúladás' kimeneteleihez tartózandók még
az elmegyengeség , aJ vakság, .a' nehéz hallás , az állandó
szédelgés, szélütés, búskomorság, 's az-agynak minden
organicus változásai nélkül való nyavalya-törés •, melly
nyavalyáknak külömbféleségek, úgy látszik, hogy az
agy-gyúladásnak kiilömbféle helyétől függ.
Ha az agy-gyúladás azon gradusra lép, mellyhen az
agynak munkája, 's az élet' folyamaljára való befolyása
elenyészett, a' h a l á l következik, gutaütés által, vagy
inugrándozások között; hasonlóképen halált okoznak a'
gyúladásnak. említett kimenetelei i s ; a' hideglelésnek
ideges/vagy rothasztó eharacterbe való átmenetele által.,
272. •§.
Az agy-gyúladásnak feljebb (268. §•) említett módosításain kívül még e' következendőket kell megjegyezni,
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Külömbféle az agy-gyúladás i . E r e d e t é r e . n é z v e ;
van t. i. idiopathica, sympathica, jelbelí, ex'edeti, és
következtetett agy-gyúladás, mellyek közül különös
figyelmet érdemel a' megjegyzett §ban említett, és laechanicus megsértésekből származó, lassú lefolyású, és
elrejtett agy-gyúladás. — 2. Az agy r é s z e i n e k szenvedésekre nézve van agy-hártya, és agyvelő- gyúladás
(Encephalitis menyngea, et nxednllaris). Noha nétnellyek
(BOERHAVE) a' tompa jelenségekből az agynak , az élesekből pedig az ágy-hártyák' gyúladására okoskodnak :
még is a' gyúladás' ezen nemeinek bizonyos n y o m a i t , —
nem lévén erre bizonyos jeleink, — tsak a' bolt testekben
találjuk. — 3. L e f o 1 y á s a' tekintetéből sebes, vagy lassú
lefolyású áz agy-gyúladás. — 4. Q s z v e k ö t t e t é s é r e
nézve lehet saburralis, epés, vagy gilisztás állapottal
Öszvekötve. — 5. A'gyúladással járó hideglelésnek c h a r a c t e r é t tekintvén', gyúlasztó , ideges , vagy rothasztó
charaoterű hidegleléssel járó agy-gyúladást külömböztetünk meg. Itt felette nehéz a' gyúlasztó characlert
az idegestől pontosan m egkülő mbüz telni, minthogy az
Idegrendszernek közép pontjában lévén a'gyúladás, szükségképen mind maga a' gyúladás, mind pedig a' hideglelésnek ideges charactere, kútfeje az ideges jelenségeknek; minélfogva az ideges character' jelenlétének, meghatározására szemügyre kell venni a' betegnek testalkotását, kox-át, a'nyavalya' t a r t á s á t ' s a' t. A' rothasztó
characterrel járó agy-gyúladást az eloszlásra való hajlandóságnak jelenségei bélyegezik.
"273.

'

Azokon k i v ü l , mellyek á' gyúlasztó hideglelésre,'s •
a' gyúladásokra való hajlandóságról közönségesen említettek , különösen. h a j l a n d ó s á g o t nyújtauak az
agy-gyúladásx-a : a' meleg testi mérséklet; a' bővérűség,
a' fiatal életkor, az úri .étetaócl, a' testnek guUűtés.és
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alkotása -(habitus apoplcc.ticus) , a' pálinkás iLalokkal 's
a' Lódító szerekkel, nevezetcsen az ópiummal,
és a'
mctszlagos nadragulyával
való viszszaélés , az elmének
felette való , és állandó megerőltetése , az álomnak hijánossága, a' fűnek melegen tartása, 's némelly kiüresíLéseknek elnyomattatása.
.
I n d í t ó o k o k ú i szolgálnak; 1. A' főnek med i a n i c a s m e g s é r t é s e i , miLlyonek a' főre esett
ütések, a' főnek rázódásai (eommotio cerebri), a' fő'
takarójinak sebjei, a' koponyának törései, znzattatás4
henyomattalása 's a ' t . 2. A' n a p ' s t í g á r a i n a k a' fedetlen, vagy tsak igen vékonyan fedett főre való behatása, '
főképen a' testnek nyugodalma, vagy az alvás alatt, a'
mi még ártalmasabb, ha egyszersmind részegség is van
jelen. Ez az o k a , hogy ezen nyavalyába gyakran esnek
a' mezei munkások, 's a' katonák, kiváltképen ha értz'sisakot viselnek. •—Hasonló foganatnak 3. az igen bef ü t ö t t szobák; 4, a' l e v e g ő ' mérsékletének hirtelen
való változása; 5. a'koponya' felületén előforduló t s o n t " f e k é l y e k , 6. Áz agy gyomraiban , és a' homlok'
öbleiben lévő g i l i s z t á k (taenia hydatigena). 7. A'nagy
gradughan való r é s z e g s é g . 8. A' fontos l e l k i ind u l a t o k , főképen a ' h a r a g , az elmének felette való
megerőltetése, az állandóan folytatott, 's egyszersmind
az álom' hijjánosságdval -öszvekötött gondolkodások. 9.
A' b ó d í t ó szerekkel, a' szeszes italokkal, 's a' fűszeres eledelekkel való viszszaélés. 9. Némelly b ő r k i ü t é s e k n e k , mint a' hólyagos himlőnek, skarlátnak 's a' t.
vagy vérfolyásoknak , m i n t a ' gyermekágy folyásnak , a'
tejelválasztásnak hirtelen történt elnyomattaLása ; a' koszn a k , a' rühnek, 's más egyéb chronicus bőrkiütéseknek
hirtelen való kiszárítássá ; a' rheumatismusnak, az orbántznak viszszamenése 's a' t. n . A' közel lévő orgánumoknak, mint. a' f ü l ' , a' tüdő', a' gerintz - agy, 's -a'
toroknak gyúladása , melly az agyra nem rilkán elterjed.
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12. Némelly f o r r ó n y a v a l y á k , mellyeknek lefolyásokban az agy-gyúladás gyakran kifejtik!ik -, illyenek:
a' ragadó typhus, a' skárlát, a'hólyagos himlő, az epés
és az ideg-hideglelés. 13. A' belekben lévő giliszták, 's
más egyéb tisztátalanságok a' béltsatornában.
274.

'

Az agy-gyúladás a' legveszedelmesebb nyavalyák
közé tartozik, mert három , vagy négy nap alatt is megölheti a' beteget. Kú'lömben az E l ő r e m o n d á s ' meghatározásában a' gyúladásnak gradusára , okaira, lefo- •
lyására, a' hideglelés' characterére, más-nyavalyákkal való
öszveseövettetésére, 's egyéb tapaszlaldsi jelekre figyelmemezünk.
Annái veszedelmesebb ezen nyavalya, mennél na- .
gyobb volt arra a'hajlandóság. Minél fogva , ha szoros
elme-munkák, bódító orvosságokkal, szeszes italokkal,
és fűszerezett eledelekkel való viszszaélés, továbbá ha
súlyos főfájások , 's erős lelki indúlatok szolgállak elrën-,
delő oícokúl, annál veszedelmesebb az agy-gyúladás, 's
annál kétségesebb a' kimenetele.
Nagy a' veszedelem , ha az indító okokat nehéz eE« ' távoztatni ; ezért rosz a' prognosis, ha p. o. organicus
hibákon épül a' nyavalya. Közönségesen veszedelmesebb a' következtetett, mint
az eredeti agy-gyúladás; ennél fogva nagy veszedelemben;
forog a' beteg, lia a' nyavalya chronicus szédelgésből ,
elmeveázettségbŐl , nyavalya-törésből, vagy gyermekágyas hideglelésből fejlődik ki. — Gonosz indulatú a'
nyavalya akkor is , ha más valamelly nyavalyának , nevezetesen forró hőrkiülésnek, hólyagos himlőnek, vagy
skárlátnak elnyomatlatásából származik, vagy ha e'félo
bőrkiütésekhez van kaptsolva. Ellenben kevésbé veszedelmes azon jelheli agy-gyúladás, melly a' forró bőrkiütésnek kifejlődése előtt jelenik meg, mint az , melly annak
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lefolyása alatt fejlődik ki. —• Az agy-gyúladás általjában
azért is nehezen gyógyítható , mivel nehéz megesmerni,
valljon gyúlásztó , vagy ideges characterü hidegleléssel
van e öszvekötve. Veszedelmesebb az ideges, vagy rothasztó characLeríí hidegleléssel járó agy-gyúladás annál,
melly gyúlásztó characterüvel van öszvekötve.
Azon agy-gyúladás, mellyben inkább a' hártyák
szenvednek, mint maga az a g y , hószszabb ideig szokott
tartani, 5s kevésbé veszedelmes.
Ezen nyavalyában kedvező" jelekhez tartoznak: a'
hideglelésnek Lsekélyebb gradusa, a' főt könnyebbítő 's
önkint való órrvérfolyás , a' kásás székletélelek, a' zavar o s , és salakot formáló vizellet, a' közönséges páraforma izzadás, az eszméló'désnek gyakori viszszatérése, a*
tréfás félrebeszélés , az ábrázatban megjelenő orbántz,a*
betegnek nyugodalmas helyheztetése a' derekán.
Rosz jelek : a' hideglelésnek nagy gradusa, 's ideges,
vagy rothasztó cliaractere ; a' dühösködéssel vpl'ó, félrebeszélés; az állandó álmosság; vagy a' ínély álmosságöt
gyakran felváltó erős félrebeszélés ; a' vérfolyás a' fülekből, főképen lia a' főnek megsértéséből származott a'
nyavalya; a' rángatódások; pehelyfogások; a' szemek'
elforgatása 's szinte egy arány talan nagysága; a' kitágult
's a' világosság eránt mozdíthatatlan, és érzéketlen szepifény ; szüntelen való rágás az fixes- szájjal ; a' nehéz és
.hangos nyelés ; a' fogtsikorgás ; a' zöldes, krispánszinü
nedvességnek okádása; a' tsuklás ; a' beteg' tudta nélkül
való hasmenés ; a' jelenlévő,fekélyek' kiszáradása; 's a'
végtagok' hidegsége. •
Nagy ezen nyavalya után a' viszszaesésekrè való
hajlandóság; sokszor ha meggyógyítatott ' is a' beteg,
még hószszabb ideig szédelgés, és főfájás , elme-gyengeség , érzékeny, vagy tompa hallás marad, viszsza.
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275. §.

Az agy-gyúladásnak o r v o s l á s á b a n a' közönséges négy Jelentéseket követvén , mindenek előtt a' talán"
még munkálkodó indító okokat kell felkeresni, 's ha
lehetseges, mind azon befolyásokkal együtt eltávoztatni,
mellyek a' nyavalyát fentarthatnák, vagy nagyobbíthatnák. Minél fogva, ha külső erőszakok munkálkodtak a'
főre, hogy azoknak foganatjokat pontosan meg lehessen
vizsgálni, le kell a' hajat nyírni (a* mi a' helybeliképen
alkalmaztatandó szerek miatt kűlömhen is szükséges)*
Ha megsértetvén a' koponya, tsontszálkák izgatják az
agyot, szükség azokat eltávoztatni, a' lenyomott tsöntokat felemelni, a' kiöntödött nedveket pedig seborvosi
munka által elmeilőzni. Ha viszszanyomattatott bőrkiütés, vagy ábrázat-orhántz oka a' nyavalyának, azon l e - »
gyen az. orvos, hogy a' nyavalya melegített vastag,posztó val való dörgölések, helybeli ösztönök:, és belsőképen
izzasztó orvosságok álLal előbbeni helyére hozaltassék ;
a' tejelválasztás' elnyomáttatásának esetében az emlőkre
"meleg páriátokat , gőzöket- alkalmaztatni, 's azokat
ezoptatás által kell izgatni; az elnyomattatott vérkiüresítésekre nézve pedig, ezeknek helyre állít ások szükséges 's a' t. Midőrl még tsak kezdetében van az agy-gyúladás, sokszor meglehet ezekkel annak tökélletes kífejtődését gátolni, főképen ha egyszersmind az alkalmatos
életmód (271. §.) is megtartatik, Azomban ha már tökélletesen kifejlődött a' nyavalya, nem foglalatoskodhatván egyedül ezen első Jelentésnek teljesítésével, a'
másodikkal kötjük ezt öszve-ysőt ha már nintsenek jelen
az indító okok, az ártalmas befolyások' eltávoztatásán '
kivűl, egyedűl 's főképen magának a' gyúladásnak alkalmatos orvoslásávál foglalatoskodunk.
276.
.
A' m á s o d i k J e l e n t é s n e k t e l i ^ M á t ó í a ' . g y ú ladással járó hideglelésnek çharacteréj^fèll tekintenünk«
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Ha gyúlasztó characlerű a' hideglelés, különösen sürgetős azon orvosló m ó d , melly által az erők' felemelt
állapotja lealatsonyítatik, a' véredényekben való izgatás
mérsékeltetik, a' vérnek a' megaludásra való hajlandósága, és a' nedveknek -a' főfelé való torlódások'határok közé vetetik, 's a' szabad vérforgás a' bajszáledényekben előmozdítatik (40. §.) ? következésképen az
agy' - munkálkodásának elnyomattatásából származott
veszedelem elbárítatik (43. §.). Elérjük mind ezeket
a'nagyobb kiterjedésű gyúladás ellen való orvosló mód
állal , mellynek kiterjedését mindazonáltal a' gyúladás'
nagysága, a' betegnek életkora , neme, testalkotása,'az
indító o k o k , 'a egyéb környülállások határozzák meg.
Itt különösen szükségesek az érvágások, továbbá a' helybeli kiürfesítések piótzak által, az olvasztó, és hashajtó
szerek, a' főre alkalmaztatott hideg párlatok, a' klisztir e k , a' láb vizek, 's a' bpr-izgal.ók.
^.
277. §•
Az érvágás ezen nyavalyában mennél előbb rendeltessek , 's általa közönségesen nagyobb mértékben üresftessék ki a' vér, mint más gyíjladásokhan, kivévén mindazonáltal, ha a'gyúladás a' főnek megsebesítéséből származott , 's ezáltal a' beleg marsok vért elvesztett volna,
vagy ha a'« sebnek megvizsgálása végett nagyobb metszések
tétettek volna1 a' fő' takaró)iba , a' mikor tsekélyebb
mértékben kell a' vért kiüresíteni. Hogy a'vér rövidebb
idő alatt vonattassékel az agytól, a' gyúladásnak nagyobb
gradúsában a' betegnek mind a' két karján vágunk eret.
A' torkolatérnek (yena jugularis) felnyittalása mellyet
némellyek ezen. nyavalyában különösen javasolnak, igen
hasznos ugyan, de tsak akkor alkalmaztatható, midőn
álmossággal, és tompasággal jár a' nyavalya, mert a'
dühösködő- félrebeszélés alatt könnyen felnyittatík a'
bekötött é r , 's nehezen állíLalhalik meg a' vérkiüresítes;
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a' halánték-ütérből való vérkiüresítést is hasonló okból
nem javasolhatjuk. Hasznos a5 lábon eret vágni, ha
az agy-gyúladás a' havi-tisztulásnak elnyomattatásából
származott. Általjában nem merünk egy fontnál több
vért egyszerre kiüresíteni. Minthogy pedig a' vérkiüresítésnek foganatja nem tsak a' kiüresített, vérnek mennyiségétől , lianem egyszersmind annak az agytól rövid
idő alatt való el vonattatásától is függ: hasznos a' főhez,
a'mint tsak lehet, közel eret vágni. Minél fogva, ha
egyszer , vagy a' Jelentéshez képest már kétszer is megvágattatott az ér, a' lenyírt főre, vagy a' nyaktőre 'sa'
fíilek megé, vagy pedig, ha a'testhez szokott órrvérfolyások' elnyomattatásából származott a' nyavalya, az
órr' szárnyai (órrczimpák) közé alkalmaztatnak a* piótzák,
- - A' küpölyözést azon izgatás miatt, mellyel okoz,
tsak az álmossággal öszvekülölt agy - gyúladáshan javasolhatjuk , a' midőn a', nyaktőre alkalmaztatván a' köpolyöjk, a' vérkiüresítésen kivül a' vérnek a' hör fe.ló
való vonaltatása is hasznos lehet. .
,
'

-

278. §.

Ámbár a' vérkiüresítések az agy-gyúladás'orvoslásában a' legfőbb szerek közül valók, azoktól még is egyedül
nem várhatjuk a' gyógyítást; melly okból szükséges más
orvosi szereket is használni, különösen hashajtókat, mellyek itt olly foganatnak, hogy némelly orvosoktól (noha
hibásan) elegendőknek tartatnak az agy-gyúladás' meggyógyítására. Azok kétféleképen lehetnek itt hasznosak,
midőn t. i. nem tsak a' nedveket vonják el a' főtől, hanem
egyszersmind elősegítvén a' béltsaLornának munkálkoddsát,'s a'talán jelenlévő tisztátalanságókat eltávoztatván,
az agy' véredénnyeinek felemelt izgathalóságoiat is antagonistice lealatsonyílják.' E' végre legalkalmatosabbak'
a' fiianna, a' Tamarinü,
a' közép sók, a'
Calomela
(XXV.) 's a' hánytató borkő (LIV.) kissebb adatokban,
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melly utóbbi ezen nyavalyában hasznosan izgatja a ' be«
lek idegeit, 's a' nedvek' mértékletes elválasztását fentartja ; lia mindazonáltal hányást okozna, akkor használását félbe kell hagyni. Az olvasztó szerek is hasznosak,
nevezetesen, a' tisztított
Salétrom,
a' Pitypang,
a'
Pérje főzet formában (III.), a 'fejetek,
az árpafÖzetek,
a' limonádé 's a' t. Ha be nem vehetné ezen szereket a'
beteg, akkor klisztir formában alkalmaztatnak dupla
adatokban; de külömben is hasznosak, sőt szükségesek
ezeiiä»nyavalyában a' klisztirek, kivált ha nyakas a'
székrekedés, a ' m i d ő n korpa-fűzeiből kevés etzettel,
sóval, és fa-ivagy lenmag-olajjal, vagy pedig hánytató
borkővel készítetik a' klisztir.
Az agy-gyúladásnnk. eloszlatását hathatósan' előmozdító külső szerekhez tartoznak a' főre alkalmaztatott
hideg párlatok, és különösen SCHMUKKER párlatja (L.V.)
Ezek által mérsékeltetik a' vérnek a' fő felé való torlódása, és szinte elvonattatik az agytól a' szerfelett való
meleg ; szükséges azokat éjjel nappal szünet nélkül a'
főre alkalmaztatni ('293. §.) Télen törött jég, vagy jéggel kevert viz használtatik. Ártalmasak mindazonáltal
ezen hideg párlatok, ha az agy-gyúladás a' főn lévő bőrkiütésnek elnyómattatásáhól származott, ha köszvényes,
vagy rheumaticuä állapot van jelen , 's ha a' beteg' fején
megjelenő izzad'ás által magát nyilvánzó krisis közelget;
el kell pedig a'páriátokat távoztatni, ha görtsös jelenségeket, rçszketést, nehéz lélegzetvételt, 's közönséges
hideget okoznak a' .bőrön. — Á' lábikrákra alkalmaz«
tatolt mustárkovászok , és a' lábvizek is felette hasznosak ; melly utóbbiakhoz, ha a' beteg' dühösködő állapotja
nem ellenzi, mustármag-por, só, vagy hamu adatik. Jeles ezen nyavalyában a' hideg-vízzel való megöntés.
279.
Az eddig ('275—278. §.): említetteken kivűl felette
szükséges az alkalmatos életmódnak elrendelése. Erre
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nézve a' közönséges gyúladás ellen való életrenden kivül,
itt különösen eltávoztassák a' külső ingereknek, ú. m,
, a' világosságnak , melegnek , zörgésnek ,, 's a' külömbféle
illatoknak befolyása ; a' beteg' szobája homályos , és
• minden nyughatatlankodástól Szabad legyen. Az elmének,
- és akaratnak betegesen megváltozott állapotjában nyája- *
san kell a' beteggel bánni, soha sem szabad megharagítani, sőL mindent el kell távoztatni, a' mi ó'tet indulatba
hozhatná; a' dühösködő beteget, ha el akarna illantam,
vagy a' körülötte lévőket meg akarná sérteni, őrzőji
megakadályoztassák akaratjának végrehajtásában, vagy
megkötözzék, olly módon mindazonáltal, hogy a' tagoknak erőszakos nyomattatása elkerültessék ; továbbá eltávoztassanak mind azon tárgyak, mellyekkel a' beteg
magának-vagy másnak árthatna, millyenek a' kések,
az üvegek 's a' t. A' szabad székkiüresítésnek fentartása
• felette szükséges. Végtére a' beteg' fejének Bánkosokkal
való feltámogatása, sőt annak ülve való lie.lyhezt.etése ,
és lószőr - vagy szalma - nem pedig tollas vánkosokon,
és ágyakban való fekvése elkerülhetetlenül megkívántatik,
280. §•

.

Az i d e g e s c h a r a c t e r Ű hidegleléssel járó agygyiíladásbnn kétféle állapotra kell figyelmezni, nevezetesen a' gyúladással járó Hideglelésnek ideges cbaractere
a' gyúlasztóból, vagy pedig az agy-gyúladás az ideg-hideglelés' lefolyásában fejtődött e ki"? A z e l s ő e s e t b e n , a' felemelt vagy lealatsonyított érzékenységhez,
és izgathatósdghoz képest, a' sokszor említett regulák
szerint történik az orvoslás , szemügybea
tartván a*
helybeli gyúladást. Ártalmasak ugyan itt a' közönséges
vérkiüresítések ; de hasznosak a' híves párlatok, 's nem
ritkán a' helybeli vérkiüresítések is piótzdk által. Küllőmben szükségesek külsőképen a' mustárkovászok, a'
hólyaghúzók a' lábikrákra, tzombokra, karokra, 's a>
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. nyaktőre alkalmaztatva'; belsőképen pedig ollv izgató
szerek , mellyek a' véredényekben való izgatást nem na.gyobbítjdk, Minél fogva jelesek a1 kappan'őr (főképen
lia tompaság, ós álmosság van jelen), a' hánytató borid
kissebb adatokban, a' kámfor magánosan , vagy Calomelával öszvekötve kis adatokban, a' pézsma,
a' hódú ny maudola-fejetben, az orvosigyohönhe's
a' t. Tsak
a'gyúladás'megválása után, 's ha a' vér nem tódul a'
fő felé, szabad az opiumot,
a' nagy érzékenység'/fontos fájdalmak', 's a' görtsök' esetében használni, — A'
m á s o d i k e s e t b e n a' kifejlődött agy-gyúladás' kútfejére kell munkálkodnunk, melly végre nem. ritkán
lesz szükség az eddig használt ösztönöző' orvosló módot
szűkebb határok közé venni, és helybéli vérkiüresítéseket használni.
« Ha az agy-gyúladáshoz r o t h a s z t ó c h a r acter
járul, a' helybeli orvoslás egyedül a' hideg párlatokban„ V a ' mustárkovásznak alkalmaztatásában helyhezletik;
egyéberánt pedig mind azok használtatnak, mellyek a'
rothasztó hideglelés' orvoslására javasoltattak ; ezekre
nézve mindazonáltalmegjegyezúk, hogy a' kén égényt, a'
kén égényes lelt , 's egyéb szeszes szereket el kell kerülni.
281.

,

Ha az agy-gyúladás más nyavalyákkal öszvekötve
fordul elő, szükség ugyan a' mellékes nyavalyákra figyelmezni, de még is, mindég a' fő nyavalya kíván különös
tekintetet; erre nézve midőn a' mellékes nyavalyákat
el akax-juk hárítani, azoknak az agy-gyúladáshoz való''
aránnyokat jól megfontoljuk, ne hogy ellenkező 's ártalmas orvoslásra vezettessünk. Nevezetesen, ha a'jelenlévő epés jelenségek a' májnak nyilvánvaló szenvedésére
mutatnak, ezt azok szerint kell orvosolni, mellyek az
epe - hideglelésnél mondattak; azomban a' -valóságos
epés, vagy más egyéb gyomor-Lisztátalanságoknak felfelé
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való igyekezetek' esetében nagy vigyázassál, 's tsak a'
szükséges v érkiür esi tés ek n ek előre botsátalások után szabad hányta tókat adni, külömben az agynak megrendítése, 's a' vérnek a' fő felé való nagyobb torlódása miatt
n a g y veszedelmet szülhetnek.
.

.'

' 282-

A' h a r m a d i k J e l e n t é s n e k teljesítéséhen a'
közönséges regulákat kell követni, szükséges tv i. az
eddig használt szereket.tovább folytatni , 's azoknak
adatjaival lassankint leszálni, A' kr. kiiiresítések is a'
közönséges regulák szerint igazgattatnak, figyelmezvén
különösen azokra, mellyekkel az agy-gyúladás tulajdonképen meg szokott válni.
,
283.
3

§.

A l á b a d o z á s n a k elősegítésében áz előrejárt h i deglelés' characterére való tekinteten kivül tudni k e l l ,
hogy mind azon befolyásoknak, mellyek az agyat izgathatnak , még hószszabb ideig távúi kell lenniek ; nem
szabad nevezetesen b o r t , pálinkát, 's egyéb szeszes italokat inni, az elmet megerőltetni, 3s tsak lassankint, és
nagy vigyáz ás mellett engedtetik meg a3 .betegnek a'
mértékletesen tápláló eledelek' használására való áltmenetel ; mert az agynak még jelenlévő gyengesége 's izgathatósága köhnyen viszszaesésre nyújthat alkalmatosságot.
Ha a3 fontos agy-gyúladnsnak orvoslására az anLiphlogisticus orvosló mód nagyobb kiterjedésben használtatott., az erőknek nyilván való lankadtsága marad
viszsza , melly magát a' testnek sápadt színe, szédelgés,
az érzékek' kábultsága, 's az elme' munkájínak t o m paságok által kíilömbözteti. A' nyavalya' illy maradékainak elhárításokra alkalmatos > és szoros életmód rendeltetik , ú. m. könnyen emészthető 's tápláló eledelek,
bor tsékély adatokban, mezei levegő, a' testnek mértékJ.
20
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letes mozgásai, a' léleknek nyugodalma, V az elme'
munkájinak távul léte. — Ezen gyúladásnak másféle kimeneteleire nézve keveset használhat - a' mesterség; ha
keresztül izzadást gyanítunk , hasznos lehet a'piros gyíiszil, a' Ccdomelával, (LVI.) vagy a' kappanőr' virágjai\
284. §.]

A' pálinkás italokkal való viszszaélésből származó,
és az egész testnek reszketésével járó agy-gyúladás' or- voslására nézve meg kell fontolni, valljon hidegleléssel
jár e a z , vagy nem? Ha hidegleléssel jár, antiphlogistice
orvosoltatik , mint egyéb gyúladások ; 's minthogy itt a'
gyomor, és az ehez közeliévé' dútzok (ganglía) beteges
állapotban vágynák, egyszersmind ezekre is kell munkálkodni , melly tzólra hasznosak a' kappanőr' virágjai,
a' Calomela,
a' hánytató borkő 's a' Jáláp gyökér.
Ha pedig nem jár ezen nyavalya hidegleléssel, melly
esetben teljes, és kemény, de lassúbb" az érverés * mint az
egészséges állapotban: a' vérnek a' fő felé való torlódását mértékletes vérkiüresítések 's hideg párlatok általkeli
elhárítani; de ha ezek után nem kövelkezik azonnal
jobbúlás : akkor az idegek' lealatsonyított tehetsége' felemelése végett hasznosak az orvosi gyökünké,
a'kappanőr' virágjai,
és a' gyökere, a' kámfor,
a' pézsma.
Újabb tapasztalások szerint felette ditsértelík. ezen nyavalyában az Opium.

Á' k i s d e d e k ' a g y - g y ú l a d á s á r ó 1 > és az
a g y.- v í z k ó r s á g r ó l ,
285.

Tulajdon minémüségü azon-agy-gyúladás , melly a*
kisdedeknél, életeknek első esz tend ej éktől fogva a' hatodikig , némellykor előbb, de később' ritkán szokott
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előfordulni (Encephalitis Infantum) , ' s mellynek leggyakoriabh kimenetele a' keresztül izzadás, és a'savós nedveknek az agy' gyomraiban való öszvegyülések, vagy is
az agy-vízkórság (hydrops cerebri, s. bydrencephalus Infantum). Ezen nyavalya ugyan közönségesen a-' víz-kórságok közé számláltatik, mi mégis itt adunk neki helyet,
mivel mindég gyúladással, vagy legalább gyúladáshoz
közelgető állapottal kezdődik , 's .főképen tsak akkor
lehet bizonyos gyógyítását várni, midőn még nem történt a' keresztül izzadott nedveknek az agy' gyomraiba
való ki Ön tőd esek.
286. §.
Az agy - vízkórságnak .lefolyásában négy időszakot
vehetni észre, „nevezetesen l . az előpostáknak (stádium
prodromörum), 2- a' gyúladásnak, vagy a' mívelő vértorlódásnak (st. inflammatorium), 3. a' keresztül izzadásnak (st, transsudationis, -és 4. a' szélütésnek az időszakaszát (st. paralyseos).
< - a) Az e l s ő i d ő s z art n a k jelenségeihez tartoznak;
á' kedvetlenség, az előbb kedvelt tárgyakra nem ügyelés,
az álmosság, nehéz felelés a' kérdésekre,'s a' nehéz, ésszinte
tántorgó járkálás; Ezek mellett nyughatatlan a' .beteg' álma , 's ebből több ízben felijed, és felébred, ba pedig álma
után felállított testei felemeltetik, elszédül, érzékei egy
kis időre eltompulnak, 's fejét nehezen tartván, ez vagy
előre , vagy hátra esik ; vizellete tsekélyebb mennyiségű,
zavaros, és fejéres salakot tesz l e ; érverése ugyan nem
számosabb, de némellykor kihagyó 5 székkiüresítése lomh a ; feje meleg, szája száraz , ételkivánása pedig sokszor
alig .van megsértve. Ezen időszakasz .eltart egy,két naptol
fogva két hétig, sokszor pedig alig vétetik észre, melly
esetben a' második időszak' jelenségeivel kezdődik a'
nyavalya.
b) A' m á s o d i k , Vagy cl. g y ú l a d á s 5 i d ő s z a k a s z á b a n nyilván való a' hideglelés, 'a az egész
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les! nok, de különösen a' íopek melegsége, és a' homlok,
körül való fájása ; továbbá a' beteg nyughatatlan, ' s
akaratja ellen is a' homlokához n y ú l ; szemeinek érzé-'
kenységek miatt kerüli a' világosságot ; szem fénnyé öszve
van húzva , 's tsak sötétes szobában nyitja fel szemeit,
mellyeket alvás közben sem'huny bo tökélletesen; felijed a' iegtsekéljfebb zörgésre; a' .halánték' literei erősen
vernek; az úrra ' viszketvén , azt állandóan dörgöli; szomjúsága nagy; jelen van a' hányásra való ingerlés, sőt
főképen ha felemeltetik a' feje, valóságos hányás is,
melly által előbb az elköltött eledel, . azután pedig sok
takony iiresíl.etik ki minden jobbulás nélkül ; székkiüresítése lombú, vúgy rekedt ; a' hasa fel van puffadva;
viisellete f sekély mennyiségű, és láng szinű ; ábrázatja fel
vau duzzadva 's halavány; a' beteg gyakorta fohászkodik , nyughatatlan, és ide 's tova hánykolódik; naponkint nagyobbodnak a' nyughatatlan álomból való felijedések, vagy pedig fog-tsikorgás, és inugrándozások szakasztják az álmot félbe; a' forróság nagyobbodik; az
érverés szapora, kemény, öszvelxuzott, 's nem ritkán félbehagyó ; gyakran mély álommal változó félrebeszélés
van jelen ; estve minden jelenségek fontosán nevekednek.
*—• Minthogy az előszámlált jelenségek számokra nézve
nagyőri változnak , a' nyavalyának megesmerésére szemügyre kell venni a' jelenlévő hideglelésnek állandóságát,
a' főfájást, az égető melegséget, a' szemeknek felemélt
érzékenységeket, a' tulajdon szorongattatást, és nyughatatlanságot, a' gyermeknek többszöri megijedését, 's fejének többszöri tapogatását; tohb esetekben a'kezeknek
a' tzomhok közé, vagy a' szemérem részekre valp helyheztetések tulajdon , és nevezetes. Ezen időszakasz'két,
négy , sőt hat napig is t a r t , 's ha a' gyúlásztó állapot,
alkalmatos orvoslás állal el nem oszlatta tván legnagyobb gradusára emelkedik, a' nyavalyának harmadik
időszakasza következik.
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c) A' k e r e s z t ü l i z z a d á s liauiar nevekedvén,
érzéketlenség j és kábultság által jeleli ki magát ;,az előbb
nyughatatlan gyermek ekkor nyugodalmasan fekszik ,
mihelyt pedig felemeltetik, vagy felúlLeLtelik, nyughatatlan, 's nein képes a' fejét fen tartani ; mély álomba
merülvén sokszor morogva félrebeszél; látó tehetsége
nem tsak meg van kiss.ebbedve, hanem tulajdonképeu
meg is van változva, nevezetesen ki lóvén a'szemfénnye
tágítva handzsán néz, o! tárgyakat vagy kettősen, vagy
más helyen látja, mintsem azok valósággal vaunak;
a' szemhéjjakat sokszor a' mennyire tsak lehet erőszakosan felnyitja, azután pedig a' szemeit azonnal behunnya, 's ezt több izbeu viszi végbe, a' mi nyilván
arra mutat, hogy elgyengült' látó tehetségét vizsgálja 's
próbálgatja: Ezen, és hasonló mozgások után fohászkodik, jajgat , 's megváltoztatja artz-vouásail. A' bőr
száraz , 's ijtt ott kevés izzadtság vétetik rajta észre j a'
vízellet tsekély mennyiségben , és sokszor a' beteg' tudta
nélkül üresítetik ki ; a' székkiüresítés ellenben nehéz,
sőt sokszor a' Calomelcû használLatása. után ösztönöző
klisztirek által is nehezen indílatik meg; ha pedig, a'
mi ritkább eset, hasmenés jelenik meg, cz fájdalmas,
és hasrágásokkal van öszvekötve ; a' kiüresített nedvek
vizesek , taknyosak, és zöldesek ; az érverés gyenge , és
rendetlen ; a' lassú lélegzetvétel többszöri fohászkodásokkal elegyítetik ; a' kilehelt levegő büdös, és rothadt
büzü ; az'álmos állapot, melly a' tesLet igen gyengíti,
lassankint hódulásha megy áltál, 's ekkor a' végtagokkal
való mozgások ritkábban történnek, és tsak fogtsikorgatások, fohászkodások , sohajlások, 's nyögszörgések vétetnek észre. A' beteg igen elsováuyodik. Ezetí időszakasz' vége felé, vagy a' negyediknek kezdete előtt a'
beteg, eszmélődése kevés órákra- víszszatérvén , az ágyban felül, rendesen Iát, némellvkor ételt, italt f s még 1
játék-eszközöket is k é r , sőt eszik, a v nélkül, hogy az (
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ételt kiokádná ; azomban a' nagy gyengeség által nem
sokára lefeküdni kénszeríteLvén, az előbb előszámlált
jelenségek viszsza térnek, mellyek ulánaunál előbb megjelenik a' negyedik időszakasz,, mennél nyilvánságosabb
volt a'betegnek színlelt jobbulása. Tart ezen időszakasz
10,-15 napig, 30ig ritkán.'.
cl) A' n e g y e d i k , vagy a' s z é l ü t é s ' i d ő s z a k a s z á n a k a'jelenségei az agy' tehetségének' elnyomatta*
tusára mutatnak. Ezekhez tartoznak: a' test' egyik oldalának szélütésés állapot j a ; a' rángaiódások 's görtsök
a' testnek bátra gÖrhülósével; a' szapora érverés ; a'főn
megjelenő bő'izzadás , 's annak.annál nagyobb'melegsége,
mennél hidegebbek a' testnek többi részei ; a' szinte formájából kivett ábrdZat' pirosságának balavány színre
való többszöri változása ; a' szemfénynek érzéketlenségé,
mig a' legnagyobb világosság eránt is; a' görtsösenreszkető. 's. kiálló szemgolyó; a' látásnak elenyészése ; a'
• szem' fehérlőiidrLydjábanlátható véres vonások; a' geriyforma molsokkal befedett szaryhártja (cornea) ; 's az
eddig gyenge volt hallásnak tökélletes elenyészése. Ezeken kivűl a' nyelés vagy, éppen lehetetlen, vagy tsak
nagy erőltetéssel megy végbe; a' szélű téscs kész reszket;
a' tsekély mennyiségű vizellet' kiiiresítése, a' beteg' akarat ja ellen történik ; az érverés kitsiny, igen szapora,'
leggyakrabban kihagyó , és rendetlen, végtére pedig alig
észrevehető; a' lélegzetvétel rövid, és hörgő; megdagad-,
nak a' lábak ; kissebbedik a' bőrnek melegsége ; a' szívverés
reszkető ; 's meghal a' beteg.
Ha ezen. előszámlált jelenségekre szorgalmatosan
ügyelünk, könnyen megfogjuk ezen fontos nyavalyát a'
giliszta - hidegleléstől, a' fogzdstólí's a' t. külömböztetni.
287.
Azokban, á' kik ezen nyavalyában haltak meg, bonIzolás által sárgás, híg, némellykor pedig enyves , geny-
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vagy téjforma nedvesség találtalik a' pókháló , és a' kemény hártya közt , de áegnagyobb mennyiségben az
agy' gyomraiban ; a' véredények vérrel teljesek ; az
agy pedig lágy.
288. §•

Ezen nyavalya, ha az első, és második időszakaszában'megesmertetik's alkalmatosan orvosollatik, e g é s z s é g g e l végződik, a' midőn kr. tünemények jelennek
meg, ynillyenck : a' 'közönséges páraforma 's enyhítő izzadás ; a' vizelletnek, meliyben felhőlske lebeg,-'s a'
setét zöldes széknek bő kiüresítése ; a' liidegleléses mozgásoknak engedése; a' főnek szabad állapotja; sokszor
veres kása himlők, máskor pedig számos kelések jelennek
meg a' bőrön, mellyek genyedésbe mennek által. — Nem
ritkán, a' halál eltávoztatása után is m á s n y a v a l y á k maradnak' viszsza, ú, m. vakság, sikctség, nyavalya-törés , féloldalas szélütésy ehi'onious vizkórság. —
• Ha elmulasztatik az alkalmatos orvoslás, a' h a l á l már
az első napokban következhetik, noha a' legalkalmatosahh orvoslás mellett is megjelenik a' nyavalyának ezen
• szerentsétlen kimenetele 18 napok alatt,.midőn t. i. a'
savós nedveknek elválasztások, 's azoknak az agy' gyomraiba való kiöntődések meg! nem gátoltalhaLik,
289. §.

Mivel a' kisdedeknél az agy többi orgánumaikhoz
képest igen nagy, és sok véredényekkel is h í r , nagy
azokban a' hajlandóság ezen n y a v a l y á r a , mellynek
elkészítő okai : a' taknyos testi xnéx'sóklet, melly a' gyermeki életkornak tulajdona; azon erőszakok, mellyek
talám a' szülés alatt a' főre munkálkodtak; az agynak
megrázattatása ; a' nyakas, és többszöri székx-ekedések;
• a' has' ürege' ox-ganmnainak , ú. xn. a' májnak, a' bélfodornak 's a" t. hoszszas nyavalyáji ; a' megromlott
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testeknek öszvegyülésck a' béllsa tornában ; a'. szeszes
italokkal, orvosságokkal, 's fűszerezett eledelekkel való '
visszaélés ; némelly bőrkiütéseknek ellenkező orvoslások;
a' fogzás ; á görtsös-köhögés ; 's, a' gilisztás nyavalya;
sőt van örökségi hajlandóság is ezen nyavalyára, "mert
észrevétetett némelly famíliákban, hogy gyermekeik bizonyos kort érvéti, ezen nyavalyába estek , és meghaltak.
— Ezen elrendelő okok közül némellyek, hószszabb ideig
tartott munkálkodások után, i n d í t ó o k o k k á is válhatnak , mellyekhez tartoznak különösen : a'főnek meghíítése, a' hajaknak vigyázatlan lenyíratlatások ; az agynak
— magasabb helyről való ugrás vagy esés, a' • böltsőnek
erősebb mozgásai, artzúl tsapások, főre állás, 's más
egyéb mozgások által történt -— megvdzattatása ; a' nap'
súgdrainak behatások a' mezítelen főve; a' kosznak, ótvarnak, 's egyéb chronicus bőrkiütéseknek hírtelen elszárítatdiok ; á fülekből való folyásoknak korán való megdllí- •
tatások ; a' hasmenésnek ; és vérhasnak hirtelen elnyomattatása; a' veres himlőnek, skárlátnak, himlőnek,
Vagy orháutznuk a' bőrről való eltűnése által okoztatott
leiételek ; a' körül lévő orgánumok' gyúladdsainak az
agyra való terjedések ; 's végre az
ópiummalnadragulyával 's az agyra munkálkodó egyél) orvosságokkal
Való viszszaélés.
Mind ezek által az agynak, 's különösen a'.pokhálóhártya' hajszáledénnyeinek élőtehetségek felemeltetvén,
vagy egyedül rnívelő vértorlódds , vagy valóságos gyúladás okoztatik, melly mind allyazatjának természete,
mind pedig a' jelenlévő beteges hajlandóság miatt, keresztül izzadással végződik. — Hogy a'mai időben gyakrabban vétetik az agy-gyúladás észre a' kisdedekben,
mint ez előtt, azt részszerint a' főn megjelenni szokott
kiütések' szorgalmatos, de meggondolatlan' kiszárításának , részszerint pedig ezen nyavalya' tökélletesebí megesmerésének tulaj doni Ihatni.
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Felette veszedelmes a' kisdedek' agy-gyúladása, és az
ebből származott agy-vízkórság , 's tsak akkor bizonyos a'
betegnek helyre állításáról való reménység, ha a' nyavalya
első vagy második időszakaszában van, midőn t. i.'még
lehetséges a' gyúladás' eloszlatása, 's ineggátoltatbatik
annak szomorú kimenetele , a' keresztül izzadás. Mihely t
ennek jelei nyílvdnozzák magokat, azonnal kétséges az
előremondás; mert ha a' harmadik időszakasz' megjelenése után elldvoztathatik is a' halálos veszedelem, méltán lehet az (288. §.) említett beteges kimenetélektől félni.
Nagyobb a' veszedelem a' bővérű, és izmos, mint
a' gyengébb betegeknél: mert azokban sebesen egymás után
fejtődnek ki a'nyavalya'időszakjai, 'saltaljában az egész
nyavalya sebesen folyik le.
•Ha ezen nyavalya következtetett-, vagy más nyavalyákkal van pszveszőve , tsaknem mindég halálos, bár
a' legalkabnatosabb orvoslás használtassék. is az-első időszakaszban.
Kedvező jel az, ha a' gyúladás' jelenségei, az első
vagy második időszak' lefolyása alatt, az orvosságok'
használtalása után- enyhülnek, vagy tökélletesen elenyésznek ; ha azok k é t , vagy húrom nap múlva viszsza nem
térnek, legjobb reménységgel lehet várni a' jobbulást•
ellenkező esetben közönségesen meghal a' heteg.
Az, első, de különösen a' második időszakaszban
megjelenő közönséges páraforma izzadás, és egynehány
órákig tartó'nyugodalmas álom 'jobbulást jövendölnek.
A' hashajtó szereknek foganatlansdgok a' nyavalya'
fontosságának nagy gradusára mutat; azért kedvező az
előremondás, ba a' tsekélyebb mértékben használt, ' s a '
gyengébb hashajtó szerekre székkiíiresílések következnek,
>s ha. egyszersmind a' vizellet is bővebben uresítetik ki.
. Ha a' használt orvosságokra jobbulás következik,
abba ne bízzék az orvos tökélletesen ; mert tsak akkor
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testeknek öszvegyülésck a' béllsa tornában ; a'. szeszes
italokkal, orvosságokkal, 's fűszerezett eledelekkel való '
visszaélés ; némelly bőrkiütéseknek ellenkező orvoslások;
a' fogzás ; á görtsös-köhögés ; 's, a' gilisztás nyavalya;
sőt van örökségi hajlandóság is ezen nyavalyára, "mert
észrevétetett némelly famíliákban, hogy gyermekeik bizonyos kort érvéti, ezen nyavalyába estek , és meghaltak.
— Ezen elrendelő okok közül némellyek, hószszabb ideig
tartott munkálkodások után, i n d í t ó o k o k k á is válhatnak , mellyekhez tartoznak különösen : a'főnek meghíítése, a' hajaknak vigyázatlan lenyíratlatások ; az agynak
— magasabb helyről való ugrás vagy esés, a' • böltsőnek
erősebb mozgásai, artzúl tsapások, főre állás, 's más
egyéb mozgások által történt -— megvdzattatása ; a' nap'
súgdrainak behatások a' mezítelen főve; a' kosznak, ótvarnak, 's egyéb chronicus bőrkiütéseknek hírtelen elszárítatdiok ; á fülekből való folyásoknak korán való megdllí- •
tatások ; a' hasmenésnek ; és vérhasnak hirtelen elnyomattatása; a' veres himlőnek, skárlátnak, himlőnek,
Vagy orháutznuk a' bőrről való eltűnése által okoztatott
leiételek ; a' körül lévő orgánumok' gyúladdsainak az
agyra való terjedések ; 's végre az
ópiummalnadragulyával 's az agyra munkálkodó egyél) orvosságokkal
Való viszszaélés.
Mind ezek által az agynak, 's különösen a'.pokhálóhártya' hajszáledénnyeinek élőtehetségek felemeltetvén,
vagy egyedül rnívelő vértorlódds , vagy valóságos gyúladás okoztatik, melly mind allyazatjának természete,
mind pedig a' jelenlévő beteges hajlandóság miatt, keresztül izzadással végződik. — Hogy a'mai időben gyakrabban vétetik az agy-gyúladás észre a' kisdedekben,
mint ez előtt, azt részszerint a' főn megjelenni szokott
kiütések' szorgalmatos, de meggondolatlan' kiszárításának , részszerint pedig ezen nyavalya' tökélletesebí megesmerésének tulaj doni Ihatni.
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290.

'

Felette veszedelmes a' kisdedek' agy-gyúladása, és az
ebből származott agy-vízkórság , 's tsak akkor bizonyos a'
betegnek helyre állításáról való reménység, ha a' nyavalya
első vagy második időszakaszában van, midőn t. i.'még
lehetséges a' gyúladás' eloszlatása, 's ineggátoltatbatik
annak szomorú kimenetele , a' keresztül izzadás. Mihely t
ennek jelei nyílvdnozzák magokat, azonnal kétséges az
előremondás; mert ha a' harmadik időszakasz' megjelenése után elldvoztathatik is a' halálos veszedelem, méltán lehet az (288. §.) említett beteges kimenetélektől félni.
Nagyobb a' veszedelem a' bővérű, és izmos, mint
a' gyengébb betegeknél: mert azokban sebesen egymás után
fejtődnek ki a'nyavalya'időszakjai, 'saltaljában az egész
nyavalya sebesen folyik le.
•Ha ezen nyavalya következtetett-, vagy más nyavalyákkal van pszveszőve , tsaknem mindég halálos, bár
a' legalkabnatosabb orvoslás használtassék. is az-első időszakaszban.
Kedvező jel az, ha a' gyúladás' jelenségei, az első
vagy második időszak' lefolyása alatt, az orvosságok'
használtalása után- enyhülnek, vagy tökélletesen elenyésznek ; ha azok k é t , vagy húrom nap múlva viszsza nem
térnek, legjobb reménységgel lehet várni a' jobbulást•
ellenkező esetben közönségesen meghal a' heteg.
Az, első, de különösen a' második időszakaszban
megjelenő közönséges páraforma izzadás, és egynehány
órákig tartó'nyugodalmas álom 'jobbulást jövendölnek.
A' hashajtó szereknek foganatlansdgok a' nyavalya'
fontosságának nagy gradusára mutat; azért kedvező az
előremondás, ba a' tsekélyebb mértékben használt, ' s a '
gyengébb hashajtó szerekre székkiíiresílések következnek,
>s ha. egyszersmind a' vizellet is bővebben uresítetik ki.
. Ha a' használt orvosságokra jobbulás következik,
abba ne bízzék az orvos tökélletesen ; mert tsak akkor
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ígérheti a' betegnek felgyógyulását, midőn a' jobbulás
hoszszabb ideig eltart.
Ritkák azon esetek, mellyekben a' volt reménység
ellen, a' természet' tehetsége által az .órron, füleken, és
szemeken üresítettek volna ki az agyban öszvegyíüt savós
nedvek, à' betegnek tökélletes felgyógyulásával.
291. §.

Minthogy igen veszedelmes ezen nyavalya: el kell.
'ennek kifejlődését kerülni, a' mi végbe vitetik azon
befolyásoknak eltávoztatása által, mellyek vérLorlódást a'
fő felé 's agy-gyúladást okozjiatnak. Ennél fogva nem
szabad a' kigó'zölgést, 's a'bőrkiütésekét hirtelen elnyomn i , a' hoszszabb ideig; tartó hasmenést, és fekélyeket
hamar gyógyítani , 's a' .bódító szerekkel vilzszaélni. Nevezetes továbbá a' gyermek' fejére való gondviselés ; azért mindég szükséges azt egy kévéssé magasabban lielyheztelni., 's a' külső erőszakok ellen megőrizni, továbbá
a' böltső' erősebb mozgatását megtiltani, 's a' gyermeknek mértékletes melegségü szobáját az erősebb illatú testektől 's a' dohány füsttől megóvni; ne légyen a' kisded
igen világos, vagy megvilágosított szobában, és szorgalmatosan elkerültessék a' nap' sugárainuk a' fejére való
hatások ; ha a' fogzás' idejében állandóan megpirosodik az
ábrúzat, a' fülek megé piotzákat, a' lábikrákra pedig
mustárkovászokat kell alkalmaztatni ; végre a' chronicus
bőrkiütéseket, és fekélyeket nagy vigyázással kell orvosolni 's a't. Mindezek annál, szükségesebbek, mennél
nagyobb a' kisdedekben a' hajlandóság ezen nyavalyára,
mellyeken kivűl az örökségi hajlandóság' esetéhen felette
hasznosak a' gyermek' karjain Boroszlány
héj, vagy
A u t e n r í t h' kenetje által előhozatott fekélyek is , különösen azon korban* meliyben a' kisdednek taláinraár
jneg is halt testvéreiben kifej tpdött ezen nyavalya.
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292.

Ha már elkezdődött a'nyavalya, annak o r v ' o s l á s a
végett üszve kell kötni az indító okoknak, és az ártalmas befolyásoknak eltávoztatását a* nyavalya' alkalmatos orvoslásával. így az indító okokra nézve p. o. ha a'
kosz hirtelen elszdrítatott, vastag posztó (ílanell) alkalmaztassák a' főre, a' mi által a' bőrkiütés sokszor negy
vagy öt nap múlva ismét megjelenik 's'a* t. De g y ikrán
igen keveset munkálkodhatunk, az első Jelentésnek beteljesítésére , minthogy az indító okok leggyakrabban túl
vannak a' mesterség' hatái-jain, vagy pedig már megszűntek munkálkodni. — Az ártalmas befolyások' eltávoztatására nézve megkívántatik, hogj» a' betegnek mind
teste j mind lelke nyugodalomban legyen , 's egy kévéssé
felemelt fejjel vizerányos helyheztetésben feküdjék ; ha
lehetséges, az ágynak szélei vánko.jpkkal takartassanak
he , ne hogy a' beteg magát az ide 's oda való hánykolódása által megsértse ; a' nagy világosság, a' zörgés,
's a' szeszes italok távul legyenek; a' kedvetlen lelkiindúlatok f e i n e gerjesztessenek ; 'sisak ollyanokkal társalkodjék a' beteg, a' kik egészséges létében is kedvesek
voltak előtte,

293. §.
Magának a' nyavalyának gyógyítására olly orvosló
mód jelentetik, melly által a' nedvek a' véredényeknek 's az idegeknek izgatása nélkül elvonattatnak az agytól, t. i. a' gyúladás ellen való orvosló mód, melly a'
nyavalyának első szakaszában i s , annál inkább pedig a'
másodikban, midőn a' gyúladás már nyilván való, sürgetőképen jelentetik. Felette hasznosak , sőt szükségesek
ezen tzélból a' vérkiüresítések, mellyek 'által kissebbítetvén a' vérnek mennyisége, meggátoltathatik a' gyúladásnak tökéilet es kífejtődése ; elkerülhetetlenek pedig
azok, ha már kifejlődött a' gyúladás, 's el akarjuk ke-
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ríílni annak szcrcntséllen kimenetelét: A' betegnek külömbféle életkorához, testalkotásához ,és a'talám ezelőtt
kiállótt gyepgító' nyavalyához képest, külömbféle mennyiségben iiresítetik ki a' vér. Minél fogva ha ninlsevi
még hét hónapos a' gyermek, de külömbeu izmos, 2
3 , 's legfeljebb 4 piólzát lehet alkalmaztatni, az az két
Vritziára való vért lehet kiüresíteni; a- 7—12 hpuppos
gyermeknél 5 , a' kél,, lidrom, vagy négy esztendőseknél pedig 8 piótzat alkalmaztatunk. Mennél rövidebb idő alatt, 's mennél sebesebben történik a' vérküiresítés, annál hasznosabb. Tétetnek pedig a' pióLzák a'
halántékokra, vagy a'fülek megé. Azomhau jelen legyen
az orvos a' vérkiüresítéskor : mert ha az alatt az érvéré-,
sére nézve semmi változás sem vétetik észre, több vért
szükség kiüresíteni, mint előbb feltette magában az or-,
, vos, — A' vérkíüresítéseken kívül a' hideg párlatoknak
a' fűre vpló alkalmaztatások ezen nyavalyában felese
hasznos, sőt VOGEL S. állításánál fogva ( HUFFEIANDS
Journal der practisclien Heilkunde, 1826. achtes Stück)
égy beteg sem halhat meg ezen nyavalyában , lia; azok
alkalmatosan, és jókor h a s z n á l t a t n a k ' s ha esmerctlcu,
és el nem hárítható idegen befolyások a' nyavalyával
öszve nem'köttetnek , vagy a'párlatok'alkalmaztatásával
nem ellenkeznek. A' hajak lény irattatások, és a' talám
jelen lévő-izzadtságUak letüriilletése u t á n , Öszyehajtott
kendő, vagy nagy szivals hideg, vagy jeges vizbe, vagy
SCXIMUKKER párlatj ára szolgáló végilékbe (278.
mártatik, előbb kitsavartatik , és a' homloktól kezdve a'
nyaktőig az egész főre tétetik ; mihelyt pedig megmelegedik, más és a' hideg vizbén készen tartatott kendövei
folyvást változta lik / a' kendőnek rnegmelegedése eleinte
rövid idő inul va, a'nyavalyának kissebbedóse után pedig
későbben vétetik észre. A' hideg párlatok alkalmaztatása'
idejére nézve alig lehet bizonyos határt szabni, éjjel 's
nappal kell azt folytatni, addig míg a' beteg feje nehéz, és
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meleg, és az abban közönségesen jelenlévő kopogás elt a r t , a' mi némellykor a' 8dik, l4dik napra terjed ; mig
állandóan kissebednek a' jelenségek, 's enged a' nyavalya. Könnyen értetik, hogy a' szükséges vérkiüresítéseket előre kell botsátani. — Kétséges foganatúak itt a'
lágymeleg ferdők, és a' hideg vízzel való megöntések. —
A' lágy meleg lábvizek , sóval vagy mus tár mag- porral
keverve, úgy szinte a' lábikrákra tétetett, 's vízből,
lisztből, és kevés etzetből készített kásák is hathatósan
elősegítik a' vérnek az agytól való elvonatta tását, főképen, ha. a' hideg viznek a' főre való alkalmaztatásával
együtt használtatnak. Az egész ferdők ártalmasak, Hasznos foganatnak a5 nyak tőre, lábikrákra 's károkra alkalmaztatott mustárkovászok , továbbá az A u t e n r i e t h '
kenetnének, 's a' higányos kenetnek a' nyaktőbe, 's a' hátgerintzbe való dörgöltetése, melly utóbbiak mindazonáltal
ezen sebes lefolyású nyavalyában igen lassan munkálkodnak! A' klisztirek' alkalmaztatását sem kell elmulasztani,
mellyek itt szélfi'i-vkág-íorvóza tból/etzettel, kevés sóval,
és olajjal készítetnek,
. 1
, '
Ezek mind az első, mind a' második időszakaszban
használtatnak azon megjegyzéssel, hogy a' vérkiüresítések nagyobb mértékben történnek, ha már nyilván
való az agy-gyúladás.
. . • • ' • '

'

294-

A' belső szerek közül nevezetes a' Salétrom, ; és
különösen a' Calomela, melly a' nyavalyának első időszakaszában kissebb, a' másodikban pedig nagyobb mértékben adatik, 's nevezetesen a' betegnek életkorához,
testalkotásához, 's a' nyavalya' gra dúsához képest« egy
napra 2 grántól fogva 10 grdn/g reudelteLik , 's melly
nem tsak a' vérnek sikerességét (plasLicitas) megjohhítja,
és a' heszívó edények' munkálkodását előmozdítja ; hanem egyszersmind, elhatározván a' béltsatornát a' takony-
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tiak bővebb elválasztására, 's a' bővebb székki ikresítésekre
kissebbíLi az agynak életteljét, 's hathatósan mivel a'
gyúladás' eloszlatására is ; ha pedig nehezebben, okozna
székkiüresítéseket, egynehány grdn Rhabarb arával, vagy
Jáláppal leliet öszvekötni. A' Calomelát, ha naponkint
liárom vagy négy székkiüresítést okozott is , addig folyt a t j u k , míg h a t , vagy hét napig el nem tartott a' jobhulás.-Italul közönséges vizet, ha pedig hasrágások volnának jelen, nyálkás fűzeteket adunk..
295. §.

A' keresztül izzadás' jelenlétében ugyan nehéz a'
nyavalya' gyógyítása ; mivel mindazonáltal az orvos soha
petn határozhatja meg bizonyosan, vallyon sok vagy kevés nedvek vannak e az agyban : a' jelentett szereknek
további használtatásokra ezen időszakaszban is köteleztetik. Minél fogva, ha a' gyúladásnak jelenségei nyilvánságosak, a' Calomélával
a' piros gyüszü köttetik
öszve, a'hideg párlatok helyett pedig száraz vastag posztót
teszünk a' főre. A' piros gyüszü/iek egy grdnjából
vagy I részt adunk a' betegnek minden harmadik , vagy
negyedik órában ; felesleges említeni, hogy ezen orvosságot a' kisdedeknek nagy vigyázással kell adni. A' kiöntetett savós nedvek' elhárítására nem kiilömben hasznosak a'hólyaghúzók, a' kappanor virágok,
az Iglitz
gyökér (radix ononidis spinosae) valamint egyéb izgató ,
's az idegekre mívelő • szerek is , ha folyamatját elvégezvén a' gyúladás , gyengeség , és ideges character fejtődik ki.
< A' negyedik időszakaszban ugyan lehetetlen á' gyógyíLás; mivel azomhan nehéz az időszakok' határjait általjában meghatározni, azért az előbb említett szereket
folytatni kell.
296.

. .'

Minekutánna a' gyúladás alkalmatos orvoslás által
elhárítatott, sőt a' betegesen oszvegyült savós nedvek az
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agy gyomraiból is kiüresítettek, a' l á b a d o z á s ' előmozdítására, az ártalmas befolyások' eltávoztatásán kivíil
szükséges lészen a' szabad székkiüresítésnek, klisztirek,
és. Rhabarbara
által való fentartása. Ha a' lábadozó naponkint lágy melegen feresztetik, a' szabad levegőre
többször kivitettetik, 's ha könnyen emészthető, és jól
tápláló eledelek ad'atnak neki, ritkán lesznek szükségesek az" erősítő-orvosságok.

2.

A' gerintzagy - gyúladásról.
297. §.

Valamint nehéz az agy-gyúladást, az agy-hártyák'
gyulladásától megkü-lömböztetni ; éppen úgy nintsenek
bizonyos jeleink , mellyek által a' gerinlzagy-gyúladást
a' gerintzagy-hártyák' gyúladásától megkülömböztetbétnénk. Azért is ge ri n tza gy-gy ú la d ás n a k (Myelitis, Spinitis,
Rachialgitis) azon nyavalyát nevezzük, méllyben yagy
maga a' gerintzagy, vagy annak bártydji gyulladásban
széfivednek. Ezén nyavalya' tökélletes megesmerésére
tsak az újabb időkben fordítottak az orvosok nagyobb
figyelmetességet, nolia bizonyos , bogy sok chronicus
nyavalyáknak kútfejek a' chronicus gerintzagy - gyúladás ; — nemritkán a' beteg' hátán előforduló fájdalmak
e'féle gyúladáson épülnek.
298, §.
Ezen nyavalyának ni egesmer te tő jeleihez tartozandó
a' gerintz tsatornának valamellyik helyén mélyen h e l y hezletett, égető , és állandó fájdalom, melly némellykor
tsekély, 's tsak feszésségnek érzése által nyilvánozza
magát, máskor pedig irtóztató ege Lő, 's a' gerin lz-osz-.
lopnak legtsekélyebh mozgásaira , nem pedig a' külső
nyomásra, nagyobbodó ; ugyan, azért a' betegnek tsak
meredt, és egyenes helyhezLetést enged, és majd egy
pontra van haíározya,.majd pedig a' gerintznek nagyobb

•320
részére "elterjed; továbbá a' beteg a' gerinlznek folyam a t á b a n valamelly belső melegségnek, vagy hangyamászkálásnak, vagy pedig, zsibhaddsnak »érzését tapasztalja, szorongatta tik, és hideg izzadás att ki a' testén;
a' hideglelés kitáiny, kemény, szapora, és rendetlen
érverés dlLal jeleli ki magát. Ezen nyavalya' formájakü- ,
lömbféle a' gyúladás' helyénekkülömbféleségéhez képest,
nevezetesen : ha közéi van a' gyúladás az agyhoz, félrebeszélés van jelen ; a' n y a k - , és hátgerintzek körül lévő
gyúladás t a ' nyaknak fájdalmas merevedtsége , fájdalmas
nyelés , és beszélés, a' megfuladdßhoz közelgető nehéz
lélegzetvétel, nagy szomjúság, vagy a5 víztől való irtózás,
's a' felső végeknek, főképen az ú j jaknak széliitéses dllapotjok bélyegzik. — Midőn a' gyúladás ' a' hasgefintzek
körűi v a n , akkor az alsó végeknek nehéz mozgások, sőt
széliitéses állapotjok van jelen," a' szék-, és vizelletkiíi*
resíLés vagy meg vaií rekedve, vagy pedig a' beteg'
tudta 's akaratja nélkül történik.
' 299. §.

Nem olly sebes a' gerintzagy -'gyúladás' lefolyása,
mint az agy-gyúladásé. Szerentsés környülállások közt
a ' 7 d i k , 9 d i k , I l d i k , vagy l4dik napon e g é s z s é g - •
g e l végződik, kr. izzadások, vizeilés, és a' nádrából
vagy az. aranyérből való vérfolyás alatt. Nem ritkán
cbronicussá válik, vagy pedig keresztül izzadással, és
gerintzagy-vízkórság'gal, genyedéssel vagy megkeményedéssel végződik, melly ékből származik a' végeknek szélütése , a' gerintzeknek megfenésedése, a' geriritz - sorvadás, a'gerinlz' meggörbülése, a' végeknek elszáradása, '
a' sorvasztó hideglelés's a' t. — A' h a l á l t a' fene 's
az említett viszszamaradó nyavalyák okoszhatják.
•

3001 § .

Nem bizonyos, miben álljon a' hajlandóság ezen
gyúladásra. Némellyeknek vélekedések szerint nevezetes.
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befolyása van ezen nyavalya' clőhozására az önfertőzletésnek, 's a' közösüléssel váló viszszaélésnek.
I n d í t ó o k a i : a'gerintz-oszlopra mivelő külső
erőszakok, a' gerintzekre való ütések vagy esések, azoknak kifitzamodásaik vagy töréseik, a' gerintzagynak a'
seggre esés által történt megrázatlatása , a' búja-dögös,
és mirigyes bajok , a' chronicus bőrkiütéseknek, 's a' testhez szokott folyásoknak tílnyomattatások áltál történt
letételek, végre az agy-gyúladásnak a'gerintz-agyra való
kiterjedése.
301.

,

Áltáljában nem olly veszedelmes ezefi nyavalya,
mint az agy-gyúladás ; azomban az E l ő r e m o n d á s
mindég az indító okok' minémüségélől 's egyéb előremondási pontoktól függ.Mindég, halálos ezen nyavalya , ha valamelly gerintznek töréséből származik.
302. §.

Alig kiilömbözik a' g e r i n L'z a g y - g y ál a d á s ' o r v o.s lá s a
az agy-gyúladásélól. Mindenek előtt a' még jelenlévő 's
eltávoztatható indíLó okokat kell elmellőzni ; ha pedig
esmereLlenek , vagy már eltávoztattak azok, a' gyúladás'
eloszlatása végett azonnal a' gyúladás ellen való Orvosló
módot használjuk. Minél fogva többszöri érvágások , a'
gerintzoszlop' lefolyása szerint, vagy a' végbél' nyilasa körül alkalmaztatandópiótzák , hideg párlatok, hivesítő, és hashajtó orvosságok; lágyító 's olajjal készített klisztirek, láb vizek , f e r d ő k , az alsó végekre tétetett mustárkovászok, és hólyaghúzók, a'testnek vizerányos, és nyugodalmas belyheztetése , 's az alkalmatos
gyúladás, ellen való életmód lesznek szükségesek. — A'
viszszanyomattatott bőrkiütések' helyre állítására hasznos
a' bőrnek izgattatása. — A5 chronicus gerintzagy-gyúla»
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dásban hasznos foganatúak az A u t e n r i l h' kenetjének
a' gerintz-oszlop'lefolyása szerint valóbedörgöltetése,'s
•a" hólyaghúzók'darabotskdj inak egyenkint valóalkalmaá• tatások, belsőképen pedig a' kappanőr'
virágjai,
303.
A ' m egv'á l á s n a k 's a' l d h a d o z á s n a k ve- '
zérlcse a' közönséges regulák szerint vitetik végbe.

3. A' Fül - gyúladás'ról.
304.

.

A' Fül-gyúladás (Otitis) a' fülnek vagy külső vagy
belső részeit érdekli. A' k ü l s ő fül-gyúladás (otitís
externa) a' gyúladásnak közönséges jelenségei által nyilván
kijeleli magát. —: A' b e l s ő fül-gyúladás (olitis interna)
a' dobnak 's a' belső halljáratnak savós, ós rostos hórtyájihan helyheztetik, 's a* következendő jelenségekből esmerLetikmeg: Az egyik , vagy mind a'két fülnek belsejében
mélyen helyliezLetett állandó , égető, metsző, 's nem
engedő fájdalom van jelen, melly tsak a' külső zörgésre,
nem pedig a' kiilsű ' fülnek nyomattatásáfa nagyobbodik;
ha a' nyavalya a' külső fülre ki nem terjed , külsőképen
a' gyúladásnak semmi jelei sem vétetnek észre; a' hallás
igen éles , és érzékeny , azért is szüntelen való tsengésnek érzése van jelen , vagy pedig ellenben igen totópa
az, ha a' gyúladás az Eustachi kűrijébe is' elterjed, 's
akkor a' rágás, és nyelés meg van akadályoztatva;' továbbá a' beteg fül' oldalán lévő szem jz egyetértés'
következéséhen veres, és könyezik ; a' nyavalyának nagyobb- gradusában az agy-hártyák izgató állapotba hozaltatván álmatlanság > főfájás, félrebeszélés , álmosság, 's
rángatódások, vagy is az agy-gyúladás' jelei fejtődnek
ki. Egyéberánt a' gyúladás' gradusához képest más jelenségek is járulnak hozzá, ú. n v az• ábrázaInak veressége,
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és felduzzadása, az egész testnek melegsége , szorongattatás , fontos hideglelés, mellyet szapora, kfemény, és
öszvehuzott pulsus béllyegez, 's a' t.
303. J .
Felette sehes a' 1 e f o 1 y á s a ezen gyúladásnak , főképen ha egyszersmind az agy is szenved / midőn már
5 , vagy 7 nap múlva megválik, a' nyavalya ; mértékletesei)!) gradusában 14 napra is terjed tartása ; —tökélletlen eloszlatása' esetében pedig sokszor chronicussá válik.
306. S.

Külömbféle ezen gyúladás a1 vele. járó hideglelésnek ch a r a e t e r éli e z képest. E r e d e t é r e nézve
lehet eredeti-vagy j elbeli, m élly utóbbihoz tartozik az.,
melly a' köszvénynek,- bújadögnek, a' mirigyes nyavalyának's a ' t . jelensége. A11 y a z a t, j á r a nézve pedig lehet rheumatica, vagy katarrhalis indulatú; azt
a' kóborló, súlyos*, szúró, és hirtelen megjelenő f á j dalomból, emezt pedig a' vele együtt jelenlévő náLhából,
köhögésből, 's a' fülnek gyenge zúgásából estnei;heLni meg.
307. $<
A* gyúladás, alkalmatos orvoslással, 's kedvező
környülállások közt eloszla Hatván, e g é s z s é g g e l végződik , midőn a' beteges jelenségek lassankint enyhülvén,
egyszersmind a' fülből 's az Eustach' .kürtjéből is savós
nedvesség üressítetik k i , a' hideglelés' részéről pedig kr:
izzadás, vizeilés, és órrvérfolyás jelenik meg.*— Ezen
gyúladás sokszor g e n y e d é s s e l végződik, a' mit gyaníthatni , ha a' már kissebbedett fájdalom újonnan, és
váratlanul nagyobbodik, ha a' fő' nehézségének / a' fül'
belsejében pedig valamelly melegségnek, teljességnek , -feszítésnek , és kopogásnak érzése, 's a' genyödéses hideglelésnek jelenségei vannak jelen, Némellykor a'1 külső
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halijára t o n , vagy az En stach' kürtjén keresztül készít
magának'a' geny ú t a t , és szerentséscn kiüresítetik; fie
legtöhh esetekben az hószszabb ideig viszszamaradván,
állandó fülzúgást, nehéz hallást vagy siketséget, 's újonnan gyúladdst, sőt tsont-fenét, és tsöves fekélyeket is
okoz; melly utóbbi esetben setét barna, vagy fekete
büdös nedvesség folyik ki a' lialltsontotskákkal együtt.
Az is megtörténik , hogy a' genyedés , az agyba útat készítvén magának, irtóztató főfájásokat, szélütéseket,
rángatódásokat, gutaütést, és halált okoz. — Ezeken
kivül a' fiil-gyúladdsok után m e g k c m é n y e d é s e k ,
é s ' m e g v a s t a g o d á s o k , a'tfúT részeinek ö s z v e n öV é s e i , a' hallidegeknek széliitéses állapotja, 's valamelly savós nedvességnek keresztül izzadása maradnák
viszsza, mellyeknek következések a' gyógyíthatatlan nehéz hallás, vagy a' tökéllctes siketség.
H a l á l t a' fül-gyiíladás közvctetlenűl nem okoz;
hanem a' hozzá járuló agy-gyúladás, a'chronicus fékélyedós, 's a' genynek a' koponyába való kiöntődése által
közbevetőleg következhetik az.
308. §.

A fiil-gyúladásra való h a j l a n d ó s á g a ' fülek'
nagyobb érzékenységén épül, a' mi a' gyermekekben,
és olly emberekben vétetik észre , a' kik igen gondosan
tisztogatják; füleiket. .
I n d í t ó o k o k ú l szolgálnak: a' füleknek megsértése,'sebek, ütések, 's arlzúl tsapások által ; a' fülbe
. hozattatott idegen testek; millyenek a' bab, bors, Iseresnyeszem, 's némelly férgek, nevezetesen a' méh;
halha, légy , mellyek nagyságok , mozgások, és szúrások
által izgatást okoznak; indító okokúl "szolgálnak továbbá,
a' megkeményedett, és megélesedett fülsár (cernmeu);
Y íülkanalatskákuak gyakori haszndltalása ; a' meleg,es
•éles nedvek' befetskendezése ; némelly éles testeknek,
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mint p. o, a' kámfornak, a' fülekbe való dugattatása; a'
lepárolt olajoknak bétsepeg-tetése ; az eró's hangok ; a'
sokáig tartott fül-folyásoknak hirtelen elnyomattaíások;
végre a' fülnek főképen húzó levegő által történt hirtelen meghűtése. Sokszor jelensége ezen nyavalya a'
torok-gyúladásnak, az ábrázat-orbántznak, à'nehéz fog- "
jövésnek, a' köszvénynek, a' búja-dögnek, 's a' mirigyes
betegségnek ; máskor pedig az izzadásnak, a' testhez szokott valamelly folyásnak, bőrkiütésnek, vagy a' rheumatismusnak elnyomattatása szolgál neki okúi.
309. §•

'

• A' belső fül-gyúladás, a' vele járó súlyos fájdalom
miatt, 's annak a' közel lévő orgánumokra történhető
kiterjedése miatt, veszedelmes nyravalya, Ezért annál
nagyobb a' veszedelem, mennél inkább a' gyúladás a*
fülnek belsejébe terjed ; ellenben pedig annál tsekélyebb
a z , mennél inkább a' külső részekben vau.
Midőn a'gyúladás a'búja-dögnek, vagy a'köszvénynek jelensége volt, ha ennek meggyógyítása .után fekélyetske marad a' fülben viszsza, könnyen viszszatér újonnan a' nyavalya.
A' kisdedekben előforduló fül-gyúíadás nehezebben
esmerLetik meg, ós sokszor okok a' rángatódásoknak.
Többszöri fül-gyúladásokból közönségesen nehéz
hallás, és sikeLség származik. .
310. §.

A' helybeliképeu munkálkodó okoknak eltávoztatása
végett szorgalmatosan ki kell a' halljáratot vizsgálni ;
melly Izéiből a' fiil' bemenetelét a' nap felé fordítván,
szemeinkkel is láthatjuk a' benne lévő idegen testet, 's ki-,
veszszük azt hegyes fogotskával,.vagy meggörbített sebvizsgáló val (sonda), méllyeknek begyeikre-ragadó testékkel ú. m. mézzel, olajjal V a ' t, megnedvesített pamulc
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lekertelik ; némcllykor magától is kiesik az idegén
test, ha a' beteg egy kévéssé oldalaslag helyhezteli a'
fiiíét. A' féreg eltávoztatása végett lehet a' fülbe egy
kis pamukot lenni., mellybe az hekeveredik, 's így ki?
hiizattalik. Ha sikeretlenek az e'féle próbák, vagy ha
mélyebben helyheztelnek a'férgek, meg kell azokat ölni
kitsavart olajjal, mézzel, foghagymával főtt tejjel, mandola olajban-felolvasztott kámforral, kitsavart íirőmfűlével, mellyek lágy melegen a' fülbe Isepegletnek, vagy
pamukkal hozattatnak abba. A' megkeményedett •fülsárt
lágyító , és olajos szerekkeL szükség xxxeglágyítani. —Be
megtörténik nem ritkán , lxogy a' gyúladásnak nagyobb
gradusa miatt az indító pkra mindjárt nem munkálkodhatunk, ha p. o, a' fülbe esett borsó , vagy hab szem félduzzad ; illyenkor a' gyúladásnak valamelly gradnsára
való lealatspnyítása előzi meg az első Jelentés teljesítését.
•Sil. >
lia beteljesítetett az első Jelentés, vagy ha a' gyúladásnak már nagyobb gradusa, avagy az okoknak mái'
távúllétek miatt he nem teljesítethetik: akkor a' más p d i k J e l e n t é s n e k kell eleget tenni; melly munkában különösen a' gyúladásnak gx'adusára , helyére, eredetére , 's az egész ox-ganismusuak állapotjára figyelmezvén, n' köveikezendőket kell megtartani 5 1. Ha a' gyúladás g y ú l a s z t ó .characterrel jár, és fontos: vérkiüresítések szükségesek, még pedig a' környülállásokhoz
k'épest vagyjj közönségesek, vagy helybeliek a' beteg'
füle megé tétetett piótzák által; a' miben bennünket a'
betegnek életkora, bővérűségc, testalkotása, azux-alkodó
ppidemia 's a' t. vezérel. Ezeken kivül használtatnak a'
többi antiphlogisticus szerek i s , millyenek a 'Salétrom,
. az olvasztó , 's hashajtó orvosságok, a' lágyító 's kiüresítő klisztirek, a' hívesítp italok'sa'lábvizek; különösen
foganatosak pedig itt a' fülre alkalmaz látott, ?s a' fon-
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tosabb fájdalmak' enyhítésére Bürök, h BeMndf il porral készült lágyító kásák, szájvizek, 's a 'higanyos
kenetnek a' tsels-nyujtvány' tájékába való dörgöltetése. —
2- A' fülgyúladasnajc az Organismus' g y e n g e s é g év e i való öszvekoitetése' esetében azon regulák szerint
kell áz orvoslást végbe vinui, mellyek az ezen állapottal
öszvekaptsolt gyúladásoknak orvoslásokra nézve (242. §.)
említettek. 3. A' k a t a r r h a l e s fül-gyúladásban belsó'képen lágyító 's a' bőrkigó'zölgést előmozdító szerek
használtatnak, külsőképen pedig a' száraz melegnek alkalmaztatása szükséges. — ' 4 - A' r h e u m a t i c a f ü l gyúladás' orvoslásában mind a'helybeli gyáladásra , mind
a' rheumaticus állapotra kell figyelmezni. Minél fogva
szükségtelenek itt az érvágások , 's elegendők a' helybeli
vérkiűresítések-piótzák által; a' lágyító nedves kásák
belyett pedig száraz meleg, továbbá a' repülő í r n a k , a'
higanyos kenetnek, 's a'holyaghúzóknak használtatások
kívántatik; A' gyúladás ellen való szereknek használások
után belsőképen gyenge izzasztó orvosság rendeltetik. —
5. íla valamelly elnyomaltatott folyás, vagy mirigyes
nyavalya, vagy húja-dög 's a' t. szolgált ezen nyavalyának
indító okáúl, a' gyúladás' helybeli orvoslásán kívül az
okúi szolgáló nyavalya is különös tekintetet kíván.
312.

,

A' fül-gyúladás' megválásának , és a' láhadozásuak
idejében a' közönséges regulákat megtartván, lassankint,
megkíssebbítjiik az orvosi szerek' mennyiségét, 's eltá- .
voztatjuk azon akadályokat, mellyek a' k r . kiiiresítések e t , ú, m. az izzadást, vizellést, 's némellykor az órrvérfolyás t meggátolhatnák , sőt ezekeL néha egyenesen elő
is mozdítjuk. Egyébaráiit (valamint a' nyavalya' lefolyásában is) oltalmaz! assanak a' beteg' fülei az idegen
testek' belé esése ellen ; azért, részszerint a' füleknek
érzékenységek miatt, részszerint pedig valamelly kifő.-

•328
lyás' esetében a' férgek' behatásának elkerülésére, tanitsos/a'.fülekbe pamukot dugni; akármiféle zörgés távúi
legyen. A' mcgb/gftolt , és szinté genyforma nedvú
vált fülsárnak kifolyása ugyan kissebbedik az erők'
Helyre állításával;, ha mindazonáltal hószszabb ideig eltartana , tsekély módon erősítő szerekkel távoztatik el,
mellyekkel a' hnlljárat, mosattalik , millyenek: az árpa
főzet' mézzel, az ólomtzdkornak felolvasztása, a' mészvíz (aqua calcis), a* zsálya forrózat 's a' t.
313.

'

IIa á gyúladás geuyedésbe ment állal, a' veszedelmes fekélyek' elkerülésére , annak elősegítése , a' tályognak felnyillalása, 's a' geiiynek kiüresítetése jelentetik.
Használtatnak e' végre lágyító gőzök, kásák, és a'fülbe
tett szalonna darabotskák; a' megérett, és elérhető tályog pedig, ha magától elég korán még nem fakad , mesterségesen nyittassák fel. A' geny' kifolyását . lágyító
főzetek' befetskendezése ; ha pedig az Eustach' kíirtjéú
folynék ki a' geny, lágyító szájvizek , 's a' beteg oldalra
való fekvés által kell előmozdítani. Ha a' gyúlásztó állapotnak nagyobb részint való ele,nyészése után hószszabb
ideig eltart a' genyedés, ennek kissebbítésére, sőt eltávoztatására öszvehúzó szerek szükségesek , millyenek : a'.
mész-víz,
az ólom-víz,
a' zsálya forrózat,
mellyhez
Mirha festvény
adatik, 's a' beteg' füle megé alkalmaztatott, és hószszabb ideig folyásban tartatott hólyaghúzók.

4, A*, Nycly-gyúladásról.
- 314. §,

A' Nyelv-gyúladás (Glossitis) magánosan ritkán, legközönségesebben pedig torok -gyúladással öszvekötve
fordul elő. Ezt a' gyúladásnak közönséges jelenségei
jelelik ki, ú . m . a' daganat, veresség, melegség, fajdal-
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lom, és a' megakadályoztatott munka. A' daganat némellykor olly fontos , hogy a' nyelv alig fér a' szájüregbe T
sőt annak, egy része a' beteg' feltátott száján kivűl van, vagy
pedig bátra felé nyomattatván, a' gó'gfedél' (Epigloltis) l e nyomattatása miatt közel van. a'megfúladás'veszedelme ;
e' mellett, a' nyelés 's a' beszélés megakadályoztatik ; a*
nyelv keresztül izzadt 's megaludt lymphából készült
fehér hártyával van befedve, továbbá a' közéi lévő
nyálmirígyekre elterjedt izgató állapot miatt bőséges &
nyálnak elválasztása, 's a" nyúló nyálnak a' beteg' f e l tátott szájjánvaló kifolyása „melly a' beteget hákogásra,
és köhögésre szünet nélkül ingerli. A' többi beteges j e lenségekhez tartoznak : a' nagy szomjúság, a' szorongattatás, és nyughatatlanság, az álmotlanság, a' főfájás, a'
szemeknek könyezése, az ábrázatnak veressége, vagy
szomorú tekintettel öszvekaptsolt sápadt színe, az ételkívánás' hijánossága, 's végre a' gyúladásnak gradusához
képest tsekélyebb vagy fontosabb hideglelés, melly a*
nyelvnek nehézségével együtt némelly kor megelőzi m a gát a' gyúladást, máskor egy időben jçlenik meg a ' g y ú ladásnak jelenségeivel, máskor pedig, 's főképen ha
meehanice mivelő okokból eredt a' gyúladás, tsak a k kor fejtődik k i , ha már fellépett a' gyiíladás valamelly
gradusára.
315. §,

'

Közönségesen sebes ezen gyúladás' l e f o l y á s a ; a'
számokra, és gradusokra, nézve változó jelenségeivel
eltart az 5dik, vagy 7dik napig.
316.

Külömbféle környülállások köztkülömhféleképen végződik a'nyelv-gyúladás ; vagy eloszlik, vagy genyedésbe ,
vagy keményedésbe, vagy fenébe megy által, vagy pedig
halállal végződik. A z e l o s z l a t á s kedvező környülál-
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lások, közt, 's a' fájdalomnak, daganatnak, és verességneh
kissebbedésével, úgy szinte a' bő nyúló takonynak, és
nyálnak elválasztásával vitetik végbe, midőn egyszersmind kr. izzadás, vizellés, és órrvérfolyús is jelenik,
meg. — G e n y e d é s b e ritkábban megy ezen gyúladás
által ; de annál többször mutatják magokat ezen nyavalya
után tapló zalos fekélyek a' nyelven.— A' nyelvnek részszerint való m e g k e m é n y e d é s e nem ritka kimenetele ezen gyúladásnak , melly a' beszélésben, rágásban,
nyelésben, 's lélegzetvételben okozott akadályokon kívül,
kedvetlen környülállások között rákfenére is változik.
— A' f e n e a' nyelv' egy részének veszteségét hagyja
maga után; mert ritkán terjed el az egész nyelvre.' —
H a l á l t ezen gyúladás tsak a' viszszahagyolt nyavalyák , a' gyúladásnak legmagasabb gradusában pedig megfuladás által okozhat.
317. §.

Legnevezetesebb , 's az orvoslásra leginkább hasznos
ezen gyúladásnak e r e d e t é r e , g r a d u s á r ' a , k ü l s ő
f o r m á j á r a , l e f o l y á s á r a , ü s z v e k ö 11 e t é s ér e , 's a'vele járó h i d e g l e l é s n e k o h a r a c t e r é r e nézve való megkiilömböztelése. Minél fogva van eredeti, és következtetett, — idiopatlu'ca, sympathica, és
jelbeli, phlegmonosa, katarrhalis, és rheumatica indulatú , — forró', és lassú lefolyású, — magános, öszvekötött, és öszveszott, — gyúlasztó, ideges, vagy rothasztó characterű hidegleléssel járó uyelv-gyúladás.
318.

A' ritkábban előfordíjló nyavalyák közül való ugyan
a' nyelv-gyúladds ; a' tapasztalás szerint mindazonáltal
főképen a ' b ő v é r ű , és fiatalemberek, valamint azok,
i s , a' kik aranyérben, főfájásban, főfelé való vértorlódásban szenvednek , 's a'f kiknek nyelvek prédikálás,
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éneklés, és sok beszélés által gyakori mozgásba hozatta tik , h a j l a n d ó k ezen nyavalyára. — I n d í t ó o k a i
ezek: A' nyelvnek akár mi módon történt megsebesítetése, p. o. a' nyavalya törés alatt, a' nyelvbe szorított
h a l - , és tsontszálkák, a' nyelvkötőnek vigyázatlan metszése, vagy éles, begyes, és befelé fordított fogak által;
továbbá a' méhnek, a' darázsnak 's a' t. szúrása ; a 3 forró
meleg eledelek, vagy italok által történt megégettetés ; az
éles testeknek a' nyelvre való vigyázatlan alkalmaztatások,
millyenek a' bor-lél(spiritus vini), a'paprika , a'bors ,
a' fahéj olaj, az igen éles dohány rágva vagy szíva, a*
nyelven lévő taplózatos fekélyekre alkalmaztatott pokolvagy égető kő (lapis infernalis , vei caustieus), az égető
higany (hydrargiriim corrosivum), az ásványi
savak
's a' t. —Következtetett, és jelheli nyelv-gyúládást a'
közel lévő-orgánumoknak, ú. m. a' toroknak, a' fog's a' nyálmirígyeknek gyúladásai okoznak, nem külömben a' higanyos szerekkel való viszszaélés, a' nyelven
lévő hólyagos himlők, a' taplózatok , 's a' búja • dögös
fekélyek; — az egyetérzés által munkálkodó okokhoz
tartozandók : a' meghűlés, 's a' felhevülés után való hideg,
víznek ivása , a' testhez szokott lábizzadásoknak hideg
lábvízek által, úgy* szinte a' havi tisztülásnak, 's az
aranyér-folyásnak hirtelen való elnyomattatása,
,

•

_

31Ö. 5-'

A' nyelV'gyúladás általjdhan fontos nyavalya , mivel
ebben nehezen alkalmaztathatnak a' szükséges belső szerek, Ha "mindazonáltal annak idejében, használtatik, az
,alkalmatos orvoslás, meggyógyítathatik ezen nyavalya,
annyival inkább, ha tsekélyebb a z : a' gyúladásnak nagyobb gradusa veszedelmes, 's megfojthatja a' beteget.
A'közönséges okokból, p. o. a'meghűtésből származott nyelv-gyúlndás felette veszedelmes, mert a' nyelvnek térimbelében helyheztetik ; kevésbé veszedelmes pedig
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a z , ha külső meehánicus ártalmakból származik , 's lia
tsak felületes.
, Ritkán, és tsak akkor végződik• ezen nyavalya rákfenével, ha ex're örökségi hajlandóság van jelen.
320.

A' nyelv-gyúladás' orvoslásában mindenek előtt az
indító okok távoztassanak el; e' végre a' sebek , 's a'
fekélyek helyesen orvosoltassanak, a' nyelvbe szorult
idegen testek elmellőztessenek, a' hegyes fogak kihuzattassanak., az egyenetlenek pedig ráspolás által megegye-.
nesítessenek 's a' t. Nem külömben távul legyenek mind
azok , mellyek a' beteg' nyelvét izgathatnák.
321.

Az indító okok' eltávoztatása után, sőt a'fontosabb
esetekben azoknak eltávoztalások előtt is, a' gyúladás
ellen való orvosló mód használtassák ; azomban, mivel
a' beteg az orvosi szereket nem nyelheti , sokszor tsak
külsőképen alkalmaztathatnak az alkalmatos szerek , mellyek közül leghasznosabb 's legsíirgetősebb a' vérküiresítés, 's nevezetesen a' karon, vagy a' lábon tétetett érvágás, vagy az állkapots alá alkalmaztatottpiótzák által,
A* vérkiüresítés után szükségesek a' nyakra alkalmaztatandó lágyító kásák, valamint a' szájba botsátott lágyító
gőzök, a' szájvizek (LVII.) a' lábvizek, a' félferdök, 's
a' főre való hideg párolga(ások-is. A' szabad székkiüresítés lágyító klisztirek által tartatik fen. Midőn ezek
után már nyelhet a' beteg, belsőképen is használtathatnak gyúladás ellen való szerek. — Azomban ha még
mind ezek után is nagy lenne a' mcgfuladás' veszedelme,
akkor metszések tétetnek a' nyelvbe seborvosi búsakkal (Bistourie) .nevezetesen V nyelvnek közepe, ésszélei
közt másfél újnyihoszszaságra,
's két vagy három li/leányi mélységre ; a' kisfcivácgó sűrű' fekete vérnek ló-
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lyása meleg vízbe mártott, 's a' beteg'szájjához tar-<
tandó szivaltsal, vagy pedig lágy meleg szájvizekkel
mozdítatik elő, 's tartatik fen ; a'nyelv' daganatjának
elenyészése után alig látszanak az illyen metszéseknek
a' nyomdokaik. A' némellyektől javasoltatott gőg-metszés
(laryngoLomia) mindég bizonytalan foganatú, 's tsak igen
kétséges esetekben használtatható. > !
Ha igen fájdalmas, száraz, 's a' beteg' szájján kivűl van
a'nyelv , azt mandola-ola jjal, birsalma-nyálkával, vagy
tejfellel több Ízben .meg kell nedvesíteni; ha pedig a'
megakadályoztatott nyelés miatt éhség , és szomjúság által
gyötörtetnék a' beteg, tápláló klisztirek, 's lágymeleg
•ferdők használtatnak. LTBOÜTON, és RICHTER illy esetekre valamelly tsó't javasolnak , melly az orron keresztül
a' nyelő tsőbe vezettetvén, általa a' beLegnek levesek,
és italok nyújtatnák.
Ha a* nyelv-gyúladással járó hideglelés ideges charaeterű, melly sokszor a' nyavalyának lefolyásában fejtődilc k i , vagy a' mellyel máskor kezdődik is a'nyavalya,
"s ha gyenge emberekben fordul elő, vagy ha a' bújadögnek , a' hólyagos himlőnek', avagy a' higanyos szerekkel való viszszaélésnek a' -következése: akkor elmellőzvén a' közönséges vérkiíiresítéseket, a' nyelvbe metszések tétetnek; a'sűrű vérnek folyása illatos füvekből
készült gőzükkel-, és szájvizekkel mozdítatik elő ; a'
nyaktó're', vagy a'nyakra, vagy pedig a' fülek megé
hólyaghúzók alkalmaztatnak, és öszLönŐzó' kenetek használtatnak. A'többiek azok szerint Választatnak , mellyek
az ideges hideglelés' orvoslására nézve említettek.
A' közönséges nyavalyáktól függő nyelv-gyúladásnak
orvoslásában szorgalmatosan kell azoknak minéműségekre
ügyelni/Minél fogva némellykor egyszersmind az elnyomattalott rheumatismusnak alkalmatos orvoslása, a'
szokott. láb-izzadds' elnyomattatasának Esetében pedig
mustármag-porral erősített lúbferdők, kefékkel yaló
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dörgölések, vagy a' viaszkos tafotúnak a' lábra alkalmaztatása is jelenLetuek. A' búja - dögtől függő nyelvgyúladdsban higanyos szeréket "kell használni 's a' t.
Alig szükséges előhozni, hogy az eddig említett regulákat a' gyúladásnak gradusához, a' betegnek teslalkotásdhoz, az öszveköttetésekhez', 's a' jelheli hideglelésnek
gradusához 's a' t. kell alkalmaztatni.
, , .
322. §•

A' megválásnak, és a' lábadozásnak vezérlése a' közönséges regulák szerint vitetik végbe.
'

323.

§.

' Iía genyedésbe megy által ezen nyavalya, lágyító
szerekkel kell azt elősegíteni, 's a' lályognak felnyitlatását szükség mennél élőbb eszközölni.

5. A" NyálinirígycIvJ gyúladásáról, 's különösen
aJ F ültőmirígy«gy úladásróJ.
3 2 4 . §.

A' nyak körül lévő mirigyeket nem ritkán gyula- '
dás lepi ipeg, melly annak közönséges jeleiből , ú. m.a'
vcrességből, daganatból , melegségből, 's a' fájdalomból
esmertetik meg. Ezen jelek majd a' fülek megett kez-!
dodnek, és az állkapots szegletétől előre terjednek,
(FüUSniirigy-gyülaclds,
inflammatio glandulae par'otidis);
majd pedig az állkapots alatt kezdődvén, ki 's befelé a'
nyelv alá terjednek (Nyelv*,
és dll-alatti
'mirigyek'"
gyúlaclása, inflammatio glandularum siibmaxillariura, et
sublingualium). Ezen gyúladásokat a' nyálnak bővebb
elválasztása, és kiüresítése, nagyobb gradusokat pedig
ü' nyál-ejválasztásnak tökélletes megrekedése követi.
.

325.

A' nyálmirígy-gyúladások e r e d e t i e k , Vagy j e Ib e l i e k . A z o k mccluuncus megsértésekből, nyálkövckböl,
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a' higanyos szerekkel való viszszaélésből, 'a a' nyálinirígyeket specifice izgató szerek' használásából származnak ; ezek a' közel lévő orgánumoknak, 's nevezetesen a"
fülnek, a' foghúsnak , vagy a' nyelv - gyúladásban.
jelenségül jelennek meg, — vagy pedig.a' forró hideglelések', ú. m. az epés., az ideg-hideglelés', 's a' ragadó
typhus' lefolyásában történt leléLeleknek a' következései,
vagy a' mirigyes betegségnek, a' búja senyvnek 's a' t.
jelenségei. — Ezekre nézve semmi sem vétetik észre,
a' mi más egyéb mirígy-gyúladásúak közönséges lefolyásától, kimenetelétől, és orvoslásától külömböznék.
.

326.,

Tulajdon minéműségű azçn fültőmirfgy-gyúladás,
melly főképen Angliában,, Svajtzban, Frantzia , és N é metországban , sőt nem ritkán nálunk is epiâemice előfordulván magát a' közönséges nyáhnirígyek-gyúladásától
tulajdon, 's nevezetesen katarrhalis jelenségek,'sa' letételekre való különös hajlandósága által külömbözteti meg,
'sa' melly némellyektől; mivel általa a' rágás, és a'
nyelés megakadályozlatik, külső torokgyéknek neveztetik (Angina externa , seu parotidea), — Ezt katarrhalis jelenségek, többszöri-borzadozások , lankadtság.'s a'
végek'fájása előzik meg; azután pedig az egyik, vagy
másik, vagy pedig közönségesen mind a' két fültőmirígyben daganat jelenik meg, melly tompa fájdalommal
és az állkapotsnak mozdiáhatatlaiiság'ával van öszvekötve,
's az ez alatt lévő mirigyekre elterjedvén ; a' beteg'nyakát egyik fülétől fogva a' másikig kötő gyanánt veszi
körűi ; színére nézve ezen daganat, majd a' bőr' közönséges színéhez hasonló, majd pedig vereses, és orbántzos
gyúladásra mutat ; némellykor az ábrázatra is elterjed,
és gradusához képest az állkapoLsnak mozgását, 's az
ettől függő rágást, nyelést, és beszélést, nagyobb vagy
kissebb mértékben megakadályoztatja. A' hideglelés kő-
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zönségesen olly tsekély, hogy a' beteg ágyon kívül lehet,
és foglalatosságait végbe viheti ; sokszor pedig fontos is,
327. §.
Ezen tulajdon rainéműségű fül tő mirígy-gyúladásnafc
a' tartása közönségesen 9 , 11, vagy 13 napra terjed,
melly idő körül, minekulánna a5 daganat eddig mindég
nagyobbodott volna, nyálfolyás mutatja magát, 's közönséges izzadás, és a' vizelhetnék bővebb kiüresítcse,
vagy órrvérfolyds is jelenik meg, a' hideglelésnek kissebbédésével , 's végre elenyészéscvel , sőt egyszersmind kissebbedik. a' daganatnak keménysége , éskörülete
is. Sokszor, lia tsekélyebb a' nyavalya, nem jelennek
meg nyilván való kr. kiüresítések, hanem tsak ezek
nélkül lassankint enyészik él a' gyúladás. — A' nyavalyának nagyobb gradusában, meliyben t. i. fontos a'
hideglelés, később időre terjed a' megválása ,'s e'helyett
nem ritkán letételek is történnek. Öszveesvén t. i. a'
gyúladt daganat a' nemző részeken , főképen a' tökökön,
a' fejér személyeknél pedig a'szemérem ajkakon, éstsetseken , gyúladás jelenik m e g , melly szemérem részekre
való letételek mindazonáltal LAGIIÍ' észrevételei szerint,
a' felserdiillség előLt, és a'véneknél nein vétetnek észré;
máskor pedig a' gyúladásnak eltűnésével más organumokra ú. m. a' főre',. melyre, gyomorra, 's a' külső
bőrre való letételek vétetnak észre, 's ezekből erőszakos
hányás, gyomör-gyúladds, dühösködő félrebeszéllés, bőrvízkorság 's a' t. származik. — A' ritka esetek közül
való ezen gyúladásnak "a' nemző rész'ekre történt letételekkel való többszöri változása, melly esetbén négy, vagy
hat hétig is eltarthat ezen nyavalya ; szinte olly felette
ritka annak keményedésbe , vagy genyedésbe való állalmenetele is. •
A' közönséges nyálmirígy-gyulladásoknak kimenetelek eredetekhez , okaikhoz, 's egyéb környülállásaikhoz
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képest külömbféle. Az eloszlatás után legközönségesebb
kimenetele ezen nyavalyának a' genyedés, vagy a' megkeményedés,
328- §.

HAMILTON szerint fiatal,emberek h a j l a n d ó k leginkább ezen nyavalyára, a' felserdültöég' időszakaszától fogva a' 30dik esztendeig, melly-idő előtt vagy után
tsak igen ritkán vétetik az észre. Altaljában inkább
hajlandó erre a' férjfi-nem, mint az aszszonyi. Ritkán
lepi meg egyszernél többször az embert ezen nyavalya.
I n d í t ó o k ú i a' levegőnek tulajdon járvány alkotása szolgál , 's ezért sokszor epidemice fordul elő. K í i lömben a' nedves, híves, ködös, és változó idő-járás,
télen, lavaszszal, és őszszel, 's az estvéli levegő annak
kifejtődését hathatósan előmozdítja. Ragadó' tehetsége
nem bizonyos.
3 2 9 . §.

A' fültőmir/gy-gyúládós áltáljában nem veszedelmes
betegség; mindazonáltal, ha meghűtés vagy hibás orvoslás állal megválása elolt hirtelen eltűnik a' nélkül, hogy
a' nemző részeken gyúladás jelennék m e g , veszedelmes
lehet ; mert az agyra , szemekre, m e l y r e , gyomorra,
vagy egyéh nemes organumokra való., és sokszor halálos
letételektől lehet félni.
IIa a'felserdültség' ideje előtt, vagy a'30dik esztendő
után jelenik meg ezen nyavalya , akkor igen tsekély
szokott lenni. .
Az elóTemondds'meghatározására sokat segítő'jelbeli
hideglelés' characterének, és az epidémiának minéműségére
való tekintet.
330. §.

Ha k ö n n y ű , és tsekély a' füllömirígy - gyúladással
járó hideglelés , a'nyavalya közönségesen a'természetnek
I.

22
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.öntehetsége állal enyészik e l , melly gyenge izzasztó szerekkel, külsőképen pedig a' daganatra alkalmaztatott
flanellal, vagy' bodza-virággal tölt zatskókkalmozdítatik
qlő ; midőn egyszersmind távúi tartatnak azon befolyások,
mellyek a' gyúladásnak elnyomattatását okozhatnák,
millyenek a' meghűtés , >'a a' hideg és öszvehúzó szerek'
alkalmaztatása. Tsak a k k o r , ha ezekkel nem következik
a5 daganatnak eloszlatása, szabad azt a' repülő írnak
bcdörgöltetéso által előmozdítani.
"
A' gyúladásnak 's a vele járó hideglelésnek nagyobb
gradusóban, ha egyszersmind bővérű is a' beteg, antiphlogisticus
orvosló módot használunk, nevezetesen a'
környülállásokhoz képest érvágást, piótzákat, gyúladás
ellen való hashajlókat, klisztir eket, lábvizeket; külsőképen pedig Bürök f ú porral vegyített lágyÍLó kásákat.
Iía kissebbedvén a' gyúladás' jelenségei, tsak igen lassan
történnék a' daganatnak eloszlatását, a' repülő í r , 's a' higanyos kenet kámforral dörgölte tik be a' dagana tba ,
vagy higanyos , és bürökfii. flastrom alkalmaztatik reá.
Ha ideges jelenségek mutogatják magokat, az ösztönöző
szerek, ú. m. a' gyökonke,
a' kigyágége, a' kámfor,
a" bor 's a' t. és à' tápláló életmód jelenLetuek,
331.

§•

. Ha Lététéi történt a' nemző részekre ,, azonnal hólyaghúzót teszünk a' fiillőmirígyre j 's ez által a' gyúladást
sokszor viszszatérítjük. előbbeni helyére, a' dagadt tökök
pedig vastag posztóval, és viaszkos Lafolúval 1,akartainak
b e , 's felkötő-Yatskóvel (suspcnsorium) tartatnak feb
Egyéb letételekre nézve, mellyek vagy a' fültőmirígy - vagy a' tök-gyúladásnak eltűnésékor történnek,
tudni kell, hogy részszerint az eltűnt gyúladás helyének , a' székfíí virág - és mustár mag - főzetekkel való
párolgallaldsa , 's a' gyúladásnak hólyaghúzók által
előbbeni helyére való viszszabozattatúsa jelentetik, rész-
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szerint pedig a' jelenlévő letételes gyúladásnak alkalmatos orvoslása szükséges. Nevezetesen, ha görtsös: hányás
jelenik meg, a' JR.IVERE.US itala (I.) széhfii virág,
és
foclor menta forrózat , enyhítő olajos, klisztirek
a'
gyomorra tétetett enyhítő flastromok (XXIX.) 's. a' lágy
meleg ferdők, hasznosak ; '— a' belekrç történt letétel
pedig , ha hasmenéssel jár, alkalmatosan orvosoltatiksceíep
gyökérből készítetett főzettel, mellyhez Minderer'
lélje
adatik kevés opiummal 's a' t.

6. A3 Torok -gy ékről.
. 332. §.

Torok-gyéknek (Angina) neveztetik közönségesen a'
toroknak, és az ahoz közel lévő részeknek, 's nevezetesen a' nyelésre,'lehelésre szolgáló, de a' gyomor, és
tüdők felett lévő oi'ganumoknak a' gyúladásök, melly
vagy nehéz, és fájdalmas nyelést., vagy bajos lehelést
okoz, vagy pedig mind.ezen két munkát megakadályoztatja. Mivel azomhan ezen név mind a' nyelés', mind a'
lehelés' organúmainak gyúladásaikat jelenti , mellyek;
pedig allyazatjokra , munkájúkra , jelenségeikre , okaikra
és lefolyásokra nézve egymástól kiilömböznek, 's következésképen módosított orvoslást is kívánnak: több
újabb pathólogusoknak példájok szerint alkalmatosnak,
tartjuk a' torok-gyék alatt előfordúló gyúladásokat két
nemre felosztani, mellyek közül az e l s ő magában
foglalja a' Nyelés' organúmainak gyúladásaikat (Inflammalio organorum deglutilionis) , aJ toroktól kezdve a'
gyomoi*' nyílásáig; a' m á s o d i k pedig a'Lehelés' utjairak a' gyúladásaikat (ínflammatio viarum aerearam ) ,
a' gögtől kezdve a' hörgőknek a' tüdőkbe való terjedésekig.
J e g y z é s . A' régiek A n g i n a név alatt a* nyelésnek ,
s a' Lehelésnek akármiféle akadályait értették , ha

312 .340
okaik a' melykosár f e l e t t , az ezen munkákra szolgáló
valamellyik organhmbnn lielyheztettek. Ezen meghatara:
zásnak helytelensége világos.

• á)A' N y e l é s o r g á n u m a i n a k g y ú l a d á s a i k r ó l .
333, §.

A' Nyelés orgaiiümámak atiatomicus felosztásokhoz képes l megkülömböztetjük a) a' torok' bemenetel(Tsthmitis) — b) a' torok- (Pharyngitis), és c) a' nyelőtső - (oesophagitis) gyúladásl.
334.

'

» •

A' T ö r o k b c m c n c t e l - g y ú l a d á s magában
foglalja a' szájüreg'hátulsó részében való orgánumokat,
ü. m. a' nyelv' gyökerét, a' lágy szájpadlást, a' nyelvtsapot, a' mondolákat, 's az ott lévő takony-hártyát,—
mellyek közül vagy egyes részekel, ú. m. a' mondolákat (tonsillitis , antiaditis), a' nyelytsapot (uvulitis) 'sa' t,
vagy pedig.egyszersmind többeket lep meg a' gyúladás,
melly közönségesen az E u s t a o h' kürtjére 's az órr üreg? •
nek háLulsó részére terjed el,— Ezen gyúladást könnyű
tnegesmerni ; mert ha a' heteg' nyelve lnpátolskával
(spathula) vagy kanál-nyéílel lenyomatlatik, veresség,
és. daganat vétetik észre; a' nyelés meg van akadályoztatva, 's tsak fájdalmasan vitetik végbe. lia a'gjn'iladás
ezen részek' terimbelébe hat (Isthmitis phlegmonosa) :
akkor ezek igen veresek, dagadtak, melegek, és vagy
szárazak, vagy pedig későbben nyúló takonnyal íedeltelnek be, a' nyelés közben olly nagy a'fájdalom, hogy
az eledelek, és italok nem .juthatván a'torokba, részszerint a' szájüregbe viszszajonnek, részszerint pedig az
órriiregen tolattatna'k ki ; ezen feljűl a' közel lévő nyálmirigyek .is izgató állapotba hozaItatván, a' nyál, és a'
takony nagyobb mértékben választatik el, 'a a' beteget
szünet nélkül való hákogásra , és pökésre ingerli, vagy
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pedig ezen nedveknek akarat nélkül való lenyelések közben undorodás, köhögés, sőt fuladozás okoztatik olly
mértékben, bogy a' homlokon hideg verejték üt k i , 'a
a', megfuladástól való félelem miatt nem is alhatik a'
beteg ; — sokszor állandó nydlfplyás van jelen. Ha nagy
a' gyúladt mondolák' da'ganatja, vagy ha a' gyúladás
a' lehelés' útjaira is elterjed : a' lélegzetvétel meg van
akadályoztatva majd nagyobb, majd kissebb mértékben ;
hapedig a z E us t a c h? kürtje is részesül a'gyúladásból ; a'
beteg zúgást, 's rágás közben tsikorgást érez a' fülében,
és sokszor nehezen hall. A'nyavalyának külömbféle gradusáhöz képest gyúlasztó cliaracterü hideglelés van jelen,
melly lia fontos, a' uyakiilerek' erős verésével, azábrázatnak verességével, felduzzadásával, a' szemek' fényességével, és kiállásával, főfájással, 's az orgaiíismus' közönséges szenvedésének egyéb jelenségeivel van öszvekötve.
335. § .

A' tjiíajdonképen való T o r o k - g y u 1 a d á s hasonló
jelenségekkel-jár, mint a' torokbemenelel r gyúládás ; azon
külömbséggel mindazonáltal, hogy abban a' beteges jelenségek hátrább) 's leginkább a' torok izmaiban helyheztetnek. Ezen gyúladás a'torokbemenetel-gyúiadásnak
a' következése' vagy társa, Y megesmertetik a' beteg
résznek verességéből, dagauatjából, szárazságából, 's a'
nagyobb vagy kissebb mértékben fájdalmas, és bajos
nyelésből; némellykor a' lenyelt étel, és ital az orron
keresztül viszszalolattatik , vagy pedig egy része a' hanghasadékba jutván, görlsös köhögést okoz. Könnyebben
történik itt a' merő, mint a' folyó testek' lenyelései
336.

A' N y e 1 ő t s ő - g y ú l a d á s t nehéz megesmern i , mivel mélyebb helylieztetése miatt semmi jelenségei
sem látszanak. GyaníLjuk azomban jelenlétét^ ha a'nye-
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loLsô' valamelly helyén égető 's állandó fájdalomról panaszolkodik a' heteg, főképen midőn a'gyúladt részhez
érnek a' lenjeit falatok, mellyek vagy fájdalmas erőltetéssel jutnak á gyomorba, vagy pedig a' nyelőlsőn'ek
beteges részei görlsösen öszvehuzaLlatván a'szájon, vagy
az orron keresztül viszszatolattatnak. Ezen nyavalyában
főképen akkor érez a' beteg fájdalmat, midőn hátán
feküdve valamit nyelni akar ; a' szomjúság nagy ; a ' h i deglelés pedig tsekély.
,
337. §.
A' nyelés' orgánumainak a' gyúladásaik kiilömbféle
tekintetekből külömbfélekópen módosítatnak-:
A I l y a z a t j o k r a "nézve lehetnek a) phlegmonosa
indúlatúak (angina phlegmonosa) midőn a' gyúladás az
említett orgánumok' léritabelében van , 's nagy veresség,
fontos állandó fájdalom, nagyobb daganat, és valóságos
gyúlásztó characterü hideglelés állal i jeleli ki magát,
(335. §.)— h) Katarrhalis indúlatúak (angina catarrhosa)
ha a' torok' bemenetelét, vagy magát a' torkot érdekli
a' gyúladás, {törölheti hatarrhus
eatarrhus faucium),
midőn tsak felületes, és különösen a' nyelés' orgánumait
befedő-takony-kártyákban, helyheztetik a'gyúladás. Itt
a' veresség halaváuy ; a' fájdalom tsekély , engedő , noha
sokszor nagy a' daganat ; a' nyelés ninlsen felette megakadályoztatva : a' takony, nagy mértékben választatik
el, 's bevonja a' szenvedő részeket, vagy tsak fehér
pontotskák gyanánt látszik a' mondolákon, és' a' lágy
szájpadláson ; a' hideglelés közönségesen tsekély, katarrhalis indulatú, és nyilván való alábbhagyásokkal jár. —
c) Rheumatica indúlatúak (angina rheumatica), midőn a'
gyúladás ezen orgánumoknak , 'főképen a' toroknak 's a'
torok' bemenetelének rostos részeiben helyheztetik. Itt
a) fájdalom szaggató , kóborló , 's egyszersmind a'testnek
más részeiben is vannak rheumaticus jelenségek, a' da-
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'ganat tsekély, a' nyelés ninlsen felette megakadályoztatva,
a' nyaknak külső részei is fájnak, és dagadtak ; a' hideglelés' nyomatja alábbhagyó.
A' h i d e g l e l é s ' c h a r a e t e r é r e nézve a' nyelés'
organúmainak gyúladásáik járhatnak gyúlasztó , ideges ,
vagy rothasztó characterű hidegleléssel, a.) Gyúlasztó
oharacterű hidegleléssel közönségesen a' phlegmonosa indulatú torok-gyúladás van Öszvekötve , főképen ha fiatal,
és bővérű emberekben fordul elő, 's akkor a' gyúlasztó hideglelésnek tulajdon jelenségein kivül a' gyúladt
résznek nagyobb veressége , állandóbb fájása, és nagyobb daganatja vagyon jelen. A' katarrhalis,, és rheumatica torok-gyúladáshan is nyilvánságos lehet a' hideglelésnek gyúlasztó charnctere, de tsak tsekélyebb gradusban. — b) Az ideges characterű hidegleléssel járó torokgyúladást , mellyben az eredeti "hideglelés az ideges
charactert vette f e l , vagy a'melly valamelly ideg-hideglelésnek lefolyásábán fejlődött k i , az ideges állapotnak
közönséges jeleiből esmerni meg. — c) A' rothasztó hidegleléssel járó torok-gyúladás sokszor epidemioe fordul
elő, p. o. a' skárláthan, 's megesmíertetik a' gyúladt
résznek nagy fájdalmából, és fekete színre hajló verességéből, a' daganat' fontosságából, 'fi az azon .megjelenő
hamú színű, és feketés foltokból , mellyek varakká válnak , alatlok pedig mély 's büdös lehelletet okozó fekélyek rejtetnek el; ezeken kívül jelen vaunak a'rothasztó
hideglelésnek/többi jelenségei is. ,
Más egyéb módosításaik ezen gyiiladásoknak azokból
értetődnek, mellyek a' gyúladások' módosításaikról közönségesen említettek. (235. $.)
'
338. í.
Ezen gyúladások' tartása ,: a' Velek járó hideglelés'
charaeteréhez, 's allyazatjoktól függő módosításaikhoz
képest külömbféle. Közönségesen az 5dik, 7 d i k , vagy
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14dik napra terjed megválások. Azomban lia fontosak,
és fontos gyúlasztó, vagy ideges, de főképen rothasztó •
cliaracterü hideglelésser járnak ,. már' egynehány pap
múlva is megölik a', beteget. Lefolyások állandó engedő,
Y estve felé nagyobbodnak a' jelenségek. Ezen gyúladásoknak tsekélyebb gradusaik könnyen chaoniousokká válnak, 's valóban vaunak öllyan emberek, a' kik állandóan torok-gyúladásban szenvednek.
•

339.

Külömbfólók ezen gyúladásoknak o' kimeneteleik,
nevezetesen; 1. A z E l o s z l a t á s , midőn t. i. elenyészvén lassankint a' gyúladásnak tulajdon jelenségei, kr.
tünemények jelennek meg mind a' hideglelés', mind a'
helybeli nyavalya' részéről ; nevezetesen kr. izzadás,
vizellés, óiTvérfolyás, 's a' takonynak bővebb elválaszt
lása a' torokban ; sokszor a' gyúladás' lefolyása alatt a'
a' nyakon megjelenő orbántz, vagy fiiltomirígy-gyúladás,
vagy hasmenés, vagy pedig hányás viszi végbe, vagy se- v
gíti elő a' torok-gyúladás' szerentsés eloszlatását. Gyakran a' toroknak valamennyi részei, keresztül izzadás
által készült 's fattyú hártyákhoz hasonló nyirkforipa
nedvességgel fedetnek be, a'midőn is úgy látszik , mintha
a' beteg' torka vastag hártyávallenne bevonva, melly erőszakos, és többszöri liákogás által üresítetik k i , a' nélk ü l , hogy beteges állapot maradna viszsza.— 2, A'G en y e d é s , mellyre különösen a' mondoláknak • azon
gyúladások hajlandó,-melly olly emberekben fordul elő,
a' kik abban már többször szenvedtek, vagy a' melly
mirigyes, a'vagy bújadögös nyavalyán épül. Tsekélyebb
gyúladás után apró tályogotskdk formáltatnak, mellyek
önkint felfakadván, számos lyukatskákon, 's nem ritkán a' beteg' tudta nélkül üresítik ki a' genyetseget.
Fontosabb gyúladás után pedig nagyobb tályogok formáltatnak, mellyek a' lehelést megakadályoztatván , sokszor
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megfuladással fenyegetnek ; azomban alkalmatos orvoslás
által ezek is felfakadnak, 's a' genyetséget minden alkalmatlanság nélkül kiüresítik, melly vagy a' nyelő, vagy
a' levegő tsőbe (főképen ha alvás közben nyílik meg a'
tályog) folyván, okádást vagy fulasztó köhögést okoz,
•A' nyílt tályog könnyen, és hamar meggyógyul. A'
gyúladásnak ezen kimenetelét rnegesmerhetni a' gyúladás'
jelenségeinek nagyobbo'dásokhól, a' torokban valamelly
feszességnek, és teljességnek érzéséből, az orron által
vájó beszéllésből, a' nehéz hallásból, 's a' hideglelésnek
újonnan való nagyobboddsából.— 3. A' f e k é l y e d é s
mellyel a' többször előforduló, az elmulasztott, 's főképen a' mirigyes, bújadögös, és gonosz indulatú skárláttal járó torok-gyúladások végződnek. Itt az ev pusztítja a' körűllévő részeket, 's tsöves fekélyeket f o r m á l ,
továbbá sorvasztó hideglelés, rothadások, 's a' gerintzekben
tsontfene fejtődik ki. — 4. Sokszor ezen gyúladások után
k e m ê n y e d é s é k , és lágy daganatok maraduak viszsza,
mellyekre különösen a' mondolák hajlandók, ha mar
több ízben szenvedtek gyiíladásban, ha mirigyes h a j landóság van jelen , vagy ha a' gyúladás alkalmatlanul,
's nevezetesen öszvehúzó, és hideg szerekkel orvosoltatott. A' tulajdon torok-gyúladás után (angina pharyngea)
keményedés könnyen történik azokban, kik a' szeszes
italokkal viszszaéltek. Ezen kimenetel által a' nyelés'
útjai megszűkülvén 's szinte elzárattatyán, a' nyelés,
sőt a' lehelés is megnehezedik, a' mi által a' táplálás
szenved , és irtóztató é h - h a l á l következik. Felette
ritka esetekben változik a1 keményedés scyrhussá vagy
rákfenévé. — 5. Az. ö s z v e n ö v é s e k , mellyek által
a' nyelőtsőnek falai öszvenőnek , 'a mellyek gyógyíthatatlanok , ritka kimenetelei ezen gyúladásoknak. — 6. Gyakran a' gyúladás hirtelen eltűnvén a' nyelés' orgánumaiból , l e t é t e l k é p e n más valamelly orgánumban, ú. m.
a' tüdőkben ,,az.agybaa'sa' t- jelenik meg, — 7. A' f e n e
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akkor következik, midőn a' vérfolyás a' gyúladt részâ
nek hajszáledényeiben meggátoltatván, helybeli halál
okoztalak. Ha tsekély helyre van határozva a' fene, 's
halár tétetik neki, egészségét viszszanyerlieti a' beteg;
ha pedig az alkalmatos orvosság' hijjánossága vágy más
ártalmak' befolyása miatt tovább terjed u' fene, halál
következik. Illyen nemű azon gonosz indulatú torokgyúladás, melly a' rothasztó vagy ideges characterű-hidegleléssel járó Skárlátnak a' jelensége. — 8. H a l á l t
okoznak a) a' mégfnladás, midőn a' daganat vagy a'
formált tályog nagy, a' gyúladás pedig fontos lévén,
meggátoltalak a'szabad lélegzetvétel ; b) a' letételek ; c)
a' viszszamaradó nyavalyák, ú. m. a' fekélyedés Va'-ti
d) a' hideglelésnek veszedelmes charactere, és c) a' fene.
340. §.

A' nyelés' organúmainak gyúladásuikra h a j l a n d ó s á g o t nyújt a' fiatal életkor 's a' testnek finom alko- "
tdsa. A' kik szőke, és veres hajúak, a' kik melegebb
nyakravalókat viselnek , a' kik mirigyes betegségben
szenvednek, 's gyermekségekben többször bőrkiütésekben, és szemgyúlndásban sinlődtek, későbben gyakran,
esnek.torok-gyúladásba *, ide tartozik a' higanyos , és léles
szerekkel való viszszaélés, 's a' sok beszélés, kiabálás
's a ' t . — A z i n d í t ó o k o k h o z számláltatnak: A'
helybeliképen munkálkodó ingerek,millyenek: a'lenyelt
t ő k , tsöntotskák , tsontszálkák , a' nyelv Csontnak 's a'
nyakgerintznek kifitzamodása (Cynanche Valsalvaiana) ;
az éles gőzökkel megfertőztetett levegőnek beszívásaya'
nyelés' orgánumainak meleg italokkal, vagy eledelekkel
való megégetések, éles savakkal, égető mérgekkel történt megsértések ; az igen hideg eledèlek , fagylaltak ; az
erőszakos Hányás, köhögés ; a' toroknak helybeli meghűlése; a' hideg (levegőnek beszívása; a' hideg levegő
ellen való szaladás, vagy paripdzás közben való állandó
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kiabálás, beszélés vagy éneklés. A' levegőnek ,talajdon
mínéműsége, melly miatt ezen nyavalya sokszor e p i d e m i c e fordul elő , vagy pedig más. nyavalyákhoz
kaplsoltatík ; az igen hideg, vagy meleg levegő, és az
ehben végbe vitt erős testi munkák után való állandó
szomjúság. —• A' közel lévő orgánumok' gyúladása, némelly kiüresítéseknek, ú. m. az izzadásnak, a' nyálfolyásnak, a' havitisztulásnak elnyomaltatása ; a' hideg
lábvizek; némelly ragadványok, ú. m, a' ragadó typhusnak, veres himlőnek, skárlátnak, hólyagos himlőnek
ragadványa ; sokszor a' hújadögnek, a' mirigyes nyavalyának , a' köszvénynek, a' béltsatornában lévő tisztátalansagoknak, vagy a' szájhólyagzásoknak a' jelenségek ezen nyavalya.
341.

§.

Az Előremondás' meghatározása függ a' betegnek
testalkotásától, korától, a' jelenségek' fontosságától, a'
nyavalya' öszveköttetésétől, helyétől , 's a' vele járó
hideglelés' characterétöl h a ' t.
Nem olly veszedelmes a' nyelés' orgánumainak a',
gyúladása, mint az, melly a' lehelés' orgánumaiban
fordul elő, mert ha nem nyelhet a' beteg, más utakon
is lehet testét táplálni ; ennél fogva, mennél kevésbé
szenvednek egyszersmind a' lehelés' organumai, 's mennél kevésbé van jelen köhögés , a'lélegzetvétel'nehézsége,
és a' lehelés' útjaibán való fájdalom: annál kedvezőbb
az előremondás. •
• •
Ha tsekély a' gyúladás, könnyű annak orvoslása;
sőt a' moudolák' tsekélyebl) gyúladása nem ritkán a'
mesterségnek minden befolyása nélkül is meggyógyiíl ;
ellenben a' fontosabb gyúladás veszedelmes lehet, ha
annak idejében alkalmatos orvoslás nem alkalmaztatik.
A' nyelés' orgánumainak gyúladásaik közül legveszedelmesebb a' nyelő tső' gyúladása.
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Veszedelmesebb ezen nyavalya a' kisdedekben, nem
ugyan a' gyúladás' nagysága, vagy gonoszabb indulatja
miatt, hanem azért, mivel azokra nézve nehezebben alkalmaz tathatók a' szükséges orvosságok.
Ha meg hűtés, vagy alkalmatlan orvoslás miatt a'gyúladás hirtelen elenyészvén , az agyra, a' tüdőkre, vagy
a' has' orgánumaira letétel történik , vészedelemben forog
a' beteg; ellenben jó, ha a' nyak' külső részén" daganat, vagy a' melyen orbántzos gyúladás jelenik meg.
Kétséges a' nyavalya' kimenetele, ha a' gyúladás*
fontosságának engedése nélkül tsüggednek az erők, 'sha
ideges, vagy rothasztó characler fejlődik ki. Minél fogva
rosz jel az, ha az első vérkiüresílések után semmi jobhulás sem következik.
A' phlegmonosa indulatú gyúladások genyedésré, a'
katarrhalis indulalúak kemenyedésre, a' rothasztó characterü hidegleléssel járók pedig fenére hajlündók. —A'
tulajdon torok-gyúladás (angina pharyngea) ritkán végző, dik ugyan genyedéssel; ha mindazonáltal az megtörténik,
az izmok' hártyáinak finomságok miatt a' gerintzekre is
elterjed a' genyedés , és tsont-fenét okoz , főképen ha a'
gyúladás bújadögös eredetű. Nemritkán a'genyedés után
hószszabb ideig valamelly akadály marad viszsza a' beszélésben , 's szinte órrbeli hangok 'vétetnék észre.
A' rheumatica , és köszv.ényes torok-gyúladások sok1
szor tsekély ebb , 'sálig látható daganat mellett fájdalmasabbak, mint a'más neműek.
Á' ragadó typhushoz kaptsolt torok-gyúladás tsak
nem ipiudég halálos szokott lenni.
Ezen gyúladásoknak, főképen a' mondolák' gyúladásának, meggyógyúlások után nagy hajlandóság marad viszsza a' viszszaesésre , 's' akkor azt a' kimenetelt választja
magának a' nyavalya., mellyel legelőször végződött Iminél fogva, ha-egyszer genyedéssel végződött ezen gyúladás , későbben mindég azzal végződik.
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Az O r v o s l á s r a nézve fő Jelentés az indító okok- ,
nak 's egyéb ártalmas befolyásoknak elhárítások. Azért
is ha a' gyúladás a'hólyagos himlőnek, skarlátnak , b ú j a dögnek , vagy az Organismus' egyéb beteges állapotjának
'a' jelensége ezen nyavalyák alkalmatosan orvosoltassanak;
ha égető mérgek nyelettettek le , azok, a' mennyire l e h e t ,
eltávoztassanak, vagy a' foganatjok megakadályoztassák;
az éles és hegyes testetskék, ú. m, a' t ő k , tsont-szálkák,
a" nyelés orgánumaiból elhárítassanak ; az első utakban
lévő tisztátalanságok kiüresítessenek; az elnyomattatott
.vérfolyások , vagy egyéb kiüresítések helyre állítassanak;
a' kifitzamodott nyelv-tsonthelyre hozattassék. De a ' m á r
tükélletesea kifejtődött nyavalya ezek által részszerint el
' nem hárítathatik , részszerint pedig némelly indító okok
tsak hoszszabb idő után, vagypedíghoszszabb orvoslás után
is tsak nehezen távoztatnak el. Minél fogva az első, Jelentésnek teljesítése nem ritkán tsak az ártalmas befolyások' eltávoztatásában, és az alkalmatos életmódnak elrendelésében helyheztetik. Mellyekre nézve szükséges a' beteg' szo' bájának mértékletes melegsége ; a' sok és hangosabb beszéléstől, 's a' hideg italoktól való tartózkodás ; az eledeleknek,
és italoknak lágymelegen való használtatások ; a' nyelés'
megakadályoztatásának esetében pedig a' tápláló klisztirek
alkalmaztatása 's a' t. Az életmódnak többi pontjai a'
hideglelés' characteréhez alkalmaztatnak.
Azoknak, a' kik gyakran .szenvednek torok-gyáladáshan, a' kiknél a' nyavalya a' torok' részeinek gyengeségén épül, a' gyúladás' tökélletes kifejlődésének meggátoltatására azt kell javasolni, hogy mihelyt tapasztalják
a' gyúladás' kezdetét, azonnal szívjanak be bodzavírágból kifejtődött gőzt. A'testhez szokott torok-gyukdásnak
elkerülésére házi orvossdgképen hasznos az igen gyenge.
timsó Mz, vagy a' keményítő pornak vízben való fel-
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olvasztása, 's végre a' bodza virág
pálinkával torok-víz gyanánt.
343.

tliea egy kis bim
• .

A' m á s o d i k J e l e n t e s n e k beteljesítésére nézve
főképen a'gyúladásnak termesze Lére , indulatjára, 'sa'
vele járó hideglelés1' cbaracterére, kell figyelmezni.
344. §.

Ha p h l e g m o n o s a indulatú a'gyúladás, és gyúlasztó cliaracterií hidegleléssel van öszvekötve, az antiphlogislicus
orvosló mód használtatik. E' végre érvágások rendeltetnek a' karon, a' havi tisztulás'- elnyomattatásából származott torok -gyúladásnak esetében pedig
a' lábon (a* nyakon soha sem); melly érvágások, a'
beteg' test alkotásához, a' gyúladás' fontosságához, és
a' hideglelés' gradusához képest sokszor meg is újítatnak. Közönségesen mennél fontosahb a' gyúladás, és a'
hideglelés, 's mennél bővérűebb a'heteg , annál nagyobb
mértékben üresítetik ki a' vér; a' gyúladásnak vagy
hideglelésnek tsekélyebb gradusában pedig, valamint a'
gyermekekre nézve is , noha fontosahb a' gyúladás, tsak
helybeli vérkiüresítéseket rendelünk, pióLzákat alkalmaztatván a' betegnek fülei, vagy az állkapots szegletei alá.
Sokszor a' torok-gyúladásnak nagy gradusában , a' hirtelen való meghaladás- elhárítása végett, szükség a'torokmetszővel (pharyrigotomus) a' mondolákba metszéseket
tenni, 's' a' vérfolyást vizből, vagy lágyító theákból
kifejlődőit gőzök által feutartani. Elhúrí látván a' vér.folyások után a' legnagyobb veszedelem, a' gyúladás' eloszlatásának elősegítésére,más orvosságokat is kell mind
b e l s ő , mind külsőképen használni» B e l s ő k é p e n
hasznosak a' lágyító , hívesítő , a' hígító, a' nyálkás,'sa'
székkiüresítésre gyengén munkálkodó szerek, millyének :
a' Ziliz főzet, a 'Manna,
a' Mpndola-hjetek.
A'sók,
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mivel nyelés közben izgatják a' gyúladt részeket, a'
nyavalya' kezdetében éppen nem , vagy tsak nyálkás
szerekkel elegyítve 's kissebb adatokban nyújtatnak a'
székküiresítés' előmozdítására. — K ü l s ő k é p e n használtatnak a' nyakra lágy melegen alkalmaztatott lágyító
kásák, a' lágyító gőzük, mellyek p, o, tejjel készített
pipetta- vagy boclzci viíág-forrózatból fejtődnek k i , 's
megfordított töltsér által szívattatnak a' torokba (LVJI.),
lágyító szájvizek, mellyek által a' száj' üregének szárazsága enylütetik; a' befetskendezések , mivel az izgatást
nagyobbíthatnák, tsak akkor használtatnak , ha a' takonynak bővebb elválasztása gyölri a' beteget; a' nedveknek
a' felső részekből való l'evonattatások végett lábvizek,
a' távul lévő részekre pedig mustárkovászok is alkalmaztassanak.
lia ezeknek alkalmaztatások után a' torok-gyúladás
alig.kissebbedik, az izgató szerek pedig még ellenjelentetnek, 's ha az újonnan yaló vérkiüresítések is kétséges
foganatúak : hashajtó szeréket adunk , millyënek a' Manna , a' sók nyálkás szerekkel, fejetekkel,
vagy arábiai
mézgával öszvekötve (LVIII.) ; jeles illyenkor a' nyak-'
oldalaiba vagy a' nyak-tőbe dörgölt repülő ír , így szinte
az ugyan azon helyekre tétetett h ó l y a g h ú z ó v a g y a'
hánytató borkővel. elegyített flastrom is. (LIX.)
345.
A* k a t a r r h a l i 5 i n d u l a t i ! torok-gyúladásban,
ámbár gyúlasztó oharacterü hidegleléssel jár is, a' tsekélyebb gyúladás ellen való orvosló mód, sőt sokszor a'
lágyító szerek, Szalamiával,
és hánytató
borkővel,
(LX.) minden vérkiüresítések nélkül is elegendők. Ha a'
szenvedő részek* lágysága miatt'a'nyavalya hoszszas kezd
lenni, mint. p. 0, azon betegekben, a' kik már gyakran
szenvedLek ezen nyavalyában : akkor belsőképen a' Calomela, a' bőr' kigőzölgését előmozdító, 's végre a' has-
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hajtó szerek ; külsőképen pedig a' hólyaghúzók, a '
nyakba dörgölt szürke higanyos kenet, a' kevéssé őszvchúzó , és Szalcimiával,
Lsillaetzet mézzel, vagy kevés kámforral
kevert szájvizek (LXÍ.) hathatósak.
346.

A' r h eu m a t i c a i n d u l a l ú , 's még kezdetében
lévő gyúladásnak tökélletes kifej tődését, gyúladás ellen
való alkalmatos életmód , a' nyakra alkalmaztatott hólyaghúzók , mustárkovászok, bedörgölt repülőír , lágymeleg
labvizek, izzasztó theák. 's melegen tartás által lehet
meggátolni. A' kifejlődött nyavalyában pedig a' phlegmonosa indulatú torok-gyúladásra nézve említett orvoslást használjuk, olly módosítással mindazonáltal, hogy
itt a) 'a' vérkiüresítések tsak tsekély mértékben tétetnek,
b) a' lágyító kásák, 's meghűlést könnyen okozó egyéb
külső szerek helyett tsak száraz párlatok (fomenta);
és illatos füvekkehteijes zatskók, repülő ír, mustárkovászok, és hólyaghúzók használtatnak, 's hogy végre c)
az antiphlogistious orvosló módot.az izzasztóval okosan
kell öszvekötni.
347.. §.
A' torok-gyúladásnak lefolyásában nem ritkán, 's főképen, ha a' vér bővebben íiresítetett k i , és haa'gyúla- •
dós taldm katarrhalis, vagy rheumatica indulatú : a' testnek
gyengesége fejtődik ki, midőn ellenben a' gyúladás egy
állapotban marad, vagy nagyobbodik is. Illy esetben,
minekutánna a' környülállások' külömbségéheZ képest a'
nyakra piótzák alkalmaztattak, a' f ő orvosságok közül
valók külsőképen a' hólyaghúzók 's a' mustárkovászok;
pedig a' kámfor tsekély adatokban (XX.) nyálkás szerekkel, fejetekkel, 's a' Calomela ópiummal
(LII.).
Ha mindazonáltal nevekedik a' testnek gyengesége, és
nyilván való az ideges characler ; akkor az ösztönöző
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orvosló mód használtatik a' feljebb (243. §.) említett r e gulák szerint.

348.

~

Azon gonosz indulatú torok - gyúladásnak (angina
maligna) orvoslására, melly a' gyúlasztó characterű hidegleléssel járó phlegmonosa indulatú fontosabb gyúladásból származott , 's fenére hajlik, a' nagyobb kiterjedésű gyúladás^ ellen való orvosló mód, 's nevezetesen a'
dagadt, és feketés színű mondolákba való metszések által
kerültetik el a' fenének tökélletes .kifejlődése. — Ha
pedig ideg- vagy e rothasztó hidegleléssel jár a' gyúladás : akkor a' rothadás ellen való orvosságok mind
belső - mind külsőképen alkalmaztatnak, mellyek annál
előbb szükségesek, ha a' levegőnek járvány alkotása
miatt az e'féle gyúladások fenével szoktak végződni , vagy
ha már megjelentek a' fenének nyilván való jelei. Belsőképen fő szerek közül Való a' Kína , orvosi
gyökünkével, kigyógége gyökérrelásványi
savdkkal 's a' t.
öszvekötve; külsőképen pedig ollyanök szükségesek,
mellyek képesek a' fenének batárt szabni, millyenek :
a' rutából,
a' hagyma szájú tarorjából (scordium), a'
kígyó-gége gyökérből készült forrózatok , a' Kt'na-yagy
tölgyfa-héjból
való főzetek, hozzá adván illatos
etzetet, kén- vagy só-savat,
timsó t , myrha
festvényt,
mellyek száj - vagy torokvíz gyándnt (LXII.) alkalmaztatnak, ha pedig nem gurgulyázbalja magát a' beteg,
befetskendeztetnek. A' fenés részek ,. ha hozzájok férhetn i , be is kenettetnek alkalmatos szerekkel, mjllyenek :
a' szeclerj szörp (syrupus mororum), a' birsmag nyák
(mucilago cydouiorum) hozzá adván Porist
(X.) feleresztett kén - vagy sós savat (acidum ' sulfuricum, et
muriaticum dilutum) (XI.). "Hogy pedig a'fenés ev annál
szabadabban kifolyhasson, 's a' szükségesek annál könnyebben alkalmaztathassanak, a' fenés részeket be is
í.

'

23
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kell metszeni. Mind ezeknek kívánatos foganatjokatolé_ mozdítják a' külsőképen alkalmaztatott. hólyaghúzóka'
repülő í r / s a' betegnek arra való figyelmeztetése,hogy
a' fenés evet le ne nyelje. Azoraban, ha kiterjedtebb a'
f i n e , sikei'eLlen minden orvoslása,
'

,

349.

§ /

Azon ö s z V e k ö 11 e t é s e k r e- néz ve , mellyekíc el
a' torok gyúladás jár, gyakran előfordul az epés öszvekötletés (angina hiliosa) ; melly eselhen, a' fő nyavalya ellen fordítván az orvoslást, olvasztó, és savanyüs
szereket használunk , 's miuekutánna a' gyúlasztó állapot,
's a' má jnak izgató állapotja lealatsonyítatott, hánytatót
is szükség adni, azokat sem mulasztván e l , mellyek a' gyú- '
ladásra nézve helybeliképen szükségesek. Ha a' torokgyúladási más valamelly nyavalyának, p. o. skarlátnak
a' jelensége, a' helybeli gyúladás elLen való orvoslást
hasonlóképen á' közönséges nyavalya ellen valóval kell
okosan öszvekötni.
'

'

3 5 0 . §.

A' m e g v á l á s n a k és a' l á b a d o z á s n a k igazgatása a' közönséges regulák szerint vitetik végbe, figyelmezvén a' gyúladt részek' minémüségére 's az egész organismusnak állapotjára. Minél fogva, ha a'gyiiladásnak
eloszlatása után a' beteg volt részekben valamelly lágyság , és izgáthatóság marad viszsza , a' mi viszszaesésekre
nyújthat alkalmatosságot: tsekély erősítők szükségesek,
nevezetesen az alkalmatos életmódon kívül izgató kenetekkel" való' dörgölések, epősítő torokvizek, m illyenek:
a' friss víz, a' zsályaés tölgyfa héj-főzetek konyha
súfrt/yigen nyakas esetekben a' timsó hasznos.
351.

Ha a" gyúladás genyedésbe ment által, a' még jelen
lévő gyúladás a' közönséges regulák szerint enyhítessék,
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'sa' genynek elkezdődött elválasztása., és a'formáltatott
tályognak felfakadása előmozdítassék. E' végre lágyító,
és lágymeleg kásákat, száj-, és torokvizeket használunk,
mellyek által megfeleltetvén a' tályog, az vagy magától "
felfakad, és begyógyul, vagy pedig, há elkésnék felfakadása , a'vagy ha nagysága, vagy. alvás közben törlénhetü felfakadása által megfuladást okozhatna, kiváltképen a' kisdedekben, késsel (torok-metszővel) nyittatik
fel, Azomban, ha a' kisded meg nem engedi a' tályognak mesterséges felnyitását, azt hagyjuk meg sziilejinek,
hogy ne engedjék hátán feküdni, alvása közben pedig
reája figyelmezzenek. Ezen kívül a' tályog' felfakadását
hasznos a' természetre bízni, fia a'mondolák' többszöri
gyúladása daganatot, vagy megkemenyedést hagyott viszsza ; mert ez által elenyészvén a' keménység, eltávoztatik a' többszöri gyúladdsokra való hajlandóság. Ha lomhán történnék a' felfakadt vagy felnyíttatott tályognak.
gyógyulása, végbe vitetik az tsekélyen öszvehiízó száj-,
és torokvizek által, millyenek az árpa -füzet
mézzel,
porissal,
szalamiával,
Minderer Léi lel 's a' ! t. mellyek a' kisdedeknél befetskendezéssel alkalmaztatnak.
Ha a'felnyitott tályog fekélyre változik , minémű'ségéhez,'s az aztfentartó fő nyavalyához képest orvosoltatik.
352. §.

A' viszszamaradó k e m é n y e d ó s n e k , melly sokszor az igen öszvehúzó torokvizekneka'következések, eloszlatására, szemügyben tartván a'taldm jelen lévő mirigyes nyavalyára való hajlandóságot, eleinte lágyító, ké. sőbben ösztönöző gőzök, száj - és torokvizek , a' repülő
irnak , és szürke higanyos kenetnek bedörgölése,, szappanból, bűz - aszatból,
bürökből készült 's a' nyakra
alkalmaztatott flastromok ; belsőképen pedig a' f a lomé la, *
szappan , ammönyamézgagyánta,
bürök, a' maszlagos
nadragulya's
a' t,használtatnak. Ha nem enyhül ezekre
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a' keményetlés, a'beteg pedig semmi akadályt sem szenved a' nyelésben , akkor a' természetre lehet azt h/zni.
A' montlolák' megkeményedése némellykor többszöri
metszésekkel (scariiicatio) okoztatott genyedés által irtatik ki. A' torok' bemenetelének, 's a' nyelő tsőnekmegszűkülése, ha a' megkeményedett részeket el ,ncm érhetni, közönségesen éh-halált okoz.
b) A' L e h e l é s '

útjainak
353.

gyúladás.aikró],
, ,

A' Lehelés' útjainak gyúladásaik külömbféle helyeikro
nézve a' g ő g - a' gögsip- és a' hörgők gyúladdaára osztatnak fel.
«
Ezen'gyúladásoknak közönséges jelenségei a' következendők! A' beteg' torkában semmi verességet, és daganatot sem vehetni észre ; külsőképen pedig tsekély daganat
(noha az idősebbeknél ritkán, a' kisdedeknél pedig legritkábban) látszik. Közönségesen hirtelen, ts nyilván
való, álló, égető vagy szúró fájdalommal jeleink meg
mellynek helyét a' beteg tökélletesen meghatározza, 's
a' melly ngyan állandó , de belehelés, beszélés, köhögés
vagy nyelés közben, ( mozgásba hozattalván a' gyúladt rész) nagyobbodik. A' lélegzetvétel igen- bajos, és
sebes ; a' szó-hang a' gyúladás' helyéhez- képest külömbféleképen meg van változva, 's majd vékony, majd
vastag, sziszegő vagy rekedt; rekedt hangú V a ' beteget
gvötrő köhögés is van jelen, melly száraz, a' nyavalya*
később lefolyásában nedves
és v é r e s , vagy geny. -forma nedvnek kipökésével van öszvekötve; a \ sáapora,
érverés, a' nagy forróság, a' vizelletijek láng szine, a'
nyelvnek veressége, 's a' bőrnek szárazsága, a' hidegle' lés' jelenlétére mulatnak. Mennél fontosahb a' gyúladás,
< anháí inkább mutatják magokat a' szorongattatásnak, és
fuladozásnakjelenségci. A' iliint a' gyúladás a' lehelés'
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áljainak egyik vágy másik részét érdekli, a'^szerint k ü lömbféle jelenségek is vétetnek észre. „
' "
354.

•

A' (f ü g - g y ú 1 a d d s b a n (Laryngitis) a' leli élés'
útjainak felső részekben , az az a'gőg'tájékában éreztetik
a'' fájdalom, melly a' torok' görtsös öszveszorítatásának
alkalmatlan érzésével van öszvekötve, 's külső megilletésre nagyobbodik; nein ellj'kor tsekély külső daganat is
vétetik észre. A' nyelés,' beszélés, és köhögés igen fájdalmas , és fáradtságos-; a'beteg szava közönségesen felelte
vékony, máskor pedig suttogó ; a' köhögés, melly a>
mélyebb belehelésre nagyobbodik, sokszor krákogó ; a'
lélegzetvétel nehéz, 's tsak fenállva , és hátra liajtott
fővel vitelhetik végbe.
.

"

355. § .

A' GŐ gs í p - g y n l a d á s b a u
(levegotsö-gyúladás, Traebaeitis) a' gőg alatt, az az a' gó'gsípnak Valamelly
pontján érzi'a' beteg a' fájdalmat, melly a' külső nyomás által nagyobbodik. Hasonló jelenségek vannak i t t ,
mint a' gőg - gyúladásb'an , tsak hogy gradnsokra nézve
egy kevéssel tsekélyebbek ; a' beteg' szava rekedt ugyan,
de nintsen felette megváltozva a' nyelés fájdalmas , midőn a' lenyelt falat a' gyúladt részre jut. Mennél inkább
szenved egyszersmind a'. gőg is, annál. vegyílettebbek
a' jelenségek.
356. §. •

A' H ö r g ő k ' - g y ú l a d á s a ( levegő'tso agak'
gyúladás a, Bronchitis, angina broncbialis S t o l l i , angina pectoris S e l l e ) nemi ritka, sőt grakran, 's a'
gyermekeknél a' veres, a' hólyagos himlőnek, 's a'szamárhurulnak öszveköLtetésébentelőforduló nyavalya. A'
beteg' szuro , es égető fájdalmat /érez mely - tsont jának
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felső része, alatt ylelielése nehéz; szava' hangja rekedt,
és vastag'; köhögése, hangos és száraz, vagy pedig véres
genyforma matériát pök ki. Ezen nyavalyának nagy
hasonlatossága vau a' túdő-gyúladással, mellybe ugyan
nem rilkán megy által, mellytől azoinban az által kulombözteti meg magát, hogy itt tsekélyebb a' nehézség'
érzése a' melyen, hogy képes a' heteg mély lélegzetet
venni, 's mely-kosarát kitágítani, hogy a' beteg fájdalom nélkül fekhetik mind a' két oldalán, továbbá,hogy
itt nagyobb a' szorongattatás , hogy a' köhögés tulajdon
vastag hanggal történik", hogy köhögés közben ábrázatja
szinte megbékül, némellykor pedig majd megfulad a'
beteg, 's végré, hogy ennek lefolyása állandó - engedő,
és katarrhalis, jelenségekkel öszvekötve fordul elő, Némellykor tüdő^-gyúladással vagyon öszvekölye a' hörgők' gyúladása.
J e g y z é s . Említést érdemel a' gőg-fedél-gyúladás is (Epiglottitis) nieliy ritkán jelenik meg magánosan , 's fájdalmon , verességen , és daganaton kivftl az által kiilömkiizteti
meg magát, hogy a'gőg-födél szinte függőleg áll felfelé,
a' mi miatt a' nyelés alig lehetséges ; mert az italok , mihelyt
a' nyelv'. gyökeréhez érnek, azonnal viszszanyomattatnak •
erőszakosan, vagy pedig erős köhögés következik.

/'<

357.

A'lehelés' útjaiban előforduló gyúladásoknak lefolyások állandó-engedő , de sebesebb mint az a' nyelés' orgánumainak gyúladásaikra nézve észrevétetik. Közönségesen
4 vagy 7 napra terjed tartások ; fontosságok' nagyobb
vagy kissebb gradusához képest már 24 óra mulvá is
(főképen a'gőg-gyúladás) halállal végződhetnek, vagy
• 7 napnál^ tovább is tarthatnak.
358. §.
Kedvező környülállások között, és alkalmatos orvoslás
alatt e g é s z s é g g e l végződnek ezen gyúladások,. mind
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közönséges, mind helybeli kr. tünemények között. A'kr.
izzadáson, és yizellésen kivűl helybeli krísís is jelenik
meg, sűrű genyfórma, 's véres pontotskákkal (nem ritkán hártyás részetskékkel) vegyített k i p ö k é s s e l a ' nyavalya', könnyebbülésével.
Némellykor más nyavalyákba megy által a'gyúladás,
nevezetesen: a) G e n y e d é s b e , melly eleinte,, midőn
a'tályog még zárva van, nehezebb lélegzetvételt, szorongattatás!, vagy megfuladdst okozhat ; ennek felfaka' dása .után- pedig a' gogsíp-rothadásra, 'a a' sorvasztó hideglelésre nyújt alkalmatosságot; — b) k e m é n y e d é s b e , és k e r e s z t ü l i z z a d á s b a ( ritkábban ) ,
mellyekből a' lehellés' útjainak megszűkülések miatt
mely-szorítás , és süvöltő lélegzetvétel, gyógyíthatatlan
rekedtség, köhögés, sorvadás , 's a' szózat' hijjánossága
származik. Igen ritka esetekben, 's tsak erőltetett köhögés által távoztatnak el a'fattyú hártyák.—c) c h r o n i c u s g y ú I n d á s b a , méllyre a' gőgsip', 's különösen
a' hörgők' gyúladása. hajlandó, főképen ha belső okok
által tartatik fen , 's ha talám jelenlévő tsekélyebb gradusa miatt elesmertetett. , és orvoslása elmulasztatott.
Megesmertetik a' feljebb említett jelenségeknek, ú, m .
a' rekedtségnek , a' szózat' megváltozott állapotjának, a'
tulajdon hangú köhögésnek, a' gényfonna kipökésnek, ,
a' fájdalomnak , a' hidegleléses mozgásoknak, tsekélyebb , .
gradusban való jelenlétekből.
H a l á l l a l végződnek ezen gyúladások a) megfúladás által, midőn a' gyúladás' nagyobb gradusában a'
lélegzetvétel félbeszak asz tátik, vagy pedig a" lehellés'
útjai fattyú hártyákkal , vagy a* felfakadt tályogból
kiöntetett genyetséggel hetömettetnek, — és b) a' viszszamaradó nyavalyák által, milly enek : a' fekélyedés ,
a' keményedés , ' s a'hideglelésnek ideges , vagy rothasztó
charactere. F e n é b e ritkán megy által ezen nyavalya,
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mert a' beteg előbb megfulad, mini sem a' gyúladásnak
lenére hajlandó gradusa ki fejlődik.
359.

Hasonló környülállások, mint a' mellyek a' nyelő
orgánumok' gyúladására elrendelő okokúl szolgálnak,
a' lehelés' útjainak gyúladásaikra h a j l a n d ó s á g o d
nyújtanak; mellyekre nézve különösen meg kell említeni, hogy némelly mesteremberek, a' kik kénlelenek
kiilömbféle testeket, és gőzöket beszívni (molnárok,
képfaragók, patikánusok 's a' t.) különösen hajlandók
ezen gyulladásokra.
I n d í t ó o k o k ú l szolgálnak: a' lehelés' orgánumainak felélte való megerőltetések, sokáig tartó éneklés,
beszélés , és fúvó eszközökkel való foglalatoskodás által,
főképen hideg levegőben ; az erős, és sokáig tartó katarrhalis köhögés, melly gyakran sebes lefolyású, de gyakrabban chronicus gyúladást okoz a' gőgsipban , vágy
a' hörgőkben ; továbbá a' lehelés' útjaiba julolt idegén
testek, mellyek állandó köhögést tartanak fen ; a' meghűlés , 's ugyan azért a' hideg levegőből a' melegbe hirtelen való menetel; a' hideg italok' ivása, 's a'hideg
éLeleknek, nevezetesen a'fagylaltnak , főképen felhevült
testei való evése; az éles gőzök' Leszívása; a' lehelés' útjaira való letételek ; q' közel lcvo orgánumok' gyüladasaia' levegőnek tulajdon járvány alkotása; 's végre némelly
folyásoknak, és a' testhez szokott bőrkiütéseknek elnyomattatása. Előfordúluak ezen gyúladások jelheliképen a'
hólyagos, és'a' veres himlőnek, a' ragadó typhusnak,
. Y a' tüdő-rothadásnak lefolyásában , a' hörgők' gyúladása gyakran jelensége a' szamárhurutnak 's a' t.
360. J»

A'lehelés'(útjainak gyúladásaik minden tekintetből
az igen veszedelmes nyavalyák közül valók , 's veszc-
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delmesebbek a' nyelés' edényeinek gyúladásaikn'ál. Mennél
inkább a'hang-hasadék körül van a' gyúladás, annál
nagyobb a' veszedelem ; mért általa a' lehelés'útjai olly
mértékben megszűkülnek, hogy meg is falad a' beteg,
és hirtelen meghal.
_
,
Mennél nehezebb a* lélegzetvétel ; mennél kissebb,
lágyabb, és kihagyóbb az érverés; mennél nagyobb az
álmosság , 's egyszersmind az agynak egyéb szenvedései
is ; mennél nyakasabban eltart a' gyúladás, még a' l e g hathatósabb orvosló mód''alkalmaztatása után is : annál
nagyobb a' veszedelem.
'
Kedvező jelenségek ezpn nyavalyában: ha a ' l é l e g zetvétel nints szerfelett megakadályoztatva ; ha nem
nevekedik sebesen a' nyavalya; ha rendes az érverés.;
ha sűrű takonyt pök ki a' beteg ; ha könnyebbülést okozó
vérfolyások, hasmenések, vagy bőrkiütések jelennek meg.
— Ellenben rosz jelenségeibez tartoznak: a' nagy szorongattatás; a' száj előtt voló hab ; a' feltátott szájjal,
és kinyújtott nyelvvel végbe vitt lélegzetvétel ; a* szptalanság; az italok' ivása után következő görtsös , és fúlasztó köhögés; az italoknak az orrlyukakon váló viszszafolyások; a' hörgő lélegzetvétel; az ábrázatnak kékes
színe ; az ideges jelenségek; 's végre a'tüdő-gyúladassal,
vagy az agyszenvedésével való öszveköttetés.
Ha ezen gyúladások hólyagos himlőhez, vagy egyéb
bőrkiütésekhez járulnak: kimenetelek .mindég kétséges.
Mennél izmpsabb 's hővérűehb a' beteg, annál nehezebb ezen nyavalya' orvoslása, főképen lia egyszersmind szélütésre, vagy tüdő-xothadásra való hajlandóság is
van jelen. A' kisdedekben igen veszedelmes ezen nyavalya.
A' hörgők' gyúladásának előremóndása annak gradusától függ ; ha sebes léfolyású. a' nyavalya', 's orvoslása
az első napokon elmulasztatik, megfúladással ölheti'meg
a' beteget; ha pedig chronicus indulatú/ tsekélységének
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lárvája alatt leliet veszedelmes ? és tüdő-rothadásba mehet által.
3 6 1 . §.

' A' lehelés' útjainak gyúladásaik gyors segítséget kívánnak. Mivel pedig indító okaik vagy ollyanok, mellyek hirtelen el nem hántathatnak (mint p. ó. a* forró
bőrkiütések), vagy pedig ollyanok (mint a\ meghűl é s , a' lehelés'útjainak megerőltetések 's a ' t . ) mellyek ,
minekutánna a' nyavalyát felgerjesztették , megszűnnek
tovább munkálkodni : nem tanátsos egy edűlaz indító okok*
eltávoztatásdval foglalatoskodni ; hanem az alkalmatos
életmódnak elrendelése mellett (365. §.) azonnal arra
fordítsa az orvos fő igyekezetét, hogy a' szenvedő orgánumoknak felemelt életek rendes állapotjokra hozat-'
tassék, 's a' gyúladás eloszla Itassák. Minél fogva azokon
kívül, mellyek a'nyelés' orgánumai'gyúladásaiknak orvoslásokról mondattak , meg kell említeni, hogy itt a'
szükségeseket, figyelmezvén különösen a' hideglelésnek
characterére, 's a' helybeli gyúladásnak gradusára, és
helyére, legnagyobb pontossággal, 's minden idővesztés
nélkül kell használni. Minthogy pedig ezen gyúladások
eredetiképen gyúlasztó characterű hidegleléssel járnak:
ennek gradusáboz képest mennél előbb teendő vérkiüresítések jelentetnek ,,'s nevezetesen érvágás által, melly a'
környülállásokhoz képest rövid idő múlva meg is újítatik. Míg t. i. a'Keteg' ábrázolja veres, és felduzzadt,
míg lélegzetvételének nehézségé nem kissebbedett, 's
érverése feszes, kemcny, vagy elnyomattatott, — vagy
ha az érvágás után a' pulsus megnagyobbodik, megfeszesedik, és megkeményíti : az érvágásnak megújítását
nem szabad elmulasztani, sőt néihellykor mindjárt utánna
uyoltz vagy tíz piótzál, is kell alkalmaztatni a' nyaknak
elöl lévő részére ; a' vérfolyás pedig lágyító kásák által
tartatik feu. — A' kisdedeknél,, midőn eret vágni nem
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bátorságos, a' piótzák' alkalmaztatása is, elégséges , mellyeknek számokat az életkor határozza meg.
Á' vérkiüresítések' foganatját elősegítik b e l s ő k é p e n a' lágyító főzetek, és fejelek, a' hívesítő italok , és
gyenge hashajtó szerek ; k ü l s ő k é p e n pedig a' klisztirek , lábferdők, az alsó végekre tett mustárkov.ászok,
a' nyakra alkalmaztatott lágyító kásák (LI.),'s a'lágyító
füvekből, es téjből kifejtődött 's a' torokba beszívott
gőzők (LVII.). A' tisztított salétromot
akkor" szabad
itt adni, midőn lealatsonyítatván a' gyúladásnak nagyobb
gradusa, és a' száraz köhögés is enyhülvén, eltart
a' nagy szomjúság 's a' nagy forróság ; de azt akkor is
tsak kissebb adatokban 's nyálkás orvosságokkal öszvekötve (LXIíI.) használjuk. —- Hogy a' gyúladásnak .tsekélyebb gradusában, az emljlett mind belső, mind külső
szerekkel együtt a' helybeli vérkiüresítések elegendők t
könnyen értetődik.
Ha ezen gyúladásnak orvoslásában a' keresztül izzadástól 's a' fattyú hártyák' .furmáltatásdtól félhetni, vagy
ha az már meg is történt : a' szükséges
vérkiüresítések
után igen hathatós a' szürke higanyos kenetnek a' nyakba
való dörgöltetése, 's belsőképen a' Calomela, melly itt
nagyobb adatokban használtatik , nevezetesen minden
órában ^ gr an \ hogy pedig általa nyálfolyás ne okoztassék , szükséges a' székkiüresítést klisztirek által fen
tartani, 's székfű virág-theát szájvíz gyanánt szorgalmatosan használni.
362. § .

Haf[a'| gyúladás bővebb vérkiüresítések, 's egyéb
orvosságok' haszndltatása után is nyakasan eltart, az erők
pedig leálatsonyítva lévén, a' vérkiüresítéseket tovább
folytatni nem tariátsos :. akkor a' bor-izgatófc , 's eleinte
ugyan a' távulabb lévő részekre, később' pedig közelebb
a' nyakra alkalmaztatva hasznosok; belsőképen a' kámfor
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364 '
itiézgíís-olo jos vegyi tétben, (mixtúra gumriioso-oleosaj 's
a' Calomela adatik. — Az ideges character' nyilván való
kifejlődésének esetében a'pézsma (főképen ha egyszersmind görts van jelen), a' dárdány' készítményei 's a'
többi orvosságok használtatnak , mellyek az ideges cliaracternek orvoslására nézve említettek.
.

363.

§.

A' megválás' időszakaszában szükség az eddig hasz- '
nált a n t i p h l o g i s t i o u s orvosló módot mérsékelni,
és olly szereket használni, mellyek a ' k r . kiüresítéseket,
's nevezetesen az izzadást, és pökést előmozdítják; melly
utóbbi tekintetből a', gyúladásnak 's a' közönséges beteges 'állapotnak characteréhez képest, majd gyengébb,
majd erősebb szerek használtatnak. Azokhoz lágyító főzetek, és levesek tartoznak, ú. m. árpa nyálka, salep,
Ziliz-főzet,
bodza virág-tliea , Minderer léttel 's a' t.
ezekhez pedig számláljuk a' kappanSr , a' szenegagyökér forrózatot,a* dárdány' készítményeit, a' dardányos
kén-aranyt,
és az Értz kennest, a' kámfort, az aniszos hugyag léit, a' tsilla etzet mézet, 's a' benzoe savat
(virágokat)
mellyek leghathalósahbak. Ha a ' k r . pökés
az életmódban elkövetett hibából újonnan felgerjesztett
gyúladás miatt marad viszsza, a' gyúladás ellenváló szerek légalkalmatosabb pökést élőmozdító szerek lesznek.
364» § .

-

Az életrendre nézve távúi legyének mind azon. befolyások, mellyek a' köhögést felgerjeszthetnék, millyenek: a' gőzökkel, füsttel, vagy porral megfertőztetett
levegő, a' beszélés, a' sírás, a' szeszes italok' ivása, a'
fűszerezett ételek' evése, 's a' meghűlés. Ellenben hasznosok a' nyálkás levések, és italok, az árpa 's a'riskása
nyálka, az árpa - főzet ; a' szoba' levegőjének se nem
igen.meleg, Se' nem igen hideg mérséklete 's a', t.

365
365. §.'
A' l á b a d o z á s n a k előmozdítására, az ártalmas
befolyások' elkerülésén, a' szabad levegőnek vigyázva
való használ tatásán, 's az abban teendő mértékletes mozgásokon kivül, főképen ha a' takonynak bővebb elválasztása a' gőgsipban hoszszabb ideig eltart, hasznosok
az erősítő szerek , az Izlandiai zuzmó, az, áldott
tsüliüllo (carduus benedictus) d tsésze szárny (polygala
amara) 's a' t.
X I
A' h á r t y á s

Torok-gyékről.,
366.

§.

A'.hártyás torok-gyék alatt
(hártyásgogsíp-gyúladás, levegőtső píp, píp) azon nyavalyát' é r t j ü k , melly
a' kisdedekben fordulván elő, 's katarrhalis jelenségekkel kezdődvén, azután pedig nehéz lélegzetvétellel, rekedt szózattal , hangos, és időközönkintv viszszaforduló
köhögéssel járván, a' gőgnek ,, vagy gőgsipnak gyúlasztó
állapotjából a' sikeres lympliának kiizzadásra való h a j landóságával fejtődik k i , 's hirtelen való megfúladásnak
veszedelmével van öszvekötve.
* .
J e g y z é s . Kzen nyavalya közönségesen C r o u p-nak nevezete salait fordul elő, melly Skótziai szó , és a' tsirkékben előforduló 's p í p n e k neveztetett nyavalyában a'nyelven észrevehető fehéres hártyát, jelenti; németül a' neve:
die häutige Bräune, deákéi pedig : Cynanche stridulá , angina ' strepiíosa , nienihranacea , polyposa 's a' t,

'
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, 367.

Azon jelenségek, mellyekkel ezen nyavalya j á r ,
majd mivoltosok, majd mellékesek , 's függnek .a' beteg*
korától , testalkotásától-, a' nyavalyának uralkodó gcniusától, helyétől, tartásától, öszveköttetésétől 's a' t, Némellyek ezen nyavalyát kezdetére, nevekedésérc, leg-

főbb léptsőjére, As végére oszt ják fel ; mások pedig az
izgatásnak, a' hártyák' fonnáltalásának, és a' gyengeségnek időszakaszára 's a' t. De min thogy a' külömbféle
időszakaszok közt való határokat bajos megkiilömböztetni, 's azon esetekben, mellyekben a' nyavalya hirtelen fejlődik k i , a' kezdetnek időszakasza alig észreve»
helŐ: azoknak e'féle megkülömböztelése valóban tsak
tetszés szeidnt való. Azomban a' nyavalya' tulajdon jelenségeinek pontos előadások végett bárom időszakaszokét
lehet felvenni ? mellyeknek mindenikét tulajdon jelenségek bélyegezik; noha sokszor az egyiknek jelenségei a'
másiknak jelenségeivel öszveszavarva fordulnak elő.
Minél fogva ezen nyavalya' képét l . az izgató vagy katarrhalis állapotnak, 2.a'gyúladásnak, és3.a'keresztűlizzádásnak 's a' fattyú hártyák' formáltatásduak • időszakaszához képest fogjuk előadni.
•
'
368.?.

Sokszor ezen nyavalya előposlák nélkül, az árlal-,.
mas befolyások' munkálkodása után kevés órák alatt
fejlődik k i ; sokszor pedig (leggyakrabban) több órák,
sőt napok által katarrbalis jelenségek járnak előre,ú,m.
nátha, főfájás, rekedtség, köhögés, tsekély, és estve
fplé súlyosodó hideglelés.
.
1. Magának a' nyavalyának kifej tödésp, Vagy is a'
gőgsip' falainak izgató állapotjok , rekedt szózat,'s ritka,
de vastag hangú, és száraz köhögés által jeleli ki magát;
a" kisdedek elvesztik jó kedveket, szomorúak 's könnyen haragra indítalnak, máskor pedig nem is hátráltatnak szokott játékjaik' folytatásában,
2, Magát a' gyúladást tulajdonképen bélyegzik a) a'
gőgsjplj,an való fájdalom, b) a' köhögésnek 's a' szózatnak tulajdon hangja, c) a' nehéz lélegzetvétel, d) a' hideglelés, és e) a' pokés. — a) Kifejlődvén a' gyúladás,, a'
beteg a' gőg' tájékában} sőt alább a' gőgsipban iß, vw*».

kető, és f á j d a l m a s érzést tapasztal, melly eleinte
tompa., és tsekély , de lassankint nagyobbodik, és különösén a' heszélésre, köhögésre, 's általjában a' gögsip*
nyomatlatására , és a' főnek mozgására érezhetőbb.
Azomban tsak az idősebbek •határozhatják meg a' fájdalom' jelenlétét, és helyét. Z>) A' k ö h ö g é s n e k , éà
s z ó z a t n a k tulajdon hangja olly nevezetes jelensége
ezen nyavalyának, hogy ezt a' nélkűl'más nyavalyákkal
könnyen feltserélhetni. Szavakkal ugyan nehéz megmagyarázni ezen jelenséget ; pzomban á' ki tsak egyszer figyelmezett is arra el nem esmerheti a' nyavalyát. Midőn előbb
tsak időszakaszonkint jelent meg a' köhögés, későbben
beszélés, sírás, kiabálás , » 's a' hideg levegőnek beszívása által hamar felgerjesztetik, és megfoutosodván, rekedt, éles's szinte ugató hanggal van öszvekötve; a'beteg'
szava nyikorgó , 's hasonló a' pipegő tsirkék' hangjáh o z , némellykor pedig x-ekedt, és ollyan, mint a' m illyen az ugató kutyában 's a' megöletés által döglő disznóban vétetik .észre ; a' köhögés' hangja vékony, és tsetígő',
ha a' gőgből : rekedt, vastag , és tompa , ha a' gőgsípból
ered a' nyavalya ; a' betegnek életkora „ n e m e , a'gősip-.
nak nagysága, tágassága, a' nyavalyának fontossága 'sa' t.
külöinbféleképen módosítják»a' köhögés'hangját. Eleinte
száraz, későbben pedig genyforma, vagy hártyás nedveknek kipökésével van ezen köhögés öszveköLve, (a' miről alább). c) Mivoltos jelenség ezen nyavalyában a'
lehelésnek rendellensége, és 'minémüsége. Altaljában a'
beteg szünet nélkül való szorongatlatástól, 's a' nyavalyának nagyobb gradusában mely-szorítástól kinozlatván,
álmából gyakran felíjed , tudta nélkül a' torkáhpz nyúl,
és szinte nagy munkával vesz lélegzetet';, külömben tulajdon minéműségű, és sziszegő's tsikorgó a' lélegzeLvétele. Innét egyéb jelenségek is származnak , ú. m, a'
betegnek ide 's oda való Jxánykolódása, szemeinek ki?
dúdorodások, és könnyezések, a' homlokán, és nyakán
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lévő véredényeknek megdagadások, szívének , és litereinek erős verések, ábrázatjának mcgveresedése, felduzzadása, és szinte futó orbántzos gyúladástól yaló meglepettetése. Megnehezedik a' lélegzetvétel, lia felül,
könnyébhedik pedig, ha hanyat fekszik a' beteg, rf) A.'
k i p ö k é s r e rendelt nedvet a' fiatalabb gyermekek közönségesen lenyelik, melly esetben az orvos ezen jelenség nélkül szűkölködik, Altaljában mindazonáltal a'; köhögés ezen időszakaszban száraz (.'£).
3, Eltartván, sőt nagyobbodván is a' nyavalya, kezdődik a' sikeres lymphának kiizzadása, •mellyel részszerint az előszámlált jelenségek nevekednek, részszerint pedig mások is/járulnak, liozzájok, nevezetesen jiz
egyébkint is szűk gőgsipban formált hártyák által megszűkül azon ú t , melly a' b e - , és kilehelésre szükséges,
sőt be is dugul. Innét van a' gyakorabbi hqngos , 'smajd
száraz, majd pedig taknyos vngjf hártyás részek' kipökésével öszvekötötl köhögés , melly sokszor tsak rövididőközök után térvén viszsza , minden szeinpillantalban
megfúladással fenyeget. A' köhögés után sokszor okádás
is következik, melly által nem tsak a' gyomorban lévő
•takony, epe 's a' t. hanem a' gőgsipból 's a' hörgőkből
hártyás részetskék is iiresítelnek k i , dltalmenendö könnyebbüléssel; ezen. hártyás részetskék vagy nyirkforma
(lymphásj öszveállások vékony darabotskákat, 's szinte
pikkelyes -apró hulladékokat, vagy. formátlan gyurnját
(maszszát), majd pedig gőgsip formájú tsővekét mutatnák;
melly utóbbiakból némellyek azt gyanították, hogy a'
•gőgsip'" húrtyáji válnak el , és üresíletnek ki j némellykor
lágyak , máskor szívósak, és fényesek, — külömbea
pedig fehérek vagy veresek; máskor, hamu vagy barna
szintiek , 's véres-pontotskákkal, iVagy vonásokkal vegyítettek , nagy ritkán véredényekkel is bírnak.
• . Midőn a' gyúladás eleinte tsak tsekélyebb helyet
foglal él, a' helybeli jelenségeken kivül a' többi testen
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alig vétetnek észre beteges jelenségek ; azért is a' nyavalyának kezdetében ritkán'van jelen hideglelés, sőt ez
némellykor a' gyúladás'időszakaszában is olly. tsekély,
hogy mind a' szülék, mind az orvos elesmerhetik a', veszedelmet. De mennél inkább nagyobbodnak a' keresztűlizzadás' időszakaszában ( 2. ) a' lélegzetvételnek akadályjai, annál inkább egyelérzésbe hozatta tván a' többi
Organismus, kifejtődik a' h i d e g l e l é s , melly fontos,
és.a' bőrnek szárazságával, égető melegségével, epesztő
szomjúsággal, igen sebes, és alig számlálható , egyaránytalan vagy kihagyó, üszvehuzott's gyenge érveréssel van
öszvekötve , lefolyására nézve pedig állandó vagy alábbhagyó; most a' székkiíiresítések l o m h á k , a' vizellel'
kiüresítése tsekély, a3 n y e l v , és a' mondoldk szívós t a konnyal vannak befedve; sokszor rángatödások, és i n ugrándozások is járulnak hozzá ; máskor ellenben álomba
merül a' beteg;, mellyből több izben a' köhögésnek fontossága 's a' meghaladásnak veszedelme által ébresztetik
fel. A' hideglelésnek, illy gradusa mellett a' többi jelenségek ís nevekedvén, az igen gyötrő szorongattatás' érzésének enyhítése végett testét szünet nélkül h á n y j a ' s
veti a ' b e t e g , semmi helyhçztetésben sem talál nyugodalmat; némellykor fejét hátra hajtván enyhülést látszik
érezni ; sokszor , hogy mély lélegzetet vehessen, lábait, és
kezeit a' nyoszolyához szorítja; a' belehelés' mindegyik
próbája alatt a' gőg felemeltetik, midőn egyszersmind
a' melykosár' kitágításának végbevitelére a' has' izmai,
valamint az alsó oldalbordák' portzogós végei,'s a ' k a r d nyujtvány is a' melytsontnak alsó részével annyira h u zatlatnak befelé, hogy tsaknem a' háthoz érvén gödör
-formáltatik a' melykosár alatt> sőt szinte minden erejét
Öszvegyűjtvén a' beteg, nyelvét kinyújtja, haját szaggatja, a' körülötte lévő testekhez kapaszkodik , kiabál,
jajgat, azután pedig ellankadván-az ágyra viszszaesïk ; a'
lélegzetvételnek illy bajai között a ' s z á j , 's az órr-lyukak
I.

24
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igen nyitva vannak, a' szó alig érthető, a' süvöltő belehelésre fohászkodó kilehelés következik, végtére hörgő
a' lélegzetvétel, az ábrázat halavány, és hideg veréjtélc. kel van befedve , a* szájajakok ólom szinüek , vagy setétkékek, a' szemek merevedtek, a' szem körül lévő véredények dagadtak, a' főnek üterei erqsen vernek, a'szív
reszket, a' köhögés' gyengesége miatt semmi pök sem üresítetik k i , >— midőn végre legközönségesebben az észnek
épsége mellett megfúladás által bal meg a' beteg,.
369. §.

Ezen nyavalyának lefolyása igen sebes, és annál
sebesebb, mennél nagyobb a' gradnsa. Sokszor a' m'ivoltos jelenségek'megjelenésétől fogva számlálván a' nyaval y á t , egyszer Vagy kétszer 24 óra alatt felgyógyul, vagy
meghal a' beteg; tizennégy napnál továbrasoba seperjed
a1 hártyás torok-gyék.
370. §.

A' hártyás toi-ok»gyék könnyen feltseréltethetikmás
nyavalyákkal, mellyekkel valamelly hasonlatossága van,
nevezetesen Miliar' forró fúlasztó köhögés.éVel (Asthma
acutum Millari) , a' Szamár huruttal (tussis convulsiva,
seil asinina) 's a'gó'g-katárrhussal (tussis catarrhalis). Felette fontos annak a' Miliar' fúlasztó köhögésétől való
megkülömbözletése, mivel ez görts, amaz pedig gyúladás, — V következésképen orvoslások ellenkező. A'külömhöztető jelenségek ezek : ',
Â' hártyás torok-gyekben.
'p A' nyavalya lassankint, és
előpostákkal jelenik meg.
J e g y z é s. H a előposták nélkül jelenik m e g , nyilvánvalók
a' mivoltos jelenségek a' hidegleléssel e g y ü t t , mellyek által,
nehezebben esmertetik el.

Miliar' fúlasi'tá kolibgésclen.
1. Hirtelen minden eló'posták nélkül.
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2. Mindég hidegleléssel jár, 2. Soha sints jelen hideg's ugyan azért a' vizellet
lelés, fehéres a' vizellet,
veres, lángszinű.
az ostromok után semmi
beteges jelenségek sintse•
nek jelen,
3. A'kiizzadott sikeres lym- 3. Soha sem.
."
pha külömbféle formák
alatt iiresítetik ki.
4; A' gőgsíp, vagy a' gőg 4". Hibázik a' fájdalom, 's
körűi szúró fájdalmat érez
a' helyett melyszorítása' beteg.
nak érzése vau jelen.
5. A' köhögés' hangja ugató. 5. Vastag, és rekedt.
6. Közönségesen az izmos, 6. A' gyenge, izgatható,és
és bővérű gyermekeket finom testalkotásúakat, 's
lepi meg ezen nyavalya.
a' görlsökre hajlandókat.
7. Az ábrázat veres. 7. Halavány.
A' s z a m á r h u r u t t ó l külömbözik ezen nyavalya annak hoszszá tartása , idők özonkint megjelenő ostromai, 's a'köhögés alatt való belehelésnek különös hangja
által, melly „hasonló az ordító szamárnak hangjához,—
a' G őg - k a t a r r h á s t ó 1 az által külömbözik , hogy
az hideglelés , és fájdalom nélkül jár ; azomban „minthogy
izgató állapotban helybeztetik a' természete , alkalmatlan
orvoslás, 's ártalmas befolyásoknak állandó behatások
a' , hártyás torok - gyékbe való általmenetelét okozhatják.
371. §.
Ezen nyavalya, jókor és alkalmatosan orvosoltatván e g é s z s é g b e megy által, a' midőn t. i. lassankint
könnyehbedik a' nehéz lélegzetvétel, a' köhögésnek említett tulajdon "hangja a' fúladozó jelenségekkel együtt
elenyészik, és hörgővé válik, 's midőn sűrű , és némellykor vérrel vegyített takonynak , vagy,fattyú hártya-darabotskáknak kipökések jelenik ;meg , a' nyavalyának
nagy könnyebbülésével ; melly helybeli kritikus kiiire-;
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.vitéseken kívül, a' betegség' megválását egyszersmind,önkint való kásás, zöldes , és hasonlóképen fattyú hártyákkal vegyített székkiiiresítések , hasonlóképen kr,vizeilés, és izzadás is követik. Közönségesen hószszabb
ideig tart a' szerentsés ' megválásnak időszakasza ; mert
a r r a , hogy a' természet magát a' gőgsipban kiizzadott
nedvektől, és a' fattyú hártyáktól köhögés által megszabadítsa, idő kívántatik.
Némellykor más n y a v a l y á k b a megy által a*
hártyás tovok-gyék , mellyek közül mások gyógyíthatók,
mások ellenben gyógyíthatatlanok. Nevezetesen a' hideglelés felveszi az ideges chatacterl; a' fattyú hártyának
a* gőgsiphoz való növése által megszűkülvén ezen orga-í
iram,, az egyébkint felgyógyult betegben nehéz lélegzetvétel, és rekedtség marad egész éleiére viszsza ; illyen.
eseteket FRANK JÓ'SEF, és RAIMAN jegyzettek fel, sőt'
magam is tapasztaltam egyet; végtére a'gyúladás genyedéssel, és fekélyedéssel végződhetik, mellyből mindég
halálos gőgsiprothadás származik.
Gyakran (főképenhá az alkalmatos'orvoslás a'fattyú
hártyák' formáitatása előtt elmulasztatik) már 24 óva
u t á n , legközönségesebben pedig a' 2dik vagy 3dik napon,
vagy későbben, de mindég a' 8dik nap előtt balált okoz
ezen hártyás gyúladás, melly kövelkezhe tik a) m e g f ú l a d á s által, (legközönségesebben), midőn a' gyúladt.
részek megdagadnak, vagy a' hang-hasadék köhögés,
.vagy okddás által elegendőképen ki nem üresíletett fattyú
hártyákkal megtömettetik, a' vagy, midőn az idegen testek gorlsöt okoznak a' gőgsipban ; b) f e n e' által (igen
ritkán) c) egyenetlenül a'viszszamaradó nyavalyák által.,
A' felbontzolt bolt testek' gőgsipjában sokszor tsak
szívós takony, sokszor pedig valóságos hártyák találtatn a k , mellyek nem ritkán véredényekkel is bírnak; 's
némellykor a' gőgre , • máskor a' gőgsipra vannak határozva, máskor pedig a'hörgőkre is elterjedve találtainak,

•373
's azok. alatt némellykor a' gyúladásnak nyomdokai vétetnek észre, sokszor pedig nem; midőn t. i. elosztatván a' gyúladás, annak szüleménye (a'hártyák) maradt
viszsza, és megfúladást okozott.
372.

A' hártyás torok-gyékre e l r e n d e l ő
okokúl
szolgálnak : a' kisded éleLkor, különösen a'másoáik-esztendőnek kezdetétől fogva (némellykor előbb is) a' h e tedikig, a' fogzás'időszakásza , a' beszélés' organuma' kifejlődésének ideje, a' nem rúg kiállott bőrkiütések , ú. un
veres vagy hólyagos himlők, a' vérmes testi mérséklet,
a' tavaszi és téli i d ő , a' nedves, posványos, és a' tengerhez közel lévő tájékok, mint Angliában, és végre a'
hideg éghajlat, mint Svétziában.
Az i n d í t ó o k o k h o z^ számláltatnak : a' meghűlés, nyilván ezen okból lépegetnek meg e' nyavalyától olly gyakran azon előkelő famíliák' gyermekei, k i k
az újabb szokás, és nevelés szerint mezítelen melyei
és nyakkal, 's lenyírt bajjal járnak a' hideg levegőben;
a' levegőnek tulajdon járvány alkotása, noha némellykor
s p o r a d i c e is fordul e l ő ; a' nedves és hideg levegő,
's annak hirteLen való változásai; á' lábak' meghűlése;
a' nedves fehér ruhákból, fűtött szobában való szárítások által kifejtődött gőzök; a' nem rég meszeltetett
szobákban való lakás ; némelly ragadó bőrkiütésekben,
ú, m. a' hólyagos, a' veres himlőben, a'skarlátban, jel—
beliképen is gyakorta jelenik meg. Ezen nyavalyának
ragadó indulatja még ninls bebizonyítva, mert sokszor
vétetett észre, hogy az ugyan azon házban,, sőt szobában lakó gyermekek közül tsak az egyik szenvedett ezen
nyavalyában.
373.

Olly hirtelen kífejtődő, és sebesen járó nyavalya,
mint a' hártyás torok-gyék, legnagyobb vígyázásl kíván az
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ovvos' részéről, ha annak kimeneteléről ítélni akar. Valamennyi tapasztalt orvosok megegyeznek abban, hogy
ezen nyavalya azok közül , mellyek a' kisded, életkort
megszokták l e p n i , a' legveszedelmesebbik közül való,
'k hogy ez kezdetében a' kátarrhussal való hasonlatossága miatt, könnyen elesmertetvén, orvoslása sokszor
ielmalaszlatik, Azomban ámbár szerentsés orvoslása a'
természetnek önt,ehetsége által r i t k á n , magasabb gradusában pedig soha sem vitetik végbe ; még is-, ha annak
idejében megesmertetett, 's minekelőtte a' fattyú hárt) ák formáltattak az ' alkalmatos szerek pontosán használtatnak , meggyógyítalhalik ; ha pedig már elkezdődött
a' hártyák' készítésének beteges folyamatja, úgy a' betegnek a' haláltól való megmenekedése nem egyedül az
orvostól, hanem nagy részben egyszersmind a' jó szerentsétől is fúgg.
•
Mennél fotilosabbak az elöljáró jelenségek ; mennél
sebesebb a' nyavalyának minden alábbhagyás nélkül való
lefolyása", mennél bajosabb a' lélegzetvétel; mennél szárazabb, és állandóbb a1 köhögés; mennél könnyebben
gerjesztetik az fel, beszélés, ivás, és egyéb - befolyások
által ; mennél gyakrabbak a' fúladozás 1 ostromai ; továbbá
mennél hirtelenebben változik meg a' beteg' szavának
hangja ; mennél lágyabb, szaporább , és kihagyóbb az
érverés/ mennél véresebb az ábrázat ; mennél nagyobb
a' szorongattatás, és az ide 's oda való-hánykolódás;
mennél tsőfonnájúabbak a' pökés vugy.okádás által kiüresítetett hártyák ; 's végre mennél nagyobb álmosság, vagy
pedig görlsök, és rángalódások járulnak a' nyavalyához:
annál sürgetőbb a' veszedelem.
A' sokszor megjelenő tsnlárd alább - hagyások által
el ne tsáhítassa magát az „orvos kedvező előremondásra ;
mert veszedelmes esetekben az ostromok szinte megújított erővel szoktak viszszatérni.

»-
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Veszedelmesebb ezen nyavalya a'
fiatalabbakban,
!
mint az idősebbekben ; veszedelmesebb a' bővérű, és
jól táplált, mint a' közép erejű, és tápláltatású gyermekekben.
Az első napokban elesmert, és roszszúl orvosoltatott nyavalya nehezen gyógyítatik meg.
A' Prognosis sokszor az epidemiának minéinűségé-tői függ.
•
,
A' tavaszszal, kemény tél után, előforduló píp v e szedelmesebb szokott lenni annál, melly ó'szszel jelenik meg.
A' gyúladás' helyére nézve legveszedelmesebb szokott
lenni annak a' gögben való helyheztetése.
Jó kimenetelét várhatni ezen nyavalyának, ha elég
korán alkalmaztatott a' jelentett segítség; ha a' lélegzetvétel nem hajós; ha szapora ugyan, de erős is a'pulsus 5 's ha a'- beteg' szava tsak erőltetett kiabálás, es köhögés altal változik meg. Illyenkoi' a' jó jelek közé tartozik a' lélegzetvétel alatta' lehelés útjaiban észrevétetett zörgés, raellyből a' lymphának, és hártyás öszveállásoknak elválásokat gyaníthatni ; a' köhögésre történt
nyelés, mellyre kipökés következik ; 's végre ha prüszszentés jelenik meg, 's az igen hangos köhögés közönséges
katarrhalis köhögésre változik, és kevésbe rekedt. Az,
állandóan szabad lélegzetvétel egy legbizonyosabb jele az
elenyészett nyavalyának.
374, §.

.

Minthogy ezen veszedelmes nyavalya (kétség kívül
pontosabb megesmerése miatt) most gyakrabban fordúl
elő, mint ez előtt, ennek elkerülésére a' néphez, és
különösen a' szülékhez szólló könyvek lennének szükségesek, mellyekben világosan előadatnék ezen nyavalyának léte, előljáró , és mivoltos jelei, okai, és veszedelme;
mellyekben a' szülék figyelnie lesekké tétetnének, V a r r a
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illtetnének, hogy mihelyt ezen betegségnek, h a b á r kétséges jelei is mutatják magokat, azonnal orvost hívjanak;
mellyekhen az tanútsolLátnék n e k i k , hogy húzókban
piólzákat tartsanak, ne hogy szükség' esetében a' kisdedek azoktól irtózzanak , 's azoknak alkalmaztatásokat
akadályoztassák, midőn azok által, állandó sírások vagy
kiabálások, és nyugliatallanságok miatt több ártalom mint
haszon' okozlatnék. Továbbá, míg ezen nyavalyának,
ragadó , vagy nem ragadó természetéről való kérdés megnem lesz fejtve, addig a'ragadó nyavalyákra nézve meg* »
tartandó regulákat meg is kelL tartani.
,

375.

§.

Kevés nyavalyák vannak, mellyekben olly nyomos
és sürgélős segítség kívántatnék, mint a- hártyás torokgyékben. Mivel pedig a' kérésziül izzadásra felelte hajlandó t gyúludásban helyhezlelik ezen nyavalya' Lennér
szele: ennek .orvoslására a) a' gyúladás' kifej Ló'déséiiok,
izgaLó állapotjában való meggátoltalása, b) a'-már kifej—
' tfídöll gyúladásnak a' sikeres lympha k'ereszLülizzaddsá,
és a' iallyú hártyák' főúrnál tatása előtt való eloszlatása,
és végre c) a' kereszsülizzudásnuk megjelenése után (ha
tsak a' harmadik időszakban hivattatott az orvos, a'vagy
ha az első vagy másodikban el nem bárílliaLolt a' nyavalya) a' keresztül ,izzadott részeknek, és íáttyú'hártyáknak eltávoztalások jelentetik. MinLhogy nehéz ezen
nyavalyában az időszakaszok' hadárjait megesmerni; könnyen érlelik, hogy ezen jelentések' végrehajtásában néműnémü akadályok adják magokat elő.,
376.
*

, ..Ámbár ezen nyavalyának orvoslására némelly orvosok az izzasztókat, mások a' hashajtókat, vagy a'
Irányiatokat javasolják ; kétségesek lévén mindazonáltal
ezek a' tapasztalás' bizonysága szerint, az első és második jelentésnek beteljesítésére a' gyúladás ellen való sze-

•377
rek , ' s különösen a' vérkiüresítések 1 a' legelsők közül
valók. Minél fogva vérkiíiresítésekét rendelünk minden
késedelem nélkül ; az idősebbeknél eret vágunk / . a ' : kissebbeknél pedig piótzákat alkalmaztatunk. A5 kiüresíti
tendő vérnek mennyisége a' ielegnek k ő r á l ó l , teste'
alkotásától, 's a' nyavalyának gradűsálól, és időszakaszától függ ; mellyekhez képest majd 3 , majd 4 TJntziára,
való vért iiresÍLünk ki érvágás állal', majd pedig 4 , 6 ,8,
vagy 10 piótzát is alkalmaztatunk a' gőg k ö r ű i ; sőt a'
környülállásokhoz képest a' vérfolyást lágymeleg vizbe
mártott 's a' sebekre tartott sjsongiával is fen kell t a r tani ; sokszor elegendő az egyszeri vérkiíiresítés , de ba
eltart titánná a' gyúladásnak nagyobb gradusa, másodszor is kell vért kiüresíteni, — 's ezt annál kevésbé
szabad elmulasztani, mennél hirtelenebben 's minden
előposták nélkül jelent meg a' nyavalya , mennél inkább
jelen vannak még a,' hideglelés, a' köhögésnek tulajdon
hangja, a' gőg körűi való f á j d a l o m , a' rekedlség, 's a'
lélegzetvételnek említett jelei. Nem javasoljuk ugyan sok
orvosok ( A l b e r s , F e r r i a r ) után az élájulásig való vérkiüresíLéseket ; azomban magam is tapasztaltam több esetekben , bogy midőn a' beteg, a' vérkiíiresítés' végével
ágyából felemeltelvén, magát elokádla , és elájult, a' nyavalyának folyamatj a rövid'idő alatt, szinte félbe szakasztatván , tökélletes, és nyilván valójobbúiás következett;
ellenkező esetben pedig, 's ha az ábrázat' veressége alig
változott meg, kétségesebb volt a'nyavalya'kimenetele.
Lehetetlen valóban a' vérkiíiresítés' használtatásának
minden pontjait előadni ; itt a' hoszszá 'tapasztalásból
szerzett ügyesség a' valódi vezető.
Mivel a' kisdedeknek gyenge korok, nyákok* megmezítelenítése, és különösen a' betegek' félelme, kiabálása , 's ny.ugbatatlansága nagy akadályokat okoznak a*
piótzak' alkalmaztatására nézve; azért sokszor .mind a'
szülék,-mind az orvosok méltán kívánnák azoknak alkal-
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maztatdsokat elkerülni. Azomban nem lehet ezen akadályokat a' nyavalyának fontosságával, és veszedelmével
egy arányba hozni, 's tsak ritka esetekben lehet erre nézve,
halasztást engedni, akkor t i . midőn jelen van ugyan a'
köhögésnek tulajdon hangja, és a' szózat' rekedtsége,de
hibázik a' gŐgbea, vagya' gőgsipban való fájdalom,va, '
lamiut a ' l e bélésnek tulajdon bajai, és a' hideglelés is.
ülyoukor megtörténhetik, hogy a' betegnek az ágyban,
melegen 's nyugodalmasan való tartása , a' nyakára alkalmaztatott lágyító kásák , 's a' gyengébb antiphlogisticas
orvosságok iheákkal együtt a' nyavalyának tovább terjedését meggátolják.
377. §.
A' vérklüresítések után fő orvosság ezen nyavalyában a' Ccdomela, (enyhe sósavas higag) melly, állal
részszerint a' nedvek' sikeressége megváltoztatik ,'s azoknak a' megaludásra való hajlandóságok, és a'fattyú hártyák' formáitatása meggáloitatik, részszerint a'már jelen
lévő keresztűlizzadás korlátok közé szorÍLatik, a' formáltatott hártyák felolvasztatnak, és eltávozLatnak, sőt
atinak a' májra, és a' belekre való mívelése által az elválasztások nagyobbodván, a' gyúladt részben antagonistice kissebbílelik az izgatás, és a' nedvtorlódás is.
Hogy mindazonáltal ezen orvosság, melly lassan szokott
munkálkodni, minden halasztás nélkül foganatos legyen,
abból nagyobb adatok rendeltetnek , és ezek rövidebb
időközök, után használtatnak. A' betegnek korához képest i grántál fogva l , sőt az idősebbeknek, úgymint 4, 5 esztendőseknek 2 gr cint is adunk minden
második, vagy minden órában ; ezen adaLok egy pár
grán fehér Magnesiávcd,
vagy 2, 3 grán
Szenna
porral vegyi telnek üszve, mellyek által annál bizonyosabban határoztatnak a' belek egyszersmind székkiüresítésekre is; zöldes, tulajdon szagú, kásás ganéj virile-
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tik t i a' köhögésnek, és a" beteg' egész állapotjdnak megkönnyebbülésével. De könnyen ártalmas is lehet a' Ccilomelánah foganatja, t- i. nyálí'olyást, vagy későbben
nyakas, és gyengítő hasmenést, sőt a' nedvek' eloszlatását is okozván; mellyeknek" elkerülésekre, ha a' CalomelcC egynehány aciatjainak használások után székkiüresílés nem következnék, szükség azt szébfíi
virág
forrózalból, sóval vagy szappannal,
a'vagy pedig egy
kis etzettel, és olajjal készített klisztirekkel előmozdítani. Midőn pedig részszerint ezek, részszerint a' vérkiüresítések által jobbra fordul a' beteg' állapotja ; a'
Calomela kissebb adatokban , és ritkábban adatik; mindazonáltal a' szabad székkiuresítéseket fen tartó szerekkel
együtt mindaddig folyta ttatik, míg a'szónak rekedtsége,
és a' köhögés nagyobb részint"ei nem enyészett.
Előmozdítják ezen fő orvosságok' liatbalóságál a'
lágyító orvosságok, nevezetesen a' Ziliz,
a' s a lep főzet,
a' nyálkás fejelek, a' bőrre munkálkodó lágyító italok,
a' lágyító gőzök' beszívása, a' nyaknak melegen való
tartása , a* nyakra nagy vigyázással alkalmaztatott kásák, *
a' f é l - és a' lábferdők ; — végre, ha a' gyúladás* fontossága elhárítaloll, és a' hártyák' lomha elválásától 's
a' nedvek' megakadásától félhetni; akkor a'nyakra tétetett hólyaghúzó hasznos.
378. § .

Az eddig előadatott orvosló mód által, ha jókor és
nyomosán használtatott, sokszor olly mértékben válik
meg a' gyúladás, hogy fattyú hártyák nemis formáltatván,
a' nyavalya' megválása a' lehelés' orgánumai gyúludásainak
tulajdon kr. kiúresítéseikkel vitetik végbe, ú. m. közönséges páraforma izzadással, a' sűrű takonynak köhögés,
(az idősebbeknél) vagy a' köhögés után következő okádás
által (a' kissebkeknél) való kiüresíléséyel. Illyenkör elegendők a' nyavalya' tökélletes megválásának végbe vile-
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lére a' gyenge ' izzasztók , Iluxhain1
dárdányos
bora
a' lealatsonyítotl. erők' esetében pedig- tsekély mennyiségű kámfor közönséges mondola fejeiben.
Azotnban a' gyúladás' megválásának idejében legtöbbször azon arányban történik a' lehelés' orgánumaiban készült fattyú hártyák' elválása, mellyben a' gyúladásnak kissebbedésével viszszaállÍLatik azon orgánumokban a! takonynak réndes elválasztása, 's akkor a''
lymphánnk öszveállott darabjai, sőt a' hártyás, és tső-.
ves darobotskák állal is igen megnehezedvén a' lélegzetvétel, a' kisdedek' élete újonnan veszedelemben forog.
Minél fogva legnagyobb vígydztís szükséges az orvos'
részéről , hogy részszerint a' Lalám még jelen lévő gyúladásnak gradusát a' lehelés' útjaiban , részszerint pedig a' '
hideglelés' characlerét > Y az eaők' állapotját,, a' talám
jelen lévő görtsös állapottal együtt pontosan meghatározza, 's ebez képest az orvoslást úgy intézze : hogy ar
b e t e g e s k i i z z a d á s n a k h a t á r t é t e s s é k , és
a' m á r k i i z z a d ó Lt l y m p h a ,
minekelőtte
ö s z v e á l l a n a , s ő t a z ös z v e á l l o 11 1 y m p h a
i s e l t á v o z t a s s a n a k . Mellyeknek teljesítésekben
arról kell megemlékezni, hogy a' gyengébb , és fiatalabb,
betegekben az erők ezen időszakaszban már elgyengültek
nagyobb vagy kissebb mértékben , '"s hogy tsak az idősebbekben , bővérüekben , és azokban , a' kikben az előtt
a'gyengÍLök nem használtattak olly hathatósan , mívelők még az erők. Ezeknek következésekben, ha még
nyilván való ezen időszakaszban a' gyúladás , tsak tsekélyebb gyúladás ellen való szerek használLatnak ; ha pedig
le vannak az erök alatsonyílva, és ideges cliaracter fejtödik ki , akkor a' bőr-izga Lók hasznosak, 's nevezetesen
a' lábikrákra, a' karokra , a'melyre , a'laptsontok közé,
's a'« nyakra alkalmaztatott hólyaghúzók, és mustárkovászok , mellyé ken kívül az úgy neveztetett kipökést
elíímosdÍLó szerek js kívánt foganatúak, m illyen ek a'
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Szenegagyökér,
's ennek 12 gránból vagy legfeljebb |
drachmából készült forrózatja, a' tsüla etzet méz, az
ánizsos ssalamia léi, a' szarvas szárú léi, a' dárdányos kén arany, az értz-kermes,
a' Benzoe - sav. A'
némelly orvosok állal ezen nyavalyának első időszakaszában alkalmatlanul használt bánytatókat mi tsak ezen
időszakaszban javasolhatjuk, midőn nevezetesen az öszveállott sikeres lyrapha el van. válva , 's midőn hányásra
Való ingerlés van jelen. A' hasonló tzélhól javasolt prüszszentést okozó, szerek nagy vigyázást k/vánnalc. Ha ideges jelenségek, úgymint görtsök, ránga tudások vannak
jelen , 's nem függnek azok a' gyúladás' fontosságától ;
akkor jelesek a 'pézsma,
a' hódony , a' szar'vas
szárú
léi, és só, 's a" lágymeleg ferdők.
379.

§.

A' hamany'kénéinek
(Hepar sulphuris) ezen nyavalyában való foganatja, melly ét a' Frantziák főképen
dílsérnek , .az eddig létt tapasztalások által rnég nem
valósodott meg tökélletesen. Nyilván a' keresztűlizza?
dásnak időszakaszában , a' formált hártyák' eltávoztatásának előmozdítására lehet az hasznos. Azomban alkalmaztatást nagyon akadályoztatja annak büdös szaga,
és kellemetlen íze , mellyek sokszor undorodást, és
okádást is okoznak, — 's ez az oka, högy ezen szerrel
elegendő tapasz!alások nem tétethettek -, de külömben is
nehéz illy veszedelmes njmvalyában a' bizonytalan szerrel való próbák miatt, a' megvalósodolt hasznú Calomelának használásával elkésni.
Ezen betegségnek utolsó időszakaszában a' hidegvízzel való megönlés, 's énnek minden második órábaii való
megújítása is javasoltatott; de ezt a' tapasztalások' hijjánossága miatt nçm ajánlhatjuk (Med. cliir, Zeitung.
1822. Nro 39.).
,
Midőn a' többi szerek elegendő sebességgel nem
segítenek, 's a' megfúladás'veszedelme nagy; azon esetre
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a' gőg - és a' gőgsip metszést (Laryngotomia, Tracheo•tomia) ajánlották, De nem lehet annak helye, vagy
legalább semmit sem használna akkor, midőn a' fattyú
hártya az egész gó'gsipra , és a' hörgőkre el van terjedve,
midőn
a' hörgők nyirkforma matériával teljesek , 's mi-k
dó'n a' lélegzetvétel' akodályjainok helyeket, és valoságös
okaikat, mellyek nem ritkán görtsben, és a' tüdőknek
szélüléses állapot jókban helyheztelnek, sem leliet tökélletesen meghatározni. Ezen kivûl nehéz ezen munkának
végbe vitele az idegeknek, és litereknek könnyen történhető megsértetések., a' gőgnek kitsiny volta , 's annak
a' lélegzetvétel alatt szüntelen, való mozgása miatt. Alig
van egy bizonyos példa tudva, mellyben ezen munka
használt volna.
, •
3 8 0 . §•

•

*

A' lábadozás' időszakaszában viszsznmaradt gyengeség, 's a' lehelés' orgánumaiban bátra maradt- felemelt
izgathatóság erősítő , tápláló, enyhítő 's tompítókkalöszvekötött szerek által hárítatik el. A' még ezen idősza-'
kaszban eltartó gyengítő hasmenések ellen az hánytató
gyüké?- kissebb adatokban, és a' kappanŐr hasznos. A'
nem ritkán viszszamaradó rekedtség, és köhögés", lágyító
nyálkás szerek által enyészik el.

7. A? Tüdő - gyúladásról.
i

331.

A' Tvidő-gynladás (Peripneumonia) a' leggyakrabban előforduló nyavalyák közül való; mert sok véredényekkel bírván a' tüdők , magokban foglalják a' gyúladás'
kifejlődésére szükséges feltételeket ; tavaszszal, és télen
sokszor járvány ; a' hideg, és hegyes tájékokban pedig
hónnyi nyavalya a' tüdó-gyúladás,
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J e g y z e ' s . Minthogy ritkán szenved az emher olly tüdőgyúladásban , melly egyszersmind a' mely-hártyára ne
terjedne e l , 's minthogy ellenben bontssölás által soha se
találtatott a' melybártya-gyúladás a' tüdő - gyúladásnak
nyomdokai nélkül : azért a' r é g i , és némelly újabb orvosok is , egybe kötve szóllottak mind a' két orgánum' gyúladásáról (TIUULER. : de Pleuritide). DIOCUES kniömböztettc
meg legelőször a' melyháriya-gyúladást a' tvidő-gyúladás1
t ú l , kinek példáját mások, és sok maiak is követték. És
valóban tulajdon 's külömbféle ezen két gyúladásnak az
a l l y a z a f j a , tulajdonok a' jelenségeik, tulajdon a' kifejtődések, és tulajdonok a' bontzolás' resulíatumai ís.
382.

Közönségesen, ha a* tüdő - gyúladás nem- származik
mechanicus megsértésből , azt előposták előzik meg : m illyenek a' melyen való nyomósnak é r z é s e t s e k é l y köhögés; többszöri sóhajtás, főképen a' testi mozgások 's
a' grdditsokon való felmenés közben. Ezek után egy két
nap múlva , sokszor pedig ezek nélkül is,, hideglelés jelenik meg a' gyúladásnak jelenségeivel együtt, melly hideglelés némellykor fontos, ég egy két óráig tartó fdzássnl kezdődvén, melegséggel változva lassankint fforróságba megy által ; máskor pedig mindjárt forrósággal
Változó borzadozássalj vagy magával a' forrósággal jelenik meg. Ez ntárt egyszersmind a' tüdó'-gyúladás is nyilván kifejlődik, nevezetesen a' melyen tompa fájdalom
jelenik-meg, melly magát valamelly nyomásnak, és nehézségnek érzésével külömbözteti, 's ollyan, mini h a nehéz súly feküdnék a'heteg' melyjén, vagy mintha öszve
volna a' m elv je szorítva ; ezen fájdalom a' gyúladásnak
helyére nézve az oldalbordák , a' melytsont, a' kultstsont, vagy a' laptsontok (váll-lapotzkák) körül helyheztetik, és mind a' he - mind a' kilehelés alatt nagyobbodik; a' lélegzetvétel rendetlen, sebes, rövid, szorongattató , lehegő, 's ha fsak az egyik tüdőben van a'
gyúladás, akkor egyedül a ' b e t e g oldalon -való fekvés/
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lehetséges, ott tapasztalta tik a'feszítő's a' nyomó fiíjdal'onmak vagy súlynak érzése, "egyszersmind az azon félen
lévő ortza is piros, 's a' pulsns rendetlen; az ellenkező
oldalon pedig a' melykosdr nagyobb gradusban tágítatik •
ki (respiraLio obliqua) ; ha a' gyúladás mind a' két tüdőre el van terjedve, akkor felettekép'meg van akadályoztatva a' lélegzetvétel, 's a' szinte mozdíthatatlan
melykosár mellett tsak a' kereszl.hártyának 's a' has'
izmainak segítségekkel vitetik végbe, (respiralio abdominalis) , 's a' beteg tsak felemelt melykosárral, hanyat
fekve, vagy. ülve vehet lélegzetet. A' .köhögés eleinte
száraz, erőltető, kinzó, 's a' mélyebb belehelés által
megnehezedik. A' beszélés rövid , szapora , 's a' lebegő
lélegzetvétel által íélbeszakaszlatik. Ide tarLozandók to»
vábbá az igen nagy szorongattatás, a' mely' öszveszorítatásának', teljességének, 's a' belső- melegségnek érzése,,
a' nagy nyughatatlanság, az áhrázatnak felduzzadása , a'
pofák' pirossága, 's főkép az estvéli síilyosodás' idejében
a' főnek fájása, és kábuitsága, 's a' szemek' könyezése;
némellykor álmosság vagy pedig félrebeszélés van jelen;
a' nyelv ugyan nedves , de sűrű takonnyal van befedve;
a' szomjúság olthaLatlan ; az ételkívánás hijjános , a' székkiiiresítés lomha ; a' vizellet tsekély mennyiségű, lángsziníí, és tiszta; a' nyak-iiterek erősen vernek ; a' szívdobogás, és a' pulsus-szapora, 's a' gyermekeknél alig
számlálható, úgy szinte teljes , kemény , ritkán szabad ,
és erős , gyakrabban öszvehúzott , elnyomatta! ott és
gyenge , némellykor rendetlen, és kihagyó"; a'kiüresített
véren sűrű, szivos, és vastag gyúlasztó hártya formáltatik kévés savós nedvességgel.
»

383.

§.

A' gyúladásnak nagyobb, vagy tsekélyebb gradnsához képest, sebesebb vagy lassúabb annak lefolyása, közöhségen állandó , kivévén az .estvéli súlyosodásokat ;
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némellykor (a* katarrhalis, és rheumatica indulatnak)',
engedő ; félbehagyó pedig legritkább esetekben a' tüdő"
gyúladás, midőn t. i. a' félbehagyó- hideglelésnek ostromai gyanánt támadják meg a' beteget a5 tüdő-gyúladás*
jelenségei, mellyek bizonyos időre ismét elenyésznek.
:

384.

: /

.

:

A' tüdő-gyúladás' külÖmböztetései, és módosításai'
közül legjelesebbek ezek: L e f o l y á s á r a . n é z v e vari
sebes, és lassú lefolyású tüdő-gyúladás ; a' h i d e g l e l è s ' c h a r a e t e r é r é nézve gyúlasztó j ideges, vagy
rothasztó characterű : a 11 y à z a t j á r a nézve phlegmoposa , katarrhalis, és rheumatica indulatú ; Ö s z v e k ö t "
t e t é s é r e nézve magános, qszvekó.tött — mellyhez a'
meíyhártya-gyúladással, az epés, taknyos, és gastricus
állapottal való öszVeköttetése t a r t o z a n d ó — é s más okok"
hói származó nyavalyákkal Öszveszőtt ; végre n y o*
ni a t j á r a nézve állandó, engedő, és félbehagyó a"
tüdő-gyúladás, Ezeken kivűl vannak független , és jel"
béli (p. o. a' ragadó typhúsban, a' veres himlőben, 's a' t.),
ereded, és következtetett; epidemice, éndemiee, és sporadicë előforduló tüdő-gyúladások.
A' tüdő-gyúladásnak fezen módosításai olly neveze"
tesek , hogy ozoknakbőtebb leábrázolásokat, alkalmatos
orvoslások végett, a' következő $ s okban előadni szüksé"
gesnek tartjuk.
385.
Miféle jelenségek jelelik ki a* seiés lefolyású tüdő«
gyúládást,(peripneumonia acuta), a' mondottakból (382.$.)
kitetszik. Sokszor hoszszabb ideig (húsz napnál is tovább)
feltart (peripneumoiná chronica lentq), sőt némellykor
tsekély, és alig esmerhetö jelenségekkel jár a' tüdő-gyúladás (alattomos tüdS-gyúlaclás, peripneumonia occulta).
m a' sebesen járó tüdő"gyúiadásbói származik, ha el«
i.
25
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mulasztatott az alkalmatos orvoslás, vagy pedig más jelen
lévő nyavalyákon, nevezetesen' tüdő - tsomókon, és részenkint való genyedéscken épül. Megesmertető jelei : a'
nehéz lélegzetvétel, főképen a' testnek mozgása , Jiajlása,
's a' beszélés alatt, és evés u t á n ; a' tsekély, de állandó'
fájdalomnak érzése, vagy több izben megjelenő szúró "
fájdalom a' melyen -, a' melynek belső melegsége, és *
égetése; a'száraz köhögés, melly a' legtsekélyebb, és
külömben aligjártalmas inger által is nagyobbodik ; az
'egyik, vagy másik oldalon való fekvésnek megakadályoztatásd; a' tsekély, 's közönségesen tsak estve felé észrevehető, és magát szálló melegek , a' pofák' pirosaága,
's a' pulsnsnak szokatlan száporasága által külömbözlelő
hideglelés. A' betegek ezen állap'oljokban sokszor hónapok, sőt esztendeik állal megmaradván, munkájikat végbe
viszik, 's tsak ellenséges idő-járáskor nagyobbodnak bentiek a' beteges jelenségek, máskor, félbe szakadnak, és
ismét viszszatérnek. Ezeken kivíil a' pontos d i a g n o ' s i s végett ügyelni i e l l a' nyavalyának lefolyására, és,
formájára , a' betegnek testalkotására, élés-módjára 'á a't,
mellyek elrendelő, vagy indító okokúl szolgálhatnak.
386. §.

A* gyúlasztó characterű hidegleléssel járó t,üdó'-gyiíladáson kivül, melly feljííl leábrázoltatott , van
még ideges , vagy rothasztó characterű hidegleléssel járó
tüdő-gyúladás ís.
a) Az i d e g e s characterű tüdő - gyúladásnak (peripnenmonia cum febri characteris nervosi) eredete
b á r o* m f é l e ; mert nevezetesen v a g y gyúladással
eredetiképen járó gyúlasztó hideglelés á' lefolyásában
ideges chnrnctert vesz f e l , , va,gy ugyan azon okok,
mellyek a' tüdőknek izgathatóságokat felemelvén,. tüdőgyúladást okoztak , egyszersmind a' többi testnek életét
is lealalsonyítjdk, v a g y pedig valamelly ideg-hideglelés'

.

387

lefolyásában tüdő - gyúladás fejlődik lei. Tulajdon jelenségeihez tartozandók: az érzékeknek tsalfasága, a', félrebeszélés , 's egyéb ideges jelenségek -, kiülöm ben a' for-"
róság nein igen állandó ; a' szomjúság mértékletes ; az
érverés alig szaporább, mint az egészséges állapotban,
vagy szapora ugyan, de kitsiny, rendetlen, változó; a'
fájdalom tsekély, nem állandó, ''s a' helyét vátoztatja ;
de fontos a' lélegzetvételnek nehézsége, a' melyszorongat ás , a' nyughatatlankodó» , az ide 's oda való hánykolódás; a' köhögés száraz, vagy pedig nagy erőltetéssel '
végbeviLt kipökéssel van öszvekötve ; a' vizellet zavaros, és sűrű,' vagy szinetlen ; a' kiüresített vér világos veres, .
vagy lágy hártyával van befedve ;, a' nyelv száraz, és
reszkető; éjjeli félreheszélések, szédelgések ' s a ' t . jelennek meg. Azomhan az ezen characterü tüdó'-gynladásnak
meghatározására nézve meg kell külömböztetni azon
ideges állapotot, melly a' színlelt gyengeségnek a' követője, midőn t. i.-a' gyúladásnak, és gyúlásztó hideglelésnek nagyobb gradnsában az erők elnyomattatván , ideges jelenségek fejtődnek k i ; mellyeknek megítélésekben
a' járvány alkotásra is kell figyelmezni«
b) A' r o t h a s z t ó characterü tüdő-gyúladdshan,
mellynek hasonló eredete van, mint az ideges eharacterünek , a' rothasztó characternek közönséges jelein kívül,
nagy gyengeség, és szorongattatás , véres , b a r n a , f e k e t e ,
és roszbüzükipökés, vérfolyások , olthatatlan szomjúság,
fekete nyelv, fekete foltok a' bőrön 's a ' t . vannak jelen.
3 8 7 . §.

.

Nevezetes a'. tüdő - gyúladásnak a l l y a z a t j á r á
nézve való külömböztetése, a) A' tüdők' térimbelében (parenchyma) lévő gyúladás p h l e g m o n o s a indulatának
neveztetik, mellynek képe a z , a' melly feljebb (382. j.)
írattatott le. b) Azon tiidő-gyúladás, melly leginkább
a' tüdők' takonyhártyájiban helyheztetik, és a' külső
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levegőnek változásaiból, a' meghűlésből származik , kat a r r h a l i s indulatának neveztetik, 's a' tüdő - gyúladásnak közönséges jelenségein kivűl, a' külső bőrnek
szárazsága, a'köhögés után való hó' kipökés, ' s egyéb
katarrhalis jelenségek által külömbözteti meg magat,
mellyek a' nyavalyát megelőzik, 's azzal öszve is köttetnek. c) Azon tüdő-gyúladás , melly főképen a' tüdők'
savós hariyájiban belyhezteük, 's meghűlésből származik, r h e u m a t i e a indulatának mondalik,'s abból esinertetik meg, hogy rheumatica jelenségek előzik meg,
hogy a' köhögés ritka , száraz , vagy hibázik is, hogy
ellenben a'lélegzetvétel nyilván meg van sértve, 's a'
fájdalom, szúró , kóborló, hogy.a' végek' izmaiban, és
izüléseiben szaggató fájdalmak vannak jelen, hogy a'bőr
jelbeli izzadsággal'van befedve, 's a' vizellet téglaszínű
^alakot tesz le a' jobbulásnak következése nélkül. A'
hideglelésnekmind a' két nembeli gyúladásban (b.c.),
áilandó-engedő lefolyása van.

588. §. •
Külömbféle nyavalyákkal lehet öszvekötve, Vagy
öszveszőve a' tüdő-gyúladás. A' legjelesebb öszveköttetések közül valók a' melyhártya tüdő-gyúladás 's
a' gastricus, és különösen az epés, vagy taknyos állapottal öszvekölött tüdő-gyúladás.
a) A' m e l y h á r t y a * f ú ' d ő - g y ú i a d á s b a n ' (Pleuro » peripneumonia) m í n d V 'két orgánum' gyúlatiásánák a' jelenségei
'öszvevegyítve fordulnak elő, jelen lévén szúró, és állandó feszítő fájdalom. Ezen öszvekötött nyavalya vagy
a' tüdőkre, és a' melyhdrLyára egy időben munkálkodó
okokból, vagy pedig a'melyhártjuinak a' teljes , és t ö - '
mött tüdő' nagyobb kerülete által való erőszakos kitágítatdsából származik» Az e l s ő esetben az álló, és
szúró fájdalom a' nyavalyának kezdetétől fogva annak
végéig eltart, és a' valóságos melyhártya tüdó'-gyúladásnak
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formáját állandóan mutatja ; a' m á s o d i k esetben pedig
a' túdő-gyúladásnak lefolyásában fejlődik ki ezen öszveköttetés, 's elenyészik a' mely hártyának szenvedése azon
arányban, mellyhen kissebbedik a' tüdők' teljessége, és
tömiittsége. — b) . Áz e p és t ü d ő - g y ú l a d á s , (peripneumonia hiliosa) nem egyéb,
mint a' tüdő-gyúladásnak epe—hidegleléssel való oszveköttelése , mellyhen
következésképen egyszersmind a' „májnak izgató állapotja
is jelen van. Elöfordúl nyári időben, midőn epe-hideglelések uralkodván , egyszersmind olly befolyások munkálkodnak a' betegre -, mellyek képesek tüdő" gyúládást
előhozni ; sokszor pedig a' magános tüdő - gyúladásnak
lefolyásához is kaptsoluthatik, az epének p. o. harag
V a ' l , állal okozta tolt rendetlen elválasztásából. — Itt
a' tüdö-gyúladásnak közönséges jelenségein kivül, az epés
állapotnak jelenségei nyilvánságosak, nevezetesen ,a'
keserű száj-íz, a' sárga n y e l v , a' gyomor' tájékának teljessége / a z epés hányás, a' sáfrán szinü p ö k , a' sárga ,
és téglapor szinü salakot formáló vizellet 'sa't, Külömben a' hideglelés tsekélyebb 's engedőbb, az érverés lágyabb, és teljesebb, a' melybeli íájdalom tsekélyebb,
mint a'magános tüdő-gyúladásban , sőt némellykor mind •
a' két oldalán is minden baj- nélkül fekhetik a' beteg,
i— Ezen gyúladás egyetérzésböl, t. i. a' májnak izgató
állapoljából származván, ennek a' hidegleléssel együtt
való megválásával enyészik e l ; ugyan azért nem annyira
kr. kipökéssel, mint inkább legközönségesebben epés okádással, és székkiüresítéssel válik m e g . — Ezen neme a ' t u dő-gyúladásnak gyakorta organicus hibákkal végződik. —
c) A' t a k n y "o s t.ii d ö - g y ú l a d á s (peripiíéumonia
irrucosa R i v e r i í , seu'notha S y d e n h am i ) a' vérnek
a' tüdőkben gyúladás nélkül való öszvegyűlésébeh, vagy
valóságos Liidő-gyúladásban helyheztetik ugyan , melly
mindazonáltal egyszersmind a' jelenlévő taknyos állapot,
•és az ettől függő tökélletlen Vérkészflés áltál tulajdonké-
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perl módosítatik. Előfordul'a' taknyos tnèrsékletfi, az
öreg, 's az ollyan emberekben, a' kik többszöri chronicus köhögésben , fúladozásban, vagy mely-vizkórságban szenvednek ,Vs ugyan azon befolyások okozzák ezt,
mellyek a' taknyos állapotot eszközük (L65. §.) Jelenségei ezek: a? beteg valamelly tompa nyomáson, és
melyszorításon kívül igen tsekély, vagy semmi fájdalmat
nem érez a' melyén; a' lélegzetvétel , a' sűrű, és szivos '
takonynak a' hörgőkben való bősége miatt,, közönségesen
bajos , lehego , és hörgő ; a' köhögés nyakas , és némellykor olly erőszakos, hogy álLala hányásra való erőltetés
gerjesztetik f e l , 's ennek ostromai alatt olly érzésről
panaszkodik a ' b e t e g , mintha széljel szakadna a' feje,
némellykor pedig szivos, fehéres, babos, és kevés vérrel vegyített takonynak bajos kipökésével van öszvekötve;
a' nyelv takonnyal van befedve ; a' gyengeség nagy ; jelen
vannak a' takony-hideglelésnek tulajdon jelenségei, uícl'lyek sokSzor olly mérLékben nagyobbodnak, hogy a'
tüdőkben öszvegyült takonynak bősége miatt a* lélegzetvétel megnehezedvénmegfdladás, vagy taknyos gutaütés" is következhelik. A' nyavalya* lefolyása lassú.
Miképerï köttethetik öszve a' tüdő-gyúludds sahurralis állapottal, 's miféle, jelenségekből lehet az illyen,
' öszveköttetést megesmernr, az a' mondottakból értetik.
389.

,

A' tü.dő-gyúládásnak k i m e n e t e l e i h e z tartozandók az egészség, .más nyavalyák, és a' halál. E g é s z s é g g e l végződik ezen nyavalya közönségesen a' 7 , 9 , 1 1 ,
és 14dik nap körül, midőn a' tiidő-gyúladásnak mivoltos
jelenségei, 's nevezetesen a' fájdalom, vagy lassankint
vagy hirtelen eltűnvén, a'lélegzetvétel megkönnyebbedvén 's a' t. egyszersmind kr. kiüresítésck is jelennek meg,
ú. m. a' bőséges, s ü r ü , szinte gömbölyű, tzitromszhuí,
véres vonásokkal vegyített pöknek tsekély köhögéssel
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könnyen, 's a' könnyebbe désne'k érzésével való kiüresítése történik; a' jelbeli hideglelés' részéről pedig megjelennek: páraforma, és savanyás szagú izzadás ; b ő ,
hamar megzavarosodó, fehéres vagy rózsa szinű könnyű
k o r p a - sőt (ha a' kr. pökés hibázik) genyfortna salakot
formáló vizelletnek kiüresílése ; ritkábban hasmónés (ha
gastricus állapottal volt öszvekötve); nem külömben az o r r ból, a' nádrából, a' végbélből-való vérkiüresítések, ha
t. i. valamelly' vérkiűresílésnek hirtelen'való elnyomattatásából származott a' gyúladás.'
390.

Alig van valamelly beteges kimenetele a*gyúladásnak,
mellyel a' tűdő-gyúladás nem végződhetnék. E'féle a'
géuyedés, a' fekélyedés, a* keményedés , az öszvenövések, a' mely-vízkórság, a' letételes nyavalyák.
a) A' tüdő-gyúladds , a' szenvedő organumnak sejtes , és edényes szövetje , a'savított vérnek nagyobb mennyisége , és az ÜLerek' nagyobb izgathatósága miatt, igen
hajlandó a' g e n y e d é s r e ; ugyan ezen okból többször tapasztaltatik a' nyavalyának ezen kimenetele a'
phlegmonosa, m i n t a ' katarrbalis vagy rheumatieatüdőgyúladás után. Gyaníthatni a' már jelen" lévő genyedést,
lia az eloszlatás' jelenségei még nem jelenvén, a' gyúladás minden alábbliagyás nélkül tovább eltart a' 14dik
napnál ; ha a' melynek valamelly tájékából borzadozás
terjed a' többi testre ; ba a' hideglelés lassankint sorvasztóvá, a' szúró és égető fájdalom pedig kopogóvá válik, sőt helyette valamelly súlynak , nyomásnak, vagy
hidegnek: érzése tapasztaltatik ; továbbá lia egyszersmind
neliéz lélegzetvétel, "'s az egyik1 oldalon való nehéz fekvés , valamint .száraz , vagy pedig geny forma , édes vagy
sós izü pöknek kiüresítésével öszvekötött köhögés is marad viszsza; ha elsoványodik a ' t e s t , 's végre ba a ' m e l y kosárnak a' beteg oldalon való részén, V a ' kéztövében
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Vízi daganat vétetik, észre 's a', t. «Azombun bizonytalan,
annak megesmerése; mert sokszor ezen jelenségeknek
híjjánosságok mellett js genyedés van jelen, máskor pedig azoknak jelenlétekben is tökélletes eloszlatása következett a' gyúladásnak ; — bizonytalan jele a' gcnyedésnek RICHTER, szerint a' prüszszentés. A' történt genyedésnek, a5 tályog' helyére, íelfakadúsár«, vagy zárva
való maradására nézve, külömbféle foganatja"vau: aa)ha1
közel van. a' tályog a' gőgsípnak valamelly nagyobb ágához, és nem f a k a d ' f e l , szorongattatdst, nehéz lélegzetvételt okoz ; ha pedig nyomása által a' lélegzetvételnek
's a' vérforgásnak munkája elzáruttaÜk, megfúladdssal
vagy gutaütéssel hal meg a' beteg; — hb) máskor a'
tályog a' testnek mejgrendítése, 's nevezetesen erős köhögés , prüszszentés, kiabálás, ugrás 's a' t. • után felfakadván, szerentsés esetekben köhögéssel üresíteÜk ki,
's kedvező környülállások közt viszszatét- a' tykélletçs
egészség, nevezetesen ha a* geny jó indulatú, és szag
nélkül való, ha kiüresíLése egj'szeiTe történik, 's egyszersmind a' nehéz lélegzetvétel, a' köhögés, és a'hideglelés elenyésznek; mert ha rósz indulatú a* geny, ha
több tályógok vannak a'tüdőkben., *s azok a' lehelés'
útjaitól távulabb helyheztetnek, akkor fekélyek formáltatnak , ós tüdő - rothadás fojtődik ki. — cc) Né•• anellykor a' tályog a' mely' üregében', vagy a' szívburokban, vagy pedig a' kereszthártyán keresztül a' has'
üregében fakad fel halálos kimenetellel. ~ dd) Ritka
esetekben két oldalborda között kifelé formáLtatván a'
tályog, kedvező környülállások közt szerentsés kimenetellel végződik, némellykor pedig az oldalbordák' megfenésedését okozza,
b) A' f e k é l y e d é s , melly által gonosz ev készítetik, 's • melly mindég halálos tüdő-róthadást okoz,
c) A* k e m é n y e d é s a' tüdőkben kis tsomók (tuhercula) gyanánt/jelenik meg, mellyek; ha tsekély szd-
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múak, nehezen esmertetik meg a' jelenlóLck ; ha pedig
számosabbak', és nagyobbak, lehet azokat a' gyúladás
után eltartó száraz, és a' testnek akár miféle eró'sehh
mozgásai, főkép' a' szeszes italok' használása által nagyobbodó köhögésből, imitt amott a'melyben megjelenő
szúrások' érzéséből, i'övid, és szorongató lélegzetvételből,
az egyik v.agy másik oldalon való nehéz fekvésből, 's a'
kitsiny, és görtsös érvérésből, és a' többszöri- tüdő-gyúladásokra való hajlandóságból gyanítani' Amazok alig
- okoznak valamelly alkalmatlanságot ; ha mindazonáltal
árLalmas befolyások állal izgatlatnak, és gyúlaclásba hozattalnak , evedéshe mennek által, 's ekkor a' tsomós, vagy
púpos tűdő-rothadás (phthisis tuberculősa) fejlődik ki.
Ha ezen ke menyed és áz egész tüdőre terjed, tsekélyebb
gradusa d ug ú 1 á s n a k (infave'lus), nagyobb gradusa pedig
m á j a s o d á s n a k (hepatisatio) neveztetik, mellyhen
olly un - a' tüdők' államágya, mint :az. egészséges májban
vétetik - észre,
" ..
1
d) A tüdő-gyúladás után sokszor külömbféle kiterjedésű. Öszv e n ö v és e k maradnak viszsza, nevezetesen a' tüdők' szárnyai, a' t ü d ő k , a' mely- a' közép - ,
és a' kereszthártya között. Ezek, ha tsekélyebb gradusban varinak jelen , semmi beteges jelenségeket nem okoznak, a' mi a' hólt testek' bontzolásaiból tudódolt meg;
ha nagyobb kiterjedésüek, sokszór a' lélegzetvételben
'chronicus bajt okoznak, mellyek testi mozgások,szeszes
italokkal, . és fűszerezett ételekkel való élés után nagyobbodnak, némellykor pedig a' testnek bizonyos helyheztetésében feszítő fájdalmat okoznak d melyben, a'
mikor a' mely-kosár nehezen tagi la tha tik ki tökélletesen.
e) Ha a' tüdőknek külső, felületek, vagy egyszersmind a' melyhártya is szenved gyúladáshan, ha taknyos
testi mérsékleti! a' beteg, ha dugulásban szenvednek a'
has' organumai, és alkalmatlanul 's bővebb vérkiüresilésekkel történt az orvoslási könnyen forró m o l y - V ! ? -
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k ó r s á g következik. Gyanítjuk pedig ezt, ha a' hideglelésnek, és a' helybeli gyúladásnak nyilván való kissebbcdésc ul,án eltart, sőt nagyobbodik is a' lélegzetvételnek nehézsége, 'a nevezetesen a' nielyszorítás ; ha
egyszersmind rendetlenné válik a'vérforgás ; lia a'szomjúság nagy; ha a' kr. kiüresítések, 's főképen a' vizeilés,
hibáznak ; Y végre ha a'. heLegnek egyik vagy másik
karja megdagad.
- íj Nem ritkán l e t é t e l e k k e l végződik a' tüdő-gyúladás. Nevezetesen a' kr. kiüresítések' hijjánossága mellett a! líidö-gyúladás' j eléuségei eltűnvén, más valamelly"
organumnak, p. o. a' fülnek, a' lépnek, a' májnak, az
agynak gyúladása jelenik meg, a' mit az ezen részekben megjelenő melegséghői, feszítésből, és fájdalomból
esmérhetni meg. A' gyúladással járó gyúlaszló hideglelés
gyakran ideges, vagy rothasztó characlerfe változik.
391-

.

, A' tüdő « gyúladás nem ritkán h a l á l l a l végződik, a' mi közvelelleuül vagy közbevetőleg történik'.
Küzvetetlenül okozza a'halált : a) a' m e g f ú 1 a d á s ,
midőn a' gyúladásnak legmagasabb gradusdban kiizzadott
vérrel, és iymphaval a'tüdők, 's a' hörgők szinte meg. tömetletuek'; b) továbbá a' t ü d ő k ' S z é l i i t é s e s áll a po t j a, midőn, a' gyúladás a' tüdőknek legnagyobb
részekre terjedvén., a' tüdők' munkája szinte íelbeszakasztaük ; 's végre c) a' f e n e , mellyLől félni lehet, ba
a* gyúladásnak igen nrtgy gradusa semmi orvoslás által
^ nem kissebbedett; ba a' súlyös. jelenségek véletlenül, do
tsalárdúi engedvén, az erők hírtelen tsiiggednek ; ha az
árverések reszketők , lágyak, és'kiLsinyek; ha nagy a'
, szorongattatás; ha a' lélegzetvétel hörgő, és végiére ba
a' végek hidegek. A' már jelen lévő lenének jelenségeihez tartoznak.' a'széliitéses gyengeség, az álmosság, a'
szára» nyçlv, az olthatatlan szomjúság , a' felette sza-
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p o r a , és lehegő lélegzetvétel, a' hideg pára , a' barna ,
fekete, bűdÖs, eves kipökés, a' hideg.rágadzó izzadság ,
a' H i p p o c r a t e s' ábrázatja , a' számiálhatalián , és
alig észrevehető puisas , 's a5 kezeknek , kék vagy fekelo
színek. —• Közbevetőleg a* tüdő-gyúladásnak. beteges kimenetelei okozhatják a' halált.
A' bolt testek' bontzolása által a' gyúladás' előszámlált kimeneteléinek a' nyomdokaid talállaLnak.
-392. §•
A' tüdó'-gyúladásra h a j l a n d ó s á g ú i szolgáló kör- .
nyülállásők ugyanazok, mellyek a' gyúlasztó characterű
hideglelésnek elrendelő okaira nézve említettek.' Előfordul ugyan az eszlendőuek minden részében, minden
k o r ú , n e m ű , foglala Lossá.gú , és mérsúklelü emberekben;
de Léién, és tavaszszai, a' közép korúabbau, a' férjfiak-^
b a n , a': mezei levegőben , és súlyos terhekkel foglalatoskodó kban, a' bővérű, és izmos emberekben, 's a' tiidő-rotliadásra tulajdon testalkotások hüatt hajlandókban
(habitus phLhisicus) legközönségesebben vetetik észre ezen
nyavalya. HLPPOCJIATES' észrevételeihez képest a' lépés mékkórságban szenvedők nem ésnek tüdő-gyúladásba.
' Az i n d í t ó o k o k h o z számláltatunk : 1. A' melyre
munkálkodó eröszakok, nevezetesen a'melyre-való ütések, az oldalbordák' törései, fitzamodásai , a' tüdők'
sebjei, a' beleheléssel a' tüdőkbe liozaltatolt idegen
testek,'ú. m. a' belehelt p o r , gőzök, — ezért szenvednek'a' molnárok, és képfaragók ezen nyavalyábangyakr ran. 2- A' tüdőknek felette való megerőltetések, a', lélegzetnek hoszszabb ideig való Viszszatartása , az erős
köhögés, nevetés, éneklés, az okádás, a'nehéz súlyok,nak hordozása, 's főképen a' hideg szél e]le.n való szaladás alatt. 3. A' külső levegőnek változásai, az igen,meleg
vagy hideg levegő, 's ennek a' szaladás, fűszerezett eledelek, szeszes italok, 's meleg ferdő általmegraelegedet
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testre való munkálkodása:; ide tartozik, a' fagylaltnak
evése , a' húzó levegő, a1 hideg étel, és Ital. A' levegő- • f
nek tulajdon alkotása miatt a' tüdö-gyúladások nemritkán epidemice fordulnak elő, a' mit leginkább téli időben lebet észrevenni. 4. A' fontos fájdalmak, mellyeket
a' beteg el akarván titkolni ( p. o. a' fontos seborvosi
munkák alatt) a' lélegzetvételnek erőszakos viszszatartása által nagyon megerőlteti. a' tüdőket. 5. A' közel lévő
orgánumoknak, ú. m. a' toroknak, májnak 's a' t. gyúladásaik , mellyek a' tüdőkre terjednek. 6. Némelly
időszakaszonkint megjelenő vérkiürcsítésekjiek, ú, m. a'
bayidsztulásniik, az aranyórlolyásuak, vagy a* testhez,
szokott egyéb kiüresítésuek hirtelen való elnyomattalások. 7. A' rheúmalismusnak, a' küszvénynek, az orbánlznak, a' r ü h n e k , és egyéb bőrnyavalyáknak" elnyomaitatások, 's a' régi fekélyeknek hirtelen való elszárítások. 8- À' havitisztulás alatt adatott hánytatok. —
A' következte tett 's főképen a' chronicus tüdő-gyúladdsnak előhúzására, ós fentartására szolgálnak a' tüdők'
crganious lübáji, tsomóji, öszvepövései, a' köszvényes
. letételek 's a' t.
393. §.
, Tekintvén a' liidő-gyúladáshan a' szenvedő orgánumnak az életre nézve való fontosságát, gyenge alkotását,
's a' külső ártalmakkal szünet nélkül való öszveköttelését, fontosnak, és veszedelmesnek kell ezen nyavalyát
mondani, melly, ha orvoslása elmulasztatik, egynehány
nap alalt is megölheti á' beteget. •
• Az Előremondás' meghatácozásáhan figyelmezni kell
ezen nyavalyának okaira, öszveköttetésére, gradusdra ,
tartására , a' jélbeli hideglelésnek characterére, a'-betegnek házi környűlálldsaira, 's, különösen a' lélegzetvélelnck, és a' pöknek minéműségóre, végre az erők' álla. pótjára.
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Ha külső, 's a* tüdők' élctMÍvezetségét Megsértő mechanicus befolyásokból származik a' tüdő-gyúladás ; ha
olly idő tájban fordiíl elő , mellyben ragadó, hideglelések uralkodnak; 's ha ideges , vagy rothasztó characteríí
hidegleléssel jár: akkor kétséges a' kimenetele.
Veszedelmes ezen nyavalya az újonnan szülöttekben,
és kisdedekben, à'tex-hesekben , gyermek » ágyasokban,
az öregekben, á' tűdő-rothadásra hajlandókban ,'s azokban , a' kik tüdő-tsomókbart, mirigyes betegségben, süllyben , köszvényben, bújadögbén , mely - vízkofságban
vagy más melybeli organicús nyavalyákban szenvednek,
úgy szinte azokban is , a' kik ezen nyavalyát már'több-,
szőr kidllötták. — A' terhesekben halált, Vagy idétlen
szülést szokott okozni.
Ha a' tüdő-gyúladás niiixden kissebbedés nélkül eltart
a' l4dik napig, halálos kimeneteltől, vagy kedvétleii
viszszamafadó
nyavalyától lehet félni ; mindazonáltal
liamis azon állítás , hogy a' l4dik napra terjedő tüdőgyúladás elkerülhetetlenül gényedéssel végződik.
jKétséges a' prognösis , ha a' 1 é l e g z e t v é t e í, nagyon* meg van akadályoztatva, ha nagy szorongattatással, és nyughatatlansággal Van ö s z v e k ö t v e h ü a' beteg
tsak egyik oldalán fekhetik, 's a' másikra próbálván,
feküdni, fojtogatást é r e z t o v á b b á ba egyik oldalára sem
fekhetik, hanem tsak ülve, és szinte mozdulatlan melykosárral , 's egyedül a' kereszthártyának, és á' has' izmainak segítségekkel vehet lélegzetet, a' mi a' gyúladásnak nagyobb gradusáx-a 's nagyobb kiterjedésére mutat. A' k i p ö k és t e'nézve pedig kedvetlen jelenség nZ
állandóan száraz köhögés , vagy a' megjelenő pökésnek
hirtelen való megszűnésé , valamint; a'sáfrán színű , veres,
habos, fekete ,'s büdös pöknek minden könnyebbülés
nélkül való kiüresítése is,
;
Azon tüdő-gyúladásbart , a' -melly tüdő - rotbadásrft
hajlandó, vagy előbb is betègés emberben fordul elő,
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melly kezdetében roszszúi orvosoltatott, vagy a' melly
valaha'eló're járt tüdü-gyúladds' következésében tiiclőtsomókkal van öszvekötve , 's mellyhen a' gyúladásnak
kissebbedése után minden tudva lévő okok nélkül eltart
a' hideglelés, .a' genyedéstől félhetünk.
Mennél kiterjedtebb a' tüdő-gyúladás, annál inkább
van egyszersmind más szenvedésekkel öszvekötve', 's árinál fontosabb, és veszedelmesebb a' nyavalya.
•
A' rheumatica indulatú lüdö-gyúladások a'letételekre'
különösen hajlandók, főképen az agyra 's a' májra.
Az aszszonyok könnyebben keresztül mennek ezen
nyavalyán, mitit a' férjünk.
Veszedelmesek a' tűdő-gyúladásbnn a' viszszaesések,
ámbár nem gyógyíthatatlanok^
"
A' chronicus tüdő-gyi'ilndás lassú lefolyása, és színlelt tsokélysége miatt veszedelmes. Kútfeje sok melyvízkórságoknak, és lüclő-rotbadiísoknak ; tsak kora megesmerése, a' Lüdő-rothadásra való hajlandóságnak távul
léte, és a' sietve használt alkalmatos orvoslás, m etil hetik
• meg a' beteget kedvező környülállások közt a' halált óh
Ezekből, 's a' liidő-gyúladásnnk egészségbe való általmenetélére nézve említettekből könnyen érthetni, mikor lehesen jó ju'ognosist mondani.
394.

A' tüdő-gyúladásnak orvoslásában az e l s ő j e l e n tés) teljesítésére nézve tudni kell, hogy az indító okok
leggyakrabban esmeretlenek, vagy munkálkodások után
azonnal elenyésztek, máskor pedig jelen vannak , 's vagy
mindjárt szabad, ós lehet azokat eltávoztatni, vagy pedig
.tsak a' gyúladás' kissebbedése után lehet reájok munkálkodni. Ha kezdetében van a' nyavalya,' 's az okok' elhárításának módja nem ellenkezik a' gyúladás ellen fordítandó orvoslással, azonnal használjuk a' szükségeseket;
cllenkéző esetben a' gyiíladást kell előbb mérsékelni.
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Ehez képest a' melynek s ekjeit, és zúzásait, 's az oldalbordák' töréseit alkalmatosan orvosoljuk'; a' gó'gsipba
esett idegen -testeket; eltávoztatjuk (némellykor líánytató
által) i a' belehelt pornak 's ártalmas gőzöknek foganat jókat nyálkás szerekhői kifejlődött gőzök' beszíváeával megakadályoztatjuk ; a' fontos seborvosi munkák
alatt való fájdalom által előhozatott tüdő - gyúladásban
(ha nevezetes vérfolyás járt előre) a' görts ellen valók ,
valamint a' melyre, és lábakra alkalmaztatott párlatok
i s , hasznosak'; a'havitisztulásnak, vngy az aranyérnek
elnyomattatásából származott- 1iidő - gyúladás' esetében,
az érvágás után-, a' tzombok' belső színére vagy a'végbél
körűi azonnal alkalmaztatnak piótzák, lágyító kásák , és
lábferdŐk használtatnak ; a' viszszanyomaLtatôlt rheuinatismusnak, köszvénynek, bőrkiütéseknek , Vagy begyógyult folyó sebeknek , és fekélyeknek esetekben , hólyaghúzók . és mustárkovászok tételnek „az előbb szenvedett
részekre, sőt a' környülállásokhoz képest vér is üresítetik k i , 's a' tisztátnlanságok a' gyomorhói kiüresítetnek
's a' t. :— Ezeken kivűl , eltávoztatván szorgalmatosán,
az ártalmas befolyásokat, az alkalmatos életmódot rendeljük el, mellyre nézve a' beteg mértékletesen légyen betakarva , a' levegő tiszta 's mértékletes, melegségű
legyen , porral Is a' körül lévő számqsabb emberek' kigőzölgésével meg ne legyen fertőztetvé y kerüllessék .a'
sok, és erős beszélés, a' nevetés, priiszszenlés, a' f ü s t ,
és mind az, a' mi köhögést gerjesztene, 's a'- tüdőket
mozgásba hozhatná; eledelül gyenge levesek,' italul lágyító nyálkás főzetek adattassanak lágy"melegen ,
millyenek ! az árpa- 's a' zab fősetek,
a'
fark-kóró
virágokból, az édes gyökérből készítetett theá , a' gyenge
fejetek; a' székkiüresítés pedig klisztirek által mindég
nyitva fártass'ék. A' többi életrendi pontok aKáct-Beli
hideglelés' cliai*acteréhez 's az öszve.köttelések®^l:ép.C3t
batároztatnak meg.
j p * ¥»'f " %•
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395.

Magának a' gyúladásnak orvoslására, és eloszlatásába , ha g y ú l a s z t ó c h a r a c t e r ű a'jölbeli hideglelés
minden tekintetből első, és legjelesebb orvosság az érydgás, melly nek olly nagy, és olly sebes a' haszna,
hogy már a' vérfolyás alatt is felelte való könnyebbíliést "
érez a' beteg. Ilögy pedig annál bizonyosabban használjon az érvágás , mennél előbb 's a' beteg oldalon lévő
karon telessék, sőt bővebb.mennyiségben is iircsílessck
ki a' vér. Nem mondhatunk tigynn a' kiüresítendő vér'
mennyiségére nézve közönséges regulát; ázomban az idősebbeknél a' környülállásokhoz képest 8, 10, 's legfeljebb 12 Tfnt&ia vért üresítünk k i , ha a' betegnek kora
's testének finom alkotása nem ellenzi; az elájulásig való
vérkiüresítésbket pedig nem javasolhatjuk. Azottibau a'
hol valóságos,^ és gyúlasztó characterű hidegleléssel járó
tüdő-gyúladás Vart jelen, ott sem a' gyenge, lágy, és
kihagyó pulsvts (melly sokszor a' tüdőkön keresztül való
Vér forgásnak m egak adá ly ózta tásából szárm azvá n , az érvágás ntán rendesebbé válik), sem a' félelemből származott
elájutás (melly sokszor a' fekvő helyhcztelésben tett
érvágás által elkeríthetik), sem a'mngösabb életkor,sem
a' nyavalyának lioszszabb tartása-, sem a'kritikus napok,
sem a' jelen lévő havi« vagy gj'ertnekágy - tisztulás (ha
általa nem elegendő vér üresítátik ki), sem a' körül
lévőknek alkalmatlan nyiighatatlanságok, nem tilthatják
meg az érvágást ; sőt ez a' nyavalyának fontosságához,
és nyakasságához , a' bövéríiségnek gradusához , az ,
epidémiának «minéműségébez, 's a' betegnek individuális
alkotásához képest sokszor meg is újítatik, — vagy liá
mind a' két tüdőre elterjedt a' gyúladás, egymás után
inind. a' két karon eret vágunk. Míg eltart a' vérnek a»
megaludásra való hajlandósága, a' pulsus' erőssége vagy
elnyomattatása, a' tiidök' teljessége, és az ettől függő
nehéz lélegzetvétel ; míg aZ erők felemeltetve, Vagy
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.elnyomaItatva vannak: szükséges vigyázás mellett bátran meg kell az érvágást újítani. Az érvágásnak használásáról, és megújításáról álLaljában.azokat kell' megtartani, mellyek feljebb (71—74. §ban) említettek, mellyeken kívül itt még azt is meg kell jegyezni, hogy a'
beteg a' vérfolyás alatt több ízben megintessek, hogy a'
fájdalom' gradusa' kissebbedésének mogfontolása végett
mély lélegzetet vegyen, 's hogy sokszor tsak a' harmadik , vagy negyedik érvágás által kiüresített vér felett
formáltalik a' gyúlasztó hártya,
A' fiatalokban, és kisdedekben előforduló tüdőgyúladáshan, valamint ezen nyavalyának kissebb gradusában is, ha mértékletes a' hideglelés, vagyjjiha a' felemelt élőtehetség lealulsonyítaLása után még szembetűnő
a' tüdők' szenvedése, nadályokat alkalmaztatunk, úgy
szinte akkor is, midőn a' hideglelés ideges characl.erre
hajlik , vagy a' tüdő-gyúladás egyszersmind mel'yhártyagyúladással van Öszvekötve, melly utóbbi esetben hibázik a' mely' külső véredényeinek a' tüdők' véredényeivel való egyenes öszveköttetések.
,

„

396.

A' vérkiüresítések ugyan leghatalmasabbak a' tüdőgyúladás' eloszlatására, azomban hathatósan elősegítik
azoknak foganatjokat egyéb mind külső, mind belső szerek i s , sőt ezeknek tzélerányos alkalmaztatások által
sokszor még az érvágások' többszöri megújítását is elkerüljük, Legjelesebb pedig ezek közül a' tisztított
salétrom,
melly a' betegnek korához képesti drachmától 2 drachmáig adatik lágyító, és nyálkás szerekkel,ú.m. árpa,
málva, sálep , ziliz 's a ' t . főzetekben (fii.), vagy közönséges mondola fejetben ; ha pedig a' salétromnak
használása alatt gyomor-görts-, szorongattatás , vagy hasmenés (melly megakadályoztatná a' szabad kipökést)
okoz telnék, helyette a' szaiamiasó
használta Lik (LX.).
I.

'

26
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Ezeken leivŰl lágyító lágymeleg italokat használunk ; a'
sók kissebb adatokban is .könnyen hasmenést okoznak's ez állal ártalmasak lehelnek. — Külsőképen lágybé
kenetek dövgöllelnck a' melykosárba , lágyító gőzök
szíva Itatnak fel (LVTI.) ; későbben pedig a '.repülő
fr,
használtatik. — A' hólyaghúzók a' szenvedő tájékra lsah
akkor alkalmaztathatok, midőn a'gyúlásztó characler'
lealatsonyítalása után még fájdalom van a' melyben, '3
a' lélegzetvétel meg van akadályoztatva, melly esetben
a' Ccilomela is hasznos ópiummal
(LII.),
397. §•

A'tüdő-gyúladás nem ritkán i d e g e s characterü hidegleléssel jár , mellyre hajlandóságot nyújtanak a' bővebb vérkiüresítések, a' hasmenések., a' betegnek magas
kora , a' jelen lévő gyúladás előtt volt nagy gyengeség ,
a* mirigyes nyavalya 's a' t. Az ideges characternek
módosításához, és gradusához képest kiilömbféle lészen
az orvoslás : a) Ha a' beteg a' gyúlásztó , és ideges characler közt szinte tsak lebeg, 's a',tüdőkben még valóságos gyúladás van jelen : helybeli, és mértékletes vérkiüresítések után' belsőképen a' Calomela
opiummal,
és a' kámfor tsekély mértékben
grán)
mondola-fejetben adatik; külsőképen pedig a5 hólyaghúzók használtatnak. .— b) Ha nagyobb a* test' gyengesége, és azon
arányban nagyobbodnak a'lélegzetvétel' bajai, a'görtsös
köhögés 's a' t. mellyben az erők tsüggednek: akkor a'
testnek kiilömbféle helyeire felváltva, és szorgalommal
alkalmaztatott mustárkovászokon , 'és liólyaghúzókon kívül , azon orvosló mód használtatik , melly az ideg-hideglelésre nézve említetett.
398. §.

A' r o t h a s z t ó character' kifejlődésének esetében
clállván a' vérkiüresítésektől, hashajtóktól, a' salétromtól
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'ä a' t, a* tüdőknek még jelen lévő izgatásokat, 's a'
gyötrő köhögést nyálkás szerekkel mérsékeljük. Az erők'
felemelésére, 's a' vérkészílés' megjobbítására azokat
használjuk, mellyek a' rothasztó hideglelésnek orvoslá- .
sára liusznosak , nevezetesen a' kámfort, a' szenega gyökeret , az aniszos szalcimia léit, a' kígyó gége , a' kappanör' gyökerét,
a' Kindt ; külsőképen pedig kámforral vegyített repülő ir dörgöltetik a' melybe, mustárkovászok alkalmaztatnak a' melyre , izgató mosások használtatnak 's etzetből kifejtődött gőz szívuttatik be. Az
életmód tápláló .legyen, italúl bor adattassék.
399.

A' r b e um a t i c a, és k a t a r r h a l ! s tüdő-gyúlaéásokban is , ;ha gyúlasztó characterű hidegleléssel járnak,
'szabad, és szükséges vérkiüresítéseket, sőt. érvágást
is használni ; azomban nem engednek ezek olly bő?
séges vérkiüresítéseket, mint a' phlegmonosa indulalúak;
mert a' katarrhalis, és rheumätica indulatú hideglelések
igen hajlandók az ideges characternek fel vételérc. Egyébaránt a' tsekélyebb katarrhalis íiidő-gyúladások sokszor
vérkiüresítések nélkül, kissebb gradusban használt a«Liphlögisticus orvosló mód, 's nevezetesen a' iakony-hártyákra munkálkodó szerek által is gyakran, és könnyen
eltávoztathatnak ; a' rheuimatica tüdő-gyáladásban pedig,
ha a' használt vérkiüresítések után a' melybeli fájdalom
egyik részből a' másikra kóborolna, igen hasznos a' hólyaghúzó. Ezen két nemű lüdő-gyúladások' megválásában
a' lomhábban történő kr. izzadásnak előmozdítására a'
gyengén izzasztó szerek, ú. m. Minderer'
lélje, a'
hánytató borkő kissebb adatokban, valamint a' lágyító
theák is hasznosan rendeltetnek.
Alkalmatosan tétetik" itt szó a' ragadó typhusban ^
hólyagos, és veres himlőben jelbeliképen megjelenő lüdőgyúiadásokról, • mellyek hasonlóképen a' hideglelés' gyú-
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lasztó characterének nagyobb gradusában a' gyúladás
ollen való orvosló módnak használta tását kívánják, poha
nom olly móri ókban , mini. az ercdcÜ phlegmonosa indulatú tüdó'-gyúladások.
4po, §.

A' t a k n y o s , vagy f a 11 y ú tüdó'-gyúladásnak
orvoslása nem könnyű munka. A' véi'kiíiresíléseket itt
sok orvosok egészen megtiltják, mások pedig azokra
nézve tsak nagy vigyázást javasolnák. Minthogy ezen
nyavalya a' takonynak rendetlen készítésével okbeli
öszveköLLetésben van: orvoslása abban'áll, hogy a' takonynak bőséges elválasztása mérsékeltessék, rendetlen
minéműsége megjobhítassék, kiüresítése kipökés által
könuyebbílessék, a' testnek gyengesége megorvosollassék,
's e'képen azon feltételek clhárítassanak, mellyek a'nyavalyát okozzák, és fentartják. — Ezekhez képest,ügyelvén különösen a' nyavalyának pontos megesmerésére, a)
ha a' nyavalyával járó hideglelés fontos, ha a' heteg
nem igen gyenge,,'s a' helybeli jelenségek valóságos tüdőgyúladásra matatnak; lehet tsekély érvágást használni;
mert annak elmulasztása által sokszor valóságos gyúladás
is'fejtődik ki ; — b) ha a' helybeli gyúladás jelenségei
elenyésztek, vagy nem is voltak nyilvánjjelen, ha a' hideglelés tsekély , 's tsak a' katarrhalishoZ közelget: a'
vérkiüresítések ártalmdsak, sőt halálosok is lehetnek;
iUyenkor hasznosak a' takony-hideglelésnél (168. §•) említettek , a' ssalami a, a' hánytató barka kis adatokban, a' keserédes venyikék , a* szenega-gyökér,
az izlandiak zuzmó, az aniszos szalamia
léi (LXIV.) a'
melyre tétetett hólyaghúzók , az elzetből kifejlődött gőzök, és- lia mozdítható, n'-takony - a' hánytató , melly
által a' bőséges takony kiüresítetvén, a' tüdők' rendes
izgathatósága helyre állítathatik. A' hánytató, a' környülállások szerint , az éppen említett szerek előtt is
rendeltethetik,
'
'
~
'
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401. § .
Az e p é s állapottal járó tüdő-gyúladás' orvoslására/tekintvén főképen a'tüdő-gyúladás mellett a ' m á j nak izgató állapotját, 's az epének bővebb elválasztását,
azon orvosló mód lesz szükséges, melly az epe-hidege
lelésnek orvoslására nézve említetett, nevezetesen az olvasztó , a' savanyús, "és a' kiüresítő szerek, sőt ha nyilván való az epének f e l - v a g y lefelé való igyekezete,
hánytatok, vagyhashajtók ( i 4 9 . §.) használtatnak. Mindazonáltal a' hánytatok' alkalmaztatása előtt, ha gyúlasztó characterű a'hideglelés, és nyilván Való az izgató
állapot, a' tüdők felé yaló vértorlódások elkerülése végett nem ritkán vérkiüresítéseket rendelünk, nem ügyelvén STOLL vélekedésére, hogy érvágás által az epe a'
vérbe hozattatik.
402. §.

Az ostromonkínt félbehagyó hideglelés gyanánt előforduló tüdő-gyúladások ú g y orvosoltatnak, mint a'
gonosz indulatú félbehagyó hideglelések (205-f.) ;minekutánna t. i. a' gyúlasztó állapot, vagy a' gyomor tisztátalanságok elhárítattak, a' Kína, vagy a' kén savas hinaâèk használtatik.
403. §.
A' chronicus, és alattomos tüdő-gyúladások hasonló
módon orvosoltatnak , mint a' sebes lefolyásúak , figyelmezvén különösen az indító o k o k r a , és azon befolyás o k r a , mellyek azokat fentarthatják. Minél fogva szükségesek lehetnek itt a' vérkiűresítések, mellyek azomban tsak nagy* vigyázással használtatnak, 'ne hogy az
erők feletteképen kimerítessenek. Különösen hasznosak
belsőképen a' Calomela, a' lágyító, és nyálkás szerek,
a' ti}- savár a' táplálók de nem izgatók; külsőképen
pedig a' hólyaghúzók, a' mustárkovászok, a* mesteysé-
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ges fekélyek, a' folyó sebek, A i i t c n r i t h ' kencljének «' tnelykosárba való dörgöltelésc, 's a' t; Az életmódra nézve, kcrüllessenck cl azon ingerek , mellyek a'
tüdőket izgalhatnák, és a" gyuladást ápolhatnák, ú. m.
a'szeszes italok« az igen úri életmód, az idegen lestetskékkel megfertőztetett levegő1, a' hideg szél, a' testnek
és különösen a' lehelés' orgánumainak felette való megerőltetések, a' szaladás, paripázás, kiabálás, éneklés
's'a' t. Igen hasznos ezen nyavalya' orvoslásában a' mezei levegő, n' frissen fejt téjnek használásával öszvekötve.
— Ha a' tüdőkben lévő t s o m ó k £ ártják fen a' gyúladásl , azoknak elkerülhetetlen következések ugyan a'
tüdő-rothadás ; azomhan annak kifejlődését^ és továbbra
való terjedését az említett életmód által el lehet hószszabb időre kerülni, melly tzélra hasznosak egyszersmind a' keserédes veny/kák, a' szenega gyökér, 's a'
piros gyüszü. —. Ha a' chronicus tüdő-gjráladás valamelly közönséges nyavalyákon, ú, m. .mirigyes nyava- '
lyán, köszvény cn , vagy a' havit iszlulásnak, és aranyérfolyásnak elmaradásán épül, azoknak alkalmatos orvoslások szükséges.
404.

. A' nyavalya' m c g v á l á s á na k igazgatásában, a',
közönséges regulák' megtartása mellett, a' tiidő-gyúladásnak tulajdon helybeli krisisére, vagy is a' kritikus pökésre
nézve uémellyeket meg kell jegyezni. Ha rendesen járt
. a' nyavalya, es gyúlakztó characterü volt a' hideglelés,
a' kr. pökés könnyen megjelenik, *s ak^jpr elegendő annak fentartására a' lágyító meleg italoknak, a' nyálkás ,
leveseknek, és az olvasztó főzeieknek használlatások,
valamint egyszersmind azoknak eltávoztatások is szükséges , mellyek a* pökést meggátolhatnák , millyenck :, a'
hevítő orvosságok , és italok, a' más utakon, való kiüresítések, a' hasmenés '$ a' 1;,' Némellykor lomhán történik
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a' kr. pökés, és a'köhögés száraz ; ha ezt a' még talám
jelen lévő helybeli gyúlasztó állapot okozza : legalkalmatosabb pökést előmozdító szer a' vérkiürésítés salétrommal,
lágyító 's nyálkás főzetekkel használva ; az izgató szerek pedig, akármifélék legyenek, ártalmasak.— Ha
a' pökés' viszszamaradását gyengeség okozza , nevezetesen
midőn a' nyavalya hoszszabb ideig tartott , vagy midőn
hathatósabb érvágások voltak szükségesek; akkor annak
előmozdítására a' gyengén izzasztókat , a' kámfort,
a'
hánytató borkőnek tsekélyebb adatjait, a' szenegát,
's
az ánizsos szalamia
léit (LXV.) használjuk nyálkás/
szerekkel ; ha pedig egyszersmind a' takony is sűrű: a'
tsilla, a' dárclányos kén arany, a' Benzoe-sav
(LX.VT.)
hasznosak. — Midőn a' tüdőknek felemelt érzékenységek,
és izgathalóságok, vagy görtsös állapotjok hátráltatja a'
kr. pökést, akkor az opium jelentetik,
'

405.

§.

A' tüdő-gyúlndásnak eloszlatása után a' l á b a d o z á s '
előmozdítása a' viszszaesésnek. elkerülésében, ós a'talám
a' tüdőkben viszszamaradt gyengeségnek alkalmatos orvoslásában helyheztetik. Az első tekintetből távúi legyenek az ártalmas befolyások, mellyek tüdő - gyúladást
okozhatnak, nevezetesen a' meghűlés, a' sok beszélés,
a' szeszes italok 's a' t. A' második tekintetből hasznos
az islandiai zuzmó, a fehér y emel (Marubium album),
az áldott tsükküllő,
és a' tsésze száry fűnek használtalása thea formában, 's a' szabad mezei levegőben való
mértékletes testi mozgás. A' tüdőknek viszszamaradt érzékenységek , melly gyakori , ' s a ' legtsekélyebb ártalmaktói felgerjeszthető köhögés által jeleli ki ínogát,
opiummal,
D o v e v porával,
's belénd-vonattal,
sőt
ha egyszersmind hidegleléssel-van öszvekötve, gyenge
KV/za-főzellel is háritatik el.
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4Ü6.
Azon nyavalyák,- mellyek a' tüdő-gyúladás utári
gyakran viszszaniaradnak, a' közönséges regulák szerint
orvosollatuak ugyan, mindazonáltal néinellyekvöl szükség
itt említést tenni, nevezetesen a' genyedésröl, a' /somokról, és a' mély-vízkórságról.
Iía g e n y e d é s s e l végződik , a' tüdő-gyúladás, a'
tályognak érlelését, és felfakadását a' feljebb (250. (.')
említettekhez képest,kell előmozdítani; melly (Izéiből
itt majd gyúladás ellen való, majd erősítő szerek, majd
a' lágyító gőzök' belehelése 's a' melykosárra alkalmaztatott kásák különösen hasznosak. A' tályognak felfakadását a' testnek megrendítése, ú. m. nevetés, köhögés,
sók beszélés, prüszszentés, vagy hánytatok állal előmozdítani, igen kétséges, és veszedelmes. Ha. a' tályog az oldalbordák közt formáltatik : felfakadásának seborvosi
regulák szerint való előmozdítása , a' felfakadóttnak pedig alkalmatos orvoslása gyakran megmenti a' beteget a'
haláltól; ha a' mely' üregében fakad fel a' tályog (empyerna) a' melynek tsapolása, — ha az elől lévő közép
hártyában, a' melytsontnak megfúrása javasoltalik.
Â' tüdőkben viszszszarnaradt t s o m ó k ellen olvasztók hasznosak , különösen a ' p i r o s gyiiszii, a' Calomela,
Huxhairi ddrddnyos bora, a* ddrddnyas kért arany,
a' keserédes venyikéh,
némelly olvasztó füveknek, 's
főképen a' biirők-fimék kifatsart leve, a' melyre alkalmaztatott mustár-kovászok, és hólyaghúzók. De sokszor,
ha számosak ezen tsomók, haszontalanok ezen szerek,
Y az életnek tovább való fentartása tsak az által eszközöltetik, lia a' t,somóknak gyúladásba való általmenetelek
alkalmatos életmód által hoszsz'abb jdeíg elkerültetik.
Ha s a v ó s n e d v e k gyűltek öszve a ' m e l y ' ü r e gében, azoknak további elválasztásokat határok közé kell
venni, a' már öszvegyíiltckei pedig kiüresíteni, a' mit
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elérünk vizellethajtó, és hashajtó orvosságokkal 5 melly
tzélból a' nyavalya' characteréhez képest a'
tisztított
borkő, a' piros gyüszü, ai.keserédes venyikék,
a ' sze*
nega gyökér, a' Ts illa, az Iglitz gyökér (radix ononidis) , a' hólyaghúzók , 's a' mustár kovászok alkalmatosak. Ha a' savós nedvek'- üszvegyűlését. a' még' jelen
lévő gyúladás tartja f e n , gyenge „vérkiüresítések is szükségesek.' (Erről bővebben a' második Darabban).
t

8. A

s

Melyhártya-gyúladásról.
407.

A' Melyhártya-gyúladás. (Pleuritis) majd magánosan,
majd (leggyakrabban) a' tüdő - gyúladással öszvekötve
fordul elő. Jelenségei következendők : sokszor kevésbé
fontos, mint hoszszabb ideig tartó fázással kezdődik a*
nyavalya , mellyre forróság következik , az ettől függő
többi hidegleléses jelenségekkel együtt'; kevés idő niulva
nyilván való szúró, 's eleinte kóborló, és tsekély, de
későbben fontosabb , és álló fájdalom jelenik meg, melly
a' mélyebb lélegzetvételre , sőt a' mely-kosárnak tsekélyebb mozgásaira , és kitágítására, a' prüszszentésre, a*
köhögésre, nevelésre, 's a' testnek meggörhítésére is
olly mértékben nagyobbodik, hogy kerülvén a'. testnek
legkissebb mozgásait, alig mer lélegzetet venni á' beteg,
midőn pedig mélyebb lélegzetvételt próbál, ábrázatja*
vonásainak megváltozása közben fájdalmat érez, 's elkiáltja magát. Külömben rövid a' lélegzés, az-leginkább
az egészséges oldallal vitetik végbe, 's tsak az egészséges
oldalára fekhetik a' |beteg fájdalom nélkül. A' köhögés
ezen gyúladásban ritkán hibázik , , 's erőszakos , terhes,
és közönségesen száraz, kivévén, ha'egyszersmind tüdőgyúladással van a' nyavalya öszvekötve; ha nagyobbodván a' gyúladás , gyúlasztó character (58. ?•) bélyegezi
a' hideglelést , ennek közönséges jelenségein kívül je«
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les a' kiüresített vér felett formáltatott vastag szalonnás
h á r t y a , a'szapora, 's majd szabad, és cró's, majd elnyomattatott, majd pedig kemény, és fürészforma (pulsus
s erra lus) érverés. Más jelenetek , úgymint félrebeszélés,
nyughatatlanság , álmatlanság, rángatódásók, Isuklás,
nehéz nyelés, 's a" t. hívtelen jelenségei ezen gyúladás' n a k , és a' betegnek tulajdon természetétől, a' gyúladásnak 's nevezetesen a' fájdalomnak gradusától , a' hideglelésnek characterctől, a' közel lévő orgánumoknak cgyct'érzésből származott izgató állapotjoktól, gyúladásokló],
vagy más mellékes nyavalyáktól függenek.
408. f .

' KülÖmbféle módosításai vannak a' melyhártya-gyúladásnak.
1. iMcg kell külömbözletni a' fattyú melyhártyagyúladást a' valóságostól. A' v a l ó s á g o s melyhártyagyiíladás (pleuritis vera) az, melly valósággal a' melyhártyában helyheztetik, 's az előbbeni §ban rajzoltatott
le. A' f a t t y ú melyhártya-gyúladás (pleuritis spuria)
, pedig az , melly nem magában a' melyhávtyában , hanem
a' külső oldalbordák) izmaiban, és a' melykosár' külső
iakarójiban helyheztetik ; itt a' fájdalom kóborló, némellykor fontos, 's a1 külső nyomás által nagyobbodik;
a' köhögés tsekély, és mélyebb lélegzetvételre sem gerjesztetik f e l ; a' beteg fekhetik az egészséges oldalán;
a' hideglelésnek állandó-engedő nyomatja van; némellykor a' fájdalmas helyen melegség, veresség, daganat vétetik külsőképen észre (borclciközötts izom gyúladás ,
myositis intevcöstális rheumatica). Ezen fattyú melyhártya-gyúladás a' közel lévő melyhártyára terjedvén valóságos melyhártya-gyúladásba mehet által; sokszor pedig
valamelly gastricus / epés, giliszlás állapotnak, vagy a'
szeleknek, a' jelenségek.
2- Ö s z V c k ö t tc t és ér c nézve van magános, és
öszveköUitt melyhártya-gyúladás, Öszvcköttetik a) lüdőr
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gyúladással (melyhártya-tudő gyúladás), és pedig vagy.,
a' nyavalyának elején, vagy annak lefolyásában , vagy
pedig a' tüdő-gyúladáshoz jár (388. §.). Ezt a' nyomásnak érzésével öszvekötött szúró fájdalom , és vérrel
elegyített pökés bélyegezi. b) Szívburok-gyúladással, a*
mi megesmertetik a' szív körűi helyheztetett, 's minden
szív-verésre nagyobbodó fájdalomból , a' rendetlen 's
kihagyó érverésből, a' szívdobogásból, szorongattatásból,
és a'szónak hijjánosságából. c) A'kereszthártya' felső
felületének, a' nyelő tsőnek, • májnak , és lépnek gyúladásával, mellyeket tulajdon jeleikből esmerhetni meg.
Sokszor epés állapottal van öszvekötve a' melyhártyagyúladás (pleüritis biliosa).
3. A' hideglelés' C h a r a c t e r é r e nézve van gyúlasztó ; ideges, vágy rothasztó characterű hidegleléssel
öszvekötött melyhártya-gyúladás.
4. H e l y é r e nézve van jobb oldalas (pleüritis
dextra) , bal oldalas (pleüritis sinistra), továbbá hátsó
melyhártya-gyúladás (pleüritis dorsalis) mellyben a' beteg nem ülhet a' fájdalom nágyobbodása nélkül, és elől
való melyhártya-gyúladás (pleüritis anterior) , mellyben
a' szúró, nyomó 's álló fájdalom a' melynek közepén,
a' kardnyujtvány körül van ; 's a' nagy nyughatatlanság
és szorongattatás mellett a' lélegzetvétel, 's nevezetesen
a' belehelés níntsen feletteképen megakadályoztatva ;
máskor végtére a' középhártya szenved leginkább (mediastinitis), melly esetben könnyen feltseréltetik a* nyavalya a' hörgők' gyula dósával.
5. L e f o l y á s á r a nézve van sebes, és lassú lefolyású, vagy alattomos melyhártya-gyúladás (pleüritis
acuta, et chronica seu occulta) ; emez közönségesen organicus hibák , vagy némelly folyások' elnyomattatása által
tartatik f e n , 's hasonló tulajdonságú, mint a' chronicus
lüdő-gyuladás.
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6. Az i n d í t ó o k o k r a nézve van phlegmonosa,
és rheumatica indulatú melyhártya-gyúladás |( pleuritis
phlegmonosa , et rheumatica). Amabban a' gyúladásnak
közönséges okai gerjesztették íel a' nyavalyát, a' jelbeli
hideglelés nyilván gyúlasztó characterű, 's a' fájdalom
álló; emebben pedig meghütés okozta a' nyavalyát, a'
vele járó tsekély hideglelés rheumatica indulatú, a' fájdalom kóborló , és sokszor fontosahb a' hideglelésnél, a'
köhögés hijjános. — Vannak j á r v á n y (tavaszszal, őszszel), h o nn y i (olly tájékokban, mellyekben a'száraz
idő a' nedvest, a' meleg a' hideget gyakorta felváltja),
és s z é l j e l s z ó r t melyhártya-gyúladások (pleuritis
epidemica, endemica, et sporadica). — Végtére vannak
eredeti, és következtetett, független, és jelbeli melyhártya - gyúladások.
409. §.
A' melyhártya-gyúladás végződik: a) E g é s z s é g g e l , melly közönségesen az 5 , 9 , 11, vagy 14dik napon , a' hideglelésnek közönséges k r . kiür esi léseivel jelenik meg. Kr. pökést itt nem várhatni, ha tsak el nem
volt a' gyúladás a ' t ü d ő k r e is terjedve. A' meghűtésből
hirtelen származott melyhártya-gyúladás alkalmatos orvoslással sokszor már 24 óra alatt is elenyészik, b) —
Kedvetlen, kimenetele ezen gyúladásnak a' c h r o n i o u ssá Való válása, az öszvenövéssek, és a' mely vízkórság,
mellyeknek részszerint az alkalmatlan, vagy elmulasztott
orvoslás az' okok, részszerint pedig , és különösen a'
testhez szokott rühnek, sömörnek, a' láb, és kéz-köszv'énynek elriyomattalásából származó ttmellyhártya-gyúladás válik könnyen chronicussá. Az elnyomattatolt ldbizzadásból, a'hasmenésből, rheurnatismusbó.l, hirtelen
clszárítptt fekélyekből származott,'és a' nagyobb kiterjedésű melyhártya-gyúladás mely-vízkórságra hajlandó,— Ritkább kimencLclei ezen gyúladásnak, a' hideglelésÄS.
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nek ideges,' vagy rothasztó cháracterre való változása, a'
genyedés, és a'fene. A'rhcumatica melyhártya-gyúladás'
l e t é t e l e k r e hajlandó. — c) II a 1 á 11, ezen nyavalya
egyenesen tsak a' közel lévő organumokra való elterjedése által okozhat; közbevetőleg az említett beteges
kimenetelek végződhetnek halállal.
•410. §.
A' gyúladásoknak közönséges elrendelő okaikon kívül nagy h a j l a n d ó s á g o t nyújt a' melyhártya-gydladásra a' bőrnek különös finomsága, és érzékenysége.—
Az i n d í t ó o k o k közül nevezetesek ; a' melyhártyának
sebek, ütések, nyomások, az oldalbordák' törése 's a' t.
által való megsértetése ; a! hirtelen való meghűtés , és az
izzadásnak elnyoma Itatása, melly okból ezen nyavalya
tavaszszal, és őszszel gyakran epidemice fordul elő, és
inkább rheumatica, mint phlegmonosa indulatú. — Következtetett, és jelbeli melyhártya-gyúladást okoznák a'
mely- és a' has-organumok' gyúladdsainak., 's nevezetesen a' tüdő-, a' szívburok-, a' kereszthártya-, a' máj-,
és a' tsets-gyúladásnak, a' mely-hártyára való terjedések ; a* mely' ürege' orgánumainak organicus hibáji ,
ú, m. a' szívnek, és a' nagyobb ütereknek kitágulásaik,
öszvenövések, és a' fattyú hártyák ; végre a' letételek,
mellyek a' bőrkiütéseknek, a' köszvénynek, chronicus
rheumatismusnak, az aranyérfolyásnak, vagy a' havitisztulásnak , gyermekágyfolyásnak, hasmenésnek 's a' t.
. hirtelen való elnyomattatásából származnak.
411.$.
A' melybártya-gyúladdsban közönségesen kedvezőbb
a z E l ő r e m o n d á s , mint a'< mely* többi orgánumainak
gyúladásaikban. Maga magában, lia annak idejében alkalmatosan orvosoltatík, ritkán veszedelmes ; 's tsak akkor
válik veszedelmessé, ba a' melyhártyának nagyobb.ré-
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szérc terjed, ha tiidő-gyúladds kaptsollalik hozzá ; ha
fontos öszveszövettcLések Vannak jelen, ha a' hideglelés
ideges, vagy rothasztó charactert vesz f e l , ha a' kr.kiüresítések clnyomattatnak, vagy tökólletlenűl törLénnek
's végre ha a' betegnek házi környűlállásai, vagy a' le- •
vegőnek járvány alkotása ellenségesen mívelnek a' betegre.
Veszedelmesebb a' valóságos , mint a' fattyú melyhártya-gyáladás.
I-Ia a' valóságos melyhártya-gyúladásban a'fájdalom
az oldalból a' beteg' hátára, vagy laptsontjai közé veszi
magát, közel van annak szerentsés megválása.
A' chronicus melyhártya-gyúladás, melly valamelly .
közönséges chronicus nyavalyán, ú. m. köszvényen 's a' t.
é p ü l , sokszor igen nehezen gyógyítatik meg.
412. §.

Ezen nyavalyának o r v o s l á s a megegyezik azokkal,
mellyek a' tüdő-gyúladás' orvoslására nézve mondattak.
-Minél-fogva a' talám még jelen lévő indító okoknak, az
ártalmas befolyásoknak és a' nyavalya' okáúl szolgáló
„bajoknak elhárításokon kívül., a' gyúladás-ellen való, az
az a' iiivesítő , gyengítő , lágyító orvosló mód, és nevezetesen a' vérkiiiresísések szükségesek. Mennél nagyobb
a' nyavalya' gradusa, mennél nyilvánságósab'b egyszersmind a' tüdő' szenvedése , és a-. lélegzetvétel' nehézsége i
annál kevésbé lehet az érvágást elkerülni, mellyre nézve
küLönösen meg kell jegyezni, hogy a' tiszta melyhártyagyúladások álLaljiban, 's főképen ha rheumatica indúlatúak, nem kívánnak, és nem is engednek olly bőséges
érvágásokat, mint a' tüdő-gyúladások, — 's hogy aziokhan (a' nyavalyának, és a' jelbeli hideglelésnek gradusához képest tétetett érvágások után vagy azok nélkül is)
a' piótzák által való helybeli vérkiüresítések igen hasznosak , mivel itt a' külső bőrnek véredényei egyenes
öszvekötletésbcn vannak a' melyhártya' yércdénycivel.
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A' vérkturesítéscken kívül belsőképen a' lágyító, és hivesítő szerek salétrommal
külsőképen pedig a' repüld
írnak a' melykosárba való dörgöltetése, a'lágyító kásák,
és párlatok hasznos foganatáak; melly utóbbiak közül
jeles a* vízzel vegyített tejben feloszlatott szappan, melly
spongiával
vagy vastag posztóval a' fájdalmas részre
lágy melegeri alkalmaztatik. Ha kissebbedvén a' jelbeli
hideglelés, a' fájdalom még is eltartana, hólyaghúzó alkalmaztatik , mellyet a' rheumatica indulatú vagy a'
fattyú melyhártya-gyúladásban a' nyavalya' kezdetében
is lehet használni.
4 1 3 . §.

Világos, hogy a' melyhártya-gyúladásnak orvoslásában annak gradusára , öszveküttetésére, öszveszövettetésére, vagy magánosságára, annak időszakaszára, 's a'
hideglelésnek characterére szorgalmatosan kell ügyelni,
's hogy azok, mellyek az ideges ,, vagy rothasztó charaeterrel járó, és epés, gastricus 'a t. e* f. állapottal öszvekötött, nem külömben a' chronicus tüdő-gyúladásnak
orvoslásáról mondattak, ide is alkalmaztathatok, szemesen ügyélvén egyszersmind az orvoslásnak azon módosítására , melly ezen orgánumoknak külömbféle allyazatjok miatt megkívántatik.

9. A1 Szív- és Szívburok-gyúladásról.
.

/,14. §.

. A' Szívnek, és a' vele közönségesen öszvekötött szívburoknak , valamint a' nagyobb üterek' gyúladása (Carditis , pericarditis, et aortitis) i s , a' régiebb orvosoktól
tsekély tekintetbe vétetett, és sokszor elesmertetett; az
újabbak szorosabb figyelmetességet szántak ugyan ezen
nyavalyákra, mindazonáltal tsalfa , és elrejtett lefolyások
miatt nem ritkán még a'legszemesebb orvosoktól isköu-
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nyen elesmertetnek ezek. Némcllyck külön adják elő a'
szívburok-és a' szív-gyúladást; azomban minthogy méh.
tán kételkedhetni, valljon szenvedhet e valaha a' szívnek a' szívhurokkal való szoros öszveköttetése miatt az
egyik orgánum gyúladáshan, a' nélkül, hogy az a' másikra ne terjedne, 's minthogy a' beteg' ágya mellett a1
szív-gyúladásnak a' szív-burokélól való megkülönböztetése alig Tehetséges, vagy tsak tsupa eltalálás : azért több
orvosok' példája szerint ezen nyavalyákat egybe, véve
adjuk elő.
•
• 4 1 5 . §.

Ezen gyúladásoknak mivoltos jelenségeikhez tartozandók: a' szív' tájékán mélyen a' melytsont alatt lévő,
álló , szúró, vagy metsző, sokszor pedig nyomó fájdalom/
melly innét némellykor a' laptsontok felé, vagy a' lép'
tájékára terjed, 's öszve van kötve a' melyben lévő belső
égető melegséggel, nagy szorongattatással, és olly érzés?
sel, mintha valamelly meleg nedvesség Öntetnék ki a'
mely' üregéi)c, máskor pedig mintha a' beteg' szíve öszveszorítatnék ; a' beteg nyughatatlan, lélegzetvétele szapora, lehegő, 's többszöri sóhaj tások által szinte félbegzakasztatik, melly sóhaj tások mindazonáltal, valamint
a'mélyebb lélegzetvétel i s , nem nagyobbítja, sőt inkább,
enyhíti, a' fájdalmat ; a' bal oldalon való fekvés lehetetlen, a' nyavalyának nagyobb gradusában pedig tsak az
ülő helybeztetésben keres a' beteg nyugodalmat ; a' hideglelés mindég hív követője ezen nyavalyának, méllyel
ez közönségesen kezdődik is, 's a' melly magát a' borzadozás, vagy hideg után következő nyilvánságos forróság, igen szapora / e l n y o m o t t , némellykor kemény , és
nein egyarányos , sőt sokszor a' betegnek mind a' két kezén Jtihagyó érverés által jeleli k i ; a' szív' verése erős,
"meszszéről látható, sebes, a' nyavalya' elején egy arányos, későbben pedig rendetlen, reszkető, és kihagyó.
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Ezeken kiviíl jelen van az ábrázat'pirossága, vagy halaványsága , a'szemek' fényessége , a'nyelvnek Veressége,
és szárazsága , olthatatlan szomjúság öszvekötve a' h i deg víz után való epekedéssel, noha némellykor tsak
fajdalommal, és valamelly akadályai nyeli le a' beteg
az italt (víz-irtózás). Ezekhez sok esetekben ájulások,
a'végek 1 hidegsége, és kék színe, okádás, tsuklás, gör*
tsök, és elme vesz teség járulnak, fii Lka jelenség a' bal
orrlyukból való vérfolyás.
A'tulajdon s z í v - g y xí 1 a d á s t gyaníthatjuk valamikcpen az ábrázatriak felette való megváltozásából, a'
melyszorílásnak , és szorongattatásnak fontosságából,"az
erős és szinte rend nélkű) való szívd obogásból, a' rendetlen érverésből", a' nyavalya- kezdetében megjelenő
ajulásokból, és olly'éx'zésből, mintha meleg nedvesség
öntetnék a' mely' üregébe-, — a' s z í v - b u r o k r a határozott gyúlndásra pedig gyanakodunk , lia a5 lélegzetvétel
nints feletteképen megsértve, ha fontos , és szinte égy
helyre van határozva a' fájdalom, 's ha a' pulsus nem
igen rendetlen.*— A' nagyobb véredényeknek *s nevezetesen az Aortának gyxíladása nehezebben esmertetik
m e g ; hasonló jelenségekből, mint a ' s z í v - , és szívbúrokgyúladási*a , lebet, annak jelenlétére okoskodni. Az A o r t a' f e l h á g ó r é s z é n e k gyxíladásában erős, nyakas ,
és száraz a' köhögés, a' nyelés meg van akadályoztatva,
's a' kultstsont körül, és a' hátán kopogó fájdalmat érez
a' bel eg ; a' l e h á g ó ' A o r t á n a k gyúladását pedig
gyaníthatjuk, ha a' melyben vagy a' hasban fontos's a'
szívveréssel .megegyező kopogás, nagy nyughalatlanság,
és szorongattatás,'- a* szenvedő helyén égető fájdalom'
érzése, !s ha fonLos hideglelés, és felette kemény pulsus
van jelen, ha a' beteg bálán való fekvésében erős, és az
álmát megakadályoztató ütéseket, a' hátra hajtott melykosárral végbe vitt sóhajtások ütán pedig .valamelly könnyebbülóst érez 's a' t.
H

.
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Noha ezen gyúladásokhak említett jelenségeik mihd
à' tapasztalás , mind a' bonlzolások által bebizonyítanak'
még is bajos sok esetekben azoknak pontos megesmerések, mivel gyakran a' szívnek organicus hibájival, y t t '
köztél lévő oVgaúumoknak , ú. m.. a' melyhártyának
a* tüdőknek, a' kereszthártyának '$ a' t. gyúláddsaikknl
öszvekötve fordulnak elő. Feltalálhatjuk pedig az ezek
között lévő kiilömbséget, ha a' beteges jelenségeket jól
szemügyre Veszszú'k, és azokat egymással .szemesen öszvehasonlítjuk ; mert a' kérdésben forgó gyúladásokut főképen 6? köhögésnek hijjánossága vagy tsekólysége, a'
mélyebb helehelésnek könnyebbüléssel való lehetségè,
tíz, egyik vagy másik oldalra , vagy a' bálra való fekvésnek nem a' köhögés, hanem a5 szorongattatás miatt*
való megakadályoztatása, 's a' szívdobogásnak, szorongattatásnak már a' nyavalya' kezdetében Való jelenléte
's a 5 1. bélyegezik.
416.

À' f o r V o szív- és szívburok-gyiíladás' lefolyása
igen sebes, és rövid idő alatt elérvén a' legmagasabb
gradusát, jnár a' 3, 5dik, vogy legkésőbben a' 7dik napon megöli a' beteget, ha alkalmatosan nem orvosolta lik.
Van l a s s ú l e f o l y á s ú , és a l l a t o m o s szív-gyúladás is (carditis chronica, occulta) , melly nem tsak ezen
orgánumnak o.rganicus hibájival, hanem ezek nélkül is
előfordul. Hasonló jelenségek járnak ezzel, mint. a'forró
szív-gyúladdssal, de tsak olly tsekély gradusban 's olly
homályos&n, hogy más nyavalyáknak színlett formájok
alatt elrejtetvén, a' legtapasztaltabb orvosoktól is elesmertetnek. Legállandóbb jelei ezek: a5 kóborló súlyosodásokkal járó tsekély hideglelés ; a' szorongató, de nem
igen szapora, és tsekély időre enyhítő sóhaj lások áltál
félbeszakásztatotl. lélegzetvétel;, a* köhögésnek hijjánossága; á' szorongattatásnak melegség, és testi mozgás által
való nagyobbodása; az erős reszkető, és rendetlen szív-
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dobogás Vhasonló érverés; a'- gyomor', tájékában lévő
nyomó fájdalom, melly a' külső nyomás által nem nagyobbodik; a' nyughatatlanság, nyughatatlánító álmadozások , a' többszöri tsuklás 's a' t.
,4i7'
- . :
Ezen nyavalyára h a j l a n d ó s á g o t - nyújtanak kii«
lönösen a' szívnek organicus 'hiháji, 's a' köszvényes
nyavalya.; i i i d í t p o k o k ú l pedig szolgálnak! a'szívnek sehjei; a' külső erőszakok, ú. m. ütések, esések,
nehéz terhek' emelése; akdrmelly okból viszszatartott
lélegzetvétel, 's ez által a' szabad vérforgásnak megakaddlyoztatdsa, a' hószszabb ideig taçté szorongattatás ; a'
súlyos lelki indúlatok , a' szerelem, szomorúság ; a' közel lévő orgánumoknak; ú. m. a' tüdőknek gyúladások;,
a' testnek hirtelen való meghűlése; szeszes italokkal való
viszszaélés ; a' rú'hnek, a' sömörnek 's egyéb bőrkiütéseknek, nem külömben a' .havitisztulásnak /elnyomattatása ; az orbántznak, a' rheumalismusnak, vagy a'köszvénynek a' szívre való letétele 's a' t, Azomban ritkán
egy indító oknak, hanem közönségesen többeknek munkálkodások , fontosságok , 's míveléseknek tartások határozza meg az ezen nyavalyára való hajlandóságot, vagy
ennek valóságos kifejtődését , mellyek ''közül leghathalósabbak a' testnek megerőltetése, a' megkötés , és a'
lelki indúlatok. — Epidemica is észrevétetett ezen nyavalya (Trecourt). • „
418.
Alkalmatos, és sebes orvoslás által e g é s z s é g g e l
Végződhetik ezen nyavalya , midőn a' 3 , S, Vagy 7dife
napon a' fő jelenségek' kissehbedésével kr. kiúresílések.
jelednek még, nevezetesen, közönséges izzadás, vizeilés,
és vérfolyások. — A''szív « és szívburok«gyúladás után
nem ritkán viszszarrlaradó nyavalyákhoz tartozándók : 1.
A* S'z í v b ű r o k - V í z k ó r:s á g (hydrocardia), midőn
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a' szívnek külső, vagy belső , vagy a' szívburoknak belső
felületén volt a'gyúladás. Gyaníthatni ezt. , ha nem használtatott eléggé hathatós orvoslás, ha a' vizelletnek kiüresílése tsekély, lia a' szívnek tájékáról a' gyomor' tájékára, és a' kereszthártyára valamelly nyomásnak érzése
terjed, lia rendetlen , kihagyó , szapora, és kitsiny V
jmlsus , lia megdagadnak az ábrázat, és az alsó végek , ha
álmosság jelenik meg. 2. A z Ö s z v e n ö v é s e k a' szívburok , és szív, sőt a' szívburok , és melyhártya közt
ís. Ezen beteges állapotok némellykor tsak melyszorítást > máskor ' pedig feszítést okoznak, melly liez nem
arínyirá szívdöbogások, mint inkább erőszakos ütések
járulnak, főképen a' kereszthártya alatt a' gyomor' tájékában, midőn egyszersmind azt vehetni észre, hogy a'
baí oldal/bordák alatt váltogatva mély güdrötske forindltatik; végtére megjelennek a' szív' orgapicus hibájiiiak jelenségei , ú, m. időszakaszonkint megjelenő melyi
Szörítások, szorongattatások , rendetlen púlsus, és sokszor
ft' megfúladás' veszedelme. 3. 1? o l y p u s o k , midőn a'
szívnek belső felületén volt a' gyúladás, mellyeketgyal
nitbatni a' színlelt halál' jelenségeiből, főképen a' bal
oldalra való fekvéskor, az. irtóztató szorongatta (ásókból,
és az állandó nehéz lélegzetvételből 's a' t . ; ezen polypnsok nagyságokhoz képest majd előbb, majd később
halált okoznak. 4. A' G e n y e d é s (phthisis corÜis), melly
ritkábban következik a' f o r r ó , mint a' chronicus sziVgyúladás titán, 's hasonló jelenségekkel jeleli ki magát,
mint a' kérésziül izzadás; ugyan azért nem is lehet a'
nyavalyának ezen kimeneteleit tőkélletesen megkulöm«
bőzlötni. 5. A' F e n e , melly az ő közönséges jeleiből
esmertétik meg. -— Ezeken kívül még vastagodások, keményedések, tsontosodások, kinövések, kitágítások, a'
szívnek nagyobbodása, fekélyedések 's a' tv is- származnak a' chronicus szív - és szívburok-gyúladásokból.—
A' H a f á 1 közönségesen sebesen következik, szélütés.
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megrepedés, fene, 'a az említett viszszamaradt nyavalyák által.
•
. ,"
419.$.

A' szív', a' szivburok', és a' nagyobb véredények*
'gyúladása mindég veszedelmes nyavalya, 's ha alkalmatos orvoslása az első napokban elmulasztátik, igen kétséges az Előremondás. A' legszerentsésebb esetekben is a'
gyúladásnak eloszlatása után a' szívnek nagyobb izgathatósága marad viszsza.
Ha a' forró szív-gyúladás, főképen az, melly ezen
organumnak térimbelét érdekli, harmad napra szerentsésen meg nem válik: vagy halált, vagy gyógyÍLliatat' lan heteteges következéseket szül. Nem olly veszedelmes
a' szívburoknak, és a' szív' külső mint belső, felületének a',
gyúladása ; azoknak lefolyása hoszszabb időre, terjed.
De általjában , mivel ezen orgánumok az életre elkerülhetetlenül szükségesek , ezeknek gyúladásaik, akár
sebesen , akár la'ssun járjanak , mindég igén veszedelmesek, 's tsak a' sebes, és alkalmatos orvoslás mentheti
meg a' beteget a' haláltól.
420. $,

Ezen gyúladások' g y ó g y í t á s á t tsak a' sebesén,
és bátran alkalmaztatott antiphlogistícns orvosló mód eszközölheti ; azért az érvágások itt olly mértékben használtatnak, mint a' legnagyobb gradusban lévő tüdőgyúladásban, sőt többször meg is újítalnak. Ezeken kívül
a' kiüresítő klisztirek, 's a' lábvizek, belsőképen pedig
a' Salétrom,
és a' hashajtó szerek jelesek. A' piros
gyiiszü, a' nyavalya' nevekedésének időszakaszában veszedelmes , vagy legalább igen kétséges orvosság, 's tsak
akkor lehet hasznos, h a a5' többszöri érvágás után a'
gyúladás eltartván, az erők' valóságos, gyengesége közelít. — Az életmód gyúladás ellen .való legyen; gyenge
leveseken kivül semmi étel, 's a' közönséges, és savakkal
vegyített vízen kívül más ital ne adattassák a' betegnek.
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A' chronicus, és lappangó szív-gyúladásban nein alkalmalósok a' nagyobb érvágások , liauem inkább a'-hely. '
beli vérkiüresítések piptzák által, V melyre alkalmaztatott rnustárkovászak, hólyaghúzók-, a' sjuürhúzás; belsőképen pedig a" piros gyüszü levelek ÇcilomeIával ,,'s
a' hashajlók hasznosak, ruiilöu egyszersmind az indító
okolni 1 szolgáló közönséges nyavalyákat is , úgymint az elnyoniattatoLt hőrkiütéseket, V köszvény t 's a* t. alkahnatosan orvosoljuk.

10. A3 Kereszthártya-gyúladásról,
421, '§.
A' kereszthárlya-gyúladás (Diaphragmitis) magánosan ritkán , hanem közönségesen a' közel lévő orgánum o k n a k , ú. m. a' t ü d ő k n e k , mely h á r t y á n a k l é p n e k
Y a' t. gyúladásával öszvekötve fordul elő. Tulajdon
jelenségei ezek: a' beteg a' keceszlhártyának kiterjedése
szerint, t. i, a' gyomor* tájékából kezdve, az oldalbordák* hoszszában keresztbe a' geriulzoszlop felé fontos,
öszveszorító, 's égető fájdalmat érez, melly a' melykosárnak alsó részét kötő gyanánt öszveszorítja; ezen fájdalom a'
kereszlhártyát megerőltető mozgások, ú, m. beszélés, köhögés , prüszszentés r erőltetett székkiüresítés 's a' i, által,
nagyobbodik, a' belehelés alatt lefelé, a* k'ilehelés alatt
pedig felfelé száll, 's helyét a' beteg méghaLározza, kezeivel •
/ nyilván megmutatván a' kereszthártyának kiterjedését ; ha
tsak egy oldalon van a' gyúladás, lehetetlen a* beteg oldal. ra való fekvés , és fájdalmas az azon oldalon lévő oldallágynak (portzallynak,
hypochondrium) b e , és felfelé
való nyomattalása, í ha pedig mind a' két oldalra terjed
a gyúladás, tsak a' háton való fekvés lehetséges, 's a'
• külső nyomásra mind a' két oldallágyak fájdalmasak,
sőt azok szinte b e , - és felfelé huzattatván gödrötskéket
iormálnak; a' lélegzetvétel igen bájos, szapora , szoron-

gató, kitsitrf , 's egyedül a' melykosárral a* has' izmai
nélkül vitetik végbe ; a' nyelés megnehezedik, és íájdalm a s , ha a' gyúladás a' keres zthártyának azon részén
• van, mellyben a' nyelő tső a'gyomorba keresztülmegy,
sőt annak nagyobb gradusában a' nyelőtsőnek öszveszorítatása miatt lehetetlen; jelen vàn hideglelés, mellyel
ezen nyavalya közönségesen kezdődik, melly igen forró
lefolyású, és szapora, k e m é n y , görtsősen öszvehúzott
érveréssel, 's az erők' nagy lankadtságával van öszvekötve. Mind ezekkel nyakas tsuklás, okádásra való ingerlés , vagy epés matériának valóságos hányása van'öszvekötve. A' kutya-görts, a' félrebeszélés, a' víztől való
irtózás, mellyek némelly esetekben észre vétetnek, nem
állandó jelenségei ezen nyavalyának,
A' kereszthártyának külömbféle részeihez, ós felületeihez képest, mellyekben helyheztetik a' gyúladás,
's ennek más közel lévő organumokra való elterjedésére
nézve , más meg. más jelenségek a' felyűlhaladók; nevezetesen , ha a* kereszlhártyáuak felső felületén helyhezt e t i k , akkor a' megakadályoztatott lélegzetvétel' jelenségei a' felyűlhaladók ; ha a' kereszthártyának alsó felületén helyheztelik a' gyúladás': az erőszakos okádással van
öszvekötve ; ha pedig a' : kereszthártyának szíjjas inas
kiterjedésében helyheztetik a' gyúladás, vagy ha az ott
eredetiképen kezdődött, akkor az ideges jelenségek, ú. m.
gürtsök, rángalódások, félrebeszélés 's a' t. á' fellyülhaladó jelenségek, 's irtóztató a' nyavalya' formája.
422.

.

A' kereszthártya-gyúladás öszveköt telesére, okaira,
eredetére, és helyére nézve külömbféle lehet.. Legközönségesebben gyúlasztó, de némellykor ideges Characlerű
hidegleléssel is j á r , mellyre nézve vigyázni k e l l , ne
h o g y , midőn a' kereszthártya'bőnyés része (Helmont*
tüköré) szenved különösen az agyvelővel való egyetér-

•428
A' chronicus, és lappangó szív-gyúladásban nein alkalmalósok a' nagyobb érvágások , liauem inkább a'-hely. '
beli vérkiüresítések piptzák által, V melyre alkalmaztatott rnustárkovászak, hólyaghúzók-, a' sjuürhúzás; belsőképen pedig a" piros gyüszü levelek ÇcilomeIával ,,'s
a' hashajlók hasznosak, ruiilöu egyszersmind az indító
okolni 1 szolgáló közönséges nyavalyákat is , úgymint az elnyoniattatoLt hőrkiütéseket, V köszvény t 's a* t. alkahnatosan orvosoljuk.

10. A3 Kereszthártya-gyúladásról,
421, '§.
A' kereszthárlya-gyúladás (Diaphragmitis) magánosan ritkán , hanem közönségesen a' közel lévő orgánum o k n a k , ú. m. a' t ü d ő k n e k , mely h á r t y á n a k l é p n e k
Y a' t. gyúladásával öszvekötve fordul elő. Tulajdon
jelenségei ezek: a' beteg a' keceszlhártyának kiterjedése
szerint, t. i, a' gyomor* tájékából kezdve, az oldalbordák* hoszszában keresztbe a' geriulzoszlop felé fontos,
öszveszorító, 's égető fájdalmat érez, melly a' melykosárnak alsó részét kötő gyanánt öszveszorítja; ezen fájdalom a'
kereszlhártyát megerőltető mozgások, ú, m. beszélés, köhögés , prüszszentés r erőltetett székkiüresítés 's a' i, által,
nagyobbodik, a' belehelés alatt lefelé, a* k'ilehelés alatt
pedig felfelé száll, 's helyét a' beteg méghaLározza, kezeivel •
/ nyilván megmutatván a' kereszthártyának kiterjedését ; ha
tsak egy oldalon van a' gyúladás, lehetetlen a* beteg oldal. ra való fekvés , és fájdalmas az azon oldalon lévő oldallágynak (portzallynak,
hypochondrium) b e , és felfelé
való nyomattalása, í ha pedig mind a' két oldalra terjed
a gyúladás, tsak a' háton való fekvés lehetséges, 's a'
• külső nyomásra mind a' két oldallágyak fájdalmasak,
sőt azok szinte b e , - és felfelé huzattatván gödrötskéket
iormálnak; a' lélegzetvétel igen bájos, szapora , szoron-

gató, kitsitrf , 's egyedül a' melykosárral a* has' izmai
nélkül vitetik végbe ; a' nyelés megnehezedik, és íájdalm a s , ha a' gyúladás a' keres zthártyának azon részén
• van, mellyben a' nyelő tső a'gyomorba keresztülmegy,
sőt annak nagyobb gradusában a' nyelőtsőnek öszveszorítatása miatt lehetetlen; jelen vàn hideglelés, mellyel
ezen nyavalya közönségesen kezdődik, melly igen forró
lefolyású, és szapora, k e m é n y , görtsősen öszvehúzott
érveréssel, 's az erők' nagy lankadtságával van öszvekötve. Mind ezekkel nyakas tsuklás, okádásra való ingerlés , vagy epés matériának valóságos hányása van'öszvekötve. A' kutya-görts, a' félrebeszélés, a' víztől való
irtózás, mellyek némelly esetekben észre vétetnek, nem
állandó jelenségei ezen nyavalyának,
A' kereszthártyának külömbféle részeihez, ós felületeihez képest, mellyekben helyheztetik a' gyúladás,
's ennek más közel lévő organumokra való elterjedésére
nézve , más meg. más jelenségek a' felyűlhaladók; nevezetesen , ha a* kereszlhártyáuak felső felületén helyhezt e t i k , akkor a' megakadályoztatott lélegzetvétel' jelenségei a' felyűlhaladók ; ha a' kereszthártyának alsó felületén helyheztelik a' gyúladás': az erőszakos okádással van
öszvekötve ; ha pedig a' : kereszthártyának szíjjas inas
kiterjedésében helyheztetik a' gyúladás, vagy ha az ott
eredetiképen kezdődött, akkor az ideges jelenségek, ú. m.
gürtsök, rángalódások, félrebeszélés 's a' t. á' fellyülhaladó jelenségek, 's irtóztató a' nyavalya' formája.
422.

.

A' kereszthártya-gyúladás öszveköt telesére, okaira,
eredetére, és helyére nézve külömbféle lehet.. Legközönségesebben gyúlasztó, de némellykor ideges Characlerű
hidegleléssel is j á r , mellyre nézve vigyázni k e l l , ne
h o g y , midőn a' kereszthártya'bőnyés része (Helmont*
tüköré) szenved különösen az agyvelővel való egyetér-

•424
Sü'éséből származott ideges jelenségeket, az ideges chavacter' jelenségeinek tartsuk,
423. §.

Igen sebes ezen nyavalyának a' lefolyása, közönségesen rövid idő 's legkésőbben hét nap alatt válik meg
szerentséseu,, vagy szerencsétlenül, Különös kimeaetelei ezeu gyúladásnak: a z E l o s z l a t á s , ha aJ gyúladás nem az egész kereszthártyára , hanem tsak annak
valamelly kissebb pontjára van haLározva, 's ha tüstént
használtatik az alkalmatos orvoslás; a' midőn lassankint
elenyésznek a' veszedelmes jelenségek, 's a' kr. kiüresítések közül főképen izzadás jelenik meg; némellyek a'
fülLŐmirigyre való kr. l e t é t e l t m á s o k kr, aranyér-vagy
o r r - vagy nádravérfolyást tapasztaltak. — A' Genyed é s , mellynek kiilömbféle a' következése; nevezetesen
a' tályog a' has' üregéhen , vagy a' mely' üregében, vagy
valamelly közel lévő orgánumban, p, o. a1 tüdőkben,
májban 's a' t.. nyittutik fel, vagy pe'dig (ritkábban) a'
geny magának kifelé készít útat. A' genyedés, az utóbbi
eseten kívül, előbb vagy később mindég halálos. Azomban a' bontzolás által találtatott genyedés nem mindég
a' kereszlhártya-gyúladásnak a' foganatja, hanem sokszor a' közel lévő orgánumok' genyedésének a' kereszthártyába való elterjedéséből következik; —'Öszven ö v é s e k a' közel lévő orgánumokkal, K e m é n y e d é s e k , T s o n t o s o d á s o k , mellyek állandó melyszorítást, és többszöri, tsuklást okoznak. — Némellykor
F e n é v e l végződik ezen nyavalya halálos kimenetellel,
424, §.

Az állandó 's erőszakos okádás, és tsuklás különös
h a j l a n d ó s á g o t nyújtanak ezen gyúladásra. — Ind í t ó o k o k : a'Jcereszthdtydnak s z ú r á s o k által kapott
sebjei; a' külső erőszakok, ú. m. a' gyomor' tájékára
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való ütések ;' a' melynek megráza Itatása , p. o, a' testuek.
segre esése által; a' kereszthártyának erőszakos , és hoszszabb ideig való megerőltetése, és mozgása, a' nehéz
súlyok, sokáig tartó nevelés, sírás, és tsuklás alatt ; a*
kardnyújlványnak befelé való nyomat ta Lása a' fehér személyeknél melyszoríiók által, a' mi chronicus kereszthártya-gyúladásokat szokott okozni ; a' közel lévő orgánumok' gyúladása; némelly nyavalyáknak, ú. m. a
rheumatismusnak, orbántzuak, iöszvénynek , sömörnék ,
rühnek, 's a' testhez szokoLt folyásoknak, és Tökélyeknek elnyomattatások; a' meghűlés főképen hideg italok, és fagylaltak által, 's a' t.
'

425.

§.

Az E l ő r . e m o r t d á s ezen nyavalyában, a' szenvedő organumnak fontossága, és szünet nélkül való mozgása miatt, kétséges, 's tsak a' jókor, serényen , és bátran használt orvosság" mentheti meg a' beteget a' háláitól.
Azon kereszthái-tya-gyúladás, melly annak megsebesítésébőrszármazott, igen nehezen gyógyílatik meg;
halálos pedig mindég, ha a' kereszthártyának bőnyés
része van megsebesítve.
Valamelly forró nyavalyához járuló keretztbártya' gyúladás tsaknem mindég balállal végződik.
A' gyúladásnak szerentsés eloszlatása után is' hoszszabb ideig viszszámarad az arravaló hajlandóság, melly
miatt még a' legtsekélyebb ártalmak által is tsuklás gerjesztetik fel.
'

426.

A' kereszthártya-gyiíladásnak o r v o sl á s ára,, az
okokra való szorgalmatos ügyelés mellett, az antiphlogislicus Orvosló náód szükséges. Á' bőséges érvágások itt
leghasznosabbak, mellyekre nézve meg kell említeni,
hogy a' talám jelen lévő ideges jelenségek niiall, ne tar-
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tózkodjék az orvos eret vágni,
ne tsábítassék el az
ingerlő szerek' használtatásdra. Külömben az érvágásokon kivül a* hashajtó, és hívesítő szerek, külsőképen
pedig a' kereszthártya' kiterjedése szerint píótzák, lágyító párlatok, és kenetek alkalmaztatnak; a' Klisztirek , 's az ideges jelenségek' jelenlétekor a' félferdők is
hasznosak. Ha mindazonáltal ideges characterű a' hideglelés, a' vérkiüresítéseket tsak nagy vigyázassa!rendeljük.
A' gyúladásnak eloszlatása után viszszamaradó tsukIds Opiummal
f f o r g aggal,

Calomeldual
öszvekötve,
Pézsmával,
orvosi gyökünkével
's a' t, hárítatik el.

11, A' Gyomor - gyűladásról.
„

427.

A' Gyomor-gyúladásban (Gastritis) szenvedő beteg
álló, égető, szúró, metsző vagy feszítőöszVeszon'Ló,
és közönségesen igen fontos'fájdalmat érez gyomra' tájékában, melly a' tsekélyebb külső nyomásra is, 's a'
fclböfogós, mélyebb lélegzetvétel, köhögés, nevetés,
prüszszenlés, a' tsekélyebb mennyiségű éleinek, italnak,
vagy orvosságnak le nyelése, egy szóval akármiféle befolyások által, mellyek a'gyomrot nyomják vagy mozgásba hozzák, nagyobbodik, 's némellykor az oldallágyakra , és a' bátra terjed. Ezen kivül a' gyomor' tájéka
egy kevéssé dagadt, feszes, jelen Van szorongattatás a'
szívgödörben, és okádás, melly a' gyomornak betegesen
felemelt izgalhalósága miatt, az ételnek, italnak, vagy
orvosságnak legtsekélyebb portzijja által is felgerjesztetik , ós erőszakos 's egyszersmind nyakas székrekedéssel
van öszvekötve. Ezen gyúladásban soba sem hibázik a'
hideglelés , melly kezdetében közönségesen fontos hideg
titán belső forróság, epesztő szomjúság, gyors, kernényes, kitsiny, 's öszvehúzott érverés, és a' bőrnek száVAZsíga által jeleli ki magát, noha a'végek külső lapin-
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tásr'a hideget. Midőn a* nyavalya további lefolyásában
nagyobbodik, egyéb, jelenségek is fejtpdnek ki, mellyek
részszerint a' gyúladásnak fontosságára , részszerint pedig
a' gyomornak felmagasztalt érzékenységére, 's annak más
organumokra .való s y m p a t h i e u s befolyására mutatn a k ; illyenek: a' nagy nyughatatlanság, az ide 's oda
való hánykolódás, a* félrebeszélés, a' szemek' veressége
(toképen ha mérget nyelta' beteg) a'beesett és kétségbe
esésre mataLó ábrázat, az ájulások, a' nyakas székrekedés, a' bő izzadások , a' toroknak főképen az ivás' pró-,
baji után való görtsös. öszvehuzattatása, a' rángaLódások Y a' t,

-, 428.
Külömbözők a' gyomor-gyúlndás' jelenségei annak
gradusához, helyéhez, kiterjedéséhez , és okaihoz képest,
így p. ó. ha tsekély helyet foglal el a'gyúladás, nem
igen fontos a* fájdalom ; de illyenkor a' nyavalya' megesmerésére felvilágosítást dd a' szorongattatás , a' többszöri fojtogatás, az érverésnek keménysége, kitsínsége,
és szaporasága, az erőknek hirtelen való tsüggedések,
a' gyúladások' kifejlődésére kedvező uralkodó e p i d é m i a ' s a ' t. Az é g e t ő m é r g e k h ő i származott gyomor-gyúladás, a' nyelőtsőben , a' gyomorban,; és béllsatornában való égető fájdalom , vagy szorongattatás , reszketés, rángatódások, hideg izzadások, elájulások, és az
okádással kiüresített nedveknek tulajdon minémíiségek.
által jeleli ki magát; —• a1 Férjany (Egórkó', Arsemçam) állal okoztatott gyomor-gyúladdsban a' gyomorfájást megelőzi a'nyelőtsönek lefolyása szerint való fontos
égés , a' székrekedés helyett pedig akarat ellen való szökés vizelletkiuresíiések történnek's a't*

,

'

429. §.

.
Feltserélhetni a' gyomor-gyúladást külümbféle nyavalyákkal , nevezetesen a' b é l - és a' h a s b á r l y a,-
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g y ú 1 a cl ás s a 1, mellyekben hibázik azon irtóztató fájdalom a' gyomor' tájékában, úgy szinte a' lenyelt étel
vagy ital után következő okádás, 's az erőknek felette
.való tsiiggedések is. — Sokszor nehezen lehet a' gyomor-gyúladást a' m á j - g y ú 1 a d ás t ó 1 megkülömböz?
t e l n i , főképen ha a' níájnak hal karélya (lobus) szenved,
a' midőn hasonlóképen hibázik a' lenyelt testek utúu
következő fájdalom, és okádás, vagy lia jelen van is
e z , nem erőszakos, az érverések nem olly kitsinyek,
nem olly öszvcbuzottak, az erök nem olly tsüggedtek,
mint a' gyomor-gyúladásban. —? -Legártalmasabb iellserélése a' gyomor-gyúladúsnak az c p e - l i ' i d e g l e l é s s e l , midőn ez az éles epe miatt a' gyomornak felette
való izgatásával j á r , és a' k ö 1 d Ö k - 1 s ö m ö r r e 1. Olt
az epés jelenségek, ú. xn. az epének okádása, a'keserű
szájíz, a'.máj' fájása, a* szem fehérjének sárga színe
s a' t . ; iLt áz égés' érzésének, a' gyúlasztó hideglelésn e k , a' székrekedésnek hijjánossága, az okok, a'járvány
nyavalyák 's a' t. adnak felvilágosítást. — A' g y o m o r g ö r c s az égető, és álló fájdalom, az erők'- tsűggedése,
's az ájulások altjai nagyon hasonlít a' gyomor-gyúiadáshoz ; de mivoltosan külömbözik ettó'L a' bidegLelésnek
és a' nyakas okádásnak .hijjánossága által; a'fájdalom
rövid, hanem nyilván való félbehagyások után ostromonkint jelenik meg, a'beteg a ' m i t lenyelt, nem okádja
ki mindjárt', sőt okádik a' nélkül, hogy valamit lanyejt
volna, gyomra' tájéka inkább beleié van búzva mint
megdagadva. — Fontos a' gyomor-gyúladásnak a'gyomor körül lévő r h e u m a t i c u s f á j d a l o m t ó l való
külömböztetése is (gastritis musoularis). - — A ' k i s d e d e k n é l sokszor gyomór-gyúladás fordul elő (gastritis
infantum) melly hibásan tar ta tik giliszlás betegségnek.
Jgaz ugyan, hogy a' többszöri okddások a' nyugh.atatlanság, szorongattatások, h a s f á j á s o k b a ' testnek ide -s
oda való hajtogatása, a' száraz nyelv, az álmosság, a'
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félrebeszélések, a? meredt szemek, a'görtsök , a' kezekkel. a' hasra való tapogatások, 's a' nehéz lélegzetvétel,
gyakran a'giliszták által okoztatnak ; mindazonáltal ezek
sokszor a' rgyomor-gyú.ladá's' jelenségei is. Minél fogva
figvelmetes legyen az orvos valamennyi környülállások'
oszveköttetésére, és a' kisdedek' érzéseik' kinyilatkoztatásának módjára, a' gyomor' tájékát pedig különös szorgalmatossággal vizsgálja meg. .
430.

' Leg nevezetesebb ' a' gyomor-gyúladdsnak lefolyása-,
ra y allyazatjára , és a' hideglelés' characterére Való külömhôzlelése. l. L ef o l yá s ár a nézve vagyon s e b e s l e f o l y á s ú g y ora o r - g y ú la d á s (gast.ritis acuta) mellynek képét feljebb (427 $.) adtuk elő , ' s melly minden
engedés nélkül, legfeljebb 5. vagy 7. napra terjed , némellykor pedig már 24. sőt 12 óra alatt, is megöli a' beteget. — L a s s ú l e f o 1 y á s ú gyomor-gyahdás (gas Iritis
chronica) melly több betek, sőt hónapok által eltart;
sokszor gyomor-keményedéssel jár , és a' gyomor-görtsel
tserélletik fel. Jelenségei ugyan homályosak , de meg lehet még is a' következőkből esmerni : a' beleg közönségesen halavány.szinü 's előre görbedve jár, kezét gyakran a' gyomrára tartja, és majd tsekélyebb majd fontosahb tompa, n y o m ó Ö s z v e h ú z ó , feszítő szaggató ,
metsző, égető, vagy pedig szinte bivességgel öszve kötött
fájdalmakról panaszolkodík gyomra' tájékában, mellyek
innét a' közet^tévo orgánumokra terjedvén, némellykor
alább hagynak, máskor pedig súlyosodnak, főképen a'
merő, hideg és fűszerezett ételnek evése után ; némellykor kitsiny 's határozott helyet foglalnak el legközönségesebben akkor,-midőn a' belső hártyában hélyheztetik
ezen gyúladás ; jelen van többszöri hányás, szomjúság,
az ételkívánds'hijjános^ága, egy kévéssé'szaporább, és
keményes érverés, a' külső-hidegmellett való belső ége-
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tés, veres, és száraz ily elf ; mellyekhez járul a'
raor' szenvedésének kissebbedésével megjelenő hasmenés
a' betegnek elgyengülése, elsoványoddsa, senyves színe ; a' gyomornak belső gyúladásával nem riLkíin a' tol'ok-bemenetelének, és a ' t o r o k n a k veressége is öszve ván
kötve. — 2 . A 1 l y az a t j d r a nézVc • a' gyomor-gyúUdás a) p h l e g m o n o s a indulatú, melly az e' féle gyú_
laddsoknak közönséges bélyegei, és fontos gyúlásztó characterü. hideglelés dltal külömhöztetii magát; b) Kat a r r h a l i s indulatú, melly a' gyomornak takonyhártyájában helyhezietvéiv tompa fájdalom, 's a' bővebben
elválasztott, takonynak okádása , és a'hideglelésnek alábbhagyásoi állal jeleli ki magát; e) a' r l l e u m a t i öa indulatú, melly a' gyomor' savós liártyájiban helyheztet i k , megliütesböl származik, 's melly et igen éles, de
alábbhagyó fájdalom», kevésbé erőszakos okádás, letételekre való hajlandóság,, 's egyéb rheumatióus jelenségek
.kúlömbözteLik, — 3- A' jelbeli hideglelés' o h a r a c t e r é r e nézve Vagyon • g y ú l á s z t ó és i d e * g e s oliar a ' c t e r r e l j á r ó g y o.m o r - g y ú l a d á s , melly
utóbbira ezen nyavalyában a' gyomor' sok idegei miatt
nagy hajlandóság vételik észre.
431. f.
A' gyomor-gyúladásnak kimenetelei ezek: 1. Az
E l o s z l a t á s , melly alkalmatos , és annak idejében használt orvoslás által, az okok' munkálkodásának megszűnése után közönséges kr. kiüresítésekkel, ú. m. izZa' dússal, 'vizeléssel, vétetik végbe, midőn egyszersmind a'
fájdalmak, és az okádás is lasankint elenyésznek, 's visz»
szatér a' szabad székkiiivesílés, a' szabadabb, és teljesebb
érverés V a ' t . — 2. A' G e n y e d é s (ritkán), mellynek jelenlétét némellykor nehezen, máskor pedig a'szúró
fájdalomnak kopogó , és nyomó fájdalommá való változásából, a' gyomor' tájékáról elterjedő borzadozásnak
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érzéséből, és a'ièst'közönségesszénvedésének kissebbedéséből lehet megesmerni. Ha a* tályogok a' gyomor' üregében fakadnak f e l , a' geny vérrel keverve okád as vagy
hasmenés által üresítetik ki, 's nein ritkán szerentsés
kimenetellel; sokszor pedig a' felnyitoLt tályogok tnplózalos fekélyek (aphlae) gyanánt a' gyomornak takonyhártyáját pusztítván (phthisis stomaehica) sorvasztó hideglelést tartanok f e n , melly által végtére meghal a*
beteg. — Ritkább esetekben a' lias'üregében nyittatik
fel a' tályog, a' miből hírtelen való halál következik;
máskor a' közel lévő ovganumdkba, ú. rri. a' tüdőkbe,
májba , készítvén magának útat a' geny 's meglámadván
az oldalbordákat, sorvadás áltdl hal meg a' beteg. —
Vannak példák, hogy a' gyomornak a' hashártyával való
öszvenövése után, a' geny a' has' izmainak rostjain keresztül készítvén mdgánák utat,. tsőves fekély (lytilas
gyomorfistula
ventricüli) formáilalik'., mellyen "a*
gyomorban lévők kifolyhatnak , 's mellyel a' beteg sokszor hoszszasabb ideig is elélhet. — 3. A' K e m é n y e - '
d é s , mellyel végződnek főképen a' chronicus, és az ol?
lyanokban előforduló• gy omor-gyúládások , a' kik a' szeszes italokkal hoszszabh ideig viszszaéltek. Ez bajosan,
s közönségesen tsak akkor esinertetik meg, midőn már
keveset , vagy semmit sem segíthetünk a'betegen. Eleinte
feszes, dagadt, és kemény a' gyomor, az eledelek' elköltése után fél, vagy egy óra múlva, vagy későbben
fájdalmas nyomást, nagy szorongaItatást érez a' beteg
gyorbra' tájékában, mellyek tsak savanyú felböfögésekre., vagy büdös., savanyús, epés, avagy genyforma matériának .kiokddására enyhülnek, azután pedig lankadtság, és a' végek' nehézsége következik; a1 szék rekedt,
ha pedig a'harmadik Vagy negyedik napon klisztirek
állal nehezen következik, akkor a' kiüresített .ganéj
sárgás , taknyos, Ezen jelenségek eleinte engedők, sőt
félbehagyok, 's a' beteg magát több napokon által jól
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őrzi, de nevekedvén a' nyavalya semmit sem ehetik se
nemihatik, a'legnagyobb szorongattatásnak, és gyomorfájásnak következése, 's a5 hideg verejtéknek a'liomlo.
kán való megjelenése nélkül, a' mi szinte kétségbe ejti
a' beteget. Ezekhez járul tsuklás, éhség, mellyet az
líjonnan okozandó bajok miatt evéssel letsillapítani nem
bátorkodik. Ha a' gyomor-nyilás körűi van a' keményedés, az okádás előbb következik , mint mikor az a' gy 0 .
morzár körül van; sőt a' bajnak nagyobb gradusában
be is van az zárva, 's így halálos éhség okoztatik ; .a'
keményedésnek a' gyömorzár körül való helyheztetésckor
a1 betegnek vizerányos bclybeztetésében gyomra' tájékának jobbik részéu mozdíLhntó, és a' megill'e lésre fájdalmas keménységet vebeLní észre; ezek után végtére elsoványodás, gyengítő hasmenés, sorvasztó hideglelés, Y
majd boszszabb majd rövidebb idő után legközönségesebben a' vér okádásnak jelenségei között a' halál következik. A' megkcményedeLt tsomók nem riLkán rákfenés
fekélyekbe mennek állal.
4. Az Ö s z v e n ö v é s e k
a'" körül lévő orgánumokkal, mellyeket a' nyavalya'
más kimeneteleinek hijjánossága mellett lehet gyanítani,
ba az eledelek' elköltése után a' gyomor' kiterjedése
miatt, belső feszítő fájdalmat érez a' beteg. — 5. A'
H a l á l , melly nem ritkán mind a' sebes, mind a' lassú
lefolyású gyomor-gyúladás után vagy lassankint , vagy
pedig hirtelen következik. Lassankint a' gyúladásnak
előszámlált kimenetelei által ; sebesen pedig annak legnagyobb gradusában a) g u t a ü t é s , vagy b) f e n e ált a l , mellyre a' gyomor-gyúladás igen hajlandó főképen',
ba éles mérgekből származott a' nyavalya, a'midőn bontzolás á l t a l a ' gyomornak veres, hervadt, és ininlegy
felolvadt hártyájin fekete foltok találtatnak,.
432.
Ha megfontoljuk., melly külömbféle ártalmas befolyásoknak van az ember kitéve, midőn éles, izgató, 's
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egyéb könnyen ártalmas eledelekkel, és italokkal é l ,
mellyek mellett mindazonáltal tsak ritkán for dúl elő
a' gyomor-gyúladás : valóban meg nem határozhatjuk,
miben álljon az arra való h a j l a n d ó s á g .
Az i n d í t ó o k o k h o z tártozandók: 1. A' gyomrot egyenesen megsértő ártalmak ú. m. sebek, ütések,
zúzások; a' kardnyujtványnak melyszorítók által befelé való nyomattatása ; némelly lenyelt 's a' gyomrot
megsebesítő testek, ú. m. t ő k , tsont- és üvegdarabotsk á k , halszálkák , nadátyok ; a' nagyon fűszerezett, az
igen melegen lenyelt eledelek 's italok, vagy ellenben a'
hideg italok, a' fagylaltak ; a' szeszes festvényekkel való
viszszaélés , mellyeknek nagyobb mennyiségek f o r r ó , '
kissebb adatokban hoszszabb ideig való használások pedig chronicus gyomor-gyúladást okoz; a' nem annak idejében használt, és erős hánytatok; az éles mérgek, millyenek a' férjány, (Arsenicum).. azégető higany , (sósavas higag, Merc. sub. corrosivus), a' Villó ; az ásványi savak, a' körös bogarak, a' nöVevények közül :
a' piros gyüszü, a'kappanőr, a'mérges gombák; a,z elválasztás', és kipótolás' hibájinak némelly szüléménnyei,
ú. m. a' megromlott epe , a' giliszták, a1 torokból lenyelt
geny, a' koplalásból származott éles gyomor nedv ; a' gyomorban lévő keményedések , fekélyek, 's a' t. a, Az egész
testre munkálkodó okokhoz tartoznak : a' meghűlés , a'
felhevült testei való ferdés , a' felette valóliarag, főképen ha utánna szeszes italokat iszik az ember. 3. Egyetérzés által okoztatik a' gyomor-gyúladás, az agynak,
Vagy gerintzagynak megsértése, a' közel lévő orgánumoknak , ú. m. bele'knek, a' máj' bal karélyának, a'
kereszthártyának gyúladása által. 4. Az an L a g ' o n i s t i c e mívelő okokhoz tartoznak a'vérfolyásoknak, bőrkiütéséknek, az orbántznak, rbenmatismusnak, 's a'
köszvénynek elnyomattatása. 5.* Jelbelíképen fordúl eló'
az epe-liideglelésekben, a' sárga hideglelésben, a' ragadó
I.
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typliusban , az ideges és|rothasztó hideglelésben, 's a'
hólyagos himlőben,
A' c h r o n i c u s gyomor-gyúladás a' mérléHellen
h o w á s u a k , az igen meleg eledelek' gyakorta való lcnyelésének, a' gyomor' állandó külső nyoma Ita tásának a'
következése.
433. §.

A' gyomor-gyúladás a' legveszedelmesebb nyavalyák
közül való , nem éppen a' gyomornak megakadályoztatott mnnkáji (minthogy a' mellett eltart egy ideig az
élet), mint inkább annak a' fenére való különös hajlandósága miatt. Függ azomban ennek veszedelme kiterjedésétől, helyétől, gradusától, okaitól, a'vele járóhideglelés' cbaracterélől 's a' t.
Nagy akadály ezen nyavalya' orvoslásában a' belső
szerek' alkalmaztatásának lehetetlensége, 's az okádásra
szüntelen való ingerlés.
••>
A' gyomornak felső, vagy alsó nyilása körűi helyhez te Lett gyomor-gyúladás igen veszedelmes ; legveszedelmesebb pedig akkor , midőn lenyelt mérgekhői,
meghűlésből, és letételekhői származik.
1
Veszedelmesebb ezen nyavalya a' bővérű, izmos és
érzékeny emberekben , mint a' hideg, és taknyos mérsékletííekbcn.
A' fontos, és semmit sem engedő fájdalom, az állándó okádás, a' kitsiny érverés, a'hideg végek, a'jelen
lévő ideges jelenségek, az ájtdások , az ábrázat' vonásainak
megváltozása a' veszedelemnek nagy gradusára mutatnak.
Jó kimenetelt lehét várni, ha elháríthatok, és nem
fontosak az okok, ha korán való eltávozta tások után a'
fájdalom, és égetés enged, ha a' beteg az ételt, italt,
vagy az orvosságot gyomrában megtartja, ha önkint
Íkövetke2ik székkiüresílés, ha szabadabbá válik az érverés V a ' t ,

•435
434. §.

A' gyoitíor-gyúladásnak o r v o s l á s á b a n részszerint az okok' eltávoztatására, részszerint pedig a' gyúladás' eloszlatására igyekezetét minden idővesztés nélkül
fordítsa az orvos. Minél tJ fogva, az indító okokat, lia
eltávoztathatok, olly móddal kell eltávoztatni^, melly
sem a' gyúladást nem nagyobbítja, sem annak tökélletes
kifejlődését elő nem mozdítja. Ha égető mérgeket nyelt
le a' beteg, azoknak kiüresítését sokszor maga a' természet elősegíti, a' mi lágymeleg tejjel, lágymeleg, és
tzúkorral, mézzel, olajjal, vagy írós vajjal vegyített
vizzel, Ziliz gyökér főzettel, vagy a' toroknak olajba
mártott tollal való izgatásával mozdítatik elő; ha az
okádás önkint nem következik, 's még ki nem fejlődött
a' gyúladás, sőt ha annak tsekélyebb gradusa jelentgeti
is magát, minden késedelem nélkül hánytaLó adatik,nevezetesen a 'hánytató gyökér nagyobb adatokban, vagy
pedig, ha a'mérgek bódítók, olfehér gálitzko
(kénsavas
horgag, Vitriol, alb.) rendeltetik 12 grán porforrnábau,
vagy vizzel felolvasztva; a' hánytató bor ko , mivel kön- *
nyen hasmenést okoz, 's a' mérgeket a' belekbe vonja,
itt nem tzélerányos. További a' mérgeknek minéműségekliez képest olly szerek választatnak, mellyek azoknak munkálkodását meggátolják; illyen a' lágymelegLéj—
nek bőséges ivása , a' vizben főtt szappan (4 Üntzia 2
JB vizben), a* hamány kénét ( t , a , 3 drachma 4 íl>
vizben felolvasztva, és minden fertály órában két evő
kanállal téjben adva), vagy ha ezek kéznél nintsenek,a'
közönséges -fahomaból "készült ' lúg a ' férj dny, és az égető
higany ellen; a' nyálkás szerek, a' tzukros víz, a'
krispán ellen ; a' tzúkros víz opiummal, Vagy a' fekete kávé a' hánytató borkőnek, vagy egyéb dárdányos »
szereknek nagyobb adatjai ellen ; a' serben felolvasztott konyhasó 's a' nyálkás szerek a' pokolkő ellen ; •
illyen továbbá a' Villó ellen, ha merően jutott a' gyo-
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mórba , az egyszeribe adott hánytató , ba pedig olajban
Vagy valamelly igényben volt felolvasztva, és rnár gyömorféjás okádással van jelen , a' vízben felolvasztott
magnesia ; az égető 'Ingsók ellen az ctzetnek, a* viznek
bőséges livása', Y a' nyálkás szerek' használása ; az
éles savak ellen égetett magnesia vizzel keverve, az
olvasztott szappan, Y a' bő nyálkás italok; a' körös
bogarai ellen iámforos fejetek ; végre a' lenyelt hegyes testek' ártalmas) munkálkodása síkos , nyálkás, és
tompíló szerekkel, nem külömben lisztes kásákkal,írós
vajjal, kenyérrel, krumpli kásával, olajos orvosságokk a l , és e'féle klisztirekkel gd tolta tik meg V a ' l , f
viszszanyomattatplt bőrkiütéseket, a' köszvény!., 's a'
rheumatismust lágymeleg ferdökkel, hólynghúzókkaljés
az ellenek való spécifiais szerekkel kell helyeikre viszszahozni.
4 3 5 . {.

Ha már tökélletesen kifejlődött a' gyornor-gyúladás,
az i n d í t ó o k o k r a 1 való tekinteten kivűl fő orvosság a' vérkiiiresítés,"melly a" gyúladásnak fontossága szerint meg is újíiatik* Ezt használni akkor sem tartózkod u n k , midőn az érverés kitsiny, a' végek hidegek, 's
az erők' színlelt gyengesége, ájuhisok, 's egyéb ideges
jelenségek vannak jelen, mellyek a' vérkiüresílésekúti«/.
elenyésznék* Annál is inkább szükségesek a' vérkhiresí«
tések, mivel a' gyomornak érzékenysége , és az okádás
miatt gyúladás ellen való ! Orvosságok belsőképeli nefri
használtathatnak. Az érvágásokon kivűl piótzák alkah
maztatnak a' gyomorra, vagy ha az aranyér folyásnak
a'vagy a' havitisztulásnak elnyomattatásából származott
a' nyavalya, a'.tzombok.' belső felületére, vagy pedig a3
végbél nyilás korüL Belsőképen tsa'k nyálkás fejeteket
beléncl vonattal lehet kávés kanálankint adni ; a' salé»
írom, vagy a' R i v c r i u s ' itala ártalmas. .Külsőképen
alkalmatosak a' gyomorra alkalmaztatott lágyító kásák
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(LI.) : ha pedig ezeket súlyjok miatt el nem szenvedné
a' beteg, a' Icámforral,
és opiummal kevert kenetnek
a* gyomor' tájékába való tsekély hédörgölése jeles. Ha
pzekre 4—6 óra múlva jobbulás nem következnék , mustárkovász alkalmaztatik a' gyomorra. A' székkíüresítégek' előmozdítására minden második órában len mag olajjal készített klisztirek szükségesek. A' lágymeleg f e r d ő k /
lia alkalmaztatásokat a' beteg' nyughatatlankodása nem
akadályoztatja, igen hasznosak, valamint, a' láb vizek is,
4 3 6 . §.

. Ha a' gyomor-gyúladíís r . h e u m a t i c a , vagy k a - ,
t a r r b a l i s indulatú, ha az a' gyomor hideglelésnek
lefolyásában fejlődik k i , vagy pedig ha a' rheumatismustiak, küszvénynek 's a' t. elnyomattatásából származik ; alig lesznek szükségesek a' közönséges vérkiűresítés e k , sót az igen gyengékben előforduló, és ideges vagy
rothasztó characterű hidegleléssel járó gyomor-g'yúladásban a' helybeli vépkiüresítéseket is nagy vígyázással kell
jhasználni. Jelesek itt a' gyomorra alkalrqaztáfottmustárkovászok, és hólyaghúzok,
4 3 7 . §•

Kissebbedvén a' nyavalyának fontossága, 's elenyészvén lassankint a' gyomor' érzékenysége, minthogy a'
bővebb vérkiüresítésekep kivííl, az evés' lehetetlensége
miatt igen elgyengült a' beteg, lehet ugyan, sőt szükséges-is neki tápláló, és könnyen emészthető eledeleket
adni, de tsak ollyanokat, mellyek a' gyomor', gyúládást
fel nem gerjesztik. Illyenek? a' riskása, és árpa nyálka,
a' gyenge levesek tojással, a' sótalan tsiyke hús levesek
fűszer, és bor nélkül. — A' gyúladásnak eleiiyószése után
viszszamaradó felemelt beteges érzékenysége, és ízgatliatósága a' gyomornak elmellőztetik belénd vonattal,
és
keserű.szerekkel, millyenek a' keserfa, az áldott Lau-
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Ullis 's a' t . , vagy a' gyomor' tájékába dörgölt repülő
ír
Ópiummal.
438.

•

A' c h r o n i c u s gyomor-gyúladás ugyan sokszor
clesmertctik , és tsak irtóztató kimenetele, a' k e m é n y e d é s , gerjeszti fel az orvos* figyelmetességét, -a'
midőn már kevtíset használhat a' mesterség-, azomban ha
annak idejében mcgesmerteteLt, eloszlatására, és gyógyítására sokat segít az alkalmatos életmód, az ártalmas
befolyásoknak szorgalmatos elkerülése, a 1 nyálkás lágyító
orvosságok, a' uadályok* többszöri alkalmaztatása, belsőképen a" Calomela helénd vonattal,
külsőképen pedig
a' higanyos,
és A u t e u r i t h . ' kenetjénék bedörgölése;
a' boroszlány héj, a' lágymeleg f e r d ő k , 's a* t.
439.

§.

A' genyedésnek esetében lágyító szerek belső, és
külsőképen, valamint nyálkás eledelek is használtatnak,
FelnyiLtalván a' tályog, a* geny' kiüresítése segítelikelő,
A' kifelé fakadó tályog a' seborvosi regulák szerint orvosoltatik, — Ha k e m é n y e d é s s e l végződött a' gyúladás, annak eloszlatását próbálhatjuk olvasztó szerekk e l , millyenek a' Pitypang,
a' s&appapfâ, a' katáng,
az édes téj sa-vó, a' m é z , a' tojás' sárgája. A' Caloinelát
bürök f&-voaattal
nehezen szenvedi a' beteg' gyomra.
Keveset használnak a ' g y o m o r erősítők, a' hánytatok,
vagy a' hashajtók, mellyek a' kemónyedé&nek a' gyúladásha, és ennek a' rákfenébe -való állalmenetelét - előmozdítják. —• A' kifejtődött r á k f e n é n e k esetében
semmit sem tehetünk. A' Bolteri vis,
a' sárga répa*
lé megjobbítja rövid időre az evnek rosz, és büdös mi-»
nétmíségól. Az Opium"enyhíti
a' némellykor nagy gra?
dúsra jutott fájdalmakat; a' test tápláló klisztirekkel
lápláltatik.
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12. AJ Bél - gyúladásról,
' 440.

A' Bél-gyúladásnak (Enteritis).jelenségeit hideglelés
szokta megelőzni ; némellykor pedig azok a' hideglelés
«előtt jelénnek meg. Tulajdon jele ezen nyavalyának. : *a'
fájdalom , melly a' beteg' hasának majd nagyobb m a j d
kissebb részére vau terjedve, eleinte kóborló, azután pedig álló, változva fontosabb vagy tsekélyebb, de soha
sem tökélletesen engedő vagy kihagyó, minéműségére nézve
égető, metsző, fúró-, nagyobbodik a' test' mozgásaira,
a' mélyebb lélegzetvételre , a' prüszszentésxe, n' köhögésre , a' testnek egyenes helyheztetésére, és a' lábak'
kinyájtására, melly okból öszvehajtott, és felállított
lábakkal fekszik a' beteg ; a' hasa pedig olly érzékeny,
hogy a' könnyebb takarókat sem szenvedheti magán, és
a' vizsgáló orvos* kezétől szinte irtózik, Külomben a'has
meleg, lassankint fölpuffad, és a* has' izmainak görtsösen való öszvehúzattatások miatt keményes ; a' szék rek e d t ; a' jelbeli hideglelés közönségesen fontos, és,kemény,
gyors, öszvehúzott érveréssel van öszvekötve, melly a'
nyavalyának lefolyásában kitsiny, rendetlen, és kihagyó;
a' szorongattatás felette nagy; a' lélegzetyétex rövid. A
nagyobb gradusra jutott bél,gyúladásnak jelenségeihez
tartoznak : az igen száras nyelv ; a' nagy szomjúság b i - .
deg 4 víz-után való epedéssel; az általmenendő félrebeszélés; az álmatlanság; a' tsuklás ; a' tsekély mennyiségű
vizellés; a' végeg' hidegsége; az ábrázat' vonásainak tulajdon megváltozások; az erőknek színlett nagy lankadt. súgok ; a' nyavalyának legnagyobb gradusában pedig sár' okádás (Miserere) , .dühösködő, félrebeszélés , vagy álmos- 1
ság, fogtsikqrgás , ráogatpdások, görtaök , ájulások, a' beszélés' bijánossága, és Jdyprocrates' ábrázatja vannak jelen.
Némelly jeleuségek igen külümböznek a' gyúladás'
helyére nézve. Mennél közelebb van a' gyomorhoz a'
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gyúladás, annál inkább jelen vagyon undorodás, folbíj*
fögés, és okádás, főképen az eledelek' vagy italok' le.
nyelése után, tsuklás, szomjúság, fontqsabb hideglelés,'s nagyobb fájdalom a' köldök körüli — mennél inkább
pedig a' vastag beleket foglalja el a' gyúladás , 'smeiinél
mélyebben helyheztetik a' végbél körül, annál tseké7
lyebb a' hideglelés, vagy ez tökéletesen hibázik, a'fáj,
dalom leginkább az ágyékokban , a' hát körül, és aq
álbordák alatt helyheztetik, 's egyik oldalról a' másikra
keresztben terjed a ' g y o m o r alatt, valamint t. i. a'gyúT
ladás az egyik vagy másik vastag belet, vagy jpaágáf a"
végbelet érdekli, a' midőn egyszersmind székrekedés, a'
vizeilés' elnyomattatása, arany eres jelenségek, a' székre
szüntelen való késztetés jelennek meg.
'

441.
A' bél-gyilladást khnuyen feltserélhetni más nyavg,
l y á k k a l , ú. m. a' h a s i z m o k ' R h e u m a t i s m u s á ,
v a l , a' J i a s h á p t y a - , m á j - , l é p - , 's a' v i z e l l ő
h ó l y a g - g y ú l a d á s s a l , és a' $ a b u r V d l i s álla7
póttal. Minél fogva ezen nyavalyák' jelenségeit a' bél-j
gyúladás' jelenségeivel ijgycson öszvehasonlítván, azok«
uak kifejtödésekre, 's a' jelenségeknek egymás után való
következésekre, tartásokra, 's a' t. figyelmezzünk. De különösen fontos a' béDgyúladásnak a' K ó l i k á t ó l való
megkülömbözteLése , melly ellenkezi} orvoslással bél!
gyúladásba is általmehet, Megkúlömböztető jelei ezek;
A' Bil-gyúladáshan.

A'

1, A' fájdalom fontos, égető, metsző.
2.' A' fájdalom,
plein te , álló,

főképen
,

Kálíkáhan.

l . Nem olly fontos, és in-*
kább öszvelfiizó a' fájd»"«
lom,
2. Kóborló, vagy ha egy
helyet foglal is el, abból •
a'hasnak többi részeire
terjed.

3. A' fájdalomnak engedése 3. Nyilván való, söt némellykor félbehagyó is.
nem nyilván való, és tsekély,
4. A' forró bél - gyúladás 4. Ritka a' hideglelés, vagy
tsak igen tselçély,
• mindég hidegleléssel van
öszvekötve.
5. Nints, főképen a' nya5. 4 ' has fel vdn puffadva.
valya' kezdetében.
6.
Ez tsekélyebb mértékben
6, A' has'meleg, és igen
vétetik észre.
érzékeny a' külső megilletetésre.
7, Tsekély.
7, A' szomjúság nagy,
8, Ideges jelenségek tsak a' 8. A' testnek rqás részeiben
is előfordúla' görts, ú. m.
nyavalyának legnagyobb
a' testnek görtsös öszvegradusúhan fordulnak elő,
hajtása,
görtsös, és minneyezetesen sj rángaLóden
kiűresítés
nélkül váló
dá'sok, mellyek a' szélühányás , a'tököknek (főtéses állapottal Változnak^
képen a' gyermekeknél)
a' has gyűrű felé való h ú zattatások 's a' t.
A' köldüktsömörtől a' hélgyúlddás székrekedés által
Mlömbözik,
442.
Yannak: 1. p h l e g m o n o s a , ' k a t a r r h a l i s , és
r h e u m a t i c a indulatú bél-gyúladások. A'phlegmonosa
infiulatú, midőn különösen a'helek' izmos részei szenvedn e k , a' feljebb (440, §.) említett jelenségek' legmagasabb
gradusa, 's a' beleknek görtsös öszvehúza itatások miatt,
nem ritkán 'sárokádás, és fontos gyúlásztó characterü
hideglelés által jeleli kijmagát. A' katarrhalis indulatú,
mellyhen a' beleknek belső takony-hártyáji szenvednek,
meghűtésbóT származik, 's tompa, és kevésbé fontos
fájdalmak által külümböztetí magát; ritka itt az okádás,
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gyúladás, annál inkább jelen vagyon undorodás, folbíj*
fögés, és okádás, főképen az eledelek' vagy italok' le.
nyelése után, tsuklás, szomjúság, fontqsabb hideglelés,'s nagyobb fájdalom a' köldök körüli — mennél inkább
pedig a' vastag beleket foglalja el a' gyúladás , 'smeiinél
mélyebben helyheztetik a' végbél körül, annál tseké7
lyebb a' hideglelés, vagy ez tökéletesen hibázik, a'fáj,
dalom leginkább az ágyékokban , a' hát körül, és aq
álbordák alatt helyheztetik, 's egyik oldalról a' másikra
keresztben terjed a ' g y o m o r alatt, valamint t. i. a'gyúT
ladás az egyik vagy másik vastag belet, vagy jpaágáf a"
végbelet érdekli, a' midőn egyszersmind székrekedés, a'
vizeilés' elnyomattatása, arany eres jelenségek, a' székre
szüntelen való késztetés jelennek meg.
'

441.
A' bél-gyilladást khnuyen feltserélhetni más nyavg,
l y á k k a l , ú. m. a' h a s i z m o k ' R h e u m a t i s m u s á ,
v a l , a' J i a s h á p t y a - , m á j - , l é p - , 's a' v i z e l l ő
h ó l y a g - g y ú l a d á s s a l , és a' $ a b u r V d l i s álla7
póttal. Minél fogva ezen nyavalyák' jelenségeit a' bél-j
gyúladás' jelenségeivel ijgycson öszvehasonlítván, azok«
uak kifejtödésekre, 's a' jelenségeknek egymás után való
következésekre, tartásokra, 's a' t. figyelmezzünk. De különösen fontos a' béDgyúladásnak a' K ó l i k á t ó l való
megkülömbözteLése , melly ellenkezi} orvoslással bél!
gyúladásba is általmehet, Megkúlömböztető jelei ezek;
A' Bil-gyúladáshan.

A'

1, A' fájdalom fontos, égető, metsző.
2.' A' fájdalom,
plein te , álló,

főképen
,

Kálíkáhan.

l . Nem olly fontos, és in-*
kább öszvelfiizó a' fájd»"«
lom,
2. Kóborló, vagy ha egy
helyet foglal is el, abból •
a'hasnak többi részeire
terjed.

3. A' fájdalomnak engedése 3. Nyilván való, söt némellykor félbehagyó is.
nem nyilván való, és tsekély,
4. A' forró bél - gyúladás 4. Ritka a' hideglelés, vagy
tsak igen tselçély,
• mindég hidegleléssel van
öszvekötve.
5. Nints, főképen a' nya5. 4 ' has fel vdn puffadva.
valya' kezdetében.
6.
Ez tsekélyebb mértékben
6, A' has'meleg, és igen
vétetik észre.
érzékeny a' külső megilletetésre.
7, Tsekély.
7, A' szomjúság nagy,
8, Ideges jelenségek tsak a' 8. A' testnek rqás részeiben
is előfordúla' görts, ú. m.
nyavalyának legnagyobb
a' testnek görtsös öszvegradusúhan fordulnak elő,
hajtása,
görtsös, és minneyezetesen sj rángaLóden
kiűresítés
nélkül váló
dá'sok, mellyek a' szélühányás , a'tököknek (főtéses állapottal Változnak^
képen a' gyermekeknél)
a' has gyűrű felé való h ú zattatások 's a' t.
A' köldüktsömörtől a' hélgyúlddás székrekedés által
Mlömbözik,
442.
Yannak: 1. p h l e g m o n o s a , ' k a t a r r h a l i s , és
r h e u m a t i c a indulatú bél-gyúladások. A'phlegmonosa
infiulatú, midőn különösen a'helek' izmos részei szenvedn e k , a' feljebb (440, §.) említett jelenségek' legmagasabb
gradusa, 's a' beleknek görtsös öszvehúza itatások miatt,
nem ritkán 'sárokádás, és fontos gyúlásztó characterü
hideglelés által jeleli kijmagát. A' katarrhalis indulatú,
mellyhen a' beleknek belső takony-hártyáji szenvednek,
meghűtésbóT származik, 's tompa, és kevésbé fontos
fájdalmak által külümböztetí magát; ritka itt az okádás,
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lefolyása lassti, könnyen chronicussá válik, a' szckrcle
dés helyett sokszor hasmenés van jelen. A' rheumatica
indulatú, mellyhen a* belek' külső' felülete, és savós
hártyás része szenved,, fontos, szaggató , do kóborló, és
nyilván engedő hasfájással, a' végekben való kóborló
fájdalmakkal', 's egyéb rheumatica jelenségekkel jár.
2« F ü g g e t l e n , és j e l b e l i bél - gyúladások, Az
utóbbiakhoz azok" tartoznak, mellyek p. o. az epe-hideglelés' 's a' forró bőrkiütések' lefolyásában fej tődnek
ki* 's a' mellyek szakadásokból származnak, nem külömben a' letételes bél-gyúladások. Az előbbieknek sebes, az utóbbiaknak pedig lassú lefolyások szokott lenni,
r— 3, G y ú l a s z t ó , i d e g e s , vagy r o t h a s z t ó characterű hidegleléssel járó bél-gyúladások, A' jelbeli hideglelésnek ideges- eharactere részszerint a' gyúlasztó characterbőí fejlődik k i , midőn' t. i, vagy elenyészett már
a' g y ú l a d á s v a g y ipég eltart., részszerint pedig az ideghideglelés' lefolyásában egyszersmind bél-gyúladás fejlődik ki, Hasonló módon' rothasztó characLerű hidegleléssel is köttethetik; öszve a' bél-gyúladás. — 4. Magán o s , ég ö s z v e k ö t ö t t bél-gyúladások, midőn t, 4.
egyszersmind p. o. gastricus, 's nevezetesen epés állapot,
van jelen, melly a' nyári járvány alkotásnak a' foganatja , 's részszerint a' gastricus állapotnak tulajdon jeleiből , részszeript pedig a' fájdalomnak tsekélyebb gradns.dbél, a' hideglelésnek nyilván való engedéséből esmer|.etik meg. — 5. F o r r ó , és c h r o 11 i e u s lefolyású bélgyúladás, Forró lefolyásúak az eredeti bél-gyúladások ;
Jassúabh lefolyásúak a', következtetlek, A' chronicus béfgyúladdg (Enteritis chronica) sokszor hónapokig tart,
nehezen esinerlefik meg, 's gyakran a' bolt testeknek
jjontzolásaik altql gyúkidág' nyomdokai találtatnak a' belekben a'nélkül, hogy az előtt gyúládást gyápított volna
az orvos , a' mi a' nyilván való jelenségek'híj jánosságáj f o l , vagy a' gyúladás jelenségeiuck más forrtosabb azen-
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vedések által való elh'omályositatásokból származik: melly
cselben alattomos bél-gyúladásnak (Enteritis occulta) .neveztetik a' nyavalya. De könnyen értetik, hogy nem
az allatomos bél-gyúladásokhoz tartoznak a z o k , mellyek az orvos' részéről megkívántatott kivizsgálásnak , és
ßgyelmetessegoek hijánoss.ága miatt meg nem esmertettek. Az illyen chronicus', és alattomos gyúladásokbau
sokszor ugyan nintsenek jelen nyilván való fájdalmak a'
hasban, főképen ha nyugodalmas helyheztetésbeu van a'
beteg; mindazonáltal az eró'sehb tapogatás, a' testnek
megrendítése, 's a' prüszszentés alatt érzi, sőt ábrázatja'
izmainak görlsös mozgásai által nyilvdnozza is azokat a'
beteg ; „ e' mellett panaszolkodik. a' hasnak egyik , vagy
másik részében valamelly kellemetlen (tompa, nyomó)
érzésről, mellyel lankadtság, kúainy, és gyenge érverés,
's a' végek' hidegsége van öszvekölve ; estvefelé nagyobbforróság, és a* pofák megpirosodása, nem ritkán uudorodás, és hányásra való ingerlés jelenil meg, Ezek melleit ügyelni kell egyszersmind az-elgre .jái't o k o k r a , az
uralkodó e p i d é m i á r a 's a', ti

'
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A* bél-gyúladásnak kimenetelei e' következendők :
1. A z E l o s z l a t á s , midőn kedvező környülállások között a' fontos jeleuségek, nevezeLesen a' hideglelés, a' fájdalmuk a' hasban, ennek felpufiudása , a* végek'
hidegsége's a ' t , kissebbedvén, és elenyészvén, kr, kiüresítések, zavaros , és genyforma salakot formáló vizelet'
kiüresilése, és (noha ritkábban) az orrból, aranyérből,
vagy a' nádrából yaló vérkiüresítések jelennek meg, f ő képen azokban, a' kik aranyérben szenvednek, vagy a*
kiknél a'- bél-gyúladás e'féle vérfolyások' elnyomattalágából származott.
.
2, A' G e n y e d é ! s , Ez ritkább kimenetele a' bélgyúladásnak, 's gyakrabban történik a' vastag,' mint a •
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vékony belekben. Gyaníthatni ezt, ha elmúlván az eloszlatás' ideje, a'gyúladásnak némelly jelenségei, neve-, •
zetesen a'székrekedés és az okádás, eltartanak, ha a'hideglelés , és a' fájdalmak kissebhednek ugyan, de el nem
enyésznek, sőt ha a' szúrq , és metsző fájdalom kopogó
fájdalommá változik, ha többszöri borzadozások után
estve liidegleléses súlyosodások tapasztaltatnak , ha a'
tést elsoványodik, és a' sqrvasztó hideglelés' jelenségéi
jelennek, meg. Külömbféle ezen genyedésnek a'foganatjaj
a). Némellykor a' tályog a' belek'üregéhen fakadván fel,
a' székkel iiresítetik ki a' geny, a' miből ugyan nevezetes enyhülés, de az egészségnek tökélletes helyreállítása ritkán következvén , közönségesen bélrro,lhadás fejlődik ki (phthisis enteripa)* h) Máskór a' geny a' bél*
falait keresztül vágván, ganéjjal együtt a' has' üregébe
öntetik, 's a' közel lévő örganumokaf pusztítja halálos
kimenetellel, c) Sokszor, a' belek öszveforrván aVhashártyával, a'tályog kifelé fakad f e l , a' mi állal ganéjas
tsó'yes fekély, ,és mesterséges seg készítetik, melly fsak
igen ritkán gyógyítható, 's lassankint megöli a' beteget,
d) A' belek a'- vizelő hólyaggal öszvenővép, hugyos lsőves fekélyek formáltatnak, és vagy á' vizeletlel ganéj,
vagy pedig a' ganéjjal vizelet üresítetik ki. e) Gyakran
a' genyedés foak felületes, taplqzatos , a' midőii szerentsés környülállások közt meggyógyíthatik a' beteg ; más?
kor pedig a' belek' belső hártyája elemésztctvcn, chronicus vérhas okoztatik.
3, A' k e r e s z t ű 1 i z z a d á s , melly által részszerint , ha az a' belek' belső felületében történik, azoknak falai megvastagodnak, és munkájúkban megakadályoztatnak halálos kimenetellel; részszerint pedig, ha az
a' belek külső felületén történik, azok egymás között,
Vagy a' közel lévő orgánumokkal, nevezetesen a-' hájjal,
a' has-hártyával öszvenőnek,, és külömbféle „sokszor meg
nem. magyarázható, és semmi orvosságokkal meg nem
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gyógyítatható akadályok h o z a t t a t o k élö a' helek'"Kranit áj ikb an. Gyakran , ha a' keresztül izzadott nedv nem
bír hajlandósággal a' megaludásra, az öszvénovés h e lyett'a' has' üregében savós nedvek gyűlvén ő s z r e , hasvízkórság okoztatik.
.
.
4. A' K e m é n y e d é s a ' megaludásra hajlandó
matériának a' belek' lérimbelébe történt keresztül izzadása által. Erre a' chronicus lefolyású 's a' többszöri
viszszaesések által jelen lévő bél-gyúladások h a j l a n d ó k ,
's gyakrabban fordul ez elő a ' v a s t a g , mint a* vékony be-'
lekbeu , leggyakrabban pedig a' végbélben. .Ezen betegéit
kimerietel' kezdetében a' beteg hasában • vulumelly. nyom á s t , és nehézséget érez, mellyel székrekedés, f e l b ö - '
fógések, a' hasnak szelek által való többszöri felpuffadása
főképen a' szeleket okozó eledelek'evése után —
vannak öszvekötve , későbben hozzá járul, felette való
szorongattatás, főképen egynehány orúva'l az ebéd u t á n ,
melly enyhül a' takonynak 's a' tök'élletesen meg : nem
emésztett eledeleknek okádás által való kiüresítések után,
túegújdl pedig, mihelyt valamit evett a' beteg, V elkez-'
cló'dik az emésztés. Illy környülállások között szenved a'
testnek tápláltatása , a' beteg elsoványodik, elgyengül,
elsorvad , és végtére meghal. A' megkeményedett részek
nemritkán újonnan gyúladásba, és gonosz indulatú(rákfenés)-evedésbe mennek által.
5. A' tökélletlen eloszlatás' esetében a' belekben sokszor
hoszsZabb ideig tartó g y e . n g e s é g marad viszsza , melly
miatt a' tegtsekélyebb ártalmak is , nevezetesen a* könyebb
eledeleknek-, és italoknak bőséges használások fájdalmak a t , hasmenést, vagy székrekedést okozhatnak, némellykor pedig a' hasnak dobforma felpuffadása (Meteorismus),
és a' végek szélütése fejlődik ki.
6. A* H a l á l . Ez következhetik a) a' gyúladásnak,
és hideglelésnek legmagasabb gradusa által, rángatódások,
és ájuláaok közt ; h) fene á l t a l , mellyre különösen h a j -
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landó a' vékony beleién előforduló, n* mérgek által
o k o z t a t o t t , ' s a' typhushoz jclbeliképen járuló bél-gyúladás. A' fenének közönséges jelenségein kívül megesmérhetni azt a' 'hasfájásnak hirtelen való megszűnéséből, a'
dög bírní széknek hirtelen való kiűresítéséből, vagy a' sárokádásból, a' lias' külső felületén megjelenő kék foltokból. — Azomban a' belek' fenébe való általmeneLelének
nem mindég elmaradhatatlan következése a' halál, mint
p . 0. a' bezárt szakadásokból, és a' beleknek egymásba
való tolatta tásokból származott gyúladásban (volvuhis)
a' midőn sokszor a' haláltól megmenekedett a'beteg,ha
t . i. a' fenés részek a? szék, vagy a' ki felé formáltatott
tdlyogok által kiüresítettek, vagy az illyen fenés 's a'
sehből kiálló részek'elvágaltattak. c) Az emlíLett viszszamaradó nyavalyák által,
444. §.
A' bél-gyiíladásra való h a j l a n d ó s á g a' belek'
nagyobb érzékenységébeb, és izgathatóságában helyhezt e t i k , mellyel' sokszor születik az ember, vagy pedig
előre járt fontos nyavalyák, 's főképen bél-gyúladások
által szereztetik meg. Leghajlandóbbak ezen nyavalyára
a' bővérűek, az aranyérben, a' havitisztulás' rendellemségeiben, a' szakadásokban , 's a' kólikában szenvedők.
I n d í t ó o k o k ú l szolgálnak: 1. Némelly mechanice , ohemice , vagy dynamice munkálkodó, 's a' belei k e t egyenesen izgató, ártalmak, Illyenek : a'felette izgató
oi-vosságok, a' gyánlás hashajtók, az égető mérgek , a'
forró eledelek, és italok , a' giliszták , a' lenyelt gyümöltsrnagok, a' belekben lévő kövek , fekélyek, keményedések,|a' basvízkórság alatt öszvegyült nedvek'élessége, 's
a' belek' sebjefi 2. A' külső , 's a' hasra munkálkodó erőszakok, ütések, zúzások. 3. A' levegőnek járvány alkotása (Sydenbam). 4- A' bőrkigőzölgésnek elnyomattatása
meghűlés által, főképen ha a' hasra , vagy a' lábra mun-
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Icálkodott a' hideg; ide valóit a' hideg italok, a' fagylaltnak felhevült testei Való hirtelen evése. 5. A'ibelek'
külömbféle nyava.lyáji, p. o. a' kólikánqk nagyobb gradusaí, főképen ha alkalmatlanul izgató szerekkel orvosoltatnak, bél-gyúladásba mehetnek á l t a l ; a' heleknek
egymásba való tolattatások, a' bezárt szakadások, n y a kas székrekedések , a' köldök-tsömör, a' vérhas, 's a' t.
6. Némelly nyavalyáknak, ú. m. a' köszvénynek, a*
f o r r ó , és chronicus bőrkiütéseknek, az orbántznak, továbbá némelly 1 kiüresíléseknek , nevezetesen a' téj-elválasztásnak , a' vérfolyásoknak (havitisztulásnak , aranyérés gyermekágy-folyásnak) hirtelen való elnyomattatások.
7. A' kisdedeknél a' fogzás'időszakaszában sokszor egyelérzésből származik ezen nyavalya.
'
445.
A' bél-gyúladás általjában igen veszedelmes nyaval y a , minthogy á'fenébe való általmeneleire igen hajlandó.
lia a- bél-gyúladás 7 , 9 , vagy legfeljebb 15 nap alatt
el nem oszlattatik, közönségesen a' fene, vagy a' "gyúladásnak említett kimeneLelei következnek.
Legveszedelmesebbek azon béi-gyúladások , mellyek
elháríthatatlan okokból, a' belek' organicus hibájiból, mérgekből, bezárt szakadásokból származnak, — nem k ü lömben azok , meLlyek eleinte elesmertetlek, vagy ellenkezőképen orvosoltatlak, — mellyek továbbá ideges, vagy
rothasztó characterű hidegleléssel járnak, 's mellyek a'
bőrkiütésekhez jelbeliképen járulnak. Veszedelmes a*
terhesekben , 's a' gyermekágyasokban előforduló bél-gyúladás , valamint az is, melly a' kisdedéket szokta meg-,
lepni, a' kiknél ez gyakran elesmertetik ; számos gyermekek haltak meg bél-gyúladásban ,. a' kik giliszták,
görtsök, rángatódások'," és székrekedés ellen való szerekkel hibásan orvosoltattak.
Mennél nagyobb a'szorongattatás, a ' t s u k l á s , és a'
beteg' nyughatatlansdgá ; mennél nyakasabb a* székreke-
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dés ; mennél állandóbban eltart az okádás; • mennél f e - :
szesebb , és ielpuifadtabb a' has ; mennél rövidebb a' lélegzetvétel ; mennél hidegebbek a' végek ; 's végre mennél kissebb, és lágyabb, az érverés: annál nagyobb a'
veszedelem.
A' fájdalom' fontosságának gradusa a' veszedelem'
gradusdnak megha tározására sinór-mértékül nem szolgálhat ; mert némellykor érzékeny emberekben tsekélyebb
gyúladás is nagy fájdalmakat, másokban ellenben a'
nagyobb gradusú gyúladás is tsekélyebb fájdalmat okoz.
Hasznos ezen okból a' beteg' tulajdonságainak esmerete.
Kevésbé tsalárdok az okádás, a' szorongató lélegzetvétel,
az állandó nyughatatlanság, és az ide 's oda való hánykolódás 's a' t. '
Vigyázzunk, ne hogy a' fenének kezdetével a' fájdalom' kissebbedését jó jelnek tartsuk»
Melly jelekből lehessen a'nyavalya' eloszlatását várni,
érthetni a' feljebb említettekből«

446.
Ezetl nyavalyának o r v o s l á s á b a n mindenek előtt
az okok távoztassanak el. Minél fogva a' bezárt szakadásokban a' belek a' has' üregébe hozattassanak, vagy
ha ez leheletlen, a' sérés-metszés (hcrniotomia) tétessék
meg; a'mérgek eltávoztassanak, vagy ártatlanokká tétessenek,— mellyre nézve azok ide tartozandók, mellyek a' mérgekről a" gyomor - gyúladásuál mondattak
(434. ?.) az éles', rothadt tisztátalanságok ür'esítessenek
ki gyenge hashajtókkal, millyenek: a' Manna, n'Hirnboj-mag olaj (Oleum Ricini), és hasonló kliszlirek; az
elnyomattatott rheumatismus, köszvény, vérlblyások,
bőrkiüLések állítassanak helyre, js a' t.
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A gyúladás' okainak elhárításokra való elrendelések
után , üt gyúladásnak eloszlatására fordítsa fő gondját az
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orvos / mellyel egyedül foglalatoskodik > lia áZ ökok eU
hárítatíiataLianok, vagy esmcretlenek. Itt áltáljában íí'
gyúladás ellen való orvosló mód szükséges. Ha p h l e g m o n o s a indulaLÚ a' gyúladás , és gyúlasztó characterű
hidegleléssel j á r , az érvágás olly szükséges, hogy a imák
egynéhány iiimutákig Való halasztása is háiáít okozhat ;
ezt a' kitsiny, Öszvehúzott, és színlett gyenge érverés
nem t i l t j a , sőt némellykor a' környülállásokhoz képest •
addig kell megújítani, míg az teljesebb, és erős ebb nem
lesz; de szükség t u d n i , hogy ezért nyavalyában az érvágásnak hasznos foganatja hem olly hamar vétetik észre,
mint.a' t ü d ő * szív- máj - ' s a' t. gyúladúsban. Tsak a*
kezdetében lévő bél - gyúladásbaii, Vagy lia a' nyavalya
Valamelly vérkiüresítésnek elttyomattatásán é p ü l , Vagy
pedig lia a' gyúladásnak nagyobb gradusa érvágások által
már kissebbedett, használtatnák a' nadályok, mellyek
a' gjilladás' további kifejlődésének lüegakactályoztatására,
a' még bátra lévő gyúladás' eloszlatásának előmozdítására , vagy az elnyomattatott Vérfolyásnak kipótolására,
elegendők. — A' többi orvosságokhoz tartoznak b e l s ő k é p e n a' lágyító, a ' . üyálkás , és az öiajos szerek,
k ü - f s ő k é p e n pedig a' liasra alkalmaztatott lágyító
kásák , és kenetek, a' lágyító , 's olajos klisztirek, a'fél*
f e r d ő k , inelly utóbbiaknak használások alatt elkerüllessék a' meghűlés. A' nyakäs székrekedés sokszor balba*
tósabb orvosságokat is kíván, miliyenek; a' kanálankiiit
adatott, .és nem avas lenmag- , mondolaés fa-olaj ;
a' Calomela, melly a' szükséges Vérkiűresítések után
nagyobb adatokban, alkalmaztatik, és nyálkás szerekkel
öszveköltetik : egyéb igazgatóképen munkálkodó basbífjtók ) úgymint a' salétrom,
's a' dohány füstnek klisZlir
által való alkalmaztatása 's a' t . ártalmas.
448.

A' k a t a r r b á 1 i s , es r li é n íil a t i c a bél * gyúladásban sokszor elegendők a' helybeli • vérkiűresítések
L

•

'
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piotzák által. -Belsőképen gyenge lágy/tó szerek izzasztókkal öszvekötve, későbbi lefolyásában pedig a hasra
alkalmaztatott hólyaghúzók liasznosak.
449. §.

Történik nètn ritkán,, hogy áz antiphlogisticus -orvosló módnak használása alaLt az erők' lealalsonyítása
titán i d e g e s character fej tődik k i , melly esgtbfen
közönséges regulákhoz képest, a' gyengeségnek 's az ideges • characternek gradr.sa szerint, az ösztönöző orvosló
"mód használtatik; nevezetcsen a' hasra, és lábikrákra
alkalmaztatott mustárkovászok , hólyaghúzók, Vagy a'
repülő írnak a' hasba való 'dörgölte Lése, belsőképen pedig a' nyálkás szerekkel kámfor adatik kis adatokban,
valamint a' szükséges vérkiüresítések után á' Calomela,
is hathatós, kevés Ópiummal (LU.) , vagy Belén cl vonattal. — Ha az ideg-liidcgleléshez a' bél-gyúladás jelbeliíképen j á r , piótzdk is lehetnek szükségesek, mellyek
mindazonáltal tsak kevés számmal/és inkább többizberi
alkalmaztatnak.
I-Ia r o t h a s z t ó characterű hidegleléssel jár a'nyavalya, akár eredetiképen, akár ennek későbbi lefolyásában: a' leghathatósabb szereknek serény alkalmaztatások szükséges, millyenek : a' kámfor nyálkás szerekkel
öszvekötve, a* Kína- főzet., az ásványi savak , külsőhé^en pedig az illatos párlatok (LXVI1I.) a' mustúrkovászok', a' hólyaghúzók, 's a' L
450. §.

Az Életrend az orvosló móddal nnndég Megegyezzék;
távul legyenek akár miféle ingerek, mellyek a' beleket
izgathatnák; az eledelek nyálkásak legyenek; az ital
ugyan híves, de hideg ne legyen, többször, de mindég
tsekély mértékben nyújtassák. Mind a' test, mind pedig
a' lélek nyugodalomban legyen.

•451
451. §.

Á* ö Ii jr ó n i c ü s bél-gyúladás' ortóslásáfá hasznosak
sokszór az időről időre megújított "érvágások , a'piotzák'
alkalmaztatása , á' lágymeleg íerdó'k ;1 a' héj - savó , a3
Sseitéri víz téjjel, a' higanyos kenetnek tt' hasba* váló
dörgöltetése* Ha é'zekre nem kissehhedoék a' fajdalon) ,
a' hási'á alknliúaztatött Moxa használhat, midőn tv n
henger Fotnta paniut éget i étik él a' beteg' hasán ; de kévés betegek vetik magokat illy fájdalmas orvoslás alá.
Belsőképen a' ' Calojnel'a, a piros gyüszi'i, a' happaii'ör
•virágok jeléSfeki
«
'
j
452. íj.

Á' bél-gyüladásnak megválása, és eieityészése után
a' 1 á b a d o z ó ty a' viszszaesések' elkerülése végett, hószszabb ideig szoros életmódhoz tartani, 's a'szabad szék-,
kiüresítésekre különösen kell figyelmezni. Ezeken kívül,
hószszabb ideig elkérültessenek á' szeszes, illatos, és
öszvebúzó orvosságok, 's a' lábak meghűlése; égyédűl
könnyen emészthető eledelek -, és tsak kissebb adatokban
használtassanak* •
453. §.,

.*

A! viszszaniaradó n y a v a l y á k ' orvoslása jgeti bajos munka. — A' genyedés' eseLébén a' természet segíthet a' betegen , az orvos azt tsak elősegítheti. Melly Izéiből > míg gyúladással ját a'genyedés , lágyítók, későbben
pedig erősítők , és könnyen táplálók adatnak, millyenek :
a' Kiha, az ïzldncjiai zuzmó, a' Sálep, a' marhahúslevesek , á' Szetteri - víz a' mész-víz,,
téjjel; a' szék
klisztirek által mindég nyitva tart assék; a3 belekben lévő
felnyitott tályogok' meggyógyítnsára hasznos az öszvehúzó füvekből kifatsart lé ; iliyenek a' Repkény,,
Uli,
V Szigorál fii ' s a ' t . (herba hederae terrestris, plantegin is , veronicae etc.). Ha a' tályog olly közel van a'végv
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Mi nyíláshoz, hogy kliszlirekkel elérhetni, ezekkel a'
vizzel, vegyítetL téj , Vagy a' mésZ-víz kevés MézZel keverve
alkalmaz tátik; «'mesterséges seg a' sehorvosi regulák szerint
kötöztetik, és órvosoltatik. — A' helék' k e m én y e cl és e i
ritkán gyógyíthatók. Meglehet próbálni a' higanyos
szereket Mind belső, mind külsőképen, a' Férjét, a' savót
's a' t. De ártalmasak az izgató eledelek , és orvosságok, a'
hashajtók , a' hánytatok, a' Bürüh, mellyek a5 megkeményedett részeket tíjonnati gyúladásba, és gonosz in- '
dulalú evedésbe hozhatják.
A' bélfgyúladásból származott f e n e tsak akkor gyógyítható, ha a5 seborvos
a \ szenvedő részhez férhet.
&

13. À3 Májvgyiiíadásról.
' 454. §. '
Á' ÍVTáj - gyúlhdásnak (Hepatitis) állandó jelenségei
ezek : A' beteg a' máj' tájékán szúró 's a5 lélegzetvétel
alatt nevekedő, vagy pedig nyomó fájdalmat érez, melly
közönségesen njz oldalbordák közé veszi magát, sőt a'
szenvedő oldalon a' váll-peretzre, a' vállra , 's nein ritkán a' nyak tőre terjed, a5 külső nyomásra pedig, a'
testnek Mozgásaira, a' prüszszentésre ; köhögésre, az
'egyik vagy másik (főképen a5 bal) oldalon való fekvésre .
(a' szdlagok' feszülése miatt) nagyobbodik; a'máj'tájéka
a'gyúladásnak nagyobb gíadusában nyilván dagadt, és
feszes , a' mit legalkalmatosabban kivizsgálhatni, ha banyai. feküdvén a' beteg , 's térdei felállítatván, hasa' izmai meglágyulnak; a' májnak belső részéhen nagy melegségről panaszkodik a' beteg, melly tapogatás által érezhető, 's az által is nyilván Való, hogy az alkalmaztatott
nedves párlatok, és kásák hamar megszáradnak ; a' máj'
munkája a' gyúladás' gradíisához képest, majd nagyobb
majd kissebb mértékben rendetlen, nevezetesen az epének elválasztása , és kiüresítése meg van gátolva, a' mi»
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hői keserű szájíz , undoródás, felböfögések, hányásra
való ingerlés, sárga vagy zöldes epének okádása, a' szem'
fehérének sárga színé, sáfrán színű vizellet/ epés hasmenés , vagy fehéres ganéjnak kiíiresítése, és a' sárgaságnak egyéb jelenetei származnak. -Ezekhez hideglelés is
járul, melly — közönségesen a' gyúladásnak jelenségei
előtt horzadozással, fázdssal kezdődvén
forróság, a'
jobbik pofának pirossága, a' szájnak szárazsága, nagy
szomjúság, tsekély mennyiségű vizellet, szapora, 's majd
. teljes, es,kemeny, majd pedig gyenge, kitsiny és ren—
delien érverés által jeleli ki magát. A' kiüresített vér
felett sárgás hártya fórmáltalik ; a' vér savó nem ritkán
zöldes. A' Lobbi jelenségekhez, mellyek a' májnak más
organmnokkal való egyetérzésétől, a' közel lévő orgánumok', szenvedésétől, a' betegnek tulajdon testi >állapotjától, és az okok' külömbségétől 's a' t, függnek, 's
nem állandó jelei ezen nyavalyának, tartozandók : az
álmatlanság, a' félrebeszélés , a' tsuklás, a' jobbik karnak elzsibbadása, a' has -kórogások, a' meleorismus, a'
jobbik ó r r - l y u k b ó l való vér folyás, a " jobbik szemmel
való homályosabb látás , a' prüszszentésnek lehetetlensége,
's az élesebb szerek' felszívattalása után, is nehéz lélegzetvétel 's a' t.
455. '§•

,-

•

ű
Solia sints az egész májra elterjedve a' gyúladás,
mellynek külömbféle helyét bizonyos jelekből lehet gyanítani.— Ha a' májnak f e l s ő f e l ű l e l é n van a'gyúladás : akkor a' fájdalom metsző, szúró, 'sollyan, mint
a' millyen a' melyhártya-gyúladásban szokott lenni, és
elterjed a' vállra, a' hol nein ritkán érzékenyebb, mint
a' gyúladás helyén ; a' jobbik oldalra való fekvés nehéz -,
jelen van száraz köhögés a' fájdalom' nagyobbodásával ;
a' gyúladás könnyen a' m e l y - vagy a' .kereszthártyára
terjed, a' midőn tsuklás is jelenik meg ; a' sárgaság' je-
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lenségeiitt hibáznak. — Ha a* májnak a l s ó f e l ü l e t é n helyheztelik a'- gyúladás, az epének elválasztása,
hibás., és'szembetűnők a' sárgaság' jelenségei, a' beteg .
a" mdj': tájékán tompa fájdalmat, feszességet, szpron- •
gáttal ás t tapasztal, a* daganatnak, és a' fájdalomnak a'
külső nyomásra való nagyo.bbodása alig észrevehető; itt
a' gyomor is könnyen szenvedvén egyelérzésböl, a' száj*.
• iç/kesçtfû, undorodás , hányásra való ingerlés, valóságos .
l/ányás, székrekedés, epés hasmenés,, vagy fehéres galaéjnak kíüresílése van jelen; a' forróság, és hideglelés
tsekély, az érverés kitsiny, görtsös , némellykor lágy ^
és rendes;; tsqk a'.jobbik oldalra való fekvés lehetséges.
— Az e p e - h ó l y a g ' gyúladását megesmérni nehéz; a?
holt testekben annak hártyáji nem ritkán megkemé?
nyedve, fekély esed ve , öszve'uőve találtatnak, a' nélkül,
hogy az előtt a' gyúladásnak jelei észyevétettek volna.
Gyaníthatni ezt a' sárgaságnak hirtelen való kifejlődéséből; az éles, sárga, zöldes epének hányás által való
ki ti res í l és é b o 1 ; a' kólikafornia , és az alsó oldalbordák
körül való éles fájdalmakból,'—A' ™áj' j o b b i k k a r é l y á n a k gyúladását az alsó álbordákra, sőt az ágyék tájékára is terjedő fájdalmakból, a* bal oldalra valp fekvésnek tökélletes megakadályoztalásából, és némellykor a*
jobbik tzomb' k'inyújtásának lehetetlenségéből, lehel megesmérni. A* n á j ' hsa 1 k a r é l y á n a k gyúladásában (melly
minálunk ritkán, keleti, és nyugoti Indiában gyakrabban fordul elő) a' gyomor' tájékának fájdalmas felpuffadása , melegsége , nagy érzékenysége , undorodás , okádás 's akt. yan jelen,
Azomban ezen jelenségeik; a' beteg' ágya mellett sok-,
szór olly mértékben öszvezavarva találtatnak, hogy a*
vaif mellyik részén való szenvedésének meghatározása
bajos lévén, megelégedhetünk, ha t u d j u k , hogy máj-,
gyúladás van jelen.
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456. S-

Nagy hasonlatossága vati nem ritkán a' máj-gyúlaelásnak az epe-hidegleléssel, a' hurkából' görlsével, a'
ípáj' tájékán való rheuraatismussal, à' mely h á r t y a - 's
a' gyomor-gyúladással V a ' t . mellyektől való megkülömböztetésére szükséges a5 beteges jelenségeket egymással
öszvehasonlítani, és" a' máj-gyúladásnak mivoltos jelenségeit a' mellékésektől szorgalmatosan elválasztani; mellyre
nézve a' nyavalya' lefolyásának, és tartásának szemügyre
való Vétele nevezetes, '
457-

§»'

A' máj-gyúladásnak külömbféle kiterjedésére, gradúsára, és characlerére nézve, külömbféle lefolyása,, és
tartása van; közönségesen nem'olly sebes lefolyású, mint
a' t ü d ő - g y ú l a d á s , 's tartása.7 > 14, vagy legfeljebb 21
napra terjed. A' chronicus, és alattomos máj-gyúladás
több hónapokig, sőt esztendőkig is eltart (458, ?•>•
458. §•'...

V

Legjelesebb külöinböztetés.ei-a* m á j - g y ú l a d á s n a k :
1. A' p h l e g m o n o s a , és a' r h e u m a t i c a indulatú
máj-gyúladás. Amaz a' májnak térimbelében, takaróinak'
szenvedése nélkül helyheztelik , ritkán lordul elő , 's a*
nyilván való fájdalomnak hijjánossága , vagy tsak tompa
indulatja, valamelly súlynak, és teljességnek érzése, nyűghatatlauság , ide 's oda való hánykolódás , az epe' elválasztásának rendetlensége, az epés állapotnak 's a' sárgaságnak jelenségei, a' verőtzér-reudszernek (systemavenae
portae) hibájira mutató rendetlen, és kihagyó érverés,
a' szenvedő oldalra való fekvésnek tehetsége, és fontos
gyúlasztó cliaracterü hideglelés által jeleli ki magát. —
A' rheumatica indulatú máj - gyúladás a' hashártydnak
azon részében helyheztetik, melly a' májt betakarja,
szálagjait f o r m á l j a : itt a' fájdalom fontos, szúró, a'
testnek mozgásai által nagyobbodik, 's a' közel lévő
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mely-, sőt a', kereszthártyára is elterjed; hibázunk-itt qz
epés állqpotuqic, a' sárgaságnak , és rendetlen érverésnek,
a' jelenségei ; megvalósodik ezen nyavalya' megçsmerése
az elrendelő, és indító okok' ipinémûsége, valamint a'-'
pestnek ipás részeiben, előforduló rheútn.atious jelenségek
által is. A' basliártyáiqak naás orgánumokkal vqló. öszvekötlelése, és qz innçt származó külömbféle beteges
jelenségek miatt, gyakran nehéz ezen gyúladás' módosításának inegesmerése. — 2, A' f o r r ó , és c h r o n i c u s máj-gyúlacjás,
Amannak kppe feljebb (454. §.)
adqtott elő; emez részszerint a' forró máj-gyúlqdásuak,
részszerint a' máj' orgqnicus hibájának a' következések»
részszerint pedig eredeti nyavalya. Az emésztésnek némelly rendetlenségein kivül ezen nyavalyának jelenségei
gyakran olly tsekélyek , hogy .azokat könnyed elesnjerbelui, és az crnés.zlés' közönséges hibájival leltseréihetni.
' Azomban szoros kivizsgáltatás által flieg lehet azt.a'
következendokből esnqerni : a' beleg a' máj' tájékában
valamelly forró,ságnak , nehézségnek, teljességnek, 's
feszességpek érzését tapasztalja ; .jelen• van a' laptsoniig
terjedő tompa fájdalom , főképen ha nyomaltalik a' máj', 's
lia annak alsó szélét szinte felfelé alapja nyomni az orvos,
lia egyenesen feláll a' beteg, ha mély lélegzetet akar
venni, hq köhög, nevet, 's testét erősebbep mozdítja;
sokszor a' fájdalom helyett tsak feszesség van jelen; szo.rgalmatos kívizsgáltatással valóságos (foganat, és valamelly
keménység találtatik; későbben hozzá járul keserű szájí z , undoroddá , okádqs, tökéllellen emésztés, az dbrá' zatpak seuyves szipe, sáfrány színű vizeilet, aranyere«
igyekezeLek, a' lábszárakon való fekélyek, rosz kedvűség, nagy hajlandóság a' haragra , végre a'testnek elszáradása, a' tsekély, és tsak estvefelé észrevehető hideglelés. Ezen nyavalyának pontos megesmerésére világosságot nyújtanak az előrejárt o k o k , a''beteg' testének,
mérséklete, vagy a' májnak jelen lévő organicus bibáji"

'
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Ha ezen nyavalya a' jelek.'felette való homályossága miatt
nehezen esmertetik meg, az a l a t t o m o s m á j - g y ú l a d á s n a k neveztetik. — 3. A' g y ú l a s z t ó , i d e g e s ,
.vagy r o t h a s z t ó characterü hidegleléssel járó májgyúladás, Legközönségesebb a' gyúlásztó characterü hidegleléssel járó máj-gyúladás, melly megesmertetík a
gyúladásnak nagyobb gradusából, az okpk'minéműségéhcíl, az esztendő' részéből, a! levegőnek járvány miné»
müségéből,, 's a ' t . Íja ideges , vagy rothasztó charaeLerű
a'hideglelés', nyilván való a' gyomor* tájékában váló
szorongattatás, a' hirtelen megjelenő'sárggság, az epének
vagy megaludt fekete vérnek okádása, az epés hasmenés
Y a ' t , Azért, ha az epidemfce uralkodó hideglelésekhez
e'féle jelenségek járulnak, érdemes a' máj-gyúladás' jeleiről emlékezni, - r 4. F ü g g e t l e n , és j e l k e l i májgyúladás , melly utóbbi, ha a' ragadó typ búst követi, az
A m e r i k a i a k' sárga hideglelés képét m u t a t j a , és a'
typliusnak közönséges jelejn kivíjl, a' gyomor' tájékából
származó szorongattatással, a'májnak, és gyomornak dpganatjával 's felemelt érzékenységével, az epének , és fekete
vérnek okádásával, sőt epés hasmenéssel is jár.
Sokszor á' máj-gyúladás jelensége a* kisdedekben előforduló
mirigyes, és anglus betegségnek, máskor meg a' küszvénynek.
5. J á r y á n y .a' máj-gyóladás nyári időben,
midőn az epe-hideglelések uralkodnak; h o n n y i pedig
a' meleg éghajlatokban, a' motsáros tájékokban , és a'
tenger - partokon.
6, M a g á n o s a n ritkán , hanem
közönségesen tüdő - gyúladással, hasmenéssel, rendellen
félbehagyó hideglelésekkel, 's egyéb nyavalyákkal öszvekötve, yagy öszveszőye fordul elő ezen nyavalya.
.

459.

, .

Legkívánatosabb kimenetele' a' máj-gyúladásnak az
E l o s z l a t á s , melly szefenls'és környülállások közölt,
a' 7 , 9 , ttdik napon, a' nyavalya'jelenségeinekkisseb-
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fedésével kr. kiüresítéselckel vitetik végbe, mellyek
közül való a' b ő , és a' feliéi" ruhát sárgára festő izzadás,
a' veres, korpa torma tégla por szíuü, vagy fehéres salakot formáló vizelletnek bővebb kiüresítése, az aranyérfolyásnak Viszszatérése, önkint való órrvérfolyás, 's legkö-.
zöaségesebben. a* jobbik orrlyukból, némellykor epés okádás,, és hasmenés, Nem ritkán a' sárgaság, máskor pedig
a* lépnek dagadása, és fájása jelenik meg a' máj-gyűladásnak kisscbbedésével, és elenyészésével.
Ezen nyavalyának beteges kimeneteleihez számláltatnak : t- A' G e n y e d é s , mellyel gyam'tha tni, iiu a*
krisis' ideje után a' fajdalom, a' forróság , és-• -hideglelés engednek ugyan , de el nem enyésznek,sota*máj'
tájékában való kopogáson kivül szálló borzadozások jelennek meg, lia egyszersmind a* váltakra, a*lábikrákra
terjedő nyomó fájdalom van jelen, *s ebez a* felső végek"
asibbadása, sorvasztó hideglelés, elsoványodás 's a ' t .
járul. A' készített geny nem egyéb., mint barna, éles,
és büdös ev, melly azon vízhez hasonló, mellyben bús
mosattatott. Kissebb lályogotskák némellykor több esztendőkön által maradhatnak a* májban , minden baj'
okozása nélkül, 5s tsak a' halál után fedeztetnek fel, ,
Kulömben a* genyedés' foganatja a' tályog' helyére nézve
külömbféle : a) Némellykor az epe-vezetékekben fakadván
fel a' tályog, a' geny a' tizenkét ujjnyi bélbe öntetik 5
ez azombau, ritkán történvén, 's nem is üresítethetvéa
ki elegendőképen:.ev, a' fekély a' májban kiierjed , és
ináj-rolhadást okoz (plithisís bepatica). b) Ha a* has'üregében fakad fel a'tályog, halál következik, c)Máskor a'
májjalÖszvenőtt organumokba, ú . m . a'gyomorba, a'ke-»
resztljártyáu keresztül a' tüdőkbe, vagy a' belekbe öntődik
a' geny; d) végtéré a' külső takarókon keresztül kifelé
készít magának útat az. e v , a' un májos tályognak (nbscessus bepatiqus) neveztetik, 's gyógyítható. — 2- A'
K e r e s z t ü l i z z q d á s , mellynek következésében, rész-
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szerint a' májnak térimbele, és lakaróji között %avós
nedvek gyűlnek öszve; részszerint (igen ritkán) has-vízkóreág fejlődik, ki ;• részszerint pedig fattyú hártyák for-,
ipállalnak, mellyek által a' máj á' közel lévő részekkel
öszven'ö, 's az organious munkáknak külömbféle akadály j ai okoztatnak. — 3, A' K ç m é-n y e d é s , melly nem
tilka kimenetele mind a' forró , mind a' chronicus nuíjgyúladásnak, közönségesen a' térimének (Valiimén), nagyobbodásával, némellykor pedig annak" kisschbedésével
van öszvekötve, 's. majd az egész máj egyerányosan meg
van keményedve, majd pedig annak kissebb. részeiben
tsomók vannak, mellyek bprsó ssjemtől fogva" mogyorónyi nagyságúak, 's vagy valamelly fehéres sárgás kö-i
vetses matériát foglalnak magokban, vagy a' keménysé-gen kívül semmi más változást nem mutatnak. Jelei ezeri
kimenetelnek: az állandó, nyomásnak, feszességnek, és.
súlynak a' m.áj' tájékában való' érzése, nyilván való keménység, nehéz fekvés a' bal oldalon, szárpz köhögés,
a' szemek' sárga színe, rendellen emésztés, és székkiür e s í l é s , a ' lábak' dagadtsdga, 's a' t, '
H a l á l l a l végződik, ezen nyavalya a) a' yiszszama-,
rqdott helybali nyavalyák, vagy a' hideglelés' gyúlasztó.
elinracterének idegessé, vagy rothasztó.vá való változása
állal ;.b) a'- gyúladásnak, és a' hideglelésnek felette nagy
grqdusa által', melly félh.eszakaszlja a' vérfolyást a' verőtzér' rendszerében; c) a' fene állal, mellyel közönséges
jeleiből lehet megesmerni,
»
*
460. §.
H a j l a n d ó s á g ú i szolgálnak a' máj tgyúladásra
az epés testi mérséklet, 's a' közép életkor (a kisdedek
és. vének -ettől mentek szoktat maradni) ; a' férjfiakban
gyakrabban, fordul elő, mint az aszszonyokban. Az esztendő' részei .-közül a' nyári melegség mozdítja-elő az
epéqek elválasztását, 's elrendelő okúi szolgál a' .máj-

A oi)

gyúl adásra ; ide lartazandok a' májnak jelen lévő chronicus nyavídyáji, nfillyeuek a' tsomók, a', kövek 's a' t.
Az i n d í t ó ü k ü k vagy egyenesen halnak a'májra,
vagy közbevetőleg' 's egyetérzés által munkálkodnak. Áz
e l ő b b i e k h e z tartoznak: a' máj' tájékára történt ütések, annak sebjei, a' máj- és epekövek, a' fekélyek, tsomók;
az u t. ó b h i a k h o z számláltatnak : a' kúlso forró meleg,
a' nedves levegő, 's mérséklcLéuek hirtelen megváltozása,
a' meghűlés ; ezen okból a' meleg és nedves éghajlatokban honnyi, a' nedves és meleg nyárban pedig járvány
szokott lenni ezen nyavalya ; továbbá a' szeszesitalok,
a' zsíros eledelek , az erős lelki indúlatok, főképen a'
harag, szomorúság', a' f ő n e k , és nevezetesen az agynak
ipegsérLése ; a' szokott vér folyásoknak, bőrkiütéseknek ,
orhánLznak elnyomaLtalása , 's a' lnhfakélyeknók kiszárítások« — • Jelheliképen magát ezen nyuvalya az epe-hidegleléshez Içaptsolja , lia az igen meleg nyárban fordul elő,
és izgatókkal 's hánytalókkal alkalmatlanul orvosolta Ük;
nem külömhen a' ragadó typbussal is köttetik öszve,
. "

461- §.

'
A" máj-gyúladás mindég fontos betegség, inert ezen
orgánum az életnek fenlartására szükséges, és a' beteges
kimenetelekre igen hajlandó, Nevezetesen a' gyúladásnak
szerentsés eloszlatása Után is könnyen maradnak viszsza
a' májnak, a' közel lévő részekkel való öszvenövései,
mellyekbql elu'onicus bajok > kólikák, hasfájások, gyomor-Fájás , chronicus okádások származnak annál könnyebben, mennél fonfosabb volt a' gyúladás.
Felette veszedelmesek a'.meleg nyárban , és a' meleg
éghajlatokban előforduló máj-gyúladások mellyek rövid
idő alatt haláíosqk lehelnek.
Nem olly veszedelmes a' gyúlaszló characterü hidegleléssel járó máj-gyúladás, mint az, melly ideges, vagy
rothasztó characterü hidegleléssel jár -, ez utóbbi esetekben könnyen fenével is végződhetik,
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A' ihájnak alsó felűletéta hely h ez te tett gyúladás ve«-'
szed elmés ebb, mint a z , melly annak felső Felületén van;
mert ott könnyen elterjed a' gyomorrá, és a' belekre,
az ott megjelenő genyedés pedig liamar halállal végződik»
A' rösz jelenségekhez tartoznak : az állartdó szorongattatás, a5 nehéz lélegzetvétel, a' zöldes matériának nyakas okádással való kiüresítése, aZ állandó, és fontos fájdalom , melly a4 véúkitirésílések áltál sbm kissebbedik,
a' büdös , és evformá matériának székkel való kiüresítése,
;V nyakas sárgaság, 's a' hideglelésnek ideges, vágy rothasztó chatadteré,
A' kik a' májnak chronicus hibájiban szenvednek ,
nagy veszedelemben forognak, ha máj-gyúladástóllepel*'
telnek, meg,
A' jó jelek közé számláltatik a' fájdalomnak a' jobb
oldalról a4 balrá való vándorlása.
A'chronicus máj-gyúladás sokszor tsak akkor es*
mertetik meg, midőn már gyógyíthatatlan keményedé*
seket szült, 4s ezért igen veszedelmes»
,
462.

§.

Ezen nyavalyának o r v o s l á s á b a n a' közönséges
négy Jelentések szerint munkálkodván áltáljában'a' gyúladásnak eloszlatására különösen vérkiűresítések szükségesek. A' gyúladásnak, és a' jelbeli hideglelésnek nagyobb
gradusában elkerülhetetlenek az érvágások ; tsekélyebb'
gradusában pedig, és ha a' nyavalya az aranyérfolyásnak
Vagy a' havitisztulásnak elnyomaüatásdból származik,
elegendők a' helybeli vérkiűresítések piótzák által, mellyek illy esetekben aJ t.zombok4 felső színére, vagy a*
, Végbél körűi alkalmaztatnak. Belsőképen gyenge hashajtók , és olvásztók, nevezetesen Manna, lágyító italok,
Ziliz, Perje gyökér, és árpa f őzet, léj. savó, növevényi savak, és főit gyümöltsök 's a ' t . rendeltetnek,mel- .
lyek által az epének készítése megjobbítatik, a' belső
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forróság pedig mérsékel te ük, Külsőképen a' máj
jókba a' repülő ír dorgöltetik, bigyíló kásáíc (a' { gr.
linkelő meghűlés miatt vígyázássál), és a' szabad székkiüresílésnek fenlártása végett klisztirek alkalmaztathat.
Különös foganatok mind a' sebes, mind a'chronicus
lefolyású máj-gytiladásbnn á'higanyos szerék, különösen
a \ C á l o m e í a belsőképen, meliyből 1 , 2 grári tzók'oml
és kevés Magnesiával
egynéhányszor aclalik napjában;
külsőképen pedig a' Higanyos kenet ; méllyeket a' szükséges vérkiüresítések' előre botsálása UUiii d''lágyító főzetek kel együtt addig használjuk , míg kissebbedvéh d' gyúladásnak jelenségei, a' kr. kiüresítések tocg iiem jelennek,
mellyekét á'közönséges í'egulák szerint kell igazgatni.
Ha i d e g e s , vagy r ö t h a s z't ó character fejlődik
k i , az e'zen cbtfraclerrel járó gyúladás okra nézve többször
említett közönséges regulák szerint foly lalik az orVOslás.
463.

'

i

Á L á b a d o z á s ' idejébéil áz ártalmas befolyások'
elkerülésén kívül a' Pitypang,
Katáng , és a' llhabarb arának tsekély adu íjai elősegítik az epe' elválasztása'
rendességének helyre állítását, •
464.
Ügyan ezek szerint (462—«463.) oi'vosoltatik aJ ok t'o11 i 6 u s máj-gyúladás is. Különösen a'-tsekélyebb helykeli Vérkiúresítéseken kivül jelesek a'több izben használt
hashajtók, a' savanyús italok; a' lé; savó, a' savanyús
gyümöUsök, a' Cálontela, a' higanyos keilet, a 'repülő
ív, a' lágymeleg f e r d ő k , a' hólyaghúzók, az olvasztó
ásványi vizek, az olvasztó és keserű főzélek, -— Ezek a'
máj - dagdnaLokbaii is , mellyckkel sokszor öszvekötve.
fordul elő a' chronicus máj-gyúlndás , kívánt foganalúak;
melly ekén kivül pedig meg főképen a' Bürök vonatot, a'
Széliért vizet, a' K ä m p f ' olvasztó kliszlírjeít (LXIX.)
's a1 több ízben adatott hány latókat kell emlíleni. . ,

•
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14. A 3 L é p ? gyülaclásról.
465.

i-

Ësmerelien lévén előttünk a' lépnek Inlájclonrnunkdjá ,
Valamennyi has-gyúladások. közül. legnehezebben. esmér?
íietjiik meg ennek gyúladását (Splenilis); azomban legtöbb
jelenségeire nézve a' máj-gyúladáshoz hasonló. Az a1 lépnek
Vagy lérimbelét, vágy takar,ójil; érdekli ; amazt bélyegezik
a' lép' tájékában lévő tompa fájdalom , vagy inkább' valamelly súlynak * nehézségnek * vagy nyomásnak érzése;
ezt pedig fontos, szil ró., égető, ' s a ' hal laptsonlra , és
lefelé, a' bél-Lsontig terjedő fájdalom , melly a' mélyebb
• lélegzetvételre j a' köhögésbe, . 'â egyéb testi mozgásokra,
nagyobbodik. ?— Ezen gyúladásnak többi jeleihez tart óznak: a' lépnek közönséges formájához hasoHló kemény es j kopogó, és-fájdalmas daganat, melly annál nyilvánosabb, ha a' lép' tájéka a' betegnek fenálló, és előre
hajolt helyheztetésében vizsgáltaik Meg: a'bal, némelly?
kob pedig a' jobb oldalra való fekvésnek nehézsége; az
epe' készítésének tulajdonképen módosítatott minértiűsége*
a' nélkül, hogy az első utakban az epének hijjánossága
észrevételnek ; a' betegnek sárgás, feke tés, és zöldes színe*
a' vizelletnek > és ganéjnak közönséges tulajdonságai mellet-; az undorodás , gyomor-égés , savanyú.. felböfögés, ''s
nem ritkán a' bal .órrlyukbÖ-1 Való vérfolyás ; a' hideglelés nem fontos ; az érverés a' bal kézen némellykor el
van.nyomva, vagy félbehagyó. — Ha főképen á' lépnek
felső részén helyhezlelik a' gyúladás , szorongattatások,
ájulások , nehéz lélegzetvétel, köhögés, tsuklás , okádás,
vannak jelen; •— a' gyúladásnak a'lép'alsó részében való
helyhezletését, az oldalbordák alatt való nyilvános,keménység, és daganat, 's a' fájdalomnak a' régek felé
való elLerjedése, bélyegezi; lia a' lépnek jobbik részét
érdekli különösen a' gyúladás, akkor vérhányás is vagyon jelen.
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466. §.
A' lép-gyúladásnnk jelenségei hein titkán igen h 0 .
hiályosak, tsak a' halál után való bontzolás állal fedezhetni azokat fel. Az e'féle gyúladás alktomos, és chronicus lép-gyúladásnak neveztetik , 's jeleüsógei közül
valók I az időről idó're megjelenő fájdalom a' lép' tájékában, az úgy novezLelett lép-szúrások, a' bal oldalra
Való fekvésnek lehetetlensége, az emésztésnek bajai, a'
szelek'ösZvegyülése , az ábrázatnak senyves színe, a'rosz
kedvüség, a' bús'komorság, 's á I. « lia a' lép' külső
•lakaróji lepeltetüek meg gyúladástól, ennek a' hashártyára való elterjedésekor nehéz a' nyavalyának tükélleles
megesmerése. — Meg kell külömbÖZ telni a' lép - gyúladás!;, a' lép'tájéka körül lévő izmok', rheumatismusától
Vagy gyúladásálól (lienilis mascukris).
467.
3

A'lép lérimhelében lévő gyúladásnak lassúabb lefolyása , és hószszabb tarLása van, mint anüak, melly a*
lép' takai'ójiban helyheztetik, azért köunyen is cliroaicuasá válik*
•
468. §.

Ezen hyaValyáhak kimenetelei! i . Az E l o s z l a t á s , melly a' beteges jelenségek' kissebbedése mellett,
a' közönséges kr» kiúresítéseken k í v ü l , vérfolyással a'
bal órrlyükból, aranyér-folyással, némellykor vér-Iiányással, és véres hasmenéssel vitetik végbe. —• 2. A'
G e n y e d é s , melly ritkán ngyan, de némellykor hirtelen, és alig észi'evehetőleg f e j t ő d i k k i , 's majd a'gyomorba , majd a' liurka bélbe készítvén magának útat a'
geny , véres evnek okádás , vagy szék által való kiüresítése (fluxus spleniticus) törLénik ; majd pedig a'mely'
Vagy a' has' üregéhe öntetik ki a' geny, vagy ki felé
a' takarókon tályog készítetik. Mind ezen esetekben
pusztítatik a' lép, 's végre a' halál következik (tabes
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splenitica).—• 3. A ' D u g u l á s o k , és K ein é ny e d é s e k , mellyek ugyan sqkgzor a' lioszszas félbehagyó hideglelésből, azaranyeres nyavalyából 3s a ' t . származnak,
de főképen a' chronicus lefolyású lép-gyúladásnak a' k i menetelek. Térimére nézve a' lép vagy kissebbedik , vagy
nagyobbodik 5 némellykor tsak -egyes részek keményednek meg tsomók gyanánt, mellyek magokat a' test' b i zonyos helyheztetésében való fájdalmak , a' hasnak dagadása, az emésztésnek rendetlenségei, és elégtelen táplálás
által'nyilvánozzdk, végre pedig búskomorság, vízkórság ,
sorvasztó hideglelés:'s a' t. származik belőlök. Ha a3 lép'
kemény daganat ja valóságos rákfenébe megy által, irtóztató lioszszas fájdalmak, genyetségqs, 's véres hasmenés,
és okádás után ájulások között a' halál következik. —
4i Az Ö s 2 v e n ö v é s ek a' közel lévő orgánumokkal,
mellyek neheí e 1 esmertelnekmeg. •—5-A' f e n e , melly
azomban ritka kimenetele a' lép-gyúladásnak. —• H a l á l t ezen nyavalya egyenesen r i t k á n , közönségesen pedig az említett viszszamaradó nyavalyák által okoz.
469- §.
Legnevezetesebb a' lép-gyúládásnak allyazatjára, és
lefolyására nézve való külömbözLetése. De szükség ezeken kívül a- függe tlen, és jelbeli, a' gyúlasztó, ideges ,
vagy roLhasztó characterű hidegleléssel járó l é p - g y ú l á dást is említeni.
470. SE l r e n d e l ő o k o k ú l szolgálnak a' verőtzér'
rendszerében való rendetlenségek, 1 a' félbehagyó hideglelések, és az arany eres bajok. — Az i n d í t ó o k o k h o z tartoznak : a' külső erőszakok, a3 közel lévő gyúladások, a3 hirtelen való nieghűLés, az aranyér-folyásn a k , 's a* havi-tisztulásnak rendetlensége, és elnyom altatása. — Az E l ő r e m o n d á s i pontok hasonlók azok*
hoz mellyek a'máj-gyúladásnál említettek.
r.

'

so
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'

471.

Az O r v o s l á s úgy vitetik végbe, mint a'máj.
gyúladásbnn. Azomban itt., a' gyúladásnak, és a' jelbeli
hideglelésnek tsekélyebb gradusa miatt nem kívántatnak
igen bőséges vérkiűresítések ; a' Calomela pedig az
emésztésnek fontosabb bajai miatt némellykor. ellenje- ,
lentetik , vagy pedig használLatásában nagyobb vigyázást
kíván. Annál hasznosabb külsőképén a' higanyos kenetnek a' lép' tájékába való dürgöltelése. Külömben hathatósak belsőképen az olvasztók, a' székrekedések' ellni rítására pedig a' klisztirek. — A' nyakas, és erőszakos
vér-okádás ellen, melly nem ritka jelensége ezen nyavalyának , némellyek a' fagylaltnak evését javasolják. —
Felesleges említeni, hogy a' külső szerek a' lép' tájékára alkalmaztatnak.

15. A' Hashártya r gyúlaclásról.
4 7 2 . §.

« A' has-hártyának, melly kevés véredényekkel, és
idegekkel b í r , nintsen olly megbatározott mnnkája,
mellynek a' rendjétől való eltávozásából annak jelenlévő
gyúladását meg lehetni esmerni ennél fogva felette bajos a' hashártya' gyúladásnak (Peritonitis) jelenségeit
tökélletesen előadni, 's gyakran is elesmertetik, és feltseréltetik más gyúladásokkal ezen nyavalya , mivel más
organumokra (mellyeknekboritékúl szolgál a'hashártya)
való elterjedése miatt, tulajdon jelenségei a', külömbféle hasorganümok' szenvedéseinek jelenségeivel öszvevegyítétnek.
473.

A' tiszta, és magános hashártya-gyúladásban a' bet eg,
hasának egész kiterjedése szerint fontos égető, vagy szúró,
's álló fájdalmat érez , melly nem egészen íelűle, esde
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nem is helyheztetik mélyen a' h a s b a n , 's a' külső megilletésre, a' köhögés, prüszszentés, mélyebb lélegzetvétel, a' testnek mozgásai, egyenes helyhez tetése, és a'
lábak'kinyújtása alatt nagyobbodik, 's tsak a' térdek'
felállítása alatt enyhül ; külömben állandó, és tsak h o mályosan engedő ezen fájdalom ; jelen van szorongattatás,
szaporább lélegzetvétel, hideglelés (közönségesen gyúlásztó characterü), szapora', öszvehúzott, és. kemény
érverés ; hibáznak különösen azon jelenségek, mellyek
a' has' valamelly organnmának gyúladására mutatnának,
a' székrekedés 's a' t*
474-

Az éppen említett jelenséget a* hashártya-gyúladásnak
külömféleképen módosílaLnak, és öregbednek , a' kiterjedéséhez , helyéhez, más orgánumokra való terjedéséhez, 's
nevezetesen a' hashártyának elől való részében, a' hasgerintzek k ö r ü l , a'horpasz-izömban (psoás), a' fodorh á j b a n , vagy a' hájban való helylieztetéséhez képest.
t

• 4 7 5 . §.

'

lia a' gyúladás a' hashártyának azon részét érdekli,
melly a' has' izmai alatt helyheztetik (peritonitis anterior) -, akkor a' kiterjedtebb, vagy ~k iss ebb helyre határozott fájdalom a' hasnak valamelly részében 's főképen,
a' köldök körül fontos", és a' belehelés', köhögés v 's a'
test' felállásának alkalmatosságával történt erőltetés alatt
igen nagyobbodik, 's a' hasnak takaróji igen melegek.
Nem ritkán a' has' izmaira terjedvén a' gyúladás (Myositis abdominalis F r a n k i i , peritonitis muscularis)
azokuak iránnyok szerint formáltatott daganat, és\leresség, sőt némellykor a' l y m p h á n a k , vagy a') vérnek az
izmok' hüvelyeikbe való kiöntődése miatt felette való
feszess'ég is vétetik észre; a' mi nyilvánvalóbb, midőn,
az egyenes has' izmok vannak gyúladva, mintsem- ha a*
ferde izmokban helyheztetik a' gyúladás ; ott a' Jájda-
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'

lom a' testnek egyenes állása, itt pedig annak fordulása
alatt nagyobbodik ; de a' fájdalomnak, és hideglelésnek
fontossága mellett is hibáznak más belső orgánumok'
•gyúladásdnnk a' jelenségei. Történik , hogy a' nyavalyának nagyobb gradusában, a' kercszthártyára való terjedése miatt nndorodás , szorongattatás , nehéz lélegzetvétel,
tsuklás 's a' t. van jelen.
476. §.

A' hasgerinizek körűi helyhezlelett hashártya-gyúladás (peritonitis lumhalis) az ágyék fájás által jeleli ki
magát, melly a' gerintz.oszlopnak mozgásai,, a' testnek
felállása , és a' hasnak 's főképen á' szenvedő résznek
megilletése állal nagyobbodik,, egyetérzésből pedig más
jelenségek is járulnak hozzá. A' vese-gyúladástól, mellyel könnyen feltserélhelni, az által külömbözik, hogy
'itt a' vizellet-k'iüresítésben ni'ntsen hiba.
Ha különösen rí horpasz-izomra terjed a' gyúladás
(psoitis, inílammatio psoidiea) , midőn t. i. annak hártyás
hüvelyében , vagy sejtes szövetében helyheztetik : akkor
a" beteg ágyéka' tájékában fontos -feszítő, szaggató , álló,
sokszor a' gerintzoszlop folyamalja szerint a' vállakra,
vagy pedig a' vizellő hólyagba , és a' lábakra terjedő
fájdalomról panaszkodik, tzomhjait a' hasa felé nem
húzhatja, se kifelé nem - fordíthatja a' fájdalom! nagy obbodása nélkül; a' beteg oldalán lévő tzomhja zsibbadt.,
lábán nem állhat egyenesen , testének előre való hajlása
nélkül nem járhat, sántikál, fekvő helyheztetésében meg
nem fordulhat, és fel nem ü l h e t ; némellykor daganat
van jelen; a' megilletés fájdalmas. A' vese-gyúladástól
az által külömbözik ezen nyavalya, hogy a' vesék' megsértésének, 's egyéb egyetérzésből származott jelenségek
hibáznak , millyenek : az okádás , a'félrebeszélés, a'székrekedés 's a' t.
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477,
A' F o d o r h á j - g y ú l a d á s (Mesen tex\i Lis), melly a'
férjfi.gyermekekben sokszor előfordul , 's a' fodorhájmirígyek' gyúladásával j á r , gyakrau nehezen esmerletik
meg, mivel mélyen, és más orgánumok között ixelylieztetik, ,'s igen tsekélyék tulajdon jelenségei. A' beteg t. i,
mélyen helyh'eztetett szaggató de nem állandó , és nap
közben többször viszszaforduló fájdalomról panaszkodik,
melly a' hátból eredvén a' köldök' tájéka felé t e r j e d , ' s ,
ott megállapodik , a' megilletésre, a! gerintz oszlopnak
•hajlásúra-, a' köhögésre, és a' testnek megrendxLésére
nagyobbodik ; gyakran nyilvános a'daganat, és kemény-«
ség a' köldök'tájékában, 's nem ritkán jelen vagyon szék-,
rekedés, és a'vizelletnek viszszatartása.
'

.

478.

A' II á j - g y xi 1 a d á s (Omentitis), melly gyakran a'
gyex-mekekben, a' terhesekben, és gyermekágyasokban
fordul elő , igen homályos jelenségekkel j á r , mivel tsekély a' hájnak érzékenysége, 's más orgánumokkal való
öszveköttetése. Némellykor tsak a' halál iitdn találtatnak
fel a' háj' lökélletes elpusztulásának nyomdokai, a'
nélkül, hogy.előbb annak valamelly jelenségei észrevételtek volna, Nyilvánozza magát ezen gyúladás, a' hájnak kiterjedése szerint, 's különösen a' köldök körül
való égető fájdalom, és a' hasnak feszessége '«.érzékenysége által ; ha a' beteg testét öszvelxúzza, 's térdjainek
felállítása közbea hasának takarójit az orvos rántzba
hozza, fontos fajdalom okoztatik, melly a' gyomor' tájékából a' köldökig terjed ; némellykor egyszersmind
olly nagy daganat is van jelen, hogy azt a' nyavalyának
lassúabb lefolyásában kemény mirigynek (Seyrhus) lehetne .tartani melly azomban a' gyúladásnak eloszlatása
után elenyészik. •— A' háj-gyúladás sokszor a' fodorhájgyúladással egybe kötve fordul elő,
'
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479. i'A' hasliártya-gydladísnak (475—-478. §.) említett kiilömböztetésein ki.vûl vagyon a) p h l e g m o n o s a , és
i h û u m a t i o a indulatú hashártya-gyúladás ; amazt gyúlásztó characterü hideglelés, 's a' gyúladás' közönséges
okaiból való eredete; emezt kóborló , és időről időre
nyilván nagyobbodó's ismét engedő fájdalom, tsekélyeb'b
rheumatica indulatú hideglelés, fájdalmak az* izülések, b e n , nem enyhítő izzadások, tégla-por színű salakot
formáló vizellelnek kiüresítése, 's meghűlésből való eredete , jelelik ki. b) S e b e s , és l a s s ú lefolyású hashártya-gyúladás. Amaz állandó-engedő lefolyással 7—14
napra terjed. Ez több hónapokon által e l t a r t , 's az eml í t e t t , de tsekélyehb gradushati jelen lévő jelenségekből
esmertetik m e g , mellyek még' is sokszor igen homályosak , sőt gyakran alig lévén jelen nyilván való ílijdalom,
tsak valamelly feszítésnek, és ösz vesző rí tásuak érzése
" tapasztaltatik, a' hus nintson felpufladva, az érverés egy
k.evéssé szaporább , a' szomjúság pedig nagy óbb, mintáz
egészséges állapotban; időről időre, 's főképen a' testnek
megerőltetése, és elfáradása u t á n , felületes, de általmenendő szúró fájdalmak jelennek meg. A' fodorháj-gyúladás könnyen ohronicussá válik, melly magát, különösen a' gyermekekben, a' testnek; elsoványodása mellett
( Gyermek sorvadás, Atrophia Infantum) a' hasnak felpuffadása , a' mirigyes betegségben szenvedőknél pedig a'
fodorháj mirigyekben könnyen genyedéssel végződő keményedések által külömbözted. c) Van gyermekágyou
kivül, ós a' gyermekágyban előforduló liashártya-gyúladds
(gyermekágyas
hideglelés, febris puerperalis) , mellyról
alább fogunk szóllaní. d) Jeles a' hashártyu -gyúladásnak , a ' v e l e járó hideglelés' c h a r a u t e r é h e z képest
való megkülömhöztetése is.
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480. §.
Ha sebes lefolyású a' hashártya-gyúladás, alkalmatos
orvoslással 7•—14 nap alatt az E l o s z l a t á s következik,
midőn kissebbedvéti lassankint a' fájdalmak, egyszersmint k r . izzadás, vizellés , az aszszonyi nemnél takonyvagy vérfolyás a' nádrából (ha annak elnyomattatásából
származott a' nyavalya, a* fodörháj-gyúladásban pedig
kr. székkiürsítése.k is jelennek meg.
Ezen nyavalya nem ritkán más beteges kimenetelekkel végződik, nevezetesen • 1, K. e i" e s z t ü 1 i z z a d á ss á l , mellynek következései közül való a) a' has vízkórság, mellyre különösen a' hasbártya" elől lévő részének,
és a' nádra' széles szálagjaluak a' gyúladások hajlandó , és
b) az öszvenövések a' hashártya, és a' közel lévő orgánumok között, mellyek külömbféle chronicus bajoknak,
ú. m. nyakas okádásnak, gyomor - fájásnak , chronicus
hasmenésnek 's a' t. okai. — a . G e n y e d é s s e l , mellynek külömbféle a' foganatja. Nevezetesen a) ha a ' h a s hártyának előre járt. többszöri gyúladások- által való megvastagodása miatt nehezen fakad fel a' tályog, fontos
nagyságra kiterjed, és pedig vagy kifelé, a'mikor a' haj
has-vízkórsággal tseréltetik f e l , vagy pedig befelé, a'
mikor a' has' organumai szűk helyrei szórhatván , úgy
Játszik, mintha a' hasnak egész üregét elfoglalná a' tályog.. A' tályognak kifelé való fakadása által a' geny
sokszor nagy mennyiségben szerentsés kimenetellel üresítetik k i , a' befelé való felfakadása által pedig a' has'
üregébe öntetik halálos kimenetellel ; b) sokszor a'
geny a' has' izmai közé veszi magát ,- 's nehezen gyógyítható tsőves fekélyeket okoz. c) Ha a' gerintzek körül
lévő hashártya-gyúladás megy által genyedésbe, a' tályognak kifelé való nehéz formáitatása miatt az izmok között
keresvéu magának útat a geny-, 's az ágyék-gerintzek megieiiésedvén, tsőves fekélyeken kívül a' gerintzoszlopnak
meggörbülése, 's végre sorvasztó hideglelés, és halál
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okoz La Lik. d) A' horpaszizom - gyúladásnak geuyedéssel
való végződésének -esclében j. ha s e b e s lefolyású volt
a5 gyúladás, a' gyúlasztó hideglelés sorvasztóvá válik,
's az előbbi fontos fájdalmak megtompulnak, mellyek még is némellykor ostromkint a1 legirtózlatóbb
fájdalmakkal változnak; ha pedig l a s s ú lefolyású
i o U , hónapok múlva az előre járt gyúladásnak homályos jelenségei után az ágyéka' tájékában valamelly .
gyengeséget, és érzékenységet tapasztal a' beteg, melly a'
testnek bizonyos helyhez telesei, 's a' Lzombok' mozgásai
alatt nagyobbodik, ós sántikáló járást okoz , végre pedig
ezekhez sorvasztó hideglelés járul éjjeli izzadásokkal, és
gyengítő hasmenéssel, Némellykor a' geny semmi utat
sem találván magának a' kiüresítésre, a' sorvasztó hideglelésnek közönséges jelenségei között elszáradás következik , vagy útat készít magának a' has' üregéhe halálos kimenetellel, vagy a' tzombokba egész a' térdig
leszáll a' geny, vagy pedig fájdalom nélkül való daganat
formáltatik közel az ágyék izüléshez, vagy. a'vég bél nyilas k ö r ü l , a' közép húson, vagy egyéb részein a' medentzének; sőt nem ritkán tsőves útak készítetnek a' mely'
üregéhe, a'. Lökzatskoha , és egyéb távul lévő részekbe,
'3 a' tsootok megfenésednek. Nem ritkán kifelé fa-'
kádnak fel a' tályogok, Az e'féle genyedés' következésében* hoszs'zú szenvedések u t á n , elszáradás vagy fene
által következik a' halál, e) Ha a' fodorháj-gyúladás végződik genyedéssel, nagyobb tályogok formáltatnak,'s e'képen a' belek' nyomattatásábóí székrekedések szárúmnak,
vagy pedig a' belekben nyittatván fel a' tályog, genyjes
hasmenés okozLatik, vagya' genynek a'has' üregébe-való
kiönteLése majd előbb, majd később halált okoz, f) A'
háj-gyúludds' genyedésbe való általmenelelének hasonló
foganatja vau, mint a' fodorháj' genyedesének, ámbár
általa nem ritkán az egész háj elpuszlílalik a' halálnak
következése n é l k ü l ; némellykor a' köldökön kérésziül
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készít magának a' geny útat. — 3. K e m é n y e d és s e l ,
főképen ha lassú lefolyású volt a' gyúladás; minden hashártya'gyúladás után igen tsekély vastagodás marad viszsza, de nyilván valö keményedéssel főképen a' fodorhájnak, 's az ö mirigyeinek a' gyúladásaik végződnek,
a' -miből a' kisdedeknél gyermek-sorvadás (atrophia infantum) szármázik; ezen. megkeményedett mirigyek sokszor újonnan meggyúladnak, és evedésbe , sőt rákfenés
fekélyekbe is általmennek,— 4. F e n é v e l , ha gonosz
indulatú hidegleléssel jár a' nyavalya, ha fontos b é l - ,
gyomor's a ' t , gyúladással vari öszvekötve.— Különösen a'
háj-gyúladás hajlandó ezen kimenetelre, főképen ha a'
szakadásnak a' hasgyürüben való öszveszorítatásából
származik. Jelenségei Ugyan azok , mellyek a' bél-gyúladásból származott fenére nézve említetlek.
:.: À' H a l á l t ritkán okozza ezen gyúladás egyenesen,
hanem az közönségesen a' gyúladásnak taás közel lévő
organumokra való elterjedésének, 's az éppen említett
viszszamaradó nyavalyának a' következése.
•
481. §.

'

Különös h a j l a n d ó s á g o t nyújtanak ezen nyavalyára az aranyér, a' havitisztulásnak ideje , a' gyermekágy h a' t.
Az i n d í t ó o k o k h o z tartozandók a' külső erőszakok ,ütések , zúzások, sebek, a' nehéz súllyok' emelése ; a' hashártyának erőszakos kiterjedése, és öszveszorítása: a' meghűtés; a' testnek erösebb mozgásai; a'
szokott folyásoknak, és akár f o r r ó , akár chronicus bőrkiütéseknek elnyomaItatások; a' közel lévő orgánumok'
gyúladása, a' bezárt sérések vagy a ' ' sérés - kötőknek
ügyetlen alkalmaztatások; a' nehéz szülés,. — A' borpuszizom-gyúladást közönségesen külső erőszakok okozzák,nevezeLesen az ág; ék' tájékára történt ütések vagy
•esések, az erűszakos ugrás, a' uehéz súllyok' emelése,

és hordozása alatt, való mcgerőlLclés, melly befolyások
.közönségesen olly hoszszú idő előtt munkálkodtak a'
heLegre, hogy azokról sokszor már nem is emlékezik.:
Némellykor belső okok , nevezetesen a' vese kövek, a'
közel lévő orgánumok' gyúladása, a 1 mirigyes, köszvényes, rbeamatious le tételek hozzák "elő ezen nyavalyát.
— A' fodorliáj-gyúladás , ha nem folytatása a' háshártyagyúladásnak, sokszor a'mirigyes-nyavalyáx-a való hajlandóság mellett gyakrabban fordul elő a' kisdedekben,
mint az idősebbekben ; a' háj-gyúladás pedig a' hasnak
mechuuicus megsértései, 's főképen a', bezárt szakadások
dlLal okoztaük.
482.

§.

'

Az E 1 ő r e m o n. d á s n a k meghatározásában általánosan figyelmezni kell a' gyúladás' lefolyásának módjára , annak gradusára, tartására , időszakaszára, magánosságáru vagy öszveköítélésére, az okokra, a' beteg' tulajdonságaira 's a' t.
Veszedelmes ezen nyavalya a' keresztül izzaddsra
való hajlandósága miatt; azomban lia jókor megesmertelik, könnyen meggyógyítalhatik,
A' magános, és gyúlasztó cliaracterü hidegleléssel
járó -hashártya-gyúladás nem olly veszedelmes, mint az,
a" melly ideg-hidegleléssel j á r , vagy a' közel lévő orgánumok' gyúladásúval van öszvekötve.
'
, A' hashártya' fulyamatjainuk gyúladások, nevezetesen a' fodorháj-, ós a' háj-gyúladás mindég veszedelmesebb, mint az, melly egyedül a' hashártyára van
határozva.
A' chronicus hashártya-gyúladás , mivel könnyen elesmertelik ártalmas következéseket szülhet. Minél fogva
a' sebes lefolyású hox-paszizom - gyúladás, ha mindjárt
megesmerteük , nem olly veszedelmes , minta' chronicus
lefolyású ; a' már elkezdődött genyedés'kimenetele pcid-ig
- mindég kétséges.
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483. §;•

A' hashártya-gyúladás' orvoslásának a' reguláji nem
sokban távoznak el azoktól, mellyek más gyűladásokra
's különösen a' melyhártya-gyúladásfa nézve előadattak.
Itt is az okokra, az eredeti 's a' liashártya-gyúladásnak
okáúl szolgáló nyavalyákra, a'nyavalyának gradusára,
a' hideglelésnek characterére, az öszvekölletésekre vagy
öszveszövettetésekre, a' betegnek individuális állapotjára,
's a' gyúladás' indulatjára szükséges szorgalmatosan tekintem.. Minél fogva jelesek a' vérkíüresÍLések érvágás,
vagy a' hasra 's főképen a' fájdalmas helyre alkalmaztatott piótzák által, nem külömben a' hasra alkalmaztatott lágyító kásák, párlatok, oszlattató kenetek, a'
repülő írnak a' hasba való dörgöltetése, a' lágymeleg
ferdő.k, 's a' kiüresítő klisztirek; belsőképen pedig az
olvasztó, lágyító, és hivesítő orvosságok, Minthogy pedig
ezen gyúladás a' keresztül fézadásra különösen hajlandó,
aunak elkerülése végett a' szükséges vérkiüresÍLések után
belsőképen a' Çalomela, külsőképen a' szürke higanyos
kenetnek, melly lágyítóval köttetik öszve (LXX.), a' hasba
való dörgöltetése hasznos foganatú. •—• Könnyen értetik ,
hogy ezeken kivül az okokra is figyelmezvén , nevezetesen
a/bezárt szakadásokban egyszersmind a'seborvost segítség elkerülhetetlen, valamint a' lomha havi tisztulásnak
előmozdítása, a' fodorháj-gyúladáshan pedig sokszor a'
mirigyes nyavalyának alkalmatos, orvoslása is szükséges Y a' t.
484. §.

A' r h e u m a t i c a indulatú hashártya-gyúladás hasonlóképen gyúladás ellen váló szerekkel orvosoltunk ;
de azokat a' hőrkigőzölgést előmozdítókkal kell öszvekölni; a' hideglelés' kissebbedése után pedig- muslárkovászok, és hólyaghúzók használtatnak.
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Ha a' nyavalyának lefolyásában a' gyúlasztó charad e vÜ hideglelés i d e g e s r e villózott, vagy ha ez eredetiképen van jelen; akkor az erre nézve előadott közönséges regulákat kell köveLni.
485.$.

A' l á b a d o z á s n a k előmozdítására, az ártalmas
befolyások' elhárításán kívül, főképen a' meghűléstől
kell á betegnek hoszszabb ideig oltalmazni a' hasát,
486. §.

Különös említést érdemel a' horpaszizara-gyúladás»
nak orvoslása, mellyre a' gyúladás ellen való orvosságokon, 's. nevezetesen az érvágáson, vagy a' gyúladás' helyére alkalmazta tolt nádályokon lu'vííl, a' Calomela, a'
hashajtók, a' végbél vagy az ágyékok körül alkalmaztatott párlatok, a' félí'erdök, 's a' végekre alkalmaztatott hólyaghúzók, és mustárkovászok felette hasznosak;
úgy szinle a' testnek nyugodalma, és vizerányos helyhez te tése , 's a' tzomhok' mozgásának elkerülése szükséges, Ha genyedéssel végződik ezen gyúladás (a' midőn
ritka cselekben mentetik meg a' beteg a' haláltól), szükséges azt előmozdítani, a' tályog' érlelését lágyító Jedsákkal elösegíLepi, a' tályogot, mihelyt kivülről'mutatja
magát, felnyitni, a' m i , a' levegő' benyomulásának'
elkerülése, végett, három szeglelü tővel legalkalmatosabban vitetik végbe, 's végre a' genynek szabad kifolyását
a' seborvosi regulák szerint fen tar tani, ,

16. A3. Nádra-gyúíadásról.
487. §.

A' Nádra- vagy Méh-gyúladásnak (Metritis) közönséges
jelei : az állo, állandó, égető, nyomó, 'smajd nagyobb
majd tsekélyebb fajdalom a' nádra' tájékában, az az a'
has'alsó része' közepének belsejében, melly nyilvánvaló

\
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nehézségnek érzésével vagyon öszvekötve, az egyik vagy
másik oldalra, nem pedig az egész hasra terjed, 's a*,
külső megöletésre, és a' tes tnek nagyobb mozgásaira nagyobbodik; a' hideglelés, mellyel ugyan közönségesen
kezdődik ezen nyavalya, de a' melly némellykor a' már
jelen lévő fájdalomhoz járul, 's majd tsekélyebb majd
nagyobb mértékben gyúlasztó characteríí, szapora , teljés , vagy' kítsiny , kemény , öszvehúzott érveréssel, nagyobb szomjúsággal, 's magát főképen a' hasban, és a'
tsetsekben nyilvánzó- forrósággal van öszvekötve, — Á'
nyavalyának nagyobb gradusában részszerint más orga> iramokkal való egyetérzés, részszerint a" gyúladásnak
tovább való terjedésemíátt egyéb jelenségek is fejtődnek
k i , rttillyének : a' melysZöritás, a' szorongattatás , a' többszöri felböfögések, az okádásra való ingerlés, ai okádás,
fülzúgás,, álmatlanság, a' görtsök, a' félrebeszéllés, a'
szemek'veressége., a' világosság' kerülése, az ábrázat'
vonásainak felette való Megváltozása , a' száraz köhögés,
a' tahim jelen lévő téj elválasztásnak vagy havitisztulásnak eluyomattatása , nyugbatatlanság, ide 's oda való
hánykolódás, görtsös nevetés, tsuklás, .inugi'dndozások,
a' melcorísmus , a' hideg izzadás, a' végek' hidegsége, a'
kiLsmy, szapora , félbehagyó érverés 's a' t.
4 8 8 . §.

Változók a' nádra-gyúladás' jelenségei, *s főképen
. a* fájdalom helye, annak külömbféle /helyhezteléséhez
képest. Ha a* nádra' f e n e k é n helyheztetik a' nyaval y a , a' fájdalom aVszemérem tsontok felett a' köldök
felé érezhető, melly tájéka a' hasnak (az egész has soha
sem) feszes, puffadt, kemény, 's a' megilietésre igen.
érzékeny ; sokszor pedig tsuklás , okádásra való ingerlés,
sőt. valóságos okádás is van jeleft. Ha a' nádráliak e l ő l
lévő részét foglalja el a' gyúladás , a' fájdalom' helye elől
a' szemérem-lsontok' portzízűlése felett van, melly az
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egyszersmind szenvedő vizollő-hólyaggal együtt a' merailletésre igen érzékeny, dagadt, 's közönségesen nehéz
és fájdalmas vizeilés , vagy ennek elnyomattatása kaptsoltntik hozzá. — A' nádra' h á t u l s ó részének a' gyúladását, a' kereszttsont, a' véghél, 's az ágyékok feléterjedő fájdalom, a' székrekedés, vagy a' hasmenés, vagy
pedig a' székkitiresílésre való fájdalmas késztetés —jelelik k i ; .—. ha a' nádrának egyik vagy másik o l d a l a
gyúladt, a' fájdalom a' lágyékokra, a'.tsípőkre, 's a'
tzombokra terjed, sőt a' lábikrákra i s , mellyeknek mozgások meg van akadályoztatva, 's a' mellyek sokszor
dagadtak, és zsibbadtak; — ha a' gyúladás a'nádrának
n y a k á r a , és s z á j á r a t e r j e d , akkor a' fájdalom mélyen helyheztetik* a' medentzéhen, a' szenvedő részek
a' vizsgálás végett való • megilletésre igen érzékenyek',
melegek, szárazak, és dagadtak, 's nem ritkán egyszersmind a' nádra hüvely is szenved.—Ha az e g é s z n á d r á r a terjed a' gyúladás, a' fájdalmak legnagyobb gradúsban nyilvánozzák magokat az említett helyeken, 's
annál előbb kifejLődnek az egyeLórzésből származott jelenségek.
•
J e g y z é s e k : 1. Igen ritkák azon esetek, mellyekben a'gyúlatlás a' nádrának egj-ilc vagy másik részére egyedül volna
határozva, 's mellyekben az előszámlált jelekből a' gyúI
ladás' helyét bizonyosan meg lehetne' határozni ; de nem
is szükséges ez1,, mert elég ha tudjuk , hogy nádra -gyúladás van jelen. 2. A'szülés után viszszamaradó fájdalmak
némellykor olly fontosak, és állandók, hogy a'gyúladás'
jelenségeinek lehetne azokat tartani ; azomban szabad
(némellykor tsak rövid) idő közök vétetnek azokra nézve
észre, 's nintsenek is égeiő melegséggel, és a'külső megilletésre való érzékenységgel öszvekötve.
489.

Külömliféle a' nádi'a-gyitladás' tartása, gradusához
's egyéb környülállásokhoz képest ; fontosabb gradusai,
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's nevezetesen az , melly a' gyermekágyasokban (498. §•)
fordul e l ő , ' a ' 7dik, és l4dik nap között szoktak meg-,
válni ; tsekélyebb gradusav pedig hoszszabb időre terjedhetnek , 's ha cbroniousokká válnak, hónapok sőt esztendőkig is eltartanak.
490.

.

A' nádra-gyúladásnak azon módosításain kivül, m e l lyek a' gyúladásoknak közönséges megkü.lömböztető pontjaikból, eredetekből, a' hideglelés' cbaracteréből 's a' t.
vétetnek, meg kell jegyezni különösen a'nádránnkbelső
vagy külső felületén helyheztetett, a' sebes vagy chronicus lefolyású, a' gyermekágyban, vagy. azon kivül
előforduló nádra-gyúladást.
A' nádra b e l s ő felületének gyúladásában (metritis
eatarrhalis) nagy fájdalmat érez a' beteg nádrdja' tájékában, minden külső feszesség, és daganat , 's a' közel
lévő orgánumok' szenvedése nélkül ; — a' nádra' k ü l s ő
felületének gyúladásában (metritis rheumatica) pedig a'
nem igen mélyen helybeztetett fájdalom égető, nints
bizonyos határja , eleinte kóborló, későbben álló, 's Valamelly feszességnek, és melegségnek érzésével van öszvekötve, a' nádra érzékeny, a' has részenkint fel van
puffadva, 's ha orvoslása elmulasztatik, a ' n á d r a ' térimbelébe terjedvén a' gyúladás, a'hidegleléssel együtt megfontosodik, és phlegmonosa indulatúvá változik.
A' c h r o n i c u s nádra - gyúladás , melly a1 sebes
lefolyásúnál gyakrabban fordul elő , 's részszerint ennek
következése, részszerint .pedig minden tudva lévő befolyások nélkül fejtődík k i , lassankint megjelenő, a' medentzóriek közepében 's mélyen belyheztetetl álló, tompa,
égető 's szúró fájdalommal nyilvánozza magát, melly
a' testnek bizonyos helyheztetése vagy felbevűlése a l a t t ,
's a' havitisztulás után nagyobbodik, és sokszor tsak
ezen környülállások között észrevehető. Későbben hozzá.
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járulnak a' hnvitisztulasnak 's az emésztésnek rendetlenségei, kedvetlenség, has-görlsök , némellykor fehér folyás ,-vérfolyások , a' tzombok' zsibbaddsa vagy szélül,éses
állapotja, est véli hidegleléscs mozgások a'helybeli jelenségek' nagyobbodásával, 's végre a' sorvasztó hideglelés.
Az ezen nyavalyában szenvedők eshetnek ugyan terhességbe , de közönségesen idétlen szülési, szenvednek. Annál
lassabban, és homályosabb jelekkel j á r , mennél tsekélyebb helyet foglal e l ; annál sebesebb pedig a'lefolyása,
's annál fontosabb a' fájdalom, mennél kiterjedtebb a'
gyúladás. Iía meg nem gyógyí tátik, a' sziíró fájdalmaknak lassankint való enyhülések után közönségesen keményedésbe megy által.
A' gyermekágyban előforduló nádra - gyúladás , közönséges jelenségein kivűl a' gyer.nlekágyas hideglelésnek
(499. §.) jelenségeivel van öszvekötve.
491. § .

A' sebes lefolyású nádra-gyúladás^ szerentsés környülállások között 7 vagy 14 nap alatt e g é s z s é g g e l
végződik, a' beteges jelenségek' kissebbedése melleit kr.
kiiiresÍLésekkel, ú. m. bő vizelléssel, izzadással, a'talám
elnyomattatott havi tisztulásnak, gyermekdgy-folyásnak,
és aranyér-folyásnak megjelenésével, némellykor pedig >
's főképen ha a' nádrának belső színe Volt gyúladva,
valamelly takonyforma nedvességnek a' nádrdból való
kifolyásával. — A' chronicus nádra-gyuladis tsak lassankint, és sokszor hónapok után végződik eloszlatással, majd minden kr. kiüresítések nélkül, majd pedig
valamelly elnyomattatott folyásnak, melly a' nyavalyára
okúi szolgált , megjelenésével.
A' beteges , kimenetelei ezen nyavalyának helyére ,
nézve külömb félék. Tllyenek: 1. A' G e n y e d é s , melly
többször a' sebes , mint a' lassú lefolyású, és főképen
a' nádra' térimbelében helyheztetett gyúladásnak a'
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kimenetele, 's a' medenlze' üregében lévő kopögó fájdalom, többszöri borzadozás, és hidegleléses mozgások, a'
.test* felemelésének nehézsége , -és a' vizellet' kiüresítésére
való többszöri ingerlés által jeleli ki iriagat. A' geny né- •
mellykor a' nádra' üregébe öntetvén, annak hüvelyért
keresztül iiresí te tik .ki'«, a' m ire jobbulást érez a' beteg,
sőt sokszor meg is gyógyul. Máskor V nádi'ának kissebb
helyére határoz tátik a' genyedés , elt artván a' nádrának
többi részeiben a'gyúladás , a'miből lassankint fekélyek
származnak, és a5 nádrá i'otbadás (phtbisis Uterina) fejlődik ki. Sokszor a5 getíy magátiak útat készít a5 lias'
vagy rnedentze5 üregébé halálos kimenetellel, Vagy a?
közel lévő orgánumokba, ú. in-, a' vizellőhólyagba,
à' vègbélbë, 's ebből tsőves fekélyek származván, evvel
Vegyített günéj, vagy vizellet a' nádra hüvelyen , vagy
pedig vizéllettel vegyített ganéj a' végbélen üresítetik ki.
Az e'féle tsőves fekélyek fgyógyíthatatlanok.. — 2. A'
K c m é n y e d é s . Èz az eredeti ebro'hicns, vagy ebronicussá vált sebes lefolyású nádra-gyúladásnak- a' következése, noha a' vén aszszörtyokban nem ritkán minden
előrejárt gyúladás nélkül is elöfordúl. Kifej tődhétilc
Ugyan a' üádrának álcár inclly részében, de főképen
annak külső , és belső felületért , ,'s legközönségesebben
a' nyakán. Megesniertető jelei.' àz előre járt, és el nem
oszlat latolt gyúladás ; a' medentzében, és a' nádraszála!
gok' lefolyása szerint valamelly súllyiiak, és feszítésnek
érzésö, a' több izbeü megjelenő 's tsak egy pertzenlésíg
tartó szúró fájdalom ; a' hasnak tijrilvánságos felpuíladásá ;
a' havi tisztulásnak elnyomat tatása; vagy hala vány színű
Vérnek a' nádrából szünet nélkül való tsëpegéâe ; a' fehérfolyás; a* vizellésnek nehézsége vagy inegakadályoztatása,
's olly érzés., mintha a' rüedeützéből valami kiesnék. Ha
a' nádra száj körül vaii a' keméqyedés, az jgéil érzékeny, kemény, és fájdalmas ; sokszor a' végbélen
Való vizsgálás által is érezhetni, vagy lidlianyáU.fekszik
1. a
31
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a' beteg , a* szemérem' tájéka felelt tapogathatni a'megkeményedett nádrál ; a* betegek magtalanok, 's kerülik a'
közösülést, melly tsak fájdalommal vitetik végbe. — Az
illy keményedések. nem riLkán több esztendőkön által
jelen vannak, a' nélkül hogy a' havitisztulásnak rendetlenségén, a' magtalanságon, a' terhesség' idejében az
idétlen szülésen, és az ábrázatnak senyves színén kivül
más bajt érezne a' beteg. Máskor valóságos rákfenés f e kéllyé változik a' keményedés, főképen ha erre különös
hajlandóság van jelen, noha e' nélkül is; a'Scyrlnis t i .
újonnan gyúladásba megyen által, mellyből gonosz indulatú r á k f e n é s e v é d é s származik (ca.ncer uteri).
Ezen irtóztató nyavalyát bélyegezik: nz állandó; szünet
nélkül való, a' beteget .éj jel'nappal kinzó, 's metsző fájdalmak a' nádra körül , az igen büdös, véres, és élessége" miatt a' szemérem részeket megsebesítő evnek kifolyása , a' több izben megjelenő fontos nádra vérfolyás,
a ! sorvasztó hideglelés, az álmatlanság, a' szorongattatások, az eledelektől való undorodás-, a' lágyék, és a' hónalymirígyek' dagadasa, az élet - unalom, a' kétségbe esés,
Hypocrates' ábrázatja / a' lábak' megdagadása ; melly
nyomorult életnek végtére véget vet a' halál. — 3. t'A'
K e r e s z t ü l i z z a d á s , mellyből részszerint öszvenövések, részszerint. nyirkes , savós , vagy téjformamedvek- "
nek öszvegyülések származnak a' has' vagy nádra' üregében , vagy pedig ennek térimbelében.
' >í
• A' I l a l á . l okoztatik: a) fene által, melly az ő
közönséges jelein kivül a'nádrdból folyó büdös nedvességből esmertetik meg, és a' gyenge 's érzékeny aszszonyolcban előforduló , úgy szinLe a' szülés .alatt iörtént
megsértésből származott nádra-gyúladás után következik.
Ennek kedvez nem ritkán az uralkodó Epidémia, b) Egyenetlenül az említett viszszamaradó nyavalyák , 's a' hideglelésnek ideges, vagy rothasztó characLerre való változásq, okozhatják a' balált.
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Különös h a j l a n d ó s á g o t nyújt a' nádra-gyúladásra a'. haviLÍs?tulás ,. a' .,terhesség', és ab gyebmekágy -,
de a' felserdültség' ideje-, a' bővérűség, a' : felette - való
izgathalóság, 's a' haviiiszlulásban való rendèllenségëk is
elrendelő okokúl szóigálnak, ezen nyavalyára. A' kikben
a' ha vi tisztulás, még. mégnein jelent, valamint az aggott
vén aszszonyokban is , ritkán szok'ott előfordulni a' nádragyúladás.
Az i n d í t ó o k o k h o z tartozandók: a' meghütés
a' havitisztulás' jjdejében a' fdntos lelki indúlatok', a*
harag, a' megijedés ; a' szeszes italokkal való viszszaélés;
a' havilisgluldst Jbajtó-szerek ; a'gyántás hashajtók; a'
közel lévő orgánumok' gyúladása ; a? rheumatismusnak;
's a' bőrkiütéseknelc elnyomattatások.
A' helybeliképen munkálkodó ártalmakhoz tartozandók: a' nádrának
megsértése, a' szülés , vagy a' méhlepénynek elválasztása
alatt; az ütések , n y o m á s o k z ú z á s o k ; • vag.y egyéb-erőszakok, mellyek a' terhesség alatt, a' szülés ulán,vagy
pedig ezeken kívül is a' nádrára hatnak, illyenek : a'
hasnak szorosabb kötöztetése; a' r ú t , és eröszákős szülészi vizsgálás ; a' kemény testekkel végbe- vitetett önfertőztelés; a' gyakori, és erőszakos közösülések,a'- nádraszájnak hószszabb ideig tartó szülés, és a' magzatnak
nagyobb feje által való erőszakos ki tágitatás a ; az ügyetlen szülészi munkák; a' nádra-liüvelyhe hozattatott 's a»
nádrát izgató idegen testek, mint p . o. a' nádrakoszorú , a'
núdrdban való kinövések (polypi), és ezeknek izgatókkal
való orvoslások; a' fehérfolyásnak, vagy a' havitisztulás' rendetlenségeinek orvoslásokra használtato tt ösztönöző
b'e'fetskendezések's a't*
493.

Veszedelmes ezen nyavalya, ha fiatal, bővérű:, és,
igen izgatható leányokban fordul elő,*a' kikben a' havi-
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tisztulás legelőször vagy nem régen jelent meg. Mennél
érzékenyebb ,-és ízgathatőbb testalkotású a' beteg, annál
könnyebben, következik a' fene. — Felette veszedelmes
a' gyermekágyasokban előforduló nádra gyúladás (gyer!
mekágy -..hideglelés.,.(505. §.)'
••
'-ív
1
A' nádrának. térimbelét, 's főképen a'" fenekét vágy
a' testét érdeklő, gyúladás veszedelmesebb annál, melly
annak belső vagy külső felületét., vagy- pedig nyakát
érdekli.
Az ,',ezen organumnak megsértéséből származott nádragyúladáf, valamint az i s , melly a' terhesség alatt fejtőÚik k i , idétlen szülést, V ez által véífol'yást okozni,
vagy púdig halálos következéséi szokott lenni.
. I g e t i veszedelmes ezen nyavalya, ha ideges vágy rothasztó characterű hidegleléssel jár.
'

,

»

-'

494.

§.

A' nádra-gyúladásnak o r v o s 1 ás a a' közönséges
regulák szerint vitetik végbe. A' ' vérkiíiresítés, 's nevezetesen az érvágás a' fő orvosságok közül való, melly a'
terhesség' 's a ; gyermekágy' idejében , és valamelly jelen
lévő véríolyásnak esetében sem mulaszlathatik el noha
illyenkor nagyobb vígyázás szükséges. Az érvágáson kívül a' nyavalyának grndnsdhóz 's más környülállásokhoz
képest ál szemérem ajakak körűi , a' közép húsra , vagy
ha'aranyeres a' heteg, a' végbél körül piólzák alkalmazt a t n a k ; belsőképen lágyító szerek , mondola fejetek snlétrommal,
külsőképen lágyító kásák, kenetek (millyen
a' repülő ír, a'-' higanyos kenet), klisztirek alkalmazt a t n a k , és a'nádra hüvelybe szivalssa.l gőzök vezet telnék..
— Miképen kelljen az orvoslást módosítani', ha i d e g e s ,
vagy rothasztó characterű hidegleléssel jár a' gyúladás,
vagy pedig ha az gyermekágyasban fordul elő, részszerint a' közönséges regulákhói, részszerint pedig azokból érthetni, mellyek a' gyermekdgy-hideglelésre nézve
( 507.
fognak említetni.
"
:
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495- §.

Az okokra nézve tudni keil, hogy ha meghűlés
okozta a' nyavalyát, az előrebotsátott vérkiűresítések
után az izzasztók hasznosak, 's nevezetesen Minderer'
lélje. A' helybeli okok,, il. m. a' méhlepénynek viszszamaradott részei, a' sebek, az elő esések, a' polypusok,
's a' t. a' szüléstsegítő, és a' seborvosi tudománynak
regaláji szerint orvosoltatnak. A' gyomorban, és a' belekben jelen lévő tisztátalanságoknak alkalmatos szerekkel való eltávoz tatások nagy vigyázást kíván.
496. §,

A' történt genyedésre nézve a' közönséges regulákat
kell megtartani. IIa a' nádra' üregében gyaníthatni a'
tályog' formáitatását, és kiüresítését, az lágymeleg víznek
befclskendezése által niozdítassék elő; a1 nádrahüvelynek tisztán tartása fő gondja legyen az orvosnak ; egyébaránt a' testnek közönséges állapotja erősítő 's egyszersmind tápláló orvosló módot kíván497.' §. '

A' keményedések ellen keveset tehet a1 mesterség sze*
rentsés foganattal; leliét mindazonáltal annak eloszlatását
próbálni CaLomelcivcd,

Bürökkel,

Bojtorjánnal

(Barda*

na), és P eremér-v irágokhal ( f \ . Calendulae), inind belső
miud külsőképen. Annál kevésbé lehetséges á'kifejlődött
rákfenének gyökeres orvoslása. A'" bajnak enyhítésére az
Opium 's à' táplálók hasznosak ; a' fekélynek tisztán tartására pedig a', bürök fűnek, a' zöld dió' héjjának, vagy
d fehér fűzfa-héjnak
főzetje mész vízzel hathatós. A'
peremér virágokna!j, és áz ízmynak ( oxyclum auri )
ditséreLét q.'/ további tapasztalás fogja megbilönyítáni. '*,
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A'. Gyermekágy - hideglelésről.
498.

A' Gyermekágy- hideglelés (febris peurperalis) nem
egyéb, mint a' hashartyának, nádrának, vagy más hasorgánumoknak a' gyermekágyasokban előforduló gyúladások , melly a' gyermekágyasnak tulajdon minémüségü
állapolja által tulajdonképett módosítatik.
499» §•
Ezen nyavalya közönségesen ,a' szülés után való ad il-,
vagy 3dik héttől fogva a' hatodikig, némellykor előbb, később r i t k á n , a'szülés előtt pedig legritkábban lepi meg a'
beteget. Jelentgeti magát a' testnek) nagy bádjadtsdgával
's gyengeségével, a' főnek kábultságával, nagy szorongattatással, és borzadozással ; kezdődik hideggel, mellynek.
bíoszszabb , vagy rövidebb ideig való tartása után majd
tsekélyebb , majd fon tosább , igen égető , ' s állandó-engedő
melegség következik , a' m'ellyel szapora és igen változó
tellyes 's egy kevéssé feszes, vagy kintsiny és öszyehu- '
zott, a' nyavalyának további lefolyásában; pedig gyeng'4,
és igen szapora érverés van öszvekötve. Ezekhez némellykor rövid idő múlva, máskor pedig több napok; után
irtóztató, égető, metsző ,.s£ixró, f ú r ó , kólikftforma, éá
vagy az egész hasra terjedő , vagy főképen a' köldök
körül érezhető fájdalom, a' liasnak feszessége, felpuf.fadtsága, 's a'külső megillelésre való érzékenysége járul:
a' hasban lévő, 's az ágyékokra, tsipŐkré, izombokra,
és a' vállakra is elterjedő fájdalom mivoltos jelenség, melly
által ezen nyavalya a' téj-hidegleléslől külömbözik. A'
betegek tsak a' hótokon szeretnek feküdni, 's nehezen
ülhetnek f e l , részszerint a'has-fájásnak nagyobbodása,
:
' és az erők' hirtelen való tsüggedése, részszerint pedig
az egyik vagy másik alsó végnek zsibhadása, fájása, 's
némellykor fájdalmas fejéres dagadása miatt. Az elválasz-
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tások rendetlenek , nevezetesen a' téj ! elválasztása elnyomatta tik , 's az előbb feszes és fájdalmas emlők elhervadnak; a' gyermekágy folyás] kissebbedik vagy tökélletesen elnyomattatik, a' midőn, a' nádrahüvely a'
szemérem ajakakkal együtt száraz , meleg , veres, dagadt,
és gyúladt ; Ha pedig eltart némelly esetekben a' folyás ,
akkor az büdös takonnyal van elegyítve , és tulajdon ki
nem állható büdösséget okoz, valamint élessége miatt
a' szemérem részeket is megsérti. A' bőr eleinte száraz
és meleg, későbben tulajdon 's szinte téj - savós szagú.,
és gyengítő izzadások jelennek meg, mellyek nem enyhítik , sőt inkább nagyobbítják a' beteges jelenségeket,
valamint a' sokszor megjelenő kása-liimlők is. A' vizeilet, ha tsak folyó vérrel vagy takonnyal nints vegyítve,
zavaros, 's nem ritkán fájdalommal üresítetik ki. A?
belső részekben 's főképen a' hasban állandó melegséggel 's többszöri fohászkodással öszvekötött nagy
szorongattatás jelenik meg ; a' beteg* ábrázatja kevés
napok múlva nagyon megváltozik, 's artzvonásaiban
ijedtséget, vagy szüntelen való félelmet szemlélhetni;
nem kúlömben gyakori sohajtások, mély fohászkodások', ide 's óda való hánykolódás, nyughatatlaqság,
nem ritkán esztelenség, dühösködő félrebeszélés, vagy
álmosság, többszöri ájulások , görtsök, rángatódások,
szótalanság, 's a' lélegzetvételnek rendetlenségei' jelennek meg.
Ezen nyavalyának egyéb jelenségei a' hideglelés' characterétől , öszveköttetésétől, 's különösen a'gyúladásnak* más, és több organumokra való terjedésétől függnek (501. §.)
5 00.

Ezen nyavalyát jól még kell külömböztetni azon
'hideglelésektől,' mellyek a' gyermekággyasokban, más
mellékes okokból származván, 's a' gyermekágyai semmi
öszveköttetésbén nem lévén, külömbféle formák alatt
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ordulnak elő, 's általok a' gyermekágynak'rendes lefolyása meg nem akadályoztatik, Illyenek az evésben való
tsekély hibákból, az-epének rendes elválasztását meg, ,
változtató befolyásokból, a' 'meghűlésből (rhetulaatica
hideglelések ) 's az emlők' gyúladdsúból származó, a '
félbehagyó * a' téj — 's a*' ragadó hideglelések , és más.
nyavalyák, mellyek a' sziílés után előfordulhatnak. Ezen
szaros megkülömhözteLések által elhárítatnak. a' gyermekágy-hideglelés'., természetéről való velekedések,
világosabbak lesznek a* nyavalyának szerentsés orvoslására vafo Jelentések, Nevezetesen a' gyermekágy-folyásnak elnyomatfotása sokszor a,' gyerm'ekágy - hideglelés'
formájút veszi f e l , de tsak addig, míg azon folyás ismét
megjelenik; sőt akár nrally nemű hideglelés alatt is,
melly a' gyermokágyasqkban kifejlődik , a' has tulajdonképen 's fájdalmasan felpwffad, melly állapot a' gyúladás, és görts között közép helyet foglal.
501, §,
, Legnevezetesebb külömbÖzLetése tű gyermekágyhideglelésnek : —> l , Az , melly a' vele járó hideglelésnek c h a r a o t e r é b ö l vétetik, Eleinte közönségesen a)
gyúlasztó character van jelen, mellyet gyaníthatni a'járvány ,vagy honnyi hideglelésnek gyúlasztó characteréből, •
az esztendő' részéből, a'betegnek fiatal korából, előbbi
egészséges voltából, bővóriiségéhől, 's az indító okoknak
minéműségekhől ; megesmérhetni pedig a' bőrnek 's fő, képen az ábrázatnak, çs. a' szemeknek verességekhől,
melegségekből, és szárazságokból » a'főnek nehézségiből,
a'szemek' érzékenységéből, az érverés' szaporosúgából,
erősségéből, keménységéből, és teljességéből, .a* nagy.
szomjúságból, a' híves italok után való epekedésből, a'
lángszínű vizelletből, a' szék' rekedtségéből 's a' t. De
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szájízből. — Minthogy pedig a-' hashárlya, melly a'terhesség alatt felette ki volt tágulva, a' szülés' munkája
alatt pedig megerőltetett állapotba hozattalolt, a'liasuak
tsaknem minden organumait befedi ; azért ezen nyaval y á b a n a' gyúladás a' hasnak más organumaira is kiterjed. Minél fogva a' gyermekágy - hideglelés a' belek', a'
nádra', a' Lojá's fészkek', a'fodorháj', a' háj', a ' m á j ' W t .
•gyúladásával öszvekötve fordulhat elő. — 3. Az i n d í t ó
o k o k r a nézve vannak járvány, h o n n y i , és széljelszórva
(sporadice) előforduló gyermekágy -hideglelések.
.
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A' gyermekágy-hideglelésnek l e f o l y á s a állandóengedő ugyan , de igen sebes, úgy.hogy sokszor már harmad
nap alaLt, máskor pedig a ' 7 d i k , és lAdiknap között válik
meg szerentsésen, vagy szerentsétlenül. Midőn-egészséggel
végződik, a' nyavalya ; a' mivoltos jelenségek' enyhülésén
kivűl kr. kiüresítések jelennek meg, ú. m. bőséges izzadás , sálakot (melly némellykor téjforma) formáló vizelletnek kiüresítése, savanyús szagú székk iiiresítcsek, a'
gyermek ágy-folyásnak 's a' téj-elvdlnszlásnak helyre állítása, és a' külső részekro való Léj-leléLelek. — Ha.szerentsétlenül válik meg a'nyavalya : —1. a'gyúlasztó character az idegest, vagy a' rolhász lót veszi fel (501.
b.,
és c.) —2. keresztűlizzadás történik, melíynek következései az"ószvenövések, és a' vízkorság, midőn t . i . téjsavó forma nedvesség gyülekezik öszve a' has' üvegében. —
3. Téj-savó forma nedvesség tétetik le az alsó végekre,
a' fó" 's a' mely* üregébe. •— 4. Genyedés kemónyedés
történik, noha igen ritkán. A' H a l á l némellykor 3 , 4 , vagy 5 n a p , sőt 24Ara alatt iá következik , a) legközönségesebbén a' gyúladásnak fenébe való sebes állalmenetele által, a' mit, a'
fenének közönséges jelein kivűl, valamelly éles, büdös,•
híu'na-fekctés, és dög bűzű nedvességnek a'.nádrából való

folyásából lehet megesmerni ; ' b) sokszor a', halált a' hideglelésnek fontossága , és gonosz indulatja , máskor c)
a' kiizzadt részeknek hirtelen való kiöntődések, 's egyéb
viszszamaradt nyavalyák okozzák. s ' 1
'
•
A' holt testek' bon tzolása-által a' has' üregéhen,lévő
gyúladásnak , Öszvenövésnek , .genyedésnek , fenének
's a' t. jelein k i v ű l , sárgás, f e h é r , geny - t é j - v a g y sa\ó• forma nedvességnek kiöntó'dését találjuk nem tsak a ' h a s '
üregében, hanem a' m e l y ' , a' szívburok' 's a' fő' üregében i s , melly nedvesség részszerint h í g , f o l y ó ; részszerint pedig sajtforma, 's az orgánumok' külső felületéhez
ragaszkodó pelyhetskékkel van vegyítve ; •— kulömben
majd tsekélyebb, majd nagyobb mennyiségben (néha több
fontok) találtatik,
503.
' A' gyermekágy-hideglelés' természetéről külömbféleképen ítéltek minden időben az orvosok. Midőn némellyek annak f ő okit a' gyermeká'gy-íbiyásnak' elnyomat tatásában (HIPPOCRATES , SENNERX , BOERHAVE) helyheztették , mások azt a' téj - elválasztásnak megakad ályoz ta tusából (Le ROY, LEYRET, Van SVÍETEN, SELLE)
származtattak ;.— némellyek annak f ő okit a' terhesség
alaLt öszvegyűlt 's a',gyermekágyban még jelenlévő tisztátalanságokban (VOGEL., STOLL , FTICIITEB) ; mátok a'
nádrának, a' hashártyának, a' beleknek 's a' t. gyúiadásokban, mások pedig s p e c i f i c u s ragadványban,'s
ismét mások a' has' orgánumainak gyengeségekben keresik ;
— sokan a' gyermekágyban előforduló akár miféle hideglelést gyermekágy-tiideglelésnek tartottak, mások pedig
azt s p é c i f i o n s nyavalyának m o n d j á k . — H a a ' g y e r mekágyasok' organismusának tulajdon minémüijégü állapotjára figyelmezünk, melly a ' t e s t n e k , és különösen Y
has' organumaihak bővérűségekben , áz ettől függő bővebb
's tökélletesebb vérkészítésben/ valamint a' téj-elválaszlás-
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523.
Bau , a' gyermekágy-folyásban, a' testnek felemeÚeleU
érzékenységében , és a' has' organúmainak, 's nevezetesen a'
. núdráuak nagyobb izgalhalóságában hclyheztetik ; könnyen által lógjuk lálni, liogy a' ; gyermekágyasnak teste
egészen más állapotban vau, mint az életnek akár melly
más szakaszában. Minél fogva, ügyelvén a' gyermekágy*
hideglelésnek tulajdon jelenségeire , kimeneteleire Viols épen a' liolt testekben boatzohís által találLatott tulajdon miuémüségű nedvekre, ezen nyavalyának legközelebb való okút a' gyermekágynak tulajdon minémüségétől
függő hashártya- n á d r a - vagy más has orgauum-gyúlaíatlásnak különös, çs speciliçus módosításában íhéllán
keressükKülönös h a j l a n d ó s á g g a l bírnak ezen nyava. lyára a'-gyenge, érzékeny, és izgatható aszszónyi személyek, a' kik gyengítő' lelki indulatoktól gyötörtetnek,
k a' belekhen lévő tis^tátalanságokban szenvednek. Némellykor már a' terhesség alatt készítetik el a' hajlandóság ezen nyavalyára , nevezetesen a' kemény, és zsíros,
vagy a' sok tápláló, és olly eledelek állal, mellyekhez
uiuLs szokva a' terhes aszszony ; ide tartoznak a' koplalás, a? szeszes italok, a'gyeugítő lelki indulatok,ú.m.
a1 szomorúság, a' félelem, a' kétségbe esés, — továbbá
a' sok Ülés, az igen gyengítő testi munkák, a' hasnak
gyermek-víz, vagy kettős magzat (gern elli) állal felette
való kiterjedése, a' hasnak öszveszorítalása, a' bezárt,
és igen meleg levegő , sok orvosságokkal, főképen hashnjlókkal, a' havitisztulást előmozdítókkal, vagy a'vérkiüresílésekkel való viszszaélés 's a' t.
: Az i

n d í t ó o k o k közül némellyek a' szülés alatt,
mások pedig a' szülés után munkálkodnak. Az előbbiekhez számláljuk a' sebes, vagy igen lassú és nehéz szülés!;
a' has' falainak állandó öszvehúzaltalúsaiL ; a' szemérem részeknek q' magzat, a,' bábáskodó' kezei, vagy mű-
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szerei által való megsértfitéseket; a' méhlepénynek erőszakos elválasztását, 's a' fontos nádra-vérfolyást, — Az
utóbbiakhoz tartoznak a' lelki indúlatok; az élet rendbeli hibák ; a' meghütés, melly húzó levegő, által, vagy •
ir fejér ruha változtatásának , avagy' az ágyból korán Való
"•felkelésnek 'alkalmával az egcsz testre vagy tsak egyes részekre, 's fŐkép.cn aZ emlőkre, vagy a' nemző-részekre munkálkodik ; az elmulasztatott szoptatás v a' hastlak Vagy az
emlőknek felette való ÖSzvesZorítatások; a' hasra történt
erőszak: a' viszszamaradt méhlepénynek rothadása; a'
tisztátalan levegő ; a'külső levegőnek, tulajdon : járvány
alkotása p., melly miatt némelly esztendőkben 'gyakran
•fordul -elő a' gyermekágy- hideglelés „ a' midőn nem
ritkán tulajdon ragadvány is fejlődik k i , melly 'által r a gadóvá válik a' nyavalya.
. ;
505. $.

Minden tekintetből a' legfontosabb, és legveszedelmesebb nyavalyák közül való a' gyermekágy - hideglelés ; mert tsekélyebb gradusaí i s , ha egyedül a' természetre hiznttatnak, tsak szerentsétlenül végződhetnek;
egyedül a' korán való alkalmatos orvoslás által; és a'
szerentsés környülállások menthetik toêg a' beteget a ' .
haláltól.
_
Annál veszedelmesebb ezen nyavalya , mennél állandóbban ipnnkálkodnak az ártalmas befolyások (p. o. az '
ispotályokban kifejlődött ragadvány) ; mennél több nemesebb orgánumok szenvednek egyszerre ; mennél gyengébb
volt rúár az előtt aVbeleg ; V mennél kevésbé alkalmatos-volt az eddig használt orvoslás , akár tudatlanságból,
akár gondatlanságból,
A1 különös jelenségekre tekintvén , rosz vagy legalább kétséges az Előremondás, ha a' hideglelésnek charactere ideges, vagy rothasztó ; ha az érverés szapora,
kitsiny , és igen változó; ha az ábrázatom a' félelem, és.
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egyedül a' korán való alkalmatos orvoslás által; és a'
szerentsés környülállások menthetik toêg a' beteget a ' .
haláltól.
_
Annál veszedelmesebb ezen nyavalya , mennél állandóbban ipnnkálkodnak az ártalmas befolyások (p. o. az '
ispotályokban kifejlődött ragadvány) ; mennél több nemesebb orgánumok szenvednek egyszerre ; mennél gyengébb
volt rúár az előtt aVbeleg ; V mennél kevésbé alkalmatos-volt az eddig használt orvoslás , akár tudatlanságból,
akár gondatlanságból,
A1 különös jelenségekre tekintvén , rosz vagy legalább kétséges az Előremondás, ha a' hideglelésnek charactere ideges, vagy rothasztó ; ha az érverés szapora,
kitsiny , és igen változó; ha az ábrázatom a' félelem, és.
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ijedtség látszató ; ha felette nagy a' hasnak érzékenysége,
és fájása; ha nyilván való a! has' daganalja , 's, feszes?
sége, és hasmenés van jelen; ha okádás által zöldes matéria üresítetik ki ; ha tsuklás , ájulások, állandó szorongattatások vannak jelen ; ha hirtelen tsüggednek az erők;
.ha a' végek hidegek, Y ha a' heteg' tudta nélkül kiüresítések történnek. A' nyavalyának lefolyásában megjelenő
fultömirígy-gyúladás kétségei kimenetelt okoz.
. ;; .
Jó kimenetelét várhatni ezen nyavalyának, ha k i sebbedik lassankint a' hasnak'fájása, feszessége,
da?'
ganatja; ha az érverés tsekélyebh, és lassúahb; lia elenyészik n'főnele kábnltsága, és a' félrebeszélés ; ha derültebb a1 beteg' Ábrázatja ; ' h a könnyebbülést okoz a' hasmenés; ha a' gyermekágyfolyás meg nem akadt, elnyomattalásának esetéhen pedig ha megjelenik, 's egyszersmind az emlők téjjel megtelnek; 's ha közönséges páraforma izzadás jelenik meg.
1

506.

§.

-' Ezen veszedelmes nyavalyának elkerülése végett,
mind a' terhesség, mind a' szülés, mind pedig a' gyermekágy' ideje alatt távul tartassanak az arra elrendelő,
vagy indító okokúl szolgálható befolyások,, a' mi az érzékenyebb , és izgalliatóbb személyekre nézve !s akkor
főképen sürgető,' midőn a' nyavalya epidemice.uralkodik , vagy tsak gyakrabban fordul elő. Minél fogva a'
terhesekre nézve szükségesek a'könnyen emészthető ételek , italul pedig a' tiszta víz ; hasznosak továbbá a'
testnek mértékletes mozgásai,, a' tisztalevegő, és a' léleknek, fel vi dámít.ás a ; orvosságok szükség nélkül soha se
használtassanak ; a' székrekedések' vagy vértorlódások'
esetében klisztirek vagy gyenge hashajtók használtatnak,
's ha még ezek után is eltart a' főfájás, 's azábrázatnak
melegsége', és pirossága, az aszszonyi személy pedig
izmos , és bővérű : mértékletes érvágás szükséges ; a' gyen-
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gébbebnek tápláló, és könnyen emészthető eledeleket,
ilnlúl pedig bort is lebet tsekély mértékben engedni.—
A'..szülés' idejében sem a'magzatnak, sem a- méhlepénynek kifejlése ne siettessék, - a' bábáskodó' segedelmével
pedig annál kevésbé mozdítassék elő. — A' gyermekágyas, ha különös akadály nintsen jelen, maga szoptassa
gyermekét; ellenkező esetben a" téjnekaz emlőkben való
öszvpgyűlése •• gyenge , táplálás által 'kexüíltessék el; a'
meghütés' elkerülése"végett a' szoba' melegségének m é r séklete egyarfinyos legyen; a'ruhák , ós ágybeliek vigyázallanúl meg ne változtassanak ; szoptatás közben a'
Iselsek'meg nehűtessenek ; a' gyermekágyas'hasa erősen
öszve ne szoi'ítassék ; a' test és a' lélek nyugodalomban
legyen ; 's ezen okból eltiliassanak az alkalmatlan látogatások ; a'.levegő, tisztaságának fenlartása végett, (főképen "ha még jelen van a* gyermekágyfolyás), többször
megújitassuk ; a' székrekedés' esetében klisztirek , vagy
gyenge hashajtók alkalmaztassanak.
507. §•

A' kifejlődött gyermekágy-hideglelés' orvoslását
az okok' minéműségéhez 'a a' hideglelés' cliaracteréhez
alkalmaztatjuk.
Ha mind a' nyavalya' okai, mind annak jelenségei
a' gyúlásztó charactert bélyegezik, az. uralkodó epidémiának tulajdonságához , 's a' nyavalyának gradusához
képest közönségesen elégséges az érvágás, melly a' piótzáknak a' hasra való alkalmaztatások előtt tétetik; a'
kiüresítendő vérnek mennyisége, 's a' vérkíüresítésnek
megújítása a' környülállásoktól függ. .Ezen "kivűl gyúladás ellen való "orvosságok hasznúllulnak , a' salétrom
ritkábban, gyakrabban pedig, és hasznosabban a' zilizből vagy árpából készült lágyító' főzetek, 's a' mondola fejetek ; hasonló tzélból jeles a' Caloniela, mellyhől,
hogy egyszersmind a' szélcklüi-esítés előmozdítassék, min-
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den második órában 2 grdn adatik Magnesiával,
mind
addig, míg egy két székkiüresít ós nem következik; a'
hasra, lágyító párlatok * kásák ( a ' meghűlés' elkerülése
végett iiagy vígyázással) alkalmaztatnak. A' gyóladás
ellen való eledelekén, és italokon kivid, a* test, és a'
lélek nyugodalomban legyen. Midőn ezeket használjuk,
jól emlékezzünk, hogy ezen nyavalyában a' gyúlasztó
characterű hideglelés az idegés charnclerre felette hajlandó.
Ha ideges characterű a' nyavalya, legfeljebb tsak
kezdetében alkalmaztatnak a' piótzák, belsőképen a' Calomela, a4 szélfü,
az orvosi gyökünké, az ángjalgyökér használtatnak *, külsőképen pedig a! lágymeleg
íerdők, a1 hólyaghúzók, a4 mustárkovászok, a' hasra
vagy a4 lábikrákra tétetnek; jeles hasznúnk a4 tzombok'
belső felületére tett mus tarkó Vészek , és az ezekkel okoz?
tátott sebnek valamelly izgató kenet által genyedésbe
való hozattál,ása', tnellyet a' nyavalya' megválásáig feh
kell lartani, Fotilosabb esetekben a' Calomëlcl, Pézsmával, kámforöat , továbbá a4 hasra alkalmaztatott
illatos párolgntásók , és a4 repülő ír szükségesek.
A'rothasztó characterrel'járó gyertnekágy - hideglelésben az ásványi savak, és a 4 .többi rothadás ellen valók, külsőképen pedig inustárkovászok, a4 testnek illatos etzettel .való mosása , illatos párlatok * izgató klisztirek , Kínából,
iöéjgj/a-héjból készült, és feleresztett kénsavval vegyített főzetekkeí Való befetskendczcsck
alkalmaztatnak. »
508.
4

4

§.

Ha a nyavalya a béltsa tornában lévő tisztát alanságokból származik -, 4s ha a4 gyúlasztó állapotot féljűl hnI ladván a4 gastricus állapot, a4 tisztátalanságok felfelé igyekeznek í hánytató adatik,. nevezetesen hánytató
gyökér,
vagy hánytató borkő, midőn nintsen jelen különös hajlandósága' hasmenésre; máskor gyenge hashajtók adatnak,
ó. m, a' Manna, a' Bétsi hashajtó víz , klisztirek 's a' t.
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Sokszor rnár három, vagy négy székkiüresítések után is
tökélletesen végbe vitetik a' gyógyítás. Könnyen értetik,
hogy itt a' nyavalyának gyúlasztó , ideges , vagy rothasztó
characterére való "tekintet, is szükséges.
509. §.

A' gyermekágy-folyás', és a' téj-elválasztds' elnyomat tatása némellykor nem jelensége , hanem oka a' nyavalyának. Illyenkor a' gyermekágy-folyás'' helyre állítása végett (a' mi itt a' fő Jelentést teszi) .befetskendezések
.használtatnak 'bürök -fűből készített lágyító {Őzetekkel,
a' szemérem részekre lágyító párlatok - tétetnek, és hasonló klisztirek alkalmaztatnak, nem kulömben lágyító
gőzök botsátatnak a' nádra hüvelybe , továbbá lágymeleg
ferdők használtatnak, sőt nem ritkán eret 'vágunk a'
lábon, és piólzák alkalmaztatnak a' nagyobb szemérem
. ajakak körül vagy a' Lzombok' belső színére. — Ha a'
téj-elválasztásnak elnyomattatása okozta a' nyavalyát,
,annak helyre állítására az emlők melegen tartassanak,
a' tsetsemő szopás végett több izben a' tsetsekhez Lartassék ,
vagy pedig idősebb aszszonynak szopósa, vagy más alkalmatos szerek által igyekezzünk a' téj- elválasz tást helyre
hozni ;. alkalmatlanok ex-re némelly. orvosok szerint a'
kis kutyák; hxsznosok pedig a' lágyító - 's nedves pár-latok, ha vigyázva alkalmaztatnak 'a elkerűlletik a' meghűtés ;'éjlszakán állal száraz illatos füvek alkalmaztatnak , millyenek a' Zsálya, Ménta, a' fekete
gyopár
(Origanum), a' seékfii, és azon f ü s t , melly mézga-gyántás
szerekből fejlődik ki (LXX.) : némellykor a' melyre tétetett száx-az köpölyök isçhasznosak. Ha a' tejnek a' tsetsekből való tökélletes eltűnése miatt letételektől félhetni,
a' hashajtók , és mustárkovászok haszndsak , valamint a'
többi kiüresítő utaknak nyitva való tartásokra a' gyenge
izzasztó szerek is, millyenek : a' Minderer' Ülje, a' hánytató borkő tsekély adatban, 's D o v e r ' porai.
I.
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§.

A' megválásnak időszakaszában , midőn t. i. a' hideglelés, és a' hasban lévő fájdalmak lassankint kissebbednek, mind azok eltávoztassanak, mellyek a' kr. kiüresítéseket, nevezetesen a' gyermekágy-folydst, a' tejelválasztást 's az izzadást, némelly esetekben pedig a'
kásaforma székkiűresítést meggátolhatnák.
511.

Gyakran a' legalkalmatosahh orvoslásnak szorgalmatos használása után is a' lias' üregébe öntetnek a' kercsztíílizzadt nedvek, a' mit a' hasnak felpuffadásáböl,
és a' vizeknek nyilván való folydogálásokból csmerhetni
meg. lllyénkor sokszor a' piros gyüszü, a' Calumela,
a' ddrdany' készítményei belsőképen; külsőképen pedig a1 lábikrákra alkalmaztatott mustárkovászok hasznos foganatnak, — máskor meg nem ; némellykor, 's
főképen ha hirtelen történt a' kereszlíilizzadt nedvek'
kiöntődése , a' hasnak letsapolása szükséges, noha legtöbb esetekben a' nedvek' e'féle öszvegyülésének, az erők'
kimerítése, és'a' gyúladt orgánumok'megfenésedésemiatt,
lialál a' következése.

17. M Vese-gyíllaclásról.
512.

A' Vese-gyúladás (Nephritis) közönségesen tsak az
egyik vesében, 's gyakortábh a' halban, mint a' jobbikban fordul elö , és tsak egyetérzés által terjednek el a'
gyúladás' jelenségei az égyik veséből a' másikra; többször szenved itt a' vesének térimbele, paint külső takarója. «— Ezen nyavalyának fő jelenségeihez tartoznak az
álló, állandó nem ritkán reggel felé engedő, égető, szúró,
vagy tompa fájdalom a' vese' tájékában, melly felfelé
a' melyre,, vagy a' gyomorra, a' vak bélre, 's a' lépre
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terjed, és ezen orgánumoktól függő bajokat okoz , vagy
pedig lefelé szolgál a' húgy-tsalorna szerint a' vizelőhőlyagba, az aszszonyi nemben a* nádrának gömbölyű szalagaira , a' férj fiakban, a' veszszőre, vagy a' szenvedő oldalon
lévő tökbe, melly görtsüsen az ágyék gyűrűig húzatta lik,
és dagadt, sőt végre a' tzombra is, melly zsibbadt, mozdíthatatlan, szinte szélüléses, annál inkább, ha vese - vagy hó-:
lyagkövekből származik a'nyavalya ; ezen fájdalom mély
lélegzetvétel, vizeilés, székkiíiresítés, köhögés, prüszszent é s ' s a' testnek mozgásai alatt, valamint az ágynak melegsége , 's a' külső erősebb nyomás által is nagyobbodik ;
a' vesék' tájéka meleg, érzékeny, némellykor pedig dagadt, 's közönségesen a' beteg tsak a' hátán fekhetik.
Noha a? beteg szünet nélkül való ösztönözést érez a' vízellésre, még is meg van ez akadályoztatva, sőt ha mind
a ' k é t vese meg van gyúladva., akkor tökélletesen is e l v a n
nyomva a' yizellés, és a' húgy tsap (kalheter) által sem
üresíletjk ki semmi vizellet ; egyéharánt a' bajosan, égető
fájdalommal, 's némellykor a' görls miatt több ízben
félbe szakasztva kiüresített vizellet veres, lángszínü, némellykor a' jelen lévő görts miatt halavány, máskor
pedig (és sokszor) feketés*, véres, sú't- tiszta vérrel van
vegyítve. «— A' vese - gyúladásnak többi jelenségeihez,
mellyek részszerint a' közel lévő orgánumok' szenvedéséből , részszerint más orgánumokkal való egyetértésből,
részszerint pedig a' gyúladásnak nagyobb gradusából, és
a' véredények' rendszerének szenvedéséből származnak,
tartozandók : a' zöldes epe' okádása, a' felette való szorongattatás, a' görtsös köhögés, a' tsuklás, és prüszszentés, a' bélfájás, és székrekedés, a' félreheszélés, az
álmatlanság, a' görtsök , a'rángatódások,ájulasok, majd
tsekélyebb majd fontosahb hideglelés, melly a' fájdalomnak gradusához képest kemény, kitsiny , öszvéhúzolt,
sőt kihagyó,, árveréssel van öszvekötve.
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513. f.
,

A' vese-gyúladás' tartása, és lefolyása annak okai-.
hoz, éa gradusaihoz képest külömbféle. Á' sebesen járób a n , ha tsak nera rheumatica indulatú, vagy gastricus
állapottal nints öszvekötve , és ha fontos okokból származik , a' jelenségek' alább hagyásai alig vétetnek észre,
s szerentsés vagy szeren tséí.len megválása a' 3dik, 5dik
' vagy 7dik napon szokott következni, — Ha tsekélyebb
okokból származott a' n y a v a l y a , lassabban folyik le; a'
chronicus vese-gyúladás pedig hetek , hónapok, sőt esztendők. által is eltart.
514. '§.

A' gyúladásoknak közönséges külömhöztetéseikerí
kívül, mellyek ide alkalmaztathatok,, nevezetes a' seh e s é n j á r ó , és a' c h r o n 1 c u s vagy alattomos vesegyúladás , valamint az is, melly a'vesék' térembelében,
vagy azoknak takarójikban helyheztetik.
A' chronicus vese-gyúladás nem ritka betegség,"»
' ugyan azon jelenségekből csmcrteLik meg , mellyek a*
sebes lefolyásúnak tulajdonai; de azoknak tsekélységek,
és homályosságok miatt sokszor elesmerteLik's annál inkább , ha a' vizelletnek készítése az egészséges vese által
végbe vitetvén, annak kiüvesíLésében alig vóletik észre
' valamelly rendetlenség.
A' vesék' takarójibai^ helyheztctett, vagy is azoknak felületes gyúladása. a' hashártyu-gyúladással öszvekötve fordúl elő. Ez a' vesék' térimbeli gyúladásától
abban knlömbözik , hogy itt a' fájdalom a' külső megille'tésre nagyobbodik, a' vesék' tájéka igen érzékeny,
meleg, és némellykor kopogó ; olt pedig inkábba' vizellet-kiüresítés van megakadályoztatva vagy elnyomva, a'
vizellet minémüségére nézve, meg van változva, 's egyetérzésből szenvednek a' húgy-tsatornák, a' tökök, 's a'
lzombok.

1
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• 515.

f.

Ha E g ész s ègg elvégződik ezen nyavalya, a' fó
jelenségek' kissebbedésévelkr. kiüresítések jelennek meg,
nevezetesen közönséges egyardnyos páraforma izzadás;
barna, stírü, és genyforma bő salakot formáló vizelletnek kiüresítése, melly lassankint tisztább lesz's az egészséges emberéhez közelít. Áz Önkint megjelenő aranyér-,
és nádra-vérfolyás is előmozdítja a' gyúladásnak eloszlatását.
A' vese-gyúladásnak beteges kimeneteleihez számláltatnak 1. A' G e n y e d és , melly közönségesen következik, ha 7 , Vagy legfeljebb 14 nap liiulva a' gyúladásnak eloszlatása nem történik. Jelenségei: a' fontos
fájdalomnak enyhülése után valamelly súlynak., vagy
kopogásnak viszszamaradó érzése a' vese' tájékában , melly
a'testnek mozgásai, és liajlása által nagyobbodik; állandó szorongaLtalds ; a' beteg oldalon való tzombnak
zsibbadasa ; hidegleléses mozgások borzadozússal ; a' vizellésbeli akadályok; a' genynek vizellettel való kiüresítése, melly jelenség némellykor az élőbbén iekkel egyszerre , sokszor pedig későbben jelenik meg. De jól még
kellkülömböztetni a' valóságos genynek a' vizellettel Való
kiüresítését a' genyforma salaktól, melly valamint más
belső orgánumoknak., úgy gyakran a' vese-gyúl'adásban
is az eloszlatás' időszakaszában, és az első.utakban lévő
takonyból származott nyavalyákban, a' rendellen köszVényben's a ' t . vétetik észre, sokszor pedig más részekből szívattatván fel, a' vizeliet által üresítetik ki.
Minél fogva az éppen említett jelekre Való íigyelmezésen
kivűl tudni kell, hogy a' vesék' fekélyeiből származott
geny vérrel van keverve, és a' vizellettel olly tökélletesen van vegyítve, hogy a' vizeliet a' salak' formáitatása
után is zavaros', és a' kiüresített genynek egy részét
magában foglalja. A' formáltatott tályog a) sokszor bezárva marad, '» olly mértékben pusztítja a' vesék' térim-
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belét, hogy a' holtakban hontzolás által a' vese helyeit
nem ritkán tályog találtatik, a'nélkül hogy a' beteg éltében gennyel vegyített vizelletet üresített volna ki ; ez
vese-rothadásnak neveztetik (phthisis renalis, h) A'vesék'
medentzéjében nyittatván fel a' tályog; á' geny a' vizeilettel kiüresítetik, 's az, edény' fenekére száll, és a'vi/.elletnek büdös szagot ád ; ha kiüresílése szabadon, és
folyvást történik, a' vese-rothadás a' sorvasztó hidegleléssel együtt sokszor hoszszabb időreeltávoztathatik, sőt
tneg is gyógyítaihalik a' beteg ; c) a' has' üregébe halálos
kimenetellel öntetik ki a' geny; d) öszvenővéu nemritkán a' belekkel a' vese', a' tályog azokban felfakad, és
vizelleltel 's gánéjjal üresítetik ki a' geny halálos kimenetellel. e) Gyakran az.ágyék' izmai között az ágyék'
tájékába leszállván a' geny ? sokszor tsőves fekélyek, az
ágyék-geríntzek' megfenésedése , és sorvadás támadnak, a'
midó'u a'szerentsés orvoslás ritkán lehetséges, f) A'tályog
a' mely' üregében, és a' tüdőkben a' kereszthártyán ke- '
resztül fakad f e l , melly állapot gyógyíthatatlan, g) Gyakran a' gerintzoszlopnak egyik vagy másik oldalán kifelé
folydogáló daganat mutatja magát, melly felfakadván,a'
•gennyel együtt kövek is üresítetnek ki. Meg-kell jegyezni,
hogy sokszor felette nehéz a' vesék' genyedését rnegesmerni, főképen ha egyszersmind más orgánumok'pusztításai is vannak jelen. —. <i. A' k e m é n y e d é s, melly
ritkább kimenetele a' vese-gyúladásnak , és közönségesen
tsak annak chronicus lefolyása után vétetik észre. Ezt
gyanítjuk, ha az eloszlatás' ideje'után, a' genyedésnek
jelei nélkül a' vese' tájékában a' megilletésre észrevehető, de nem. fájdalmas keménység marad viszsza,
melly valamelly súlynak érzésével van öszvekötve; ba
egyszersmind tsekély mértékben üresítetik ki a' vizeltet;
ha a" szenvedő oldalon lévő láb zsibbadt, dagadt, és szinle
szélütésed, — végre pedig vízi betegség, vagy elszáradás
következik ntánna. Ritka a* koniényedésm'k rákfencs
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fekélyekbe való á l t a l m e n e t e l e . 3 . À' V e s e - k ö v e k '
formáltatása. .
A' I I a l á 1 háromféleképen történhetik, a) A' vizellet kiüresítésének tökélletes elnyomatta'tásából kifejtődő
gonosz indulatú hideglelés áltál, mellynek. lefolyásában
letételek történvén, főképen az agyra, gutaütés által 'ha
meg a' beteg ; a' felbontzolt főnek üregében húgy szag
vagyon, b) Fene által , mellyet a' legnagyobb gradusra
jutott fájdalmaknak hirtelen való megszűnésén kivül, különösen bélyegezik a' fekete, és büdös vizellet, a' vizeilésre , ' és székkiürésítésre való többszöri de foganatlan
ösztönözés, vagy pedig a' beteg' tudta 's akaratja nélkül
történt vizeilés, és székkiüresztés 'sa' t. c) A' gyúladásnak előszámlált beteges kimenetelei, valamint á' gyúlasztó characterű hideglelésnek idegesre, vagy rothasztóra
változása által,
516. §,

Ritka nyavalya a' vese-gyúladás, H a j 1 à n d ó k arra
a' vén, és]a' rendetlen köszvényhen szenvedő emberek,
valamint azok is, a' kik, vese-kövektől sanyargattatnak,
sokat ülnek, aranyérben szenvednek, Y a ' Vénussalviszszaélnek. I n d i t ó o k a i h o z számláltatnak • a' vesékre
egyenesen beható eröszakok, és ártalmak, ú. m. esések,
ütések, zúzások; az ágyék-izmtíknak szerfelett való megerőltetések , nehéz súlyoknak a' háton való vívések által ;
az állandó hanyatt fekvés, p. o. a' tzomb tsont eltörése'
esetében ; a' vese-kövek , főképen ha kotsizás, szaladás,
tántzolás 's a ' t . által mozgattatnak; azéle3 vizellet hajtó
szerekkel, nevezetesen a' körös bogarakkal való viszszaélés; a' vese-giliszták; különösen a' vesék' tájékára ható
meghűlés; a' b o r r a l ' s egyéb szeszes 's még ki nem forrott italokkal való viszszaélés; a' vesék' organicushibáji,
ú. m. tályogok , kemény, mirigyek ; a' közel lévő orgánumok' gyúladása, az agyékgerintz-fene ; a1 vizellet-kiiircsitesnek göi'ts által hoszszabb ideig való viszszalartása;
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az aranyér-, a*hónapszám-folyásnak-,.a* bőrkiütéseknek
's a* köszvénynek elnyomaltatása , 's az innen származott
letételek a' vesékre.
- 517.

A' vese-gyúladás, veszedelmes kimenetelei miatt
mindég igen fontos nyavalya, azomban lia nem ftigg
súllyos, és el nem hárítható okoktól, az annak idejében
használt nyomos orvoslás állal meggyógyítathatik.
Felette veszedelmes, sőt gyógyíthatatlan, vagy legalább a' yiszszaesésekre hajlandó azon vese-gyúladás;
mellyel a' vese-kövek, kemény mirigyek, és genyedések. okoznak, mivel ezen okokat nem lehet elhárítani.
Míg a' vizellés bővebben , és akadály nélkül nem
történik , addig nem lehet a' jobbulást bizonnyal jövendölniFia a' gyúladás' fő jelenségei, nevezetesen a' fájdalom , és a' hideglelés, az alkalmatos orvoslásnak használása , vagy elmulasztása után 7 vagy 14 napnál tovább
eltartanak, és semmi 'kr. kiüresítések sem jelennek meg,
's lia a' fájdalom tompává válik, a' genyedés' kezdetét
lehet gyanítani.
,
Rósz jelek ezen nyavalyában: az állandó okádás,
és tsuklás , a' fontos , és alább nem hagyó fájdalmak, a!
félrebeszélés, 'a' vizellésnek tökélletes elnyomaltatása , az
álmosság , a' rángatódások, az ájulások, 's a' tagok' Hidegségé.
Á-vese-gyúladás Után viszszamaradott 's öszveállott
vér sokszor mag gyanánt szolgál a' vese-kövek' formáitatására.
.'
.
' 518.

Ezen nyavalyának o r v o s l á s á b a n , figyelmezvén
annak gradusára, és indító okaira , a' vérkiüresítések,
's nevezetesen az érvágások, a' helybeli vérkiüresítések
piótzák által, 's ezeken kívül belsőképen a' lágyító
nyálkás vegyítelek"; külsőképen pedig a' vesék' tájékára.

:
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alkalmaztatott kásák, (LT.) olajjal készült klisztirek, a'
vesék' tájékába dörgölt lágyító kenetek , kámforral's higanyos kenettel öszvekötve, a' lágyító f e r d ő k , a ' f ő szerek
közül valók. —• Mindazonáltal egyszersmind a' vese-gyúladásnak okaira is tekintvén, tudni k e l l , hogy a' vesekövekből származott gyúladás ellen, a' szükséges vérkiüresítések után jelesek a' görts ellen való szerek, il. m .
az olajok, a' nyúlták,,az Opium, a' lágyító
klisztirekr
's a' lágymeleg ferdők ; lia a' vizellést előmozdító éles
szerek, ú. in. a' körös bogarak 's a ' t . szolgáltak indító
okúi, hasznosak a'móndóla fejetek opiummal, és kámforral (LXXI.) ; a' vesék' megsérLéséből szánnazott gyúladás
ellen a' hideg párlatok sikeres foganatúak ; a' meghűtés'
esetében a' bőr' kigőzölgését előmozdító szerek, nevezetesen Minderer' lélje alkalmatosak; az elnyomattatott
havitisztulásban, és aranyér-folyásban a' piótzák a' tzombok' belső színére, vagy a' végbél körűi alkalmaztatnak;
a' köszvény' elnyomattatásának esetében pedig annak
előbbi helyére való viszszahozattaLdsa szükséges.
•

•

.

519.

Tudni kell különösen, hogy l . ezen gyúladásban árártalmasak a' közép sók, a' Salétrom,
a' savak, 's áltáljában mind azok, mellyek a' vizelletnek bővebb elválasztására , mívelnek ; 2. hogy a' hideglelésnek ' ideges
characterre való változásakor el kell kerülni a' körös
bogár flastromöt, 's helyette mustárkovászt, vagy zúzott tormát kell a' bőrre'alkalmaztatni ; 3. hogy az
életrendre nézve kerülje a' beteg a' meleg ágyat, viaszkos tafotán vagy viaszkos vásznon feküdjek, 's: több
izbeu felüljön, —ételei ne legyenek nehezen emészthet ő k , se szeleket készítők, többször igyék ugyan, de
mindég tsak keveset, 's inkább "híves mind meleg italt ;
4. hogy a' jelbeli okádás, mivel a' gyúladáslól f ü g g ,
ennek eloszlatása után ugyan legbizonyosabban elenyé-
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'

s z i k , mindazonáltal fetolvasztalottgiáswMji ivása ,..és 'aálep
nyálka által is mérsékcltethctik. ,
520.$.

,

A' l á b a d o z á s n a k előmozdítására minden ártalmas befolyások szorgalmatosan eltávoztassanak, 's a'
vizeilés' útjaiban viszszamaradó gyengeség elmellőzése végett kuhojtza levelek ( fólia uvae ursi ) használtassan a k , fó'zet vagy por f o r m á b a n , naponkint háromszor-'
15—20 grdn.
•
. 521.$.'

Ha genyedésseí végződik a' vese-gyúladás, 's kifelé
formáltatik a' tályog, kásák alkalmaztatnak a' vesék'
tájékára, 's midőn a' tályog meg van érlelve , felnyittat i k , ' s a' közönséges sehorvosi regulák szerint orvosoltatik; ha kövek vannak jelen, a* tsőves fekélyek' elkerülése végett azok szorgalmatosan eltávoztassanak. .Kiélömben, ha a' genyedésnek kezdetéhen még gyúladás van
jelen, 's a' jelbeli hideglelés is fontos , akkor hasznos az
antiphlogisticus orvosló mód mértékletes kiterjedésben,
a' nyálkás fejetek , a' téj savó , 's a'Szelteri víz ; későbben pedig, ha tsíiggednek az e r ő k , és sorvasztó állapot
fejtődik k-i, erősítők ú. m. az IzlancUai zuzmó , a- Kih a 'a e'íélék rendeltetnek, melly tzélva dítsértetik a'
mész víz is téj jel. Ha a' gyúladásnak már semmi jelei nintsenek jelen, a' heilsam szereket próbálgatjuk vigyázattal,millyenek a' perui balsam 's a' t. mellyek ellenkező
esetben ártalmasak lennének.
A' keményedés ellen ninlsenek foganatos szerek; a'
rákfenés fekélyek' elkerülése Végett az ártalmas ösztönök távul tartassanak , és nyálkás szerek 's eledelek
használtassanak.
•• '
'\
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18. A3 Vizellőhólyag - gyúladásról.
522. j.
A' Vizellőhólyag-gyúladásnak (Cystitis) jelenségei
általánosan e' következendők : A'szemérem tsontok' izűlése felett, és a' közép húsban állandó, égető vagy szúró fájdalmakat érez a' beteg, mellyek a' vizellőhólyag'
tájékának megilletésére , a' vizeliésre való ösztönre, 's a'
testnek akár miféle mozgásaira nagyobbodnak, sőt sokszór az egész hasra, a5 vizellő tsőre, a'tökökre-, a'tzom-,
bokra, és lábakra elterjednek ; a' középhúsban, és a'
szemérem tsontok felett szinetlen daganat vétetik észre,
melly némellykor nagyobbodván a' köldök felé emelkedik, 's tsak nem a' has' üregét elfoglalja; a' szenvedő
Organum' munkája rendetlen , 's a' vizelletnek kiüresxtése, vagy tökélletesen elvan nyomva, vagy pedig bajos,
fájdalmas, tseppénkint vitetik végbe, 's a' vizellet-kiüresítésre szüntelen való késztetéssel van öszvekötve, —
ezen'jelenség állandó, 's nem olly engedő vagy félbehagyó , mint az a' hólyag-gör tsben szokott lenni ; ,a' Vizellet
láng színű, veres, vagy szinte vérrel van keverve, sőt
némellykor valóban foglaltatik is benne vér, melly kevés
idő múlva letétetik az edény' fenekére ; a' hideglelés itt
nem hibázik, közönségesen gyúlasztó characterű, és kemény -'s feszes érveréssel külümbözteti magát. A' vizellőhólyagnak a' has' orgánumaival, a' tökökkel, 's a' vizellő tsővel való egyetérzésből származott egyéb jelenségekhez tartoznak: az egész hasnak érzékenysége, a'
székrekedés, a' szorongattatás, a' hasnak nagy melegsége , az okádásra való ingerlés, a' valóságos okádás, a'
tsuklás, a' nagy szomjúság, a' férjfiakban nem ritkán a'
veszszőnek meredtsége, a' makknak feszítő fájása, némellykor rángatódások, ájxxlások, félrebeszélés , a' végek'
hidegsége 's a' t.
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523.
Ezen jelenségek öszveségesen akkor vétetnek észre',
midőn a'gyúladás nagy gradusban van jelen , 's a' vizellőhólyagnak egész kiterjedését elfoglalja. Ez azomban,. 's
főképen a' nyavalya' kezdetében ritka eset, sőt közönségesen a'vizellő-hólyagnak egyik vagy másik részére van
határozva a' gyiíladás, 's helyhez te lésének ezen külömbségé'hez képest külömbfélék a' beteges jelenségek. Nevezetesen a) ha a' vizellőhólyag' nyakán vau a' gyúladás,
akkor a''középhúsbau fájdalom, és daganat vétetik észre,
a' vizellet' kiiiresítése bajos, a' vizellőhólyag dagadt, 's
a' húgytsáp alkalmaztatása lehetetlen, vagy tsak'irtóztató fajdalmakkal vitetik végbe, b) A' vizellőhólyag*
egyik vagy mdsik oldalának gyúladásában a' liúgynak a'
húgyLsatornákból a' liólyagba való iiresítése meggátoltatv á n , semmi vizellet sem üresíletik ki ? 's a' szemérem
tsontok felett semmi daganat se vétetik észre, a' fájdalom a' lnígytsaiorndk' folyamatja szerint elterjed, 's némellykor a' tzombok' elzsibbadása, és eltompulása* is
jelen Van. c) A' hólyag' elöl lévő részének gyúladásában,
annak tájéka fájdalmas , feszes , meleg, és igen érzékeny,
d) Ha a' hátulsó részen van a' gyúladás, a' féi-jfialsban
tsomók a' végbélben , székrekedés , székre való erőltetés,
az aszszonyokban pedig a' núdra-gyúladásnak jelei vannak jelen, e) A'hólyag' fenekének gyiUadásátkúlöniböztetia' vizellésre való állandó ingerlés, mellyet az öszvegyűlt vizelletnek legtsekélyebb mennyisége is okoz, és
nagyobbít, —• 's a' vizellőhólyagnak fájdalommal'történt öszveliúzat tatása,
524- {•

Ezen nyavalya némellykor s„ebesen fejlődik ki, és
sebesen is folyik le, főképen midőn a' vizellet-kiüresítés
tökélletesen el vau nyomva, a'.midőn már a' 3dik napon is megválik a' nyavalya; máskor hoszszabh ideig
tartó eló'posták után 7 vagy u d i k napra terjed, a* mi
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egyszersmind a' jelenségek' kissebb vagy nagyobb gradusa tói függ. Vannak chronicus vizellőhólyag-gyúladások
ís, mellyeknek nem meghatározott a' tartások,
525. §.

•

A' vizellőhólyag' gyúladásának külömbözésére nézve
vagyon helybeli, és távúi való okokból származó, —
gyúlásztó, ideges , vagy rothasztó characterü hidegleléssel
járó — phlegmonosa, katarrhalis, rheumatica indulatú,
—• sebes, és chronicus lefolyású gyúladás. A' c h r o n i c u s lefolyású hólyag-gyúladás a'benne lévő fekélyeket, keményedéseket, vagy egyéb organicus hibákat követi; majd pedig tsak a' takony hártyának katarrhalis
gyúladásában helyheztetik, 's tompa 'fájdalom , takonyfolyás, nehéz vizeilés , és sebes lefolyású gyúladásokra
való hajlandóság által kiüömbözteli magát ; öszvekötve,
az aranyeres, és köszvényes nyavalyával, vagy a' hólyag-kövekkel, gyakran fórdúl elő. Erre a'vén emberek
különösen .hajlandók.
526.

Ha az annak idejében használt alkalmatos orvoslás által
a' hólyag-gyúladásnak el o s z l a - t ás a . következik, a'
beteges jelenségek lassankint kissebbednek, és a' kr. izzadáson kivűl fehéres, genyforma 's némellykor igen
nyúlós salabot .formáló bő vizellet üitósítetik ki ; sokszor
az aranyérfolyásnak vagy havitisztulásnnk megjelenésével történik a' nyavalyának szerentsés megválása , midőn
t. i, azoknak elnyomattatásokból származott a' gyúladás;1»'
köszvénynek letételéből származott gyúladás után a' köszvényes fájdalom valamelly tagban krisisképen jelenik meg.
Gyakran, beteges kimenetelei is vannak ezen gyúla-dásnak, nevezetesen 1. a' G e n y e d é s , melly nem ritka,
's azokhoz hasonló jelenségeken kívül, mellyek magát, a*
gyúladást bélyegezik, ú, m, főképen a' bajos vizelléscn,
Y a' vizellőhófyagban lévő szinte rágó fájdalmon kívül,
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egyszersmind sorvasztó hideglelés is van jelen, és a'
korpa forma vizellet Lel (a' miből--a' régiek a' vizellciliélyagban rüiiet gyanítottak) geny üresítetik k i , melly az
edénynek fenekére í-agad, 's szívós, és nehéz.'A'geny itt
külömbféle űtakat készít magának, vagy a) a' hashártyán
keresztül a' lias' üregéhen fakad meg a' tályog 's egyszersmind a' has' üregéhe jutván a' h ú g y , hashártya»
gyűladást okoz, vagy b) a' végbélbe, üresífetvén ki a'
geny , a' vizellet a' végbélen, vagy a' ganéj a' vizellő
hólyagon , vagy tsőn megy ki ; vagy továbbá c) a' nádrába
iiresíteLvén a' geny, a' nádra hüvelyből húgy szagú,nedvesség folyik ki ; vagy d) a' középhúson formáltatván'"
a' tályog, tsőves fekélyek készítetnek, főképen ha a'
hólyag' nyaka volt gyúladva ; vagy végre e) a' medenizébe üresítetvén a' geny, vagy újonnan okoztatott gyúladás , vagy pedig sorvadás által halál következik.
j,
K e m é n y e d é s , melly legközenségesehben a' hólyag'
nyakán támad, 's a' többszöri, és chronions gyúladásnak
a' következése. Jelenségei ; a' közép hús körül való kellemetlen súlynak érzése ; a' vizellőhólyag' nyakának
megkeményedése , a' mit a' végbélen, és nádrahűvelyen való vizsgálás által,lehet észre venni, némellykor
pedig a' vizellőhólyag' tájékában is tapasztalhatni ; a'
hólyag' munkájának kiterjedéséhez, helyéhez, és fontossá'gilhoz képest külömbféle akadályjai, nevezetesen a' vizelletnek viszszatartása-, vagy a' beteg tudta nélkül való kiüresítése. Némellykor gyógyíthatatlan rákfenévé változik az iliyen keményedés, a'mi tsak akkor történik, midőn egyszersmind a' nádra is szenved rákfenében. — 3«
Ö s z v e n ö v é s e k a' közel lévő orgánumokkal, a' nádrával, a' végbéllel 's a' t. főkgpen ha a' vizellőhólyaghak külső
felületén volt' a' gyúladás, melly ekböl a'vizellésnek külömbféle akadályjai származnak. — 4. A' v i z e 11 ő h ól y a g k ö v é k , mellyek a' keresztül izzadott, cs megkérné
nyedett lympliából,'s az öszvegyült takonyból származnak-
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A' H a l á 1 következik a) fene állal > midőn a' gyúladás legnagyobb gradusát elérvén , a' fájdalmak hirtelen
engednek, 's a' fenének jelei kifejlődnek.,, mellyek sokszor nehezebben esmertetnek meg, ha a'hólyagnaktsak
valamely tsekély pontja megyen fenébe á l t a l , ' s nagyobb
része gyúladva marad ; illyen kor kilyukasodik a' hólyag;
•— V.agy b) az erőknek hirtelen Való kiruerítetések által,
mint p. o. a' vénekben ; vagy továbbá c) a' vizelletnek
tükélletes elnyomatlatása által, midőn feletteképen kitágítatván.a' vizellőhólyag ez szélütés gyanán t elgyengül
's megreped, vagy végtére d) dz említett nyavalyák által.
527. J .

.

A' vizellőliólyag-gyúladásra alkalmatosságot nyújt a"
magosabb életkor, a' vizelletnek hoszszabb ideig való
viszszatartása .( p. o, az i d e g - , és rothasztó hideglelésekben), a' terhes nádrának nyomása, az ondófolyás,
a' vizellőhólyag-görts, az aranyér Y a-t. AJ fiatalabbak*
ban , közép kordákban, 's az aszszonyokban ritkábban
fordúl elő. :
' I n d í t ó - o k a i : a' hólyagra m e c h a n i c e , és e íi e,m i 0 e munkálkodó ingerek, ú. m. a' hegyes vagy szegletes
hólyag-kövek, az alkalmazta tott hágytsapnak a' hólyagbán
maradt része, ennek nyomattatása, zűzattalása , megrendítése, az ütések, 's más egyéb külső's főképen a'liúgygyal teljes vizellö hólyagra ható erőszakok, a' húgylsapnak vigyázatlan alkalmaztatása, az ondófolyás alattvaló
éles hefetskendezések, a' kő-metszés , a' hólyűg*szúrás,
a' nehéz szülés, a'" medentze' tsontjainak t ö r é s e k a ' terhes nádrának nyomása, a' vesékhői a' hólyagba jutott
's megkeményedett geny. —- A' közel lévő orgánumokn a k , ú./m. a'maghólyagotskáknak, a' húgytsatornának,
a' vizellö tsőnek gyúladása ; a' medentze' tsontjainak
megfenésedések, az aranyérfolyásnak, a' havi-tisztulásnak , a' fehér - 's a' gyermekágy-folyásnak, a' rühnek ,
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és más egyéb bőr-nyavalyáknak, a" köszvénynek elnyomattatásából származott letételek a' vizellőhólyagra{ a'
meghűtés, főképen lia a' vizellőhólyag' tájékára bat, az
éles vizellot-lmj ló szerekkel való viszszaélés, a' vizelletnek tulajdon vegyülése, melly beteges ösztön gyanánt
munkálkodik a' hólyagra p. o. a' vén embereknél ; 's
a' vizelletnek lioszszabb ideig való viszszatartása.
528. §;

•

Ezen nyavalya k özönségesen veszedelmes, mert nagyobb gradusában a' vizellőhólyag' erőszakos kiterjedése
miatt .könnyen megreped, vagy pedig a' nyavalya, hamar által megyén fenébe.
Kedvetlen az előremondás , ha az indító okok nehezen vagy éppen nem távoztathatnak el, mint p. o. a'
hólyag - kövek , a' tsöben 's a' düllinirígyben (prostata)
lévő, organicus hibák.
Könnyebben gyógyítatik meg a' gyúlasztó, mint
az ideges , vagy rothasztó cliaracterü hidegleléssel járó
hólyag-gyúladás.
,
A' meghűlésből származo tt hótyag - gyúladás nem
igen veszedelmes; veszedelmesebb az, melly az aranyérfolyásnak, vagy a' köszvénynek, elnyomattatásábó'lszármazik; legveszedelmesebb pedig az , melly a' vese-kövek' következése.
;
A' szereutsésen kiállóit- hólyag, gyúladás után a'viszszaesésre való hajlandóság, 's a' vizellésbeli rendetlenségek hoszszabh ideig viszszainaradnak. — Gyakran talpköve ezen nyavalya a' liólyag-kövek' kifejlődésének.,.,
529. § .

"

'

A' hólyag-gyúladásnak o r v o s l á s á b a n a' közönséges , 's különösen azon regulákát kell kövelni., mellyek
a' vese-gyúladásra. nézve említettek. Minél fogva, an-,
liak gradusáboz, characteréhez , és egyéb módosításaihoz
gépest , a' közönséges vérkiür esi léseken kivűl nadályok

t
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alkalmaztatnak a' gyúladásnak helyheztetóse szerint a*
szemérem tsontok f e l e t t , a'középhús k ö r ű i , belsőképen
lágyító olajos vegyítetek adatnak Belènd, vonattal ; a'
székkiúresítés klisztírekkel mozdítatik elő ; külsőképen
pedig a' lágyító kásák, ferdők , V a ' lágyító, és olvasztó
kenetek' bedörgölései hasznosak.
Különös figyelmetességet kíván itt a' vizelletn'ek
tökélletes viszszatartása , mellyet, h a a' gyúladás N ellen
való szerek, 's nevezetesen a' vérkiüresítésekuián azonnal el nem h á r í t a t i k , húgytsappal kell kiüresíteni ; ha
pedig a' gyiíladásnak a' hólyag' nyakán való létele vagy
más okok miatt a' húgytsapot nem alkalmaztathatni; a'
hólyag-szúrás szükséges.
.

.A' Katari-húsról.
530.

§.

Katarrhus (Catarrhus) alatt a' takonyhártyának azon
beteges állapotját é r t j ü k , melly izgató, vagy gyúladáshoz közelgető állapotban helyheztetvén, a' takonynak
mind m e n n y i - mind minéműségére nézve való rendetlen
elválasztásával vari öszvekötve.
.
<
J e g y z é s i Világos, hogy küliimbözik a' katarrhus a' katarrhalis gyíjladástól, mellynek tulajdonságait közönségesen
(261. ?.) előadtuk, nemeit pedig az égyes takony - hártyákkal "bíró orgánumok' gyúladúsairól való tanításban
említettük.

.'. SS1- §• .
Ámbátor a' katarrhus alatt szélesebb értelemben valamelly takon'yhártyának izgató állapotját, 's a'rendellen minémüségű takonynak bővebb elválasztását é r t j ü k ;
azoknak nagyobb része mindazonáltal a' senyvekhez
vagy a' folyásokhoz tartozván : szorosabb crlelemben ka- tarrhus alatt a' lehelés' útjainak 's az ezekhez tartozó
részek' takönyhártyáj inak az,on beteges , • és izgató álla«
T.
33
i ;
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potjokat értjük, melly eleinte a*, takonj? - elválasztásnak '•'
elnyomattatásával (Catarrhus si cous), azután pedig lassankint nagyobbodó elválasztásával (Catarrhus humidus),
nem külömben köhögéssel „rekedtséggel 's (közönségesen)
hidegleléssel van öszvekötve.
532; §•
A' szorosabb'értelemben vett katarrhus, külömbféle helyéhez képest külömbféle nevekel kap: így N á t h á n a k (Coryza, Catarrhus narium) neveztetik, ha az
ÓIT' üregeiben,' a' h o m l o k - 's az í k - ö b l ö k b e n , és a'
Highmor' barlangjában helyheztetik ; fielce d ts é g n e k
(Branchus , Raucedo, Catarrhus laryngeus) ha a' gőgöt
lepi meg; t u l a j d o n k è p e n v a l ó k a t a r r h u s n a k
(Gatarrhus trachealis, et branchialis , Catarrhus proprie
talis) pedig , ha a' gögsip , és ennek ágai (a'hörgők) foglaltatnak el az izgató állapottól.
533.

' .,

Minden katarrhus két időszakaszon megy keresztül.
Az egyik, a' gyúlasztó állapotnak (st. inflammationis), a'
másik pedig a' megválásnak az időszakasza (st. eriticum). Az e l s ő t a' takonyt elválasztó felületnek nyilván való gyáladós állapotjok , felemelt érzékenység, tsekély viszkető fájdalom, veresség, és a' takony elválasztásnak elnyömattatása jelelik k i ; a' m á s i k a t pedig
• az-említett helybeli jelenségek' kissebbedése, a' takony
elválasztásnak lassankint való viszszaLérése, 's ha hidegleléssel volt a' nyavalya öszvekötve, kr. izzadás, és vizellés — külömböztetik.
-

534.'$:

'

"• "

A'katarrhusnak jelenségei különösen, azon orgánumoktól, (532. §•) mellyek főképen szenvednek, és a
'takony hártyák' munkája' rendetlenségének pagyobb
Vagy tsekélyebb gradusától függnek.
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' i . Az o r r ü r e - i g ' « iatarrhasban", vagy a'Nálhábáii
• Valamelly teljességnek, fçszességnek , és terhes szárazságnak érzését tapasztalja ü' heteg az órráhan; az orr' takony hdrtydji d a g a d t a k a z orrlyukak szűkebbek, Y
kéntelen a' beteg az orrán által beszélni, lélegzetet egyedül a' szájával venni, és feltátott szájjal aludni. Az órr'.
belső hártyájának' daganatja meggátolja a' könyök' szabad: lefolyását, mellyek a', szemekben öszvegyűlvén .
. állandóan Y nagy mennyiséghen hullanak az artzan lefelé ; a' szetnekJjádjadftakVvagy veresesek ; a' szaglás, és
izlés rendetlen vágy hijjános ; a' beteg, gyakran prüsz'sze-rit; Y az orrából tsekély mennyiségű hígy éles, és
sós ízü nedvesség folyik k i , melly által annak alsó része
megveresedik, megdagad, Y viszketés, és égetés okoztatik rajta. Ezekhez járulnak a' fő felé-való-vértorlódásnak
jelenségei r a' fülzúgás, főfájás a' homlok' tájékában, Y
szédelgés, és kábultság. A' bőr igen érzékeny a' külső,
hideg ;eráftt : a' beteg'többszöri borzadáslól Y- egyszersmind ' hidegleléstől lepetl,Qtjk'; meg, melly állandó-engedő,
estve felé súlyosodé, reggel-félé pedig engedő. Némellykor az -órr' takonyhártyájának izgató állapotja a' homlok'y-,feíktsont' öbleibe, és a*'felső áltsonfoU barlangjáih.Q'is, eltérjed ; az első esetben az említet részekben lévő
fontos feszítő fájdalom ,, bfclso melegségnek, érzése, a'
szemöldökök körül valp f á j dalom , féloldalas fő fájás ,, és
bőséges: könyezés külömbözteti a' nyavalyát ; a', másikban .pedig dagadtak, és pirosak a' pofák, a' rágás alatt
fájdalmas!érzés van jelen, aßt az ínyek is veresek, és
dagadtak ; sokszor az izgató állapot a' nyelés'orgánumaira is elterjedvén, a' torokhemencter részeinek tsekély verességeken kivűl fájdalmas a' nyelés. Ezen állapot
(izgató vagy gyúlásztó időszakasz) a' nyavalyának gradusához képest 2 , 4 , sőt 7ed napig is eltart, a' mikor
.a' megválás' időszakasza)ikövetkezik,;. t. i.' az említett
helybeli bajok,; valamint a'< hideglelés is (ha jelen.volt)
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lassankint elmúlnak, és elenyésznek- az említett híg,
éles , és savó-forma nedvesség .helyet! sűrű, taknyos 's
majd sárgás, majd fehéres , majd pedig zöldes, sokszor
tulajdon, és büdös szagú nedvesség nyilván való könnyehMléssel üresitetik k i , melly több napokig eltartván,
végtére lassankint elenyészik,
•
2. A' G ő g - k a t a r r h u s , vagy a' Rekedtség magát az
első időszakaszban kijeleli, a' gőgben lévő kellemetlen ,
szurkáló, viszkető érzés , annak szárazsága, és állandó vagy
gyakran viszszafordúló" köhögés által, melly száraz, Wagy
tsak igen kevés vizes sós ízű nedvességnek kipökésével
van öszvekötve; továbbá a' szó rekedt (Branchus) 's a'
nyavalyának gradnsához képest hideglelés is fejlődik ki.
Ha az izgató állapot, a' közel lévő részekre is; elterjed ,
's nevezetcsen félfelé , egyszersmind a' mondolák' veressége , daganat ja, 's áltáljában a' lovokbemenelel' katar•rhalis gyúladásándk a' jelenségei vanbak jelen ; ha pedig
lefelé terjed az izgató állapot«, akkor nehéz a' lélegzetvétel, a' beteg szorongattatást, nyomást , és nehézséget
' érez a' melyjén. — Minekútánna ezen jelenségek ( a'
gyúlasztó vagy izgató időszakasz) >4, 7, némellykor pedig i4ed napig tartottak volna , megjelenik a' 'második
időszakaszba' nyavalya t. i. megválik sűrű taknyos pöknek kiüresítésével, bővebb kigőzölgéssel, és salakot formáló vizellettel ; a' helybeli bajok a' hidegleléssel együtt
elenyésznek, ' s t s a k mértékletes köhögés , és tsekély rekedtség marad-viszszamíg végre a' kipökés mind menn y i - mind minémüségére nézve: rendes állapotjához
' viszszatéiv, '
'':•";'•' 1;
• •
.,'!',•. -,,
- 3. A ' G ő g s í p-,és a ' H ö r g ő k - k a t a r r h u s a , vagy
a' tulaj donképen való katarrhus első időszakaszában állandó
köhöntsölés, rekedtség , melybeli viszketés , nyomattatás,
és nehézség által jeleli k i magát; nem kulömben nehéz
lélegzetvétel-, száfaz 's némellykor sikoltó köhögé's'állal,
' melly a'• beszélés Y a ' mély ebb lélegzetvételbe SÚlyös'édík ;

•

si?

1

ezekbe Y hideglelés járul, melly uck gyúlasztó charáctere
annál Ínkább nyilván való-, mennél lejjebb terjed a'
a' gyúladós állapot, 's mennél inkább közelget az a tüdőgyúladáshoz. — Heted vagy tizennegyed nap múlva itt
is megválik az izgató állapot, valamint a' katarrhusnak
többi for máj iban, á' hideglelés' íészérőkkr,.- izzadással,
és vizelléssek, a' helybeli, nyavalya részéről, pedig sürü.
gömbölyű., és sárgás pöknek kinresítésévél., melly itt
a' takonyhártyának nagyobb, kiterjedése miatt: nagyobb
mértékbén vétetik észre ; a' köhögés' hangja zörgő , *
a' takonynak a' gőgsípban .való öszvegyülésére mutat ,
melly is, többszöri 's erős köhögést gerjeszt fel,i míg
végbe nem vitetik az öszvegyült- takonynak kiüresítése.

A' katarrhusnak említett formáji (534. §.) majd kissebb, 'majd nagyobb gradusban, 's vagy egyesen, vagy.
pedig vegyítve fordulnak elő ; némellykor- hideglelés nélkül járnak, máskor a' véredények'rendszerében izgatást
is gerjesztenek fel. Ezen hideglelésnek, melly a' katarrhussal okbeli öszveköttetésben lévén k a t a r r h a l i s
h i d e g l e l é s n e k (febris catarrhalis) neveztetik, tulajdonságaihoz az említetteken kívül a' következendők tartoznak:- a'helybeli szenvedés a' hideglelést közönségesen
megelőzi, máskor pedig a' hidegleléssel egy időben jelenik meg ; a'borzadozás, és szökő fázás, 's a' bőrnek a'
levegő' mérsékletének változásai eránt való érzékenysége,
a' fehéres' takonnyal befedett nyelv, a' szájnak sós íze,
's az ételkívánásnak híjjdnossága , előposták gyanánt, jelennek meg; -—azután pedig estvefelé nyilván való ostrom
jelenik meg hideggel , és erre következő forrósággal,
melly reggel felé enged, estve felé. pedig ismét nagyobbodik., megújulván a' borzadozás, és fázás, noha az
előbbinél tsekélyebb gradusban; az érverés egy' kevéssé
kemény; a' forróság soha sem felette való, többszöri
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hórzadozáspkkal változó , ;s a' hőrnek megnedvesedéséycl
végződik. A' -katarrhalis hideglelés 3 > 4 , 7 naptól fogva
12, 15, 21cd napig tart el.
•

, ; 336. § v ..'.

, ;

Á-^ÁÁ - *

A* katarrhus' legjelesebb külömböztetcsei közül való
n) a' tiszta, »magános , és az öszvekötött 's öszveszőtt.
katarrhus. A' t i s z t a , vagy magános katarrlmst ! annak
feljebb előszámlált helybeli jelenségei külömböztelik,
"a hideglelés nélkül jár. — A' katarrhus , hidegleléssel öszvekötve fordulhat elő , melly némellykor
tsekély 1 ( febris catarrhalis simples, 53.5.
.'máskor
nyilván gyúlasztó, vagy ideges , vagy pedig, rothasztó
characterű. A' g y xí. 1 a s z t ó c h a r a e t e r ű hidegleléssel járó katarrhust kijelelik : a' jelenségek' fontosabb
gradusa, 'a az állandó nyomathoz való közelgetése ; a'
lehelés' orgánumaiban való elválasztásoknak tökélletes
elnyomattatások, 's azoknak szárazságok; a' fontos kör
lxögés, 'a a' hatodik oldalborda körül való fájdalom ;
nem ritkán megjelenő vérfolyások ; a' forróságnak, és
szomjúságnak nagy gradusa ; a' gyors , teljes, feszês , és
kemény pulsus; 's végre a' véredényekből kiüresített, vér
felett formáltatott szalonnás hártya. Ezen gyiílasztó characterű hideglelés vagy eredetiképen jelenik meg, vagy
pedig a' .tsekély, és jó indulatú, katarrhxxshól fejtödikki,
—• Némellykor i d eg e s vagy r o t h a s z t ó characterű"
. hidegleléssel jár ezen nyavalya , főképen a' vén,
vagy elgyengült! emberekben , részszerint epidemica,
részszerint sporadice, ,'s vagy eredetiképen fordul elő,
vagy pedig a' gyúlasztóbólfejtődik k i , ha t, i, igeú gyengítő szerek használtattak, vagy olly környülállások munkálkodtak a' betegre, mellyek a' következletelt ideghideglelésnek kifejlődését elősegítik. Ili a4 katarrhusnak;
helybeli'jelenségei nem fontosak, és engedők ; a' jelbeti
hideglelés ideges, vagy rothasztó jelenségek áltál jeleli ki
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magát, millyenek nevezetesen a' gyengítő kiüresítések,
azizzadások, hasmenések, a' vérfolyások, .az érverésnekgyengesége, kitsinysége, szaporqsdga, a' pökésnek
megakadása, vagy a' pöknek,rosz szaga, és vérrel való
vegyítése, a' reszketés, a' kábultság , a" félrebèszélés, az
inngrandozásob, a' petétsek, a' taplózatok" 's a' t. Nem
ritkán a' katarrhus, gqstrjcus, állapottal köttetik Öszve,
vagy más külömbféle nyavalyákkal öszveszőye fordul
elő. — b) Az e p i d e m i . e e , e n d e ' r n i c í ; , vagy s p or a d i ce előforduló katarrhus. c) A' f ü g g et l e n , és
j e l b e l i katarrhus , melly utóbbihoz a' veres himlővel,
skárláttal 's a ' t . járó katarrhus tartozandó.
537. §. •

Ezen nyavalyának e g é s z s é g . g e l vqló végződésének módja a' feljül említettekből (534. §.) kitetszik. ILL
tsak még azt kell megjegyezni, hogy a' kr. izzadáson,..
és vizellésen kivül kr. órr-vérfolyások is történnek, 's
hogy a' jelbeli hideglelésnek megválása után közönségesen még hoszszabb ideig eltart a' helybeli krisis, nevezetesen a' genyforma matériának kipöködése, valamint
a' sárgás szívós takonynak az órrhól való bőséges kiüresíLcse is.
, , , ^ • ^ ...
.
Gyakran m-á s n y a v a l y á k maradnak viszsza,
mellyek közül némellyek a' helybeli szenvedésnek, mások pedig a' jelbeli hideglelésnek a' következései, l . A' hideglelésre nézve fontos gyúlasztó character fejlődhetik k i ,
vagy a' hideglelés ideges vagy rothasztó characterre hajl i k , és változik (536. $.). 2. A' helybeli nyavalyára nézve;
a' takonyhártyák! izgató állapotja.alkalmatlan 's főképen
ösztönöző orvoslással a) valóságos gyáladásba mehet áll a l , és tüdő - gőg - 's a' t. 'gyúladás fejtődik ki, a'mit.
ezen gyúladások' jelenségeiből (.354—356. §.) esmerhetni
•meg. h) A' katarrhus cbrőnicussá. válhatik ; a'midőn a'
takony' készítésére fordított nedvek' vesztesége miatt a'
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tesínet elszáradasa köretikezik. c) Nein igen ritkák a'
kafarrhusok után (mennél inkább közelítettek azók a'
valóságos gyúladáskoz ) viszszamaradó kemény edések,
genyedések, ,keresztíílizzadások, polypusok az o r r é s
a' torok' üregében. — A' részek' külömbségéhez képest
az e'féle'tsekélyeknek láíszŐ bajákból írLóztáló következések származhatnak ; azért az elmulasztott 's roszszúl
orvosoltatott katarr,húsok gyakran kútfejek a' tüdörothadásoknak, i
H a l á l t a' katarrhus egyenesen ritkán,, d e ' a ' következései annál gyakrabban okoznak,
5 3 8 . §.

Tsak nem minden ember hajlandó a' katarrhusra.
Azomban annál nagyobb az arra való h a j l a n d ó s á g ,
mennél érzékenyebb a' test, 's különösen a' külső bőr,
és a' lehelés' orgánumai. Minél fogva nagy a'katarrhusra
való hajlandóság a' fiatal emberekben, a' méh - és lépkórságban szenvedőkben, továbbá azokban, a' kik igen
melegen tartják testéket, 'a nem igen szoktak a' külső
levegő' változásaihoz , a' kik a' ferdőkkel viszszaélnek,
sokat ü l n e k , közösülnek, vagy elméje ke t nagyon megerőltetik, a ' k i k mirigyes betegségben, hasduguldsokban,
giliszLákban , bőrkiütésekben • szenvednek , a' kik valamelly fontos nyavalyából,' 's főképen bőrkiütésből éppen
fellábadnak, a' kik már többször szenvedlek katarrhushau , kiknek gyenge melyjek vagyon, és tüdő-rotliádásra
hajlandó teslalkolással b í r n a k , 's végre a' kik prédikálás , sok beszélés 'a a' t. állal mclyjekel nagyon megerőltetik.
I n d í t ó o k o k ú l szolgálnak a' meghűlés , ha
vagy az egész testet, vagy annak egyes részeit, ú . m . a'lábakat, a' nyakat 's a' t. de főképen' a' lég' útjait érdekli , «•*» Y a' levegő' mérsékletének hirtelen' való változása, Ezen ökbol részszerint epidemicarészszerint
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sporadice fótdqV^l'éfo a?: katarrhűs az esztendőnek olly
részeiben,' mellyekben a' levegőnek mérséklőié igen változó , :«í- nevezetesén tavaszszal igen számosak' a* 'katar-,
rhiisok, midőn az emberek az időnek kelleme állal eLtsábítalván; téli ruhdjikat korán levetik, könnyebbekkel
tsérélik f e l , 's'testeket meghűlik; hasonló okokból őszszel is gyakran fordul elő ezen nyavalya. Azombaii az
esztendőnek más részeiben is előfordul a* katarrhűs , a'
levegőnek közben járó tulajdon járvány alkotása miatt ,
mellyét nyáron-iá vehetni észre, a' midőn más némü
nyavalyák hoz , és hideglelésekhez -járul'a' katarrlius ; az
illyen katarrhalis epidemiák közül ( I n f l u e n z a ) legnevezetesebb volt a z , melly I78idík esztendőben egész
Európában , különöseri pedig- MosZkva«prSzágbun uralkodott, "s főképen az öregebb emberekre nézve igen veszedelmes v o l l ! — A' katarrhűs' okaihoz tartozandók
m ég a' veres himlő', 's a' typhus' ragad ványa, a' chronicus bőrkiütéseknek a' fekélyeknek, 's a' folyásoknak
elnyoma itatásokból származott letételek; az újólag-kimeszelt szobák' gőze, 's a' fogzás'-munkája. Némelly
országokban honnyi ezen nyavalya , mint p. o. Hollandiában.
? :
5 3 9 . §.

Az Előremondás .általánosan a' közönséges élőremondási pontoktól függ.
A' könnyű , és hideglelés nélkül való, vagy tsak tsekély hidegleléssel járó katarrhűs tsekély nyavalya , és
közönségesen minden orvosi segítség nélkül, a' természetnek öntehetsége által meggyógyílalik , ha távul tartatnák az ártalmas befolyások. Nem riLkán a'hidegleló.ssel öszvekötött katáírh11® is , minden mesterséges orvoslás '
nélkül, rövid idő alatt egészségbe megyeri által. .
A' gyúlásztó oharaoterű hidegleléssel járó katarrhűs
kedvezőbb előremondást enged, mint az, a' -melly ideges, vagy rothasztó characlerrel vari Öszvekötve; ázom-
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bán'a''gyúlasztó characterű hidegleléssel járó, és főképpen a' hörgőkben helyhezletett. katarrhiis , ellenkező , ' s
nevezetesen ösztönöző orvoslással valóságos tüdő-gyula,
dásba mehet által, a' mitől annál inkább félhetni, ha
e r ő s / é s száraz a' köhögés , ha a' melyen való nyomásn a k , és öszveszorrtásnak érzésével van öszvekötvev's ha
fontos a' rekedtség.
A' hoszszabb ideig tartó katarrhusok, ha alkalmatos orvoslások elmulasztatjk , vagy ellenkezőképcu orvosoltatnak, tüdő-rothadást, v é r k ö h ö g é s t ' s egyéb bajokat okozhatnak. — Hasonlóképen a' kik a', tűdő-rolhadásra tulajdon testalkotással bírnak , ha gyakorta szenvednek katarrhusban, végre tüdő,-rolhadásba esnek.
„IIa a' katarrhus': lefolyásában a' homlok' öblei 's, az
Eustach' kürtje szenvednek különösen / a k k o r a' nyayaly-a nyakasabb./'a; a' Íiomloktsontok' nyavalyáju-a, és
fiiketsógre nyújt alkalmatosságot,
: ,
Az erőszakos, és állandóan tarló katarrhus sokszor
kútfeje a' bél-szakadásnak, az idétlen szülésnek, s az
akarat ellen való vizelléspek,
Az idősebbeknél előforduló katarrhusok , és taknyos
•kipökések, sokszor az aranyérfolyást pótolják ki, sot
más nyavalyáktól oltalmazzák az embert ; így p. o. ha
némellykor elnyomaUalik vagy elmarad a' chronicus
katarrhus, más nyavalyák jelennek meg, ú. ' i n j Rheumatismus, köszvény, v e s e - , vizeliőlfolyag-fájás, a' vizellet'viszszatartása.,' gutaütés 's a' t.
• 540. §.

A' katarrhus' o r v o s l á s á r a szükséges ugyan az
okok'eltávoztatása, de ezek közönségesen a' nyavalya'
kifejlődése után megszűnnek munkálkodni , 's ugyan azért az e l s ő Jelentésnek beteljesítése részszerint tsak a'
lehelés' orgánumainak takonyhártyájit izgató befolyások'
; elhárításában, részszerint pedig az alkalmatos életmódnak

•523

eh-endelqaében, helyhezte tik. Minél fogva távúi legyenek
az éles* fűszerezett ételek,, a' hevítő italok , ési orvosságok.,. a' bor , a' kávé '9 a' t,; ne tétessenek erős testi- mozgások-, a' gyomor Jtflçg ne terheltessék étellel ; a' beleg
mértékletes m.elegségű , : ,'s ne nedves , vágy .porral's g ő zökkel , dohányfüsttel megfertőztetett levegőben l e g y e n /
ártalmas a' sok 's fenszóval való. beszállés> ají éneklés 's a! k
• '\

541. §. ' " '! "Y "

;

'J

• Magának a'katarrhusnak orvoslása : külömbféle lé*
szen , anpak grgdusához, „öszveköttetéséhez 's a' t. képest.
Ha magános a' katarrlms,: 's nem jár h i d e g l e l é s s e l s e m
állandó szúró mélyfájással, vagy bajos lélegzetvétellel nintsen qszvekötve , 's ha nem : régi : az említett alkalmatos
életmódom, és az ártalmas befolyások' elhárításán kivül
elegendők a'lágymeleg 's a' bőrkigőzülgést mértékletesen
előmozdító, és lágyító iLalok, ú. m . a' bodza virágból,
a' fark káróbóbtMdlvúbó\y&lzilizbd\.,
édes gyökérhői
's a' t . készítetett forrózatok , • és főzetek ( L X X I Y . ) : , a',
lágymelegen használt limonádé,
a' nyálkás vegyítelek,
porok ( L X X I 1 . ) 's a' láhvizek. Különös ajánlást- érde,melnek itt némelly házi orvosságok, nevezetesen a ? tojás'
sárgája tzukorral 's valamelly lágyító theávul; a' kivájt
és rózsa mézzel, vagy'sárga tzúkorral megtöltött sült
- alma kevés irós vajjal, és tzúkorral; az égő borpálinkába mártott '5 ott megsült fige;""a' friss irós-vaj tzúk o r r a l ; a' sárga répának, főzetje sárga t z ú k o r r a l , és irós
yajjal, vagy édes mondola olajjal 's a' t. A' hidegnek
COELIUS AußELiANUs,?s az újabbak közül Mo,SEETA szerint)
alkalmaztatása, az az a' beteg' fejének hideg vízzel való
mosattatása , vagy a' hideg víznek szivals állal a' gőg'
tájékára, vagy a' melykosárra való alkalmaz!a(ása , hasznos lehet ugyan, tudván a z t , hogy a'hideg víznek alkalmaztatása a' skarlátban előmozdítja a' bőrkiütés' kifejlődését azomban kétséges ezen orvoslás, mert a ;
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tarrhus t nagyobbí thaI. ja vagy a* bőrkigőzölgésnek eíny'ómatlalása által-.-másképen' is ártalmas lehet. Némellyek*
nek tapasztalások; szerint hasznos azon katarrhusban-j
melly a' hideg testnek hirtelen yaló megmelegedéséhől
származik. ~ . Az •öregekben előforduló , és' hideglelés
nélkül 'járó katarrhusban keVés kámfor, : vagy1 a' D ov e r ' porai ,.(LXXIII.) 's a' Tsés'zè-szdrny gyökér íiászinosak. — A' nyavalyának külömbféle helyére nézve is
kjïlômbféle szerek alkalmatosak. így a.' N á t h á ' b a n
valamelly lágyító Y téjjel készített főzetből kifejlődött
gőznek felszívása -, a? Majorári- kenetnek az óríba való
dürgöltetése ; a' 'B o r o k - k a t a'r ï h u s b a n a? lágyító
száj - , és torokviz'ek hasznosok ; a?í gőg - , és gőgsíp-hiitarrhusbanigenlMkdlmatosak • a' lágymeleg gőzök , mellyek-- lágyító' %- téjjél készített főzelékből foj tődnek kí ;
«és • tölfeér áltáb Szívattatnak fel ( L V Ï L ) ; ezek belső
' párolatúl szolgálnak , mert a' lehelés' orgánumainak
takouyliártyájít egyenesen . érdekelvén , azokat megnedvesítik, méglágyítják , az- öszvégyült nedveket eloszlatják,, a' 'felemelt izgathatoságot lealatsonyíljáh,
a'köhögést kissebliítik, 's a' szívós-takonynak elválusz-.
lását előmozdítják.
, 542.

§.

- »A' hidegleléssel járó katarrhusnak vagy is a'" katariYbalis-hidegleWsnofc; orvoslásában különösen a' hideglelésuek gradusára kell figyelmezni.
Ha tsekély, és jó indulatú a' hideglelés , a' feljebb
említett lágyító szereken 's az alkalmatos életmódnak
mind a' helybeli nyavalya' mind pedig a' hideglelés részéről való szoros megtartásán kívül, hasznosak a' sálep,
a ' Málva, a' pipcU s virágok, az édes gyökér, a' Zi• lis fűszerek
(species Altheae), főzet formában; nem
kulömben az árpa nyálka,
az arabi mézga, nyák
(niuoibigo guinmi arab.), a' lágyító szörpök , a' mely-fu-

s z e r e k b ő l {species, pectorales) készült főzetek', későbben
pedig, a' szálamia sp , és a'fiáaytató borkő, .fagy Hupham dárdanyos bora tsekély adatokban (XXXI. és L X).
' '

v

'V:

'

"-543.

§.

'

A' katarrhalis hideglelésnek fontosabh gVadúsában,
's. ha a' g,y d l a s z t ó character vagyon jelen, annak gvadusához képest a' gyúladás ellen való prvosló mód ,kü• lömbféle kiterjedésben használtassék ; mellyre nézve ha
az érverés kemény , a' köhögés„fonfos y és kevés vérnek
kipökésével van öszvekötve; ha vértorló;dás a* fő felé,,
, órr vér folyás, melyszúrások vannak jelen, mellyek a'
mélyebb lélegzetvételre ' nagyobbodnak ; ha b ő v é r ű ,
yagy szorongaltatásokról, .melyszorításról, panaszkodik a'
beteg : akkor az érvágás elkerülhetetlen, melly által nem
tsnk az említett jelenségek engednek, hanem a' katarrhusnak. gyúladásba .való általmenetele is meggáloltatik.
4' hideglelés' gyúlasztó charaeterének tsekélyebb, grndusában .a' helybeli, vérkiüresítések is. elegendők. Belsőképen hívesító'k , és lágyítók' rendeltetnek, szalamia
sópal,
és medve tzukorral,
mert a' salétrom, sokszor nagyobbítja a', köhögést ; a' székrekedés' esetében lágyító kliszy
tírek alkalmaztatnak. Ha felette nagy a' rekedtség, 's a'
köhögés' szárazsága tartós: olajos, és nyálkás vegyítelek
hasznosak; azomban sokáig ne használtassanak, mert
gyengítik az emésztő tehetséget. Ha kisebbedvén á' h i r
degleléses mozgások, eltart' helybelíképen az izgató állapot, hasznos a'*Calornela bódítókkal (LTI.), 's lágyító
theákkai (LXXiy»)..,
Midőn a' megválás, vagy ; is a'
kalarrbnsnak második időszakasza, közelget
el,kell
lassankint a' gyúladás ellen való szerektől válni, Y azokra '
általmenni, mellyek; a' ,takonyhártyák' közelgető lágyságát, és gyengeségét megjobbítják, 's a' takonynak kiürcsáését előrpozdítják r a' n é l k ü l , hogy a' véredények'
izgatása felemeltetnék , figyelmezyénegyszersmínd a'bőr'
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munkájának viszszaállítására is. Meïlyre nézve jelesek ,
a'- tovább folytatott lábferdők, az árpa nyálka, a.' Minderer' te/je, a' tsülüllo
vonat bodza virág vízben;
~HUxheim' ddrdanyos bora, és a' hánytató borkő kissebb adatokban (LX.) ; nem külömben szükséges a' meghűlésnek elkerülése, 's a' levegőnek mértékletes melegsége is. .— Azombaii ha a' kipökés igen sokáig tart,
és igen bőséges, vagy ha elsóványodásf okoz r á k k o r
szükségesek az izlandiai
zúzmó főzet ópiummal,' a'
Tséisze-szárny 's a' t. ; a' közönséges gyengeségnek esetében pedig a' Kina.
- '
p
544. § .

'

:

"

JETa- i d e g e s characterre hajlik a' katarrhnssal
járó hideglelés: áz orvoslást a' közönséges izgatókkal
kell folytatni, figyelmezvén különösen a' helybeli 'nyavalyára. iliyenkor a' külső ingereken,- a' mustárkóvászokon kivűl, a* kámfor,
a' Minderer' 'lelje / a'
görtsös köhögésnek ostromonkint való megjelenése' ecetében a' belénd vonal,
a' horgag,
a' hánytató gyökér opiummal,
és Calomelával:
áz ideges charn elérnék nagyobb gradüsában pedig azok szükségesek, mellyek az ideg-hideglelésnek Orvoslására nézve említettek.
Ezeiï nemű kat arrhűs' megválásának időszakaszában hasznosak a' keserédes venyikék,
á' szenegá,
és a' tsészè
sÂ'dr/iy gyökér
's'a't.
'

'

545. f .

".- '

A' katarrhűs nem ritkán gastrious 's nevezetesen epés
állapottal öszvekötve fordul elő, melly által a'nyavalya
íén isi tartalik. Illyenkör ügyelvén különösen a' lehelés'
orgánumainak izgató állapotjókra , kiüresítő szerek adatnak. A' hánytaLók, ha nagyobb mértékben gyűlt üszve
a'űákony a' .'gyomorban , 's szívqásága, vagy a'- beteg'
nagy "gyengesége; miatt ki ripÄ üresítéthetikl, «'sokszor
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igen hasznosak. A? hashajlókra nézve / miyél a' börkigőzölgést meggátolhatják, nagy vígyázás szükséges.
'

' 546. §.

.A' katarrhusnak , gyúlaclásba való általmenetelénck
esetében, a' levegő útak - és a' lüdő-gyúladás' orvoslására
előadott regulákat kell megtartani. \
547. §.

' A ' L á b a d o z ó k minden ártalmas befolyásoktól tartóztassák magokat, főképen azok, a' kiknek különös
hajlandóságok van a', .katarrhusra ; a' külső levegőhöz
lassankint szoktassák magokat, abban mértékletes testi
mozgásokat tegyenek ; kerüljék az igen meleg szobákat;,
igen vastag, és meleg ruhákat ne viseljenek ; meleg italokkal ne.éljenek viszsza; bőröket gyakran dörgöljék vastag posztóval; erősítő ferdőket használjanak; egészséges
létekben fejeket, nyakokai, és mclyjeket hideg vízzel
mossák ; azomban nagy vígyázással történjék a' hideghez való szoktatás, főképen ha mar he voiL gyökeresedve
a' katarrhus. .'

A3 Rheumatismusról.
548.' §•
Rheumatismusnak, vagy Náthafolyásnak neveztetik
közönségesen a'majd nagyobb/majd tsekélyebh fájdalom,
melly a' savós, és- rostos hártyákban , különösen pedig
az izmokban 's azoknak hüvelyeikben helyheztetvén,
ezen orgánumok'munkáját, 's különösen a'mozgást megakadályoztatják/és fájdalmassá teszik. De a' Rheumatismusnak ezen meghatározása ki nem rekeszti azon fíjdal,makat,, mellyek más nyavalyáknak , ú. m. a' süllynek, a'
bnjadögnek, a' bőrkiütéseknek , a' hideglelésnek, valamelly ideges nyavalyának, 's a' t ; a' jelenségei. Minél
fogva a' Rheumatismus' meghatározásában,, annak helyén
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és fő jélenségén k í v ü l , o k á r a , és tulajdon minéraüségére
. is figyelmezvén, RÍVIMAN szerint azt m o n d j u k , ' hogy j
Rheumatismus a' savós vagy rostos hártyáknak a' külső
levegő' változásai, 's kúíönöseu a' meghűlés által okozhatott bőr munkájának, nevezetesén a' hórkigőzölgésnek
inegakadályozLatásából származott izgató, vagya' gyúladáshoz közelgető állapotjok.
549. §.

Világos , hogy nem tsak az izmokban, hanerp akár
miféle savós, vagy rostos hártyákban is előfordulhat a'
Rheumatismus. Azért a' r o s t o s hártyákra nézve előfordulhat a' kemény agyhártyában , a' szemek' fejérlö hártyájijban , az izmok', és rostjaik' hüvelyeiben, az » inas
^kiterjedésekben, az idegek' hüvelyeikben , a' külső íztok o k b a n , a' tökök' fejérlö köntösében (tun i ça alba testicülorúm) , az inakban , 's a' szálagokban ; a' s a v ó s hártyákra nézve pedig a' kemény agy hártyának belső táblájában, a' pókhálóforma h á r t y á b a n , a' melyhárlyábau,
a' sz/vbui'Okbah , a' hashártyában , és a' folyamaljáiban.
A' Rheumatismusnak legtulajdonabb 's legeredetibb
helyeihez tartozandók a' savós h á r t y á k , mellyekből a'
nyavalya' nagyobb gradusában 's tovább'tartása miatt a'
rostos hártyákra is elterjed.
'

.
:

'

.'

5 5 0 . §,

'
' A' Rheumatismusnak közönségeis tulajdonságai (megkülömböztetvén azt .a' rheumçti.ça gyúladáslól, -vagy is
az izgató állapotot a''valóságos izgatástól) következendők : Jelen van szaggató , f ú r ó , feszítő, szúró , fájdalom
olly érzéssel, mintha a' szenvedő rész körül lévő levegő
mozogna: ezen fájdalom bizonyos, vagy bizony talán időben sokszor hirtelen enged , vagy nagyobbodik, külömben az ágybéli melegség által közönségesen kissebbedik,
a' hideg ,által pedig 's némellykor a' legtsekélyebb megilletésÍQ: is mozgásra is inegfontosodílí, és tsak a'testnek
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nyugodalmas helyheztetésében kissebbédik. Minéműségére
nézve külömbözík a' fájdalom a' szenvedő résznek kü—
lömbségéhez képest; így' a' f ő n , és ábrázatban vagy'
nyomó, vagy melszo, szaggató, 's nagy nyughatatlausággal, álmatlansággal, és az érzés' organúmainak
nagy érzékénységével, sőt ha igen fontos , félrebeszé-léssel van öszvekötve; a' nyaktőben,»és a' háton feszítő
a' melyen szúró 's megakadályoztatja a' szabad
lélegzetvételt; a' hasban metsző égető ; a' végekben pedig
tompa, 'snémellykor éles. A' d a g a n a t , és a' v e r e s s é g tsekély, sőt hijjános i s , h a mélyebben, és kevés,
számú véredények körül helyheztetik , és sokszor tsak
a'fájdalomnak eleuyészése után nyilván való. Az á l l a t i
m e l e g s é g a' szenvedő részben rendes, vagy tsekélyebb , mint az egészséges állapotban (hideg) Vagy pedig
nagyobb; de ezt is tsak inkább az orvos' vizsgáló keze,
mintsem a' beteg veszi észre, a' ki annak hidegségéről
panaszolkodik. A' szenvedő résznek mozgása , és munkálkodása meg van akadályoztatva. Nem annyira a ' n y a valyának fontosságához', mint inkább a' savós, vagy rostos
hártyákra való kiterjedéséhez képest hideglelés is kaptsoltatikhozzá. A'.kóborlásra nagy a' hajlandósága, mert
nem tsak a' közel, hanem a' távul lévő részekre is
szinte áltugrik ; nem könnyen végződik fgenyedéssel.
551. §.
A' szerentsés orvoslás'tekintetéből legjelesebb kiilöm"böztetései a'JELheumatismusnak ezek: 1. A ' n e m rég támadott (Rh. recens), és á' régi (Rh. "chronicus) Rheumatismus,— 2. A' magános 's hideglelés nélkül való
(Rh. simplex, aifebrilis) , és a' hidegleléssel (Rh. f e b r i lis), vagy más nyavalyákkal öszveszőít Rheumatismus
(Rh, compíicatus). — 3. A' tsekély-, fontos, vagygydladásra emeltetett Rheumatismus (Rh. mítis, gravis, inflammatorius, seil inflammatio rheumatica). — 4. Az
I.
34
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álló , kóborló, és viszszamenő (Rh. fixas, vagus, et re*
trocgdens). — 5. A' testnek helyére nézve legnevezetesebb az ágyékfájás (Lumbago).; a' Farsába ( Ülidegfdjd's ,
Ischias), és a' náthafolydsos ízfájás (Dolor articuluruiu
rheumaticus). Az ábrázatfájás (Prosopalgia) uétnellyelclÖl
a' Rheumatismushoz számláltatik, de méltán az Idegnyavalyákhoz tartozandó.]
552. J i

A' n e m r é g t á m a d o t t , 's g y ú l a d á s , és h i d e g l e l é s n é l k ü l való náthafolyás sokszor minden
nyilván való ártalmas befolyások n é l k ü l , 's egyedül a' nedves hidegnek kövfctkezéáében jelenik meg , igáskor pedig
nyilván való meghűtésből szármázik* A'.beteg t. i. tsekélyebb esetekben viszkető, égető , feszítő , fontosabb esetekben pedig szúró , szaggató, és metsző fájdalmakat érez ,
majd tsak egyes , majd pedig egyszerre több részekben,
legközönségesebben a' fején, n y a k á n , laptsontjajban, végeiben , 's a'Rheumatismusnak többi (550. §.) közönséges
jelenségei, vdnnhk jelen. Kedvező környülállások között , az az alkalmatos orvoslással rövid idő alatt meggyógyítathatik, de a' viszszaesésekre való hajlandóság
hószszabb ideig viszszamarad ; kedvetlen környülállások
között'chronioussá válik , vagy hideglelés járúl hozzá, vagy
pedig náthafolydsos gyúladásha megy által.
553. §.

Ha hidegleléssel van öszveköLve a' náthafolyás, r h eum a t i ca V. n á t h a f o l y á s o s h i d e g l e l é s n e k (feb.
. rh.) mondatik. Ennekkülömbféle gradusa, és cbaracíere
lehet : némellykor ugyan tsekély , máskor fontos , és vagy
gyúlásztó, vagy ideges , vagy pedig rothasztó characlerií.
a) A'rheumatica hideglelés közönségesen a'helybeli
jelenségekkel e g y ü t t , vagy pedjg ezek a* hideglelésnél
előbb vagy később 3 jelennek ínég, Tsekélyebb, de bajosabb, és hószszabb ideig tartó 's tsekélyebb forrósággal
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is változó fázással kezdődik, mint az más .hideglelések'
kezdetében észrevételik , továbbá estvéli súlyosodások
és reggeli alábbhagyások által külömbözteti magát ; estve
a* fájdalmak nagyobbodnak, az éjtszakák gyötrelmesek,
's a' megjelenő bő izzadások semmi jobbulást nem okoznak; a' vizellet tsekély mennyiségű, sárga, veres - sárga,
vagy veres , 's későbben felhőtske látszik benne , és bőséges fehéres korpa- vagy téglaporforma salak tétetik le ;
az érverés szapora, feszes, kemény, mértékletesen erős;
ezeken kívül főfájás, az ételkívánás'hijjánóssdga, szomjúság, '.s lomha székkiîirçsitések vannak jelen. Azomban
a' hideglelésnek jelenségei nintsenek egy arányban a' fájdalmakkal, 's az nem is a' Piheumatismusus' gradusától,
hanem a' nagyobb kiterjedésétől függ.
h) Gyakran fontos g y ú l a s z t ó characterű hidegleléssel jár a' Rheumatismus (febris rheumatica inflamjnatoría), nevezetesen az i f j ú , Lővcrű, 's szeszes italokkal viszszaélő emberekben, és azokban a' kik valamelly
szokott vérkiűresítések' elnyomd Itatásában szenvednek,
's foglalatosságok között a' húzó levegőnek gyakran ki
vannak téve. Ezen nyavalya a' gyullasztó characternek
jelenségei, 's különösen az állandóbb nyomat, nagyobb
forróság, és szomjúság, 's, nem ritkán a' tüdó'-gyriladásnak tsekély jelenetei által jeleli ki magát; a' Rheumatismus a' gyúladásnak" gi-adusár a emeltetik, 's ugyran azért a' fájdalom fontos, egy helyre van halároztatva, 's
egyszersmind a' szenvedő rész, ha igen mélyen nem helyheztetik , veres, dagadt, munkájában tökélletesen megvan akadályoztatva , 's legtsekélyebb megilletést sem
szenved; a' szék rekedt, a' vizellet tsekély mennyiségű,
veres lángszínii , későbben zavaros; az érverés szapora,
teljes, kemény ; a' vér felett gyúlasztó hártya for máltatik; a' hideglelés estve, és éjtszáka sályosodik , a ' f á j dalmakkal együtt, 's közönségesen többszöri kr.- izzadással, bőséges , zavaros, és téglapo.rforma salakot for-
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múló vlzelletnek küíresítésével, némellykor pedig enyhítő vérfólyással, vagy hasmenéssel válik meg az 5 , 7 ,
legfeljebb a' I4dik nap körűi.
c) A' Rheumatismussal járó hideglelés i d e g e s
characterű l e h e t , m é g p e d i g eredetiképen noha ritkább a n , midőn több napokon által bádjadtságlankadtság,
a' főnek kábultsága , melygörtsök, és rendetlenségek a'
gyomorban, és b e l e k b e n , járnak előre. Itt az ideges
characternek közönséges jelenségeinkívül a' fájdalom,és
daganat tsekély, az érverés szapora, és gyenge, a'. vizellet váltózó, és szinetlen; a'nyavalya' tartása hoszszas
(legalább két, vagy három hétre terjed) ; a'bőséges izzadások nem olly könnyen okoznak jobbulást, ellenben
kásaforma bőrkiütések, és nyálfolyás krisisképen jelentnek meg. Á' katarrhussal, és taknyos állapottal öszvekötött,náthafolyás közönségesen h a j l a n d ó az ideges characternek felvételére ; i n d í t ó ' o k o k i í l arra szolgálnak a' tulajdon járvány alkolás , a' mérészen használt
antiphlogisticus orvosló mód , a'lelki indulatok , 's általjában a' gyengítő befolyások. A' Rheumatismus kóborló,
könnyen belső részekre tétetik , főképen meghíítés után,
a1 midőn fontos ideges bajok , ú. m. dllkaptza-görts,
gutaütés 's a' t. okozta Inak ; a' helybeli fájdalmak sokszor tökélletesen elenyésznek, 's szinte ideges jelenségekre olvasztatnak f e l , de az ideges characternek megválása után isnjét viszszatérnek.
d) A' r o t h a s z t ó charactert is fesveheti. a'nátha-,
folyásos hideglelés; a ' m i d ő n ,á' rothasztó characternek
tulajdon, jelenségein kivííl a' fájdalmak elenyésznek, 's
tsak a' hideglelésnek megválása után térnek viszsza.
Mennél inkább gyúlasztó characterű a' rheumatica
hideglelés, annál rövidebb a* lefolyása, 's így 2 naptól
fogva a'2ldik napra terjed a'tartása.
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554. §. .

'

'

'

Más n y a v a l y á k k a l ös z v e s z ő v e is fordulhat
elő a' Rheumatismus nevezeteseri katarrhusáal, gastricus
állapottal, mirigyes nyavalyával, köszvéririyel, bújadüggel 's a' t. melly' utóbbi esetekben nemritkán bajos a'
nyavalyának megesmerése.
' t
,

555.

A' nem rég' támadott Rheumatismus, ha a' lefolyására határozott idő alatt éppen nem, vagy tsak igen tökélletlenűl válik meg, és (hahidegleléssel járt) a'hideglelésnek elenyéázése után hoszszabb ideig eltart, r é g i
. vagy c h r o n i c u s Rheumalismusnak mondatik ( R h .
chronicus, non febrilis , frigidus , kyrodyuia). A' megesmerésére ugyan azon jelenetek szolgálnak, mellyek a*
forró Rheumutismust jelelik ki ; nevezetesen feszítő fájdalom van jelen, de a' mely. tsekélyebb 's nem szaggató, hanem inkább tompa , és a' szenvedő résznek nagy.
gyengeségével 's szinte szélütéses állapotjával van öszvekötve; egyszersmind álló, vagy kóborló, állandó vagy
engedő , sőt kihagyó, a'melegben kissebbedő , a' hidegnek
befolyása által nagyobbodó, 's azért a'szenvedő részek
a' fájdalmaktól való szabad időben is igen érzékenyek
a' hideg,nedves és húzó levegő eránt, 's a' Lennek más.
befolyások nélkül felgerjesztett fájdalmak nem ritkán
minden bizonnyal az időnek közelgető változásaira mutatnak. A' veresség igen ritkán észrevehető, valamint a'
daganat is tsekély, melly nem annyira a' Rheumatismustól, mint inkább annak kimenetelétől, 's nevezetesen a' keresztűlizzadástól függ , azért is a' nyavalyának
tsak későbbi lefolyásában, és lassankint fejtődik ki, hideg , 's a' megilletésre nem fájdalmas. A' beteg résznek
munkája majd nagyobb majd tsekélyebb mértékben meg
yan akadályoztatva részszerint a' nyavalya, részszerint
pedig a' már történt keresztül izzadás miatt. iLegközön-
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s égés ebb oka a' Rheumatismusnak hibás vagy elmulasztott orvoslása annak kezdetéhen, vagy lefolyásában is.
Tartása több hónapokra , sőt esztendőkre terjed , midőn
végre v a g y szerentsés környülállások között egészségbe
megy által, a' szenvedő rész 1 munkájának lassankint való
viszszatérésével, 's néha néha nyilván való kr. kiüresílésekkel, a' mikor közönségesen még hószszabb ideig
viszszamarad a' tagnak gyengesége; v a g y pedig'mis
nyavalyákba megy á l l a l , millyenek : a' közel lévő sejtes
szövetbe, az izmok, és az inak közé való keresz tíílizzadások, 's az innét származó öszvenövések, a' végeknek,
a' hátgerintznek , a* nyaktőnek chronicus merevedtsége,
elsoványosodásá, széliitéses állapotja , főképen ha az idegek' hüvelyjeiben volt a' nyavalya ; nem ritkán sorvasztó
hideglelés , hasdugúlások, melygörts, hasmenések , köszvény 's a' t. járulnak hozzá. — Halált a' chronicus Rheumatismus egyenesen nem , hanem tsak a' viszszamaradó
nyavalyák által okozhat.
556.

A' Rheumatismus valóságos rheumatica' gyúládásba
is (Inflammatio rheumatica) mehet által, és ugyan vagy
mindjárt a' nyavalya' kezdetében , vagy annak további
lefolyásában. Ez közönségesen hidegleléssel van öszvekötve. Külümböztetik pedig ezt igen fontos , és szúró,
égető, szaggató , némellykor kopogó fájdalom , a' gyúladt részek' mozdíthatatlansága, és , ha igen mélyen nem
helyheztetik » nyilván való daganat, veresség, keménység , és melegség. Akár miféle orgánumban, melly savós,
vagy rostos hártyával h í r , előfordulhat a' rheumatica
gyúladás, nevezetesen az izmokban (Myositis rheumatica), az idegek' hüvelyjéiben (nevritis r h . ) , a'mely hártyában (pheuritis r h . ) , a' hashártydban (peiitoniLis rh.),
a' belek' külső felületén (Enteritis r h . ) , az izülésekben
(Arthritis rheumatica) 's a' t. Ezekről nagyobb részint

értekeztünk az egyes orgánumok' gyátadásairól való tanításnak lefolyásában, azért itt tsak a' rheumatica ízgyúladásokról fogunk szóllani.
557.

tó
. • •.
>
• A' rheumatica ízülés-gyúladás (Inflammatio rheumatica arliculorum) főképen az ízülésekhez mivoltosan
tartozandó részekben , majd a' közel lévő hártyákban ,
szalagokban, 's inakban helyhez tetik, és vagy egyes,vagy
töi>b ízüléseket, 's legközönségesebben a' kéz', a* láb',
a' térd', ritkábban a' könyök', a' váll', a' tsipő', legritkábban pedig a' nyaktö', a' nyakgerintzek', vagy az oldalbordák' izüléseiket foglalja el. — A' beteg részek dagadtak, főképen ha a' kéz- vagy lábúj pertzekben (in
phalangibús" digitorum) vagyon a', nyavalya, veresek,
melegek, és a'legtsekélyebb megilletésre is igen érzékenyek, 's mint áz orbánLzos gyáladásban a' külső nyomásra halavány színű, folt jelenik meg; az állandó engedő fájdalom némellykor olly tsekély, hogy sem az
alvást, sem a! mozgást meg nem gátólja ; máskor pedig
igen fontos, 's felette kínos a' beteg' sorsa* ha a' rheumatica gyúladás nem tsak a' végek', hanem a' torzsok'
izüléseiben is van, midőn a' testnek legtsekélyebb mozgásaira. is nagyobbodnak a' fájdalmak, és szinte mozdíthatatlan a' beteg az ágyban. Ezeken hívül fontos hideglelés , nagy szorongattatás , bő izzadások . jelelik ki ezen
nyavalyát. Míg a' gyúladás a' végekre van határozva,
a'ddig a' testnek többi mnnkáji (kivévén a' -jelbeli;hidegleléstől függő jelenségeket) rendesek; de ha az oldalbordák', és a'gerintzek' ízüléseire terjed; akkor a' lélegzetvételnek, .és a' gerintzagy' munkájinak rendetlenségei,
nyilván valók , ú. m. a' nehéz lélegzetvétel, a'mély belehelésnek lehetetlensége1, az alsó végek' szélütéséé átlap o l j a , a' vizeilés' elnyomattatása 's a' t. — A', nyavalya
e g é s z s é g g e l végződik midőn a' jelbeli hideglelés az
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estvéli súlyosodásokkal legfeljebb 14ed napra terjedvén,
végre k r . kiüresítésekkel, és a' gyúladás' • jelenségeinek
lassankint való kissebbed.ésével tökélletesen megválik ;
de közönségesen még boszszqbb ideig viszszamarad az
izülések' beteges érzékenysége , kóborló fájása , némellykor pedig elsoványodása. — Szerentsétfon esetekben keresztülizzadás, keményedós , fekélyedés, az izülések' merev ed tsége, tsöves fekélyek, tsontfeno, közbevetőleg
pedig sorvasztó hideglelés a' következése ezen nyavalyának, — ,Sokszor chronicussá válik ezen nyavalya, a' midőn mértékletes de állandó fájdalmak által külömbözteti meg magát ^ mellyek a' testnek mozgásai, megerőltetései, nem küiömken annak megrendítése, a' fűszeres éte- ,
lek' vagy pálinkás italok' használása u t á n , 's a' nedves
vagy szeles időben nagyobbodnak; a' gyúladás nem ritkán egy izülésből a' másikba kóborol, 's majd nyilván
való daganattal, verességgel, és hidegleléssel van öszvekötve, majd pedig hibáznak ezek, Ennek kimeneteleire
jnézve nevezetes az íztapló, és a' szalonnás daganat. "
J e g y z é s . Könnyen feltserélhetni a' rheumatica ízülés' gyúladasát a' küszvénriyel, mellyel formájára nézve nagy
hasonlatossága van ugyan, de belső mivoltára nézve igen
külömbözik tőle ; mert hibázik itt a' pótlás' rendszerének
(systema reproductionis) , és különösen a' has' organumai,
Uak a' szenvedések , melly kútfeje a' köszvénynek , 'a azt
állandóan követi. Minél fogva , hogy ezen nyavalyákat •
egymástól megkülümböztethessük, figyelmeznünk keU a'
testnek egyik vagy másik nyavalyára való hajlandóságára,
az indító çkok* külömbségére, 'a a' nyavalya' kezdetére.,
lefolyására , jelenségeire , és tartására 's a'.t, Bővebben' er,
TŐI a* második Darabban,

558. j .
Ha á' Náthafolyás állandóan. egy helyen marad ,
á l l ó (Rh« ß x u s ) , ha pedig egy helyen elenyészvén más
helyen jelenik meg , k ó b o r l ó Rheumatismusnak (Rh,
vagvtó) neveztetik. G y a k r a n , midőn a' nyavalya a' külső
»

'

.
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részekből eltűnik, fontos belső gyúladások fejtődnek ki
(Rh, retrocedens).—• Nevezetes a' l á r v á i t Rheumatismus , melly a' nélkül, hogy külsőképen fájdalmak.
, lennőnek jelen, 's nyilván való meghütés járt volna
előre , belső hajak;, ú. m. a' vizelletnek viszszatartása,
kólika, gyomorgörts 's a' t. vannak jelen, mellyek nedves időben nagyobbodnak , szárazbán pedig kissebbednek,
's náthafolyás ellen'való orvosságokkal hasznosan orvosoltatnak. Ezen baj sokázor nehezen esmertçlik meg.
559. §.

Az Á g y é k f á j á s az ágyék', és kereszttsont' tájékának inas , és szdlagos részeiben , némellykor pedig a' kereszttsontnak legvégső részében helyheztetik (spasmus
íixus Paracelsi), A ' f á j d a l o m , melly sokszor fel a' gerintzoszlop felé vagy le á' tzombokra t e r j e d , a' hetegeta'
leülésben , az üléshői vagy fekvésből való felkelésben, és
szükséges testi mozgásaiban akadályoztatja ; mert az, e'féle
mozgásoknak legtsekélyebb próbájira is nagyobbodik a'
fájdalom; ha ágyon kívül lehet a' beteg, tsak meghajolva
járhat, ha pedig egyenesen fel akar állani, olly érzést
tapasztal,, mintha Öszvetőrnék - a' háta. Különös azomhan , hogy a* beteg tzomb más által könnyen, 's tsak
igen tsekély fájdalom közt mozgattalhatik.— Ezen nyavulyanak hoiszszahh- ideig való tartása után az alsó, végek'
elgyengülése, szélütéses allapotja, 's végre sorvasztó hideglelés következik. Midőn a' vesékre, é$ a' húgytsatornákra terjed a' fájdalom, 's egyszersmind a' vizelletnek viszszatartása , nehéz vizeilés , és székkiüresítés van
jelen ; akkor ezen nyavalyát könnyen feltserélhetni a*
. vese - kövekkel, a3 vese - , hólyag - , vagy horpaszizomgy átadással.
56U.

A' P a r s á b a (Ischias, dolor çoxèndiois, Malum
isohiadicum) általánosan azon fájdalmas nyayalya , melly
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a' tzombizülésnek nagyobb tájékát foglalja e l , és majd
egyedül a' bőrben, majd a' széles polában (fascia lata),
máskor az izmok' vagy az ülidegek' hüvelyében , máskor
az ízvápának tsontos részében, vagy az ízlokban, vagy
az ízvápának belső színét befedő portzoljbaii, vagy továbbá az ízmírígyben a' gömbölyű szálagban, vagy egyszerre több részekben helyhezletik. Ezen nyavalyának
olly külömbféle helyheztetésé miatt annak meghatározása , 's orvoslása bizonytalan, és sokszor gyógyítathatallan. Egyébaránt nem mindég nálhafolyásos indulatú,
hanem sokszor külső erőszakok , letételek* elnyomattatott vérfolyások által hozatta tik elő ; közönséges jelenségei pe'dig: a' fájdalmas, és nehéz járás, egyenes állás,
leülés, az ülésből vagy fekvésből való felkelés, 'valamint a' testnek, bájosan, és tsak fájdalommal végbe, vitt
•fordulása is; daganat, és veresség tsak akkor vétetik
észre, midőn gyúladás járúi hozzá, vagy pedig ezfgenyedésbe megy á l t a l ; közönségesen tsak az egyik tsipő szenved , 's ezen okból sántikálva jár a' beteg; a' nyavalya
hoszszas , 's könnyen a' tzombnak önkiut való kifitzamodását okozza.
Tulajdon neme ezen nyavalyának az i d e g e s f a r s áb a vagy az ülideg-fájás (Ischias nervosa Çotunui,nevraígia
ischiadica), meily chronicus, hideglelés, és genyedés nélkül való szenvedelem. Itt a' fájdalom állandó későbben
kihagyó , 's megújult erővel viszszalérő, estve felé pedig
az ágy' melegsége miatt közönségesen olly mértékben nagyobbodó, hogy a' beteg az ágyban nem maradhat. Külömben a' testnek felhevülése 's a' nyári melegség által
is nagyobbodik, és tsak a' testnek mozgása által kissebhedik; ha orvoslása elmulasztatik, és meg nem gyógyí. tátik* sorvadás 's a' tzombnak, szélütéses állapotja , és
'megrövidülése következik. Külömböztetüuk a) H á t s ó
i d e g e s f a r s á b á t (Ischias nervosa postica Cotunni,
nevralgia fcmoro-poplilea), meliyben a' fájdalom az íz-
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vápának tájékában kezdődvén, a' kereszltsont'.'s a' tzombnak külső, és hátalsó felületén a' térdig elterjed, innét
pedig nem ritkán a' szárkapotsnak. lefolyása szerint a'
külső lábbokáig, a', talpnak hátulsó részébe száll, V
úgy a'fájdalom az ülideg' (nervus ischiadicus) lefolyását
követi, b) E 1 ő 1 1 é v ő i d e g e s f a r s'á b d t (Ischias n e r vosa antica Cotunni, nevralgia femoro-tibialis) ; ez ritkábbanfordúl elő, 's irtóztató nagy fájdalom alatt jeleli ki
magát,, melly a' tsipőnek elől lévő 'részén kezdődvén, rendesen 'a' tzombidegnek (n. cruralis) járása szerint, a"
tzombnak belső oldalán a' lábikrába száll, 's fájdalmassá
teszi a' tzombnak mozgásait. Úgy látszik, hogy a' nyavalyának mivolta a' tzomb', és az ülideg' hüvelyjének
gyúladásában, némellykor pedig az idegnek tulajdon
d y n a m i c u s szenvedésébenhelyheztetik,Bontzolásáltal
az idegnek hüvelyjében, az előrejárt gyúladás' következésében, némellykor nagy mennyiségben savós, vagy
enyves nedvesség találtatott.
.
561. §.

, A' Bheumatismus' nemeinek k i m e n e t e l e i r ő l
nagyobb részint tétetett szó; itt még a'következendőket
• kell megjegyezni. A' nathafolyásos hideglelésnek megválása után , melly kr. izzadással, vizelléssel, 's némellykor órrvérfolydssal történik, tökélletesen elenyésznek a'
fájdalmak, 's helyre állítatnak a' szenvedő résznekmunk á j i , n o h a még hoszszabb ideig marad hajlandóság viszsza a' viszszaesésre.
Más nyavalyákba is megy által a' Rheumatismus.
Nevezetes a' közönséges, és jó indulatú r h . hideglelésnek , fontos gyúlasztó, ideges vagy rothasztó characterre,
vagy pedig félbehagyó hideglelésre való változása. A'
helybeli nyavalyára nézve, a' Rheumatismus gyúladásra
változik, vagy chronicussá válik, vagy pedig kercsztűlizzadással, daganatokkal, öszvenövésekkel, genyedéssel
igen rRkán (melly mindég rosz indulatú) végződik.
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H a l á l l a l a' nálhafolyás, vagy a'náthafolyásoshideglelés egyenesen tsak igen ritkán végződik. Okoztatik
az a' helső nemesebb 'orgánumokra való letételek, a'
nyavalyának hoszszas t a r l á s a , az állandó fájdalmak, a'
reá következő sorvasztó hideglelés , 's áltáljában a' viszszamaradó nyavalyák által.

562.
Némelly emberek különös h a j l a n d ó s á g g a l bír T
nak a' náthafolyásra , nevezetesen az igen érzékenyek,
a' gyengék, a' kiknek a' bőrük nem szokott a' külső levegő' változásaihoz ; nem külömbcn elrendelő okúi szolgál arra a ' k i á l l ó i t rheumaticus nyavalya, az izzadásra
való nagyobb hajlandóság; azért is a z o k , a' kik erős
m u n k á k , sok járkálás, vagy szaladás után sokat izzadnak,
a ' k i k izzasztó, vagy k é n - s z e r e k k e l viszszaélnek, vagy
a' bőröket igen melegen t a r t j á k , gyakran szenvednek ezpn %
nyavalyában.
I n d í t ó o k ú i a' meghütés szolgál; melly gkbólaz
esztendőnek némelly részeiben, mellyekben igen változó
a' külső levegő' mérséklete, ú. m. őszszel' 's tavaszszal
járvány, — a ' p o s v á n y o s helyeken, a' folyóvizek 's a'
tenger mellett, és a' völgyekben, a' levegő" mérsékletének gyakori változásai miatt, honnyi a' náthafolyás;
sporadice pedig a' felhevült, és izzadásban lévő testnek
meghűlése, a' húzó levegő, a' ruha változása, a' hideg
italok, hideg f e r d ő k , vagy hideg időben használt meleg1 . •
ferdők által hozattatik elő,-— A'náthafolyásnak ez vagy »
ama' helyen való megjelenését az organismusnak tulajdón
hajlandósága, 's a' meghűlésnek külömbféle helyekre
való hatása határozzák meg. így a' kik hideg szél ellen
szaladnak, rheumatica tüdő-gyúladásba; a' kik a' nedves füvön hanyatt fekve elalusznak, vagy a' ferdőből
kiszállván testeket* megszárítani elmulasztják, iztílés-.
- -r-heumatismusba eshetnek ; a' kik nedves ful mellett hely-'
-)
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hez te tett ágyban feküsznek, laptsontjaikban ; a' kik pedig a' kő padolaton mezítelen lábbal sokáig állanak, láb'
száraikban 's beleikben kaphatnak nátha folyást ; az izmok közül azok szenvednek leggyakortább Rheümatismusbán, mellyek a'megkötéskor Iéginkább munkában,
voltak.
1

563,' $.
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A' náthafolyásra való E l Ő r e m o n d á s t nagyobb
részint érthetni a' mondottakból; itt mindazonáltal még
a' következendőket meg kell jegyezni :
A' forró , és tsekély hidegleléssel járó Rheumatismus
kedvező környülállások között könnyebben, és sebesebben gyógyítatik meg, mint n' chronicus lefolyású, melly
nem ritkán igen nyakas, és hoszszabb ideig ellentáll a*
legnyomósabb orvoslásnak is ; annál bajosabb , és nya?
kasabb pedig az, mennél nagyobb az arra való hajlandóság, mennél magasabhéletkorú a' beleg, 's mennél inkább szenvedett ezen nyavalyában már az előtt, mennél
hoszszabb ideig tartott,'s mennéíkilerjedtehb a' nyavalya.
Nehezebben történik a'RheumaLismusnak gyógyítása
a ' h i d e g , és nedves tájékokban, és e'féle időjárásban. '
Míg a' Rheumatismus külső 's nem nemes részekben
helyhezletik, nem veszedelmes a'^nyavalya;, de ha a'
fájdalmak hirtelen 's minden vélekedés nélkül eltűnnek,
és valamelly belső orgánum' szenvedésének a' jeléi jelennek meg, már ekkor veszedelmes a' beteg' állapot ja.
Minél fogva mindég nagy vigyázással kell az előrembndást a' kóborló náthafolyásban kijelenteni ; mert enn'ek1
kóborlása által veszedelmes letételek történhetnek a'
belső organumokra, triellyek közül legveszedelmesebbek
azok, mellyek az agyra, a' gerintzagyra, a' tüdőkre, a'
gyomorra, 's a' belekre történnek.
A' chronicus, és a' testhez szokottRheumátismusok
sokszor katarrhalis szenvedelmekkel, ú. m. náthával,
köhögéssel, torokfájással, nem külömben hasmenéssel,
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a' l é p - j ós a' méhkórságban szenvedőknél pedig görtsökkel változnak; a' mire igen szükséges figyelmezni.
Az idegek'hüvelyjciben, és az ízekben helyhez Letett
Rheumatismus igen fájdalmas, és nehezen gyógyítható;
az álló Rheumatismus sokszor nehezebben oszlattatik e l ,
mint a* kóborló. ,
Hogy az elmulasztott, a' roszszúl orvosoltatott, a'
többször viszszaforduló , és fontos Rheumatismusok
mind helybeli mind közönséges elgyengülést, senyves
állapotot, vízdaganatokat, vízkórságot, hasdugúlásokat,
valóságos köszvényt, az izek' merevedtségét, és sorva-:ddst szülhetnek, érthetni a ' m o n d o t t a k b ó l .
564.

Az o r v o s l á s r a nézve arra kell figyelmezni,
valljon nem rég eredett e , vagy régi a' Rheumatismus ?
hidegleléssel jár e vagy nem ? minő characterű a' hideglelés? 's nintsen e a' nyavalya a' gyúladás' gradusára
emelve? Minthogy 1 pedig az indító okok már megszűntek munkálkodni, az első Jelentésnek beteljesítése az
ártalmas befolyások' szorgalmatos elkerülésében helyliesstetik.
565.

§.

A' n e m r é g i , gyúladás, és hideglelés nélkül,való
Rheumatismusnak orvoslása a' meghütésnek eltávoztalásán, 's a' betegnek melegen való tartásán kivül, a' beteg
résznek melegített r u h á k k a l , kender szeszszel, viaszkos
tafotával való Letakarása, vagy a' repülő írnak kézzel
a'vagy flanellal való bedörgülése, nem kiilömben a'bőrkigözölgésnek bodza virág, ziliz, farikóró
's a't. thedval való fentartásá 's előmozdítása által legrövidebb úton
vite Lik végbe, 's így elkerültetik a" gyúladásnak, vagy
a'hideglelésnek kifejlődése.
566.

A' rheumatica h i d e g l e l é s n e k alkalmatos orvoslása végett, az ártalmas Lefolyások' elkerülésén kivül
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különösen kell figyelmezni annak gradusára, cliaracter é r e , és a5 helybeli szenvedésnek fontosságára.
A' hideglelésnek tsekélyebb gradusában , ha nem
nyilván való a' gyúlásztó characler, az alkalmatos életmódon kivűl (57O, §.) elegendő a' gyenge antiphlogisIleus orvosló m ó d , munkálkodván egyszersmind a' bőrkigőzölgésnék előmozdítására, azomban az izzadásnak erőszakos előmozdítása nélkül. Szolgálnak pedig erre a'lágy
meleg, de nem igen izgató italok , v. m, ziliz-,
perjefarhhóró
főzetek, használván egyszersmind a' bodzá
készítményeit, a' szalamia sót (XXXI.) 's a' t. helybeliképen viaszkos tafota , kender szesz 's a' t. alkalmazt a t í k ; a' székrekedésnek esetében a' lágyító klisztirek
alkalmaztatása szükséges.
667.

Ha fontosabb, és nyilván való g y ú l á s z t ó characterü a' hideglelés, a' midőn is a5 helybeli szenvedelem valóságos rheumatica gyúladásra emeltetik: a k k o r a '
gyúladás ellen való orvosló mód nagyobb kiterjedésben
használtatik ; a' midőn még is nem annyira a' fájdalomnak fontosságára, mint inkább a' gyúlásztó character'
jelenségeinek gradnssokx'a, és a' beteg íest' aliolására
ügyelünk. Minél fogva a' nyálkás szerekkel öszvekötött
's belsőképen használt salétromon,
(III.) és egyéb sókon
kívül vérkiűresítések is szükségesek, nevezetesen érvágások, mellyek némellykor meg is újítatnak. Ha a' közönséges vérkiűresítések után a' veresség, a' daganat, és
a' fájdalom nyakasán eltart, a'szenvedő részekhez közel
nadályok alkalmaztatnak. Azomban a' vérkiűresítések , 's
főképen a' közönségesek nagy vigyázással használtassan a k ; mert ezen nemű gyúlásztó hideglelések, és gyúla-.
'dások nem engednek hő vérkiüresítéseket, 's nagy h a j landóságok van az ideges cl) aracterre, valamint a' Rheumatismusnak a' viszszamenésré. A' hashajtók, mivel kön-
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nycn letételeket okoznak, 's a' szabad börkigozölgést
megakadályoztatják , itt ártalmasak. Ha a' helybeli vérkiüresítések után sem enged elegendőkéjien a' fájdalom,
annak enyhítésére lágymeleg lágyító párlatok használtatnak, mellyek málvábol,
zilizből, farkboróból,
a' lágyító fűszerekből
való főzetekkel készítetnek , 's beléjek
mártott flanellal alkalmaztatnak ; melly tzélra vízzel elegyített meleg tejben felolvasztott szappan is hasznos; a'
meghűlés' elkerülése végett a' párlatok rövid időközük
után változtatnak. Ezen párlatok (főképen az izülések''
rhepmatismusában) tsak addig használtatnak, míg enyhült a' fájdalom, azután, pedig száraz meleg párlatokkal
tseréltetnek fel. Minekutánna ezen orvoslás által a' gyű- '
lasztó character mérsékeltetett a' salétrom helyett szalamia só adatik, a' hánytató borkő' tsekély adatjaíval(LX,);
,a' megválás' időszakaszában pedig hasznosan adatik hozzá
Minderer'
lelje. • A' hideglelés' megválása után visz-,
szamaradé fájdalmaknak tökélletes meggyógyílásokra a'
feljebb (565. §.) említett külső szerek hasznosak ; hn pedig tovább tartanának azok! » részszerint a' chronicus
Rheumatismus (571. §.) részszerint a'hoszszasrheumatica
gyúladások (572. ?.) ellen való szerek használtássanak.
568. $.
Áz i d e g e s cliaracterü rlieumatica hideglelésben,
ha egyszersmind taknyos állapot- van jelen, a' hánytatok hasznosak.-,Az izgatókból pedig ollyanok. választatnak, mellyek különösen a' bőrre munkálkodnak ;
illyen a' kámfor Minderer' leijével öszvökötve ,„a' mustárkovászok ' s a ' t. Midőn nem felette való a' véredények'
izgatása, 's nhitsen jefen vértorlódás a' fő felé, akkor
Dover'» porai Calomeldval
jelesek; az ideg-hidegleffésnek nagyobb gradusában pedig a' közönséges regulák
szerint*kell munkálkodni, — A' r o t h a s z t ó characternék esetében azok használtatnak, mellyek a'rothasztó
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hideglelés' orvoslására nézve említették ; jeles akkor a'
Kína
a' kappanör,
a' kámfor 's a' t . ' . ; ' .
569.

Gyakran a' béltsatornában lévő t i s z t á t á l a n s á g o k k a 1, főképen pedig az epés állapottal vagyon öszvekötve a* náthafolyásos hideglelés, 's akkor hánytatok
szükségesek, mellyek a' tisztdtalailságök' kiüresítésén ki'vűí
a' bőrkigőzölgést is előmozdítják ; azután pedig a' nyavalyának' orvoslása az említettek szerint tovább folytattatik. Ha,pedig-a' belekben viszszamaradó tisztátalanságok
tartják fen á' fájdalmakat ; azok nein ritkán gyenge hashajló által enyésznek el.
570. §.;
Az alkalmatos életmód sokat segít a'nátha folyásnak
szerentsés orvoslásában. A' levegő tiszta, száraz, 's mértékletes melegségű legyen, a' felette való meleg éppen
olly ártalmas (főképen ha a' gyúlasztó character mellett
helybeli gyúladás van jelen) mint a' hideg, melly a ' f á j dalmakat nagyobbítja ; ugyari azért távul legyenek a ' h i deg italok, és a' húzó levegő ; az étel könnyen emészt*
hető legyen; a' testnek nyugodalom engedtessék, mert
annak szükségtelen mozgásai által nagyobbítatik a ' f á j dalom.
A' viszszamaradó érzékenységnek, és gyengeségnek
elhárítása, a' testnek a' szabad levegőhez 's annak változásaihoz lassankint való szoktatása, -s a' táplálók, és
erősítők által eszközöltetik.
571. § .

A' c h r o n i c u s Rheuma tismusnak orvoslására megkivántalik : 1. Az indító okoknak *s egyéb ártalmas befolyásoknak eltávoztatasok ; 2. magának a' nyavalyának
elhárítása ; 3, a ' t a l á m jelenlévő öszveszövettetéseknek,
's a' chronicus Rheumatismus' beteges kimeneteleinek
elmellőzések.
/.

'
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Az e l s ő tzélból melegen tartsa testét as beteg, és
óvja a' nedvességtől, a'széltől, 'sa'húzó IfevegőLől; egyszersmind a'.szenvedő részt flanellal, viaszkos tafotával,
vagy tengeri nyúl bőrrel takarja be, fla nelbol való inget,
és gályát viseljen mezítelen testén, a' kedvetlen, és esős
időben ki ne járjon, 's kerülje lábainak megáztatását 's a' t.
A' m á s o d i k tzélból a' bőr' egészséges minéműségének , és szabad kigőzölgésének helyre állítása szükséges;
mellyre nézve hasznosak belsőképen a' borkigőzölgést
előmozdító , 's a' beteg' testalkotásához, 's az izgathatóságnakmiriénniségéhez képest választott szerek, millyenek:
a' Bojtorján , Per je, Szártsa gyökér (sarsaparflla), a'
ssapparifi'l,
a' keserédes venyikék,
a' hánytató borkő
kissebb adatokban, a' clárdanyos kén arany,
Huxhatn'
ddrdanyos bora, a' büzsó, a' gyántdros szarvas szaru
léi (kozma olajos gyantársavas
hugyag, spiritusC, G.
• succinatus), D o v e r ' porai, a' Sisak vonat (Extr. Aconiti), a' gaják (guajacum), a' bűz aszatgyánta,
a'szálló
gajdk festvény
(Tra. guajaci volatilis), a' szafrds fa
(lignum|sasafras.) , a' gaják f a , a 'bürök f ü , a'kén', és
higany' készítményei, a' Mustárral
készített savó, a'
kámfor
's a' t. Könnyen értetik, hogy nem minden
külömbség nélkül lehet ezeket használni, hanem hogy a'
gyengébbekről az erősebbekre lassankint kell általmenni,
- és a' beteg' állapotjdhoz, 's a' gyengeségnek minémüségéhez képest a' legalkalmatosabhakat szükség választani,
A' tapasztalás szerint leghathatósahhak, a' sisak'
vonat,
(LXXV.) a' kámfor,
's a' levált kén (LXXVI.) (Lac
sulfuris, sulfur praecipitatum). Az erősítő , és öszvehúzó
orvosságok a' Rheumatismúsban ugyan nem használnak
egyenesen , azomban a' közönséges gyengeség, 's a' betegnek senyves állapotja azokat is megkívánják, mellyek
akkor keserű szerekkel , és yas készítményekkel köttetnek Öszve.
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Jelesek a' chronicus Rheumatismusnak orvoslásában,
a'külső Szerek. A' testnek szabad, és száraz levegőben
való mozgásain kívül hasznos a' beteg részt kárnforozott
flanéllal begyöngyölgetni, viaszkos tafotával betakarni,
flanellel, vagy puha kefékkel dörgölni, léles és olajos •
szerekkel megkenni, millyenek : a' kámforos bor léi, a*
feny 'ö bogyó léi (spir. juniperi), a' kolonial viz (Eau de
Cologne), az illatos léi, a' repülő í r , az Opodeldooc,
mellyek által nem tsak .a' Rheumatismus oszlattatik e l ,
hanem a' beszívás' munkája is előmozdítatván, megakadályozta tik a' Ikeresztiilizzadás. Ide számláltatnak továbbá a' mézgás - gyántáros szerekből (LXX.) vagy pedig
fenyő bogyókból kifejtődött gőzzel való füstölések, a*
lágymeleg 's vagy egyszerű, vagy szapponnal
készített,
vagy a' kén-ferdők 's nevezetesen a' Töplitzi, Budai, Trentsíní 's a' t. mellyek annál melegebbek lehetnek, mennél
fontosabb a' nyavalya ;'a' vasas ferdők tsak a' nyavalyának
vége 's elenyészése felé használtathatok , hanem ajánl hatóbbak a' gőzferdők etzetből készítve, az állati ferdők,
midőn p- o. a' beteg tag a' levágott marha gyomrában
hoszszabh ideig tartatik, 's a' hangyaferdők, főképen
ha a'szélütéses állapothoz közelít a'nyavalya, A'hólyaghúzók, a' mustárkovászok, a' ráspolt tengeri torma, a'
boroszlcíny héj, a' szenvedő részre egyenesen alkalmaztatva , valamint A u t e n r i t h ' kenetje i s , elvonóképen
munkálkodnak , 's igen hathatósak a' nyakas, és a' szélütéshez közelgető chronicus náthafolyásban , melly utóbbi
esetben a' Galvanismus, az' Electricitas, a' Moxa, a'
tsalánnal való ütések, a' folyó sebek, 's a' körös bogár
f estvénynek bedörgolése is jelesek.
A' jelen lévő ö s z v e s z ö v e t t e t é s e f c , valamint a*
chronicus Rheumatismus'.kimenetelei, és foganatjai is, k ü lönös tekintetet kívánnak. A' jelenlévő görtsöket, gastricus
állapotot , bó'Vérüséget, mirigyes nyavalyát, bújádögöt el
kell hárítani ; ugyan azért p- o, az utolsó esetben hasznosan
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kötjük öszve Caloméldval a' kámfort,
a* sisak vonat o t , 's a' lágymeleg ferdőket: lia egyszersmind mirigyes
nyavalya is van jelen , leghasznosabbak a' ddrdanyos
hón arany, a' tisztított,
és a' levált kény a' keserédes
venyikek',
a' szappanfü,
a' szdrtsa gyökér' : 'füzetje,
's a' lágymeleg ferdők. —• A' Rheumatismus után visz7
szamaradó kcresztülízzadások , Y az ettől függő merevedtségekben legjelesebbek belsőképen a' ddrdanyos kén
arany, a' piros gyüszii,
a' bürök, a' sisak vonat's
a' keserédes venyikék ; külsőképen pedig a' íeljebfeeuilített dörgölések, és kenések, a' füstölések , a' gőzferd ő k , a' bürök-, sisakfü-,
az animonya-,
vagy bűzaszai- tapaszok kámforral
vegyítve Y a' közönséges,
vagy helybéli egyszerű , vagy vegyített ferdők.
* Egyébaránt nem ritkán egyedül az éghajlatnak vagy
a' lakásnak változása is képes a' testhez szokott, és a'
legtsekélyebb okok által is könnyen felgerjesztendő rheumatismust meggyógyítani,
572. §.
\
.•
A' hidegleléssel járó n á t h a f o 1 y á s o s g y ú l a d ás'ok' orvoslásáról már feljebb (567. §.) értékezvén , a'
clironicussá'válttak' orvoslásáról tudni kell, hogy azokon
kívül, mellyek egyéb hoszszas * gyúladások' orvoslásáról
, általánosan említettek , itt különösen hasznosak a' higanyos kenetnek bedörgölése , a' mesterséges fekélyek,
A u t e n r i t h ' kenetjeö a í *hólyaghúzók, Y hogy itt a*
nedves k'ülső szerék helyéit szárazakat szükség használni.
i' .
573. §. ' ; : ' ' '
'
A' k ó b o r l ó Rheumatismus nemritkán a' külső
részekről eltűnik 's letételek történnek valamelly 'belső
organúmra, nevezetesen ha meghűlés (a' nedves párlatok'
elhülése által), vagy lelki indúlatok, munkálkodnak a'betegre , ha felette való vérkiűresítések használtatnak, vagy
ha ideges characterü a' jelbeli hideglelés. Ebből nagy
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veszedelem származik, lia sietve segítség nem hozattatik,
's döbbeni helyére viszsza, nein lér a' Rheumatismus.
Minél fogva, ha efféle leté teles állapottal fontos h i d e g l e l é s j á r , vagy ha ez már előbb kissebbedvén, újonnan megfontosodik, ha egyszersmind nagy a' forróság,
az érverés pedig teljes és kemény, 's végre ha a' belső
gyúladás' jelenségei nyilvánságosak : akkor hasznosak az
érvágás (különösen az agyra történt letételkor), a' k ö r nyülállásokhoz képest a' 'naddlyok, a' lágyító klisztirek,
a ' ; l á b - vagy egész f e r d ő k , 'a a' lágymeleg italok; belsőképen pedig hívesítők adatnak; mérsékeltetvén ezek
által a* hideglelés, hogy a' nyavalya előbheni helyére
viszszahozaííassék, a' szenvedő rész izgattatik, kefékkel
dörgölt etik, 's mustárkovászok, hólyaghúzók, zúzott
tengeri r e t e k , vagy lágyító (kásák alkalmaztatnak reá.'
Ezeken kívül a' szenvedő belső orgánum'minéműségéhez
képest módosítatik az orvoslás.
Ha a' nyavalyának viszszamenése által s e m m i h id e g l e l é s sem gerjesztetett f e l , sőt ha a' külső részek
hidegek, az érverés félbehagyó, 's a' beteg nehezen vesz
lélegzetet, vagy szinte álomba 's bódulásba merült; 'a'
nyaktőre, 's a' lábikrákra minden idővesztés nélkül
hólyaghúzó alkalmaztatik , izgató klisztirek használtatnak , a' végek dörgöltetnek, belsőképen pedig
kámfor,
Pézsma,, orvosi gyökörike 's a' t., rendeltetnek. Határozott környülállások k ö z ö t t a ' hánytatok is hasznosak.
,'574. §.

A . ' F a r s á b á n a k orvoslása Sok bajokkal váii öszvekötve. Ha forró indulatú: a' forró Rheuma tismosok'
orvoslásához képest vérkiűresítések szükségesek annál
inkább, ha valamelly vérkiüresítésnék ú. m. az aranyérnek , havitisztulásnak elnyomattatása szóigált egy részről okúi ; az érvágás , ha szükséges , a' beteg oldalon való.
lábon tétetik. De több esetekben chronicus indulatú , igen
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nyakas, és kinzú szokott lenni ezen nyavalya; illyenk o r hathatós a' köpölyeknek a' szenvedő részre, az általok okoztatott sebekre pedig a' hólyaghúzóknak alkalmaztatások , a ' m i t némellykor minden nyoltzadik napon
meg kell újítani ; mert a' fájdalom közönségesen tsak a*
második vagy harmadik hólyaghúzó után múlik el. Ide
tartozandók a ' f o l y ó sebek, a'.sinórhúzás, a' moxa, a'
hideg vizzel való párolások (VOGEL) , a' viaszkos tafotának alkalmaztatása, a' higanyos kenet' hedürgölése, az
állati göz/erdő, az eleetricitás, a' galvánismus 's a ' l á - '
gyí ló klisztirek ópiummal.
Belső szerektől kevés hasznot várhatni, azomban meg lehet próbálni a' sósavas
higagot,
's a* terpelin olajt, melly bői 2 drachnicL 1
untzia
mézzel vegyítetik öszve, 's ezen keverékből
reggel, "és estve egy kávés kanállal adatik. COTUNNI a'
hólyaghúzónak olly módon való alkalmaztatását javasolja,
hogy belőle 6 hüvelyknyi hpszszaságú és 4 hüvelyknyi
szélességű úgy tétessék a' szárkapots' fejére (capitulum
íibúlae), hogy bemetszett végei a' lérd , 's a' sipkontz
tsont (tibia) felé érjenek, azután pedig kötővel erősítessék meg ; ha régi a' b a j , többször alkalmaztatik a' hólyaghúzó ugyan azon helyre mind addig, míg a' fájdalmak valamelly szívós, és sűrű nedvességnek kifolyásával engednek ; ha pedig lefelé száll a' fájdalom, alább
is hólyaghúzó alkalmaztatik.
•

•

575.

N

Az A g y é k f á j a s hasonlóképen örvosoltalik , miht
a' Farsába. Ha tsak legtsekélyebb gyúladás gyanítatik is,
az ágyék' tájékára köpölyök alkalmaztatnak , 's egyszersmind a* többi anliphlogisticus szerek használtatnak, mellyek által elkerülte!ik a' sokszor halálos genyedés. Ha
chronicus a' b a j , hasznosak a ' D o v e r ' porai
kámforral,
a' kappanőr forrózat 's a' t. Leghathatósábbak még is
a1- hólyaghúzók , és a' moxa.

351.

Az
•

Orbántzról.
• 576.

Az O r b á n t z a' külső bőrnek közönségesen hirtelen támadó, 's majd nagyobb, majd tsekélyebb kiterjedésű gyúladása, melly különösen a' bőrnek v é r - , és
gőzölő-edényeit {érdekelvén, 's a' Malpigh' takonyszövetéhe , valamint némellykor az alatta való részékbe is
hatván, tsekélyebb vagy fontosabb hideglelésen kivűl,
tulajdon, és specificus bélyegek által külömhözteti magát.
I 577. ? . .

.

"

Az orbántznak tulajdon bélyegei (576. §.) helyheztetnek a' tulajdon minéműségű jelenségeiben, lefolyásában,
megválása'módjában, és kimeneteleiben. Kezdődik a'
nyavalya , valamelly feszességnek, viszketésnek , súlyn a k , és égetésnek kellémellen érzésével a' bőrnek azon
helyén, mellyen meg fog jelenni az orbántz ; a' mikor
egyszei'smind, vagy már előbb , tsekélyebb vagy erősebb fázás után, a' véredények' izgatásának jelenségei is
megjelennek; azután másod vagy harmad napon lapos
daganatotska emelkedik f e l , melly ugyan egy kevéssé
nevekedik, de bizonyos határok nélkül való, és.meleg,
fényes, 's veres, rózsa vagy sárgás színű; az újjal való
nyomás alatt elenyésző veresség a' nyomás. után ismét
viszszatér; a' melegség a' gyúladt részben felületes; a'
fájdalom legközönségesebben tsekély , 's tsak viszkető,
kevéssé égető, máskor szúró vagy égető ; ezen jelenségek
a' hidegleléssel együtt .estve nagyobbodnak „reggel pedig
kissebbednek. Az orbántzal] járó hideglelés' (febris ery• sipelacea) jelenségeihez, —- mellyek a' nyavalyának helyéhez , gradusához, és characteréhez kéjest külömbözn e k , — tartoznak: a'főfájás a'homlok körűi, a'nyelvnek szárazsága, "a' nagy szomjúság, a' gyomor körül
való szorongattatás, az undorodás, az okádás, a'lankadt-
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s á g , a' nyughatatlanság, a' tagok' nehézsége, a' lomha
székkiiiresítés , a' sáfrány sziaű , és zavaros vizellet , a'
g y o r s , teljes, 's némellykor elnyomuttatolt, vagy rendetlen érverés. Nevezetes ezen nyavalyának a' kóborlásra
való hajlandósága , és mivoltos az emésztő orgánumoknak
*s különösen a' májnak szenvedésével való üszvekpttetése,
melly a' bőrnek az emésztő orgánumokkal való egyetértésétől függvén, az emésztésnek, a' táp' (Chylus ) , és
epe'készítésének, nem külőmben a' székkiüresítésnek
rendetlenségeiben helyheztetik.
578. §.

Kiilömbözök az orbántz* jelenségei, annak helyére,
külső formájának minémííségére , a' vele járó hideglelésre. , lefolyására, öszveköltetésére , . eredetére, okaira,
f o g a h a t j á r a ' s a ' t . nézve.
*
1. K íi 1 s ő f o r m á j á n a k m i n é m ű s ó g é r e nézve van a) sima, h) hólyagos, c) vizes daganattal öszvek ö t ö t t , és keményedével járó orbántz.
à) A' s i m a o r b á n t z (Erysipelas glabrum) azon
bőrgyúladás, mellyhen a' rózsa-színít, sárgás vagy setét
veres daganatotskának a' felülete sima, a' nélkül, hogy
valamelly kiállások , vagy egyenetlenségek vétetnének észre. — b) Némellykor az orbántz' felületén hólyagotskák emelkednek f e l , hasonlók azokhoz, mellyeket a'
hólyaghúzók okoznak-, ez h ó l y a g o s o r b d n t z n a k
(Erysipelas vesiculare, bullosum) neveztetik. Itt a' hólyagok, vagy a' gyúladásnak kezdetében, vágy annak
további lefolyásában fej tődnek k i , 's külömbféle nagyságúak, néha akkorák mint a ' b o r s ó szem, máskor mint
a? mogyoró , máskor pedig mint a' galamb vagy tsirke
tojás ; legközönségesebben az ábrázatban fordulnak élő ,
és éles, sárgás 's ragadzó nedvet foglalván magokban,
viszketést, égetést okoznak, hamar felfakadnak, és vastag 's lassankint, homályos színre változó varral fedetnek
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b e , melly alatt, midőn leesik, az egészséges bőr mutatja
magát, vagy pedig, 'a főképen ,a' vén , és gyçngçembe-,
rekben. felületes genyedést vehetni észre* Ezen hólyagos
orbántznak módosítása az ö v f o r m a orbántz , a*' p o k o l ' t ü z e ' (zona zoster) melly a' hasat, a', gyomor'
tájékából kezdve, pántlika gyanánt veszi körül. Közön-»
ségesen fontos hideglelés után világos.veres , gyúladt, 's
a' megilletésre érzékeny vonás látszik, melly a' hasnak
felső részét a' köldökig elfoglalja, azután liólyagok j e lennek meg, mellyek felfakadván varak formáltatnak ,
's ezek alatt történik a' felületes genyedés. c) Az orbántz
némellykor a' körülötte lévő részek/vizes daganatjával
van öszvekötve., vagy ezt viszsza hagyja „ vagy pedig a'
m á r előbb dagadt volt részek a' legtsekélyebb megsértések után is orbántztól lepettetnek m e g , p . o. ha ,az
alsó végek'* a'tökzatskó', vagy a' szemérem a jakok' vizes
daganatján metszések (scarificatio) IcLetnek, vagy ha
azokra hólyaghúzók alkalmaztatnak. Az illyen orbántz
v i z e s d a g a n a t o s n a k mondatik (Erysipelas oedematödes)", 's az által jeleli ki magát, hogy az. ú j jak*,
nyomására gődrötske formálta tik, 's hogy a'daganat halavány, veres kékes., a' fájdalom a' feszesség miatt
nagy, is nagy a' fenére való hajlandóság is. d) A' k e m é n y e d é ss e 1 járó orbántzban (Erysipelas scyrhodes) a'
gyúladás a' bőr felett jobban fel van emelve, mint az
orbántznak más nemeiben, külömben pedig kemény,
tsomós, nem igen veres, de igen fájdalmas.
G r , a d u s á r a nézve van tsekély, és fontosabb
vagy is phlegmonosa, indulatú orbántz.
a) A* t s e k é l y orbántz (Erysipelas mite) a' bőrnek
felső felületét foglalja e l , és tsekély katarrhalis vagy
rheumatica indulatú hidegleléssel j á r , melfy a'gyúladásnak megjelenése után elenyészik, b) A' p l i l e g m o u o sá" indulatú orbántzhan (Erysipelas phlegmonodes) a ' í
gyúladás a' bőrnek felületéből a' bőr alatt; mélyebben
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fekvő részekre, só'l a' sejtes szövetbe, 's az izmokra is
elterjedi Itt a' melegség fontos; a' daganat feszes, a'közepén felemelkedő , és setét veres ; a' veresség az újjnök
nyomására el nem t ű n i k ; a' fájdalom nagy, szúró, és
kopogó ; a' nyavalya ? lefolyása sebes ; a' jelbeli hideglelés nyilván gyúlaszló characterü. A' bővérüeknél az
ábrázó ton g y a k r a n , és sokszor epidemice 'fordúl elő.
3. Az orbántz ugyan a' külső bőrnek akár miféle •
részeiben, elöfordúlhat, de kiilömbözők a'jelenségéi a':
beteg rész' érzékenységének gradusához, és másokkal való
egyelérzéséhez képest. Jelesek erre nézve a) az Á b r á z a t o r b á n t z (Erysipelas faciei), mellynek három
gradusát lehet nyilván észrevenni. Az e l s ő gradúsában
minden előposták n é l k ü l , vagy tsekély főfájás, az ételkívánás hijjáuosságá, és rosz kedvüség nlán, estve felé
hidegleléses mozgások jelennek meg, mellyeknek az éjt—
szakákon által való tartások u t á n , reggel felé a' hideglelésnek elenyészésével megjelenik az orbántz , melly két
vagy három napig tartván, 's a' bőr lassankint megsárgulván , tsekély daganat marad viszsza , 's lehdmzik a'bőr.
A' nyavalyánuk m á s o d i k gradúsában fontos előpos-.
ták járnak előre, ú. m. lankadtság', a' végek nehézsége,
szorongattatás a' gyomor tájékában, hajlandóság a' hányásra fontos hideglelés, melly gyúlásztó characterü, és,
félreheszéléssel, vagy könnyű álmossággal van öszvekötve,
mellyeknek két vagy három napig való tartások, 's a'
hideglelésnek fontos súlyosodása után megnedvesedvén a'
b ő r , és zavaros vizelletkrisis gyanánt üresítetvén ki, kifej' tödik az orbántz; a* hideglelés azon arányban kissebbedik, sőt él is enyészik, mellyben a' gyúladásnak tökélletes
kifejlődése történik; ilt a'helybeli szenvedés fontosabb,
és kiterjedtebb, mint, az első gradusljan, szinte tovább
mászkál, 's midőn az ábrá'zatnak valamelly pontján kezdődik , a' homlokra , az ó r r a , a' f ü l e k r e , W nyaktőré,
sőt a' főnek hajas részére is e l t e r j e d , olly móddal, hogy
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kissebbedik 's lehámzik az előbb orbántzos részen, m i helyt más részt lep meg. Ha h a r m a d i k gradusában
van az áhrázat-orbántz, hoszszabh ideig tartó előposták
után fontos hideglelés jelenik meg, erős teljesérveréssel,
főfájással, félx-ebeszéléssel, álmossággal, mindennyiiván
való alábbhagyások nélkül; ezek után megjelenik az
prbántz, de a' hideglelés nem kissebbedik^ sőt nem ritkán nagyobbodik is; a' gyúladás tsaknem egyarányosan
el van terjedve az egész ábrázaton, mellyet a' fontos
dagúnat elrútít; a'szemeknek, az orrlyukaknak , a'száj-.
ajakoknak dagadások, 's a' feszítő, égető, és szúró f á j dalmak által pedig gyötörtetik, sőt a' látásban, a' szabad lélegzetvételben, 's a' .nyelésben feletteképen akadályoztatik a' beteg; az agynak, vagy az agyhártyáknak
egyszersmind való szenvedéseket gyaníthatni a' nyakerek'
veréséhői, a' szemek' verességéből, és érzékenységéhői, az
álmosságból, 's a' fontos, és félrebeszéléssel öszvekötött
főfájásból ; ha a' gyúladás a' torokra 's az Eustach' k ü r t jére terjed, a' torok - és fül-gyúladásnak jelenségei vannak jelen, b) A' terhesség, és a' szoptatás alatt n e m r i t kán az emlőken fordul elő az orbántz, melly eleinte tsak
a' külső részeken helyheztetvén, feszesség, ós fájdalom
által jeleli ki magát; későbben pedig, 's főképen ha o r voslása elmulasztatik, mélyebbre h a t , és phlegmonosa
indulatává válik; nem ritkán az emlők' térimbelében kezdődik a' nyavalya, 's későbben nyilvánozza magát az
orbántznak külsó; jelenségei által, és nevezetesen hidegleléssel , téj tsomókkal van öszvekötve ; a' szoptatás' idejében a' téjelválasztás bőségesebb, könnyen jó indulatú
genyedésbe megyen által, c) A' 1 á b - o r b á n t z , melly az
ábrázat-orbántz után leggyakrabban fordul elő ;— azokban, főképen á' kik sokat ülnek, 's lábaikat akár mi módon megerőltetik; a'vén emberekben., a' kik szeszes ita«
'
»
lókkal viszszaélnek, sömörben vagy régi lábzár-fekélyékben szenvednek, 's a' vén katonákban könnyen chronir
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cossS válik ? és végre fekélyre változik. Az alsó végekre
nézve a' lágyék', a' felsőkre nézve pedig a' hóualy alatt
váló mirigyek megdagadnak, 's a'szabid mozgás megakadályozta tik.
4. A' h i d e j g l e l é s r e n é z v e , a) Az orbántz némellykor semmi hidegleléssel nints öszvekötve, midőn
t. i. külső okokból származik (Erythema). b) Máskor
hidegleléssel van öszvekötve, melly t s e k é l y , és katarrhalis, vagy rheumatica indulatú, 's az orbántznak
megjelenése után elenyészik, c) A' jelbeli hideglelés néni
ritkán nyilván g y ú l a s z t ó characterű, a' mi a'phlegmonosa indulatú , és nevezetesen az ábrázat-orhántznál
szokott történni ; a' helybeli nyavalyát a' phlegmonosa
indulatú'orbántzra nézve (2dik szám b.) említetett, és
a'gyúlasztó characterű hideglelést bélyegező jelenségek
külömböztetik, — 's előfordul a'fiafaí, jól t á p l á l t é s
különösen a'gyúlasztó nyavalyákra hajlandó emberekben,
d) Némellykor a' gyúlaszló characterű orbántzos hideglelésnek lefolyása alatt valóságos gyengeség, és az idegrendszer' munkájinak rendetlenségeivel az i d eg-hidegl e l é s fejlődik ki; illyenkor az orbántzos gyiíladásnak
veres színe halavánnyá válik, a' fájdalom hirtelen kissebbedik, vagy elenyészik, vagy más helyekre kóborol a'
b'őrön v vagy pedig belső letételek történnek- e) Sokszor
r o t ha s z tó characterű hidegleléssel jár az orbántz,
mfeliynek kifejtődését az orbántznak rendes lefolyása alatt •
elősegítik az állandóan tartó meleg, és nedves időjárás,
az ispotályi megromlott levegő, a' betegnek nagy gyengesége, aggott, életkora, a' rosz orvoslás, 's a' hújadÖ• gös öszveszövettetés 's a' t. Itt a'rothasztó hideglelésnek
közönséges jelenségein kivül, a' gyúladt rész kékes, ólom,
vagy fekete színű, a' fájdalom engedő, a' fenére való
hajlandóság nagy, 's ugyan azért a' helybeli fene' jelenségei könnyen megjelennek. Szent A n t a 1' tüzének (igms
sacer, saucli AnLonii, Hleropyr) neveztetik a' rothasztó
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cliaracterü hidegleléssel öszvekötött hólyagos orbántz,
melly a' Xlclik századnak vége felé Eurppájian járvány
nyavalya volt, és fontos fájdalom, forró hideglelés, nagy
gyengeség, félrebeszélés, a' hónaly alatt'lévő -, és ft' Mgyék mirigyeknek dagadások, 's a' gyúladt részeknek a'
fenébe való sehes általmene telek által jelelte ki magát,.
5. L e f o l y á s á r a nézve van sebesen 's közönségesen b i d e g l e l é sse 1 járó, és lassú's nagyobb részint
h i d e g l e l é s n é l k ü l való orbántz (Erysipelas acutum , et chronicum). A z u t ó b b i h o z a'testhez szok o t t , és periodice megjelenő orbántz (Erysipelas h a bituale, et periodicum), valamint a'fogyások (pernionés)
is tarlozandók.— A' t e s t h e z s z o k o t t orbántz gyakran , 's a' legtsekélyebb ártalmak' ú. m. lelki indulatok',
meghűlések' 's a' t. befolyása után jelenik meg, és igen
nyakas, Épül a' bőrnek nagy izgathatóságán, és bő nèdvűségén , a' májnak rendetlen munkálkodásán , specilicus
chronicus nyavalyákon , elgyökeresedett, cs módosítatott
bújadögön , köszvényen , sömörös nyavalyán, a' has' orgánumaiban való dugulásokon 's a' t. Némelly emberekben tsaknem megbatározott idobèn jelenik meg , nevezetesen őszszel,'tavaszszal, minden hónapban a' havitisztulás' megjelenése előtt vagy u t á n ; nem ritka" ezen nyavalya azon ászszonyoknál, a' kiknél rendétlen a' havitisztulás, a' májnak szenvedése miatt.•— A' f a g y á s o k
(perniones) lia tsekélyebb gradusúak, veres, és majd kissebb, majd nagyobb mértékben fájdalmas, meleg, és viszkető daganat által külömböztetik magokat, melly- valamelly idő múlva elenyészik ; ha pedig nagyobb gradusúak , akkor a' fogyott részek felett pattanások emelkednek f e l , mellyek folrepedvén fekélyekké válnak, 's éles
evet választván el, nehezen gyógyitalnak meg: előfordulnak legközönségesebben az ábrázatban , a' lábakon ,
és kezeken, sőt a' férjh veszszőn is, .
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6. H e l y é n e k állandóságára nézve vagyon á l l ó
orbántz , melly állandóan egy helyen marad (Erysipelas
fixum), és k ó b o r l ó (Erysipelas ambuláns, vagnm,
volaticum) melly a ' h e l y é t könnyen elhagyván, máshol"
jelenik meg; illyen tulajdonságú legközönségesebben az
ábrázat- , és hólyagos orbánlz. Vannak példák, mellyek
szerint az orbáptz az ábrázaton kezdődvén, lassankint
lefelé a' lábokra terjedett. '
7- A' m a g.á n o s , és más nyavalyákkal ö s z v e k öt ö t t orbántz, (Erysipelas simplex, compositum, veicomplicalum). Magános a z , melly semmi, vagy igen tsekély
hidegleléssel jár. — Öszvekötve az orbánlz külömbféle
nyavalyákkal fordul e l ő , nevezetesen az epének bővebb
elválasztásával, gastricus állapottal; az epés állapotsok• szor az orbánLzaí egy okból származik, sokszor pedig
az orbántz a' májnak szenvedése , és a' máj 's a' bőr között való egyetérzés által hozatlatik elő,
8« E r e d e t é r e nézve vagyon e r e d e t i , és köv e t k e z t e t e t t orbántz. Az e l s ő ártalmas befolyások
által okoztatik, a' nélkül,- hogy más valamelly beteges
állapot lett volna jelen , mint p. o. a' harag után kifejtődött orbántz ; a' második pedig más nyavalyából származik , illyen p. o. a' tsonttörésekhez, a' fitzamodásokhoz, vagy a' fekélyefchez járuló , és belső nyavalyák
által okoztatott orbántz.
9. O k a i r a nézve l e h e t - a z orbántz j á r v á n y ' ;
h o n n y i , a' nedves és posványos tájékokban; és s z é l j e 1 s z ó r t (Erysipelas epidemicum, enderaicum, et sporadicum).
10. A' h"e t e g n e k á l l a p o t j á h o z v a l ó a r á nn y á r a nézve nevezetes a' k r i t i c e előforduló, és a'
nyavalya' szerentsés megválására nézve hasznos orbántz,
midőn annak megjelenésével m á s , és nem ritkán veszedelmes nyavalya enyészik el. így némellykor szeren tsé-

sen válik meg a' nyakon , vagy a* főnek hájas részén megjelenő orbántzal az agy- 's a1 fontos torokgyúladás.

579.

/

.

1

Az orhántznak éppen említett külömhöztetésein kívül különös említést érdemel a' t s e t s e m ő k b e n előforduló orbántz (Erysipelas neonatorum). Megjelenik a'
születés után való első négy, hat, vagy tizenkét hetekben;
ritkán születnek a' kisdedek ezen nyavalyával. Önkint
minden más előre járt nyavalya nélkül, á' törzsöknek
valamelly pontján, közönségesen a' hason a' köldök kör ü l , némellykor pedig a' külső szemérem részeken, határozott 's tsekély kiterjedésű veresség vétetik észre, melly
nem marad hoszszú ideig egy helyen, hanem 3 , 6 vagy.
48 óra múlva elenyészvén, 's a' bőrnek lehámzását hagyván maga u t á n , tovább és tovább mászkál, míg az egész
testet bevonván, annak valamelly pontján végződik ; kü—
lömben a'gyúladás felett való bőr száraz, rántzos, és
hervadt. Ezeken kívül fontos hideglelés, és nagy forróság van jelen , a' tsetsemő nem szopik úgy mint
egészséges korában, 's a' tsetshez kapván azt hamar elhagyja ; jelen van többszöri hányás, a' has feszes; a' székkiüresítések rendetlenek, és zöldesek; a'sárgás barnás vizellet tsekély mennyiségben üresítetik ki;'.a' beteg, midőn' megmozdítalik vagy beteg részei megillettetnek , nagy
fájdalmakat nyilvánoz, a' mit nyivákolásából, 's ábrázatja' izmainak görtsös öszvehúzattatásaiból észrevehetni;
a' végek mozdíthatatlanak, az álom hijjános-, a' szemek
elvesztik fénnyeket, a' nyelv száraz , és fej ères, a' lélegzetvételszapora , 's végre megjelennek gyakori fohászkodások , rángatóddsok a' végekben , és keyés napok múlva
a', gyúladásnak a' íencbe való általraenetele által, ideges
jelenségek között, 's legközönségesebben az álikaplza-görts
által, meghal, vagy lassankint elsoványodván elhervad a*
beteg. Ezen nyavalya nem ritkán a' hólyagos orhántznak
formáját viseli, melly esetben nem olly veszedelmes.
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A' holt testekben a' végek mozdíthatatlanok : a'bontzolás alatt a' bőrből, melly vastagabb mint máskor , sok
savós nedvesség folyik ki ; a' sejtekben pedig sok söru
eúyv- vagy ev - f o r m a matéria találtatik ; a* zsír tömött;
a' hashártya tsaknem valamennyi holt testekben megvastagodva, vagy megfekélyedve találtatik,
j

580.

Közönségesen sebes az orbántznak 1 e f o 1 y á s a , és
5 vagy 6 napra, sokszor azomban hoszszabb időre is
terjed a' t a r t á s a , főképen azokban, a' kik köszvényhen , mirigyes betegségben, hasdúgulásokban 's a't. szenvednek, u' midőn ritkán is oszlatLatik el tökélleLesen a'
nyavalya, és többszöri viszszaesések történnek. — A' nem
végi orbántz, midőn lassankint egyik helyről a'másikra
mászkál, 7 , 14 , 's legfelyebb 21 napig tart.
..

581. §.

'

Külömbféle kimenetelei lehetnek az orbántznak.
Végződhetik eloszlatással, letételekkel, genyedéssel, vizidaganattal, keményedé'ssel , fenével, vagy pedig halállal.
A' helybeli gyúladásnak e l o s z l a t á s a , vagy is az
orbántznak egészségbe való általmenetele, a' hideglelésnek, és a' fájdalomnak lassankint való enyhülésével, a'
veresség' kissehbedésével, és a' halavány színre való változásával, a' dngnnalnak leapadásával, 's a' felső bőrnek
körpaforma por gyanánt vnló leliámzásával vitetik végbe.
Ezeket «kr. kiüresítések is követik , ú. m. bő izzadások,
bőséges, és .takonyforma salakot formáló vizelletn ekkíüresítése , némellykor órrvérfolyás a' gastricus öszvfeköttelés' esetéhen pedig okádás vagy hasmenés. A' felső
bőrnek lehámzására nézve, meliyben a' helybeli krisis
helyheztetik , meg kell jegyezni, hogy az majd nagyobb
majd kissebb darabotskákban történik, 's több napokig
vnló tartása után a' szenvedő rész formáját viszszanyeri ;
továbbá, hogy hibázik ezen lehámlás , ha az orbántz

helyéből hirtelen eítüüt, 's végrehógy ëgy arányban van
az orhánLznak gradusával, liiert aíinál »szembetűnőbb,
inenuél fontosabb volt a' nyavalya. Ha ezen nyavalyá«
n a k nagyobb gradusábnn a' bőrnek lehámlása hibázik,
más kimenetelt, V különösen letételt a' b'első orgapu«
mokra, gyaníthatunk,
582. SAz orhántznak b e t e g e s k i m e n e t e l e i h e z tat«
tozandóki 1. A' l e t é t e l e k , melíyeket nem kell Fel«
tserélni a' még jelen lévő Orhántznak tovább való terje«
désével, mint p. o. lia a' még jelenlévő ábrázat-örbántz
a ' b ő r r ő l lehámzás nélkül hirtelen eltűnvén, vagy a3
bőrnek más helyén jelenik meg, vagy belső gyúladások,
tí. m. máj - tüdő - 's egyéb gyúladások, nem külömbeu
gutaütés , göfta'ök 's a' t. hozattatnak elő. Ezen kimenetel
a' nyavalyának nagyobb gradusaihan történik, és fontos
lelki indiílatok , hideg , nedves , izgató vagy öszvehúzó sze»
reknek , nevezetesen az ólomnak , és a' timsónak haSztiáltatása által okoztatik.— 2. Á ' g e n y e d é s (ritkábban).
Valóságos genyedés tsak a' phlegmonosa indulatú orbántó
után T az igen elgyengült emberekben, a' bőr* bő ned«
Vétségének, vagy lágyságának esetében, 's az alsó végekbeli orbántz után többször fordul elő, mint ä' más he«
lyeken lévő ütárt: az ábráza t-örbáritzban a' dagadt szein«
héjjak is sokszor genyedésbe mennek által. Okai í a1
gyúladásnak'nagy gradusa, a' nedves, meleg, lágyító,
és zsíros szerek' alkalmaztatása, valamint á különös jár«
• tány befolyások is. A' hólyagos orbántzban -a' genyedés
felületes, de'külömbeä is ritkán formdltatik tályog , ba«
nem a' bői" alatt, és a' sejtes szövetben több helyeket
foglal el a' geny, melly valóságos ev, és nem ritkán a',
sejtes szövetnek nagyobb részét, sőt az alatta lévő ti*
az eket is pusztítja, gonosz fekélyeket okoz, 'a midőn a'
bőr az alatta lévő részekkel öszvetiő, rút Varasodás! Y
L
áé
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esett gödröket hágy maga után ; az elgyengűllekben
az evedéshez sorvasztó hideglelés is járói. A' tsetsemőknél előforduló orbántznak evedése gonosz indulatú,
és fenéses. -— 3. A' v i z i d a g a n a t , melly hasonló
okokból'szdrmazik , mint az e védés , nevezetesen a* testhez
szokott,és a' lábokon előforduló orbántz után marad viszsza
a'gyenge emberekben, 's ha azlágyÍLókkal orvosoltatik;
illyenkor a' gyúladás szinté daganatra olvad fel, melly
igen nyakas.— 4. A' K e m é n y e d é s , melly a' mirigyekben p. o. az emlőkben fordul elő , lia t. i» a szenvedő rész
meghűlésnek tétetik k i , vagy üszvchúzó 's hideg szerekkél
orvosoltatik. Azon részek, mellyek az orbántztól már többször lepettettek meg, végre közönségesen kemények, és dagadtak maradnak, sőt a' gyúladásnak gradusához képest
a' keménycdés tovább is terjedvén, annak helyéhez képest
a'tagok 3 mozdíthatatlanságát okozza. — 5. A' F e n e ,
mellynek előpostájihoz tartozandók, az orbántznak közepéből elterjedő veres vonások , a' köröskörül lévő vízi
daganat, 's a' bőrnek kékes színe. Okai: a' gyúladásnak
és a' jelbeli gyúlasztó hideglelésnek izgató szerekkel való
alkalmatlan orvoslása, a' hideglelésnek ideges vagy rothasztó charactere , a' vízi dagana ttal Való öszveköftelése,
a' betegnek' magas életkora; különösen hajlandó pedig
erre a' megsértésekből származó, a' tsetsemőknél előforduló, a'vizes daganatos részekben, a'tökzatskón, a'szemérem ajakakon, vagy, az előbőrön megjelenő , és a'
hólyagos orbántz. A' fene nem ritkán tsak felületes,
midőn az orbántz felett fenés hólyogok támadván, az
alatta lévő részekben eltart a' gyúladás, melly végtére
eloszlatással Végződik ; illyenkor nem veszedelmes a'fene;
de sokszor mélyebben, és nem tsak a' sejtes szövetbe,
hanem az alatta lévő részekbe is behat, 's ekkor nagy a'
„ veszedelem. Gyakran tulajdon járvány okok segítik elő
• az orbántznak a' fenébe való általmenetelét.

t i a 1 á l 1 a 1 soha sem végződik az orbántz egyenesen;
közheve Lőleg pedig azt »'hideglelésnek ideges, vagy rot»'
hasztó charactere, a' fene, a' letételek 's a* t. okozzák.

Àz orbán'izos gyúladasra való H a j l a n d ó s á g általánosan a' bőrnek izgatbatóságában, érzékenységébe:!,
és bönedvűségében lielyhezteLik. Azomban abból, hogy
némelly emberek, kik a' bőrnek ngyan ezen tulajdonságával bírnak , ha bár az orbántz? közönséges, és több
okainak vannak is kitéve , nem iepettetnèk meg ezen
nyavalyától, kitetszik , hogy az orbántzra való hajlandóság némelly esmei'etlen feltételekben helyheztetik. A*
tapasztalásból bizonyos, hogy azok nagy hajlandósággal
bírnak az orbántzra, a' kik a' levegő' változásáihoz néni
Szoktak, a' kik epés testi mérséklettel bírnak, a' has'
chroniöús nyavalyájiban, dugulásokban, az aranyérfölyás', •
havitiszlulás' rendetlenségeiben, vizkórsdgban szenvedn e k , a ' k i k az orbántzban már többször sínlödtek, V
végre a? kik állva űzik foglalatosságaikat, minta 5 k ö n y v
nyomtatók, a' bányászok 's a5 t . ; gyakrabban fordul
elő az aszszonyokban, mint a' férjiiakban.
I n d í t ó o k a i h o z számláltatnak: a'bőrre cliemice, vágy hiechaniee izgatóképen munkálkodó némelly ártalmak, in m. a' bőrnek dörgöltetése , tsekély megégéttetesek, a'iüustárkovászok, ai hólyaghúzók, némelly
keneteknek a* bőrbe való dörgöltetések, az éles plánták
(a' gyökerező,
és mérges szömörtze 's a5 t, rhus radíöans, et toxícodendron), a' nap' hévsége azokra nézte ,
a' kiknek finom fejéf bőrök van, az igén ineleg ferdők,
a' darázs-szúrások, a ' b ő r n e k feszülése d* filzamódások
alatt, 's annak szoros nyomattatása; a' levegőnek tulajdon járvány alkotása, nedves léte ;az egész testnek, vagy
Valamelly egyes résznek nieghütése ; a5 lelki indulatok,
nevezetesen a' harag, a' boszszúság, a' félelem ; az eluő
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útykbaú lévő , 's tulajdon minémüségű tisztátalanságok ;
mellyek az emésztést majd' nagyobb majd tsekélyebb
mértékben meggátolják, 's a' különös érzéstulajdonság
(Idiosyncl'asía) miatt az orbántznak előhozására nűveln e k , illyenek: a' lúdhús, a' b a l , a' r á k , az ostriák, a'
lial-ikra -, ide tartoznak a' zsiros eledelek is , mellyek nehezen emészthetők ; az első utakban öszvegyült takony,
epe, giliszták; némelly nyavalyák jelbelikcjjen okozzák
az orbánlzoü, ú. m . a' siilly, a' vízkórságy a' köszvény,
az aranyérfolyásnak, és havitisztulásnak rendetlenségei,
a' sebek 's a' t . Sokszor krisis - vagy letételképen jelenik meg ezen gyúladás.
A' t s e t s e m ő k b e n előforduló orbántzraalkalmatosáágot nyújtanak : a ' m e g h ű l é s ; a' talált gyermekek'
számára rendelt dajkáló házakban a' megromlott" levegő;
a' kisdedeknek nedves, és igen meleg ruhákba való takargattatások; a' dajkának régi teje; a' tsetsemőnek alkalmatlan tápláltatása ; a' dajkára munkálkodó lelki indulatok, ú. m. á' harag, a ' mogijedós; a'szeszes italok;
a' gyermeksdrnak elmulasztott kiéire,u'lt'se ; a'hashajtókkal való viszszaélés; a' máj' munkájának rendetlenségei,
mellyek miatt a' nyavalyához könnyen a'sárgaság'jelenségei is járulnak ; ide számláltatik a' köldök - sinórral
Való rút bánás, annak kiszakadása, 's. erős nyomattatása
is ; mert a' megholtakban a' hashártyán, és nemző-részeken kivül a' köldöksinór is gyúladva, és genny el befedve találtatott. Mélfán kételkedhetni, vallyon állaiméból e az orbántz a' dajkáról a' tsetsenlöre, minthogy
annak ragadó indulatja is bizonytalan.
' 5 8 4 . §.

-

Az orbántznak sokszor más fontosahb nyavalyákra
nézve orvosló tehetsége van, mert némelly beteges emberekben a' természetnek eszköze, melly által az életerők' mérték aránnya fentartatik, és némelly chronicus
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nyavalyák., ú , m. a' köszvény, a' melyszükiilés, a'
főfájások , a' kolikdk, a' has." dugulásai meggyógyítntón a k ; melly okból , ha elmarad a'testhez szokott orbántz,
fontos bajok következnek; sokszor, ha a' vén, és f ő f á jásban vagy melyszükülésben szenvedő emberek' láhszárqkon orbántz jelenik meg, a' f e j e k , és melyjek szabad
a' nyavalyától. Némelly fontos nyavalyákban krisis
gyanánt jelenik meg. Azomban az orbántz nem ritkán
hirtelen elnyomattatván mind belső, mind külső ietételes
gyúladásokat is okoz, a' mi által veszedelmes lehet a'
1
nyavalya.
A' nyavalyával járó veszedelem a' vele öszvekötött
hideglelésnek charaeterétől, a' helybeli gyúladásnak. gradusától, okaitól, üszveköltetésétől, lielyheztetésétől, a'
betegnek korától, és testi á l l a p o t j á t o l , ' s a' járvány
alkotástól függ.
Várhatjuk ezen nyavalyának szerentsés megválását, ha tsekély a' hideglelés; fontos pedig a' nyávavalya, ha a ' v e l e járó hideglelés gyúlasztó characterű
magasabb gradusban; sokkal kevésbé veszedelmes még
is a' gyúlasztó , mint az ideges, vagy rothasztó characterű
hidegleléssel járó orbántz.
Nem olly változható, és kóborló a' külső, mint a'
belső okokból származó ' orbántz. A' járvány orbánlz
íbnlosabb mint az, a? melly sporadice fordul elő.
Helyheztetés'ére nézve legveszedelmesebb az ábrázat. Orbánlz, mert tsekélyebb gradusához is agy-gyúladás
járulhat ; nagyobb gradusában pedig" az agy-gyúladás' jelenségeivel van öszvekötve ; kevesebbé veszedelmes- a'
végeken lévő orbántz ; ha pedig a' terhesség alatt az emlőkön fordul elő, fontos fájdalmat, feszességct, rangatódásökat, sőt idétlen szülést is okozhat,/ '
A'testhez szokott orbántzból belső, órganicus változásokat gyaníthatni, főképen a' májban. Míg az rendesen megjelenik , külömbféle bajoktól óvja - a' beteget,
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nevezetesen a köszvénytől 's a' bél fájástól, melly bajok
azonnal megjelennek, mihelyt kimarad az orbántz.
Legveszedelmesebb az ideges, vagy rothasztó characterrel öszvekötött, és a' vén emberekben előforduló,
a' vizidaganattal, 's nagy. gyengeséggel járó orbántz;
amaz könnyen elnyomattalak, • emez_ pedig a' fenére
nagyon hajlandó,
A' tsetsemőkben előforduló oirbántznak előremom
tjása mindég kétséges ; mennél több részeket foglal el,
mennél sebesebben folyik l e , 's mennél fontosabb jelenüégekkel j á r : aunálkedvetlenebb kimenetelét lebet várni,
— Ha tsak egyes részekben, 's nevezetesen a' végeken
y a n , ha neru fontos a' jelbeli hideglelés , a' nyavalya,
pedig a' hetedik napon túl vun; kedvező kimenetelt várhatni. Nagy a' veszedelem, midqn az ábrázatot, a' köldök'
t á j é k á t , vagy a' lökzalskól foglalja el a' nyavalya. Leg«
több esetekben halálos ezen nyavalya, mivel részszerint
fenébe , részszerint pedig a' végeken, és ízekben pusztító
evedésbe megy által. Az ezen nyavalyához járuló sárgaság, rángatódások, és áUkaplza-görls ts»kuem mindég
halálosak,
585.

'

»

- Az orhúplznak o r v o s l á s á b a n a' négy közönséges
, orvosló Jelentésekhez képest, mindenek előtt az indító,
okok' eltávoztatása végett a' körre munkálkodó ingerek
mennél előbb távoztassanak el ; a' sebek, a' fekélyek, litzamodásqk', à' tsonifene, a' tsonttörések, há-okai
orhántznak , m e n j é l előbb gyógyítassanak meg; hasonlóképen az első utakban lévő liszUilalanságok is, ú, m, a'
meg nem emésztetett eledelek, a' takony 's a' t. a ' k ö r nyülállásokhoz képest hánytatok, vagy hashajtók állal
jiresíletoek. k i ; az elnyomattatott havitisztulás vagy
aranyérfolyás àîh't»ssék helyre; 's a? többi ártalmas be, folyáspk is távoztassanak el. Sülömben pedig a\pyav«~
lyának szerentsés'orvoslására nézve ki kelj nyemozní,
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valljon független e az orbántz , vagy jelb'eli, 's figyelmezni kell annak helyére , kiterjedésére , módosításaira ,
a'hideglelésnek jelen vagy távul létére, 's annak characterére, és gradusára.
586.

A' meghűlésből származott és t s e k é l y hidegleléssel járó orbánlzot kezdetében's minekelőtte tökélletesen
kifej tődött, meggyógyítjuk a'betegnek melegen való tartása , 's a' bőrkigőzölgés're munkálkodó főzetek, és f o r rózatok állal, mellyeki°erye5öé, bodza-, és farkkoró
virágokból készítetnek; mellyeken kivűl hasznos ezen
tzélra a' közönséges izzasztó vegyítet is (LXXVIÍ.) mellyhez Huiçham' dcírdanyos bora is adatik.
587.. §. ,

Ha bővérű a' beteg, 's nyílván g y ú l a s Z t ó characterű a' hideglelés, a' gyúladás ellen való orvosló mód.
szükséges. Erre nézve közönségesen az antiphlogístícus
életmódon kivűl elegendők a'lágyító, olvasztó,savanyús,
és a' székkíüresílést előmozdító orvosságok, ú. m. a' tisz- .
tltott borkő, a' kettős só, a' salétrom, ziliz fÖzetben,
a'lábferd ők , a'klisztirek. Ritkábban rendeltetnek a'vér• kiüresítések, 's nevezetesen tsak akkor, midőn phlegmonosa indulatú az orbántz , ' s az ábrázatban helyheztetvén,
az agy" szenvedésének jelenségei jelentgetik magokat, a*
midőn szemügyre vévén mind a' gyúladásnak , mind a'
hideglelésnek gradusát, majd közönségesek, majd helybéliek lesznek szükségesek. Az ábrázat-orhántznák legna- .
gyobb gradusában különösen (ha külömben erős, fiatal,
és bővérű a' beteg) "előbb érvágás tétetik, azután pedig
|
piótzák alkalmaztatnak az orbántz mellett lévő egészséges helyekre, ú. m. a' fülek megé, a' nyaktŐ' tájékára ;
más és nem olly fontos esetekben pedig a' helybeli vérkiüresítések elegendők , a' gyúladás ellen való többi (
szerekkel együtt. Egyébaránt még kell jegyezni, hogy
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çzeu nyavalyában a' várknfoesí|.éseket legnagyobb vigyázassál kell használni ; hogy annál kevésbé szükségesek
a z o k , inennél távulabb helyheztelik a' gyúladás az agy?
t ó i ; 's hogy a' szükségtelen bővebb vérkiüresítések által
elgyengülvén a'beteg , megakadályoztalak a' szabad bőrkigó'zölgés, és elősegítetik a' hideglelésnek ideges cba.racterre való fordulása ; vagy a' belsp organumokra való
Ietételes gyúladásnak kifejlődése ; minél fogva, ha el ke?
rüihe|.ollen volt is a' gyúladás ellen vlló orvosló mód,
ne folyta ttassék a' szükségnél tovább, hanem hagyattas?
pék f é l b e , 's gyenge izzasztókkal tseréltcssék f e l , mihelyt elenyészett a' gyúlasztó characLer. Hasonlóképen
a' szerfelett' használt hashajtók is letételeket okozhatnak,
588. {•
Az orhántzal járó katarrhalis, rheumatica, vagy
gyúlasztó characterű hideglelés sokszor az ideges chara-.
ractert veszi fel, Illyenkor belsőképen az izgató szerek,
's különösen a' kámfor,
nem külömben a' mus tár kovászok , ós a' hólyaghúzók használtatnak j — ha a' r o t h a s z t ó character fejlődik k i , a' rothadás ellen való
szerek elkerülhetetlenek, nevezetesen a' kappanor, a*
kén égényes léi, a' Iffna'a a' t.
A' vízi d a g a n a t t a l járó orhántzhan ollyanok szükségesek, mellyek a'
beszívó edények' munkálkodását m e g j o b b í t j á k ' s a' viselteiét előmozdítják; ugyan azért az erősítőkön kívül
jelesek a' bőrkjgőzölgésre mívelők.
589.

Ha az orbánlz a' béltsafornábán lévő t i á z t á l ; al a n s á g o k k a L j á r , mellnek részszerint okai, részszerint pedig foganatjai a' nyavalyának; hánytatok vagy
hashajtók jelenteinek, Legközönségesebben epés állapot
van jelen, mell vre nézve főképen a' nyavalya' kezdeté'ben a' hánytatok hasznosak, mivel áltaíök nem tsak az
çje Üresítetik k i , .hanem egyszersmind a' májnak b e l ^
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gcs állapotja is megváltoztatik, 's a' bőrkigőzölgés,
és a' gyúladásnak eloszlatása is előmozdítatik ; ha
gyúlasztó characterű a' hideglelés, V az ábrázatban
vau az orbántz , a'hánytatok előtt (mellyek több izben is
adattathatnak) vért kell kiüresíteni ; legalkalmatosahb a''
hánytató borkő, mivel ez egyszersmind a' székre is
munkálkodik. Ha a' „belekben nagyobb mértékben van
az epe, mint a' gyomorban, Hashajtókat adunk, mellyek
azomban az ideges , vagy rothasztó characterű Hideglelés'
eselébennagy vigyázással alkalmaztassanak, sőt illyenkor
bátorság végett inkább klisztírekkel üresítessenek ki a'
tiszlátalanságok.
A' Hánytatókra nézve meg kell jegyezni, hogy midőn az ábrázat-orbdntzhau az agy'szenvedése miatt egyetértésből bővebben választatik. el az epe,
n' talám jelen lévő epés jelenségek az orvost a' hánytatónak alkalmaztatására el ne tsábítsdk,
590.

A' k ü l s ő s z e r . e k ' alkalmaztatása is nevezetes az
orbántznak orvoslásában , mellyeknek. alkalmatos basznállalások feletteképen elősegíti a' szerentsés orvoslást,
a' józan okossággal, és tapasztalással ellenkező alkalmaztatások pedig rosz következéseket szülhet. Minél
fogva azoknak választásokban a' nyavalyának character é r e , és módosításaira kell figyelmezui. Közönségesen
elegendő a' levegőnek, és a' hidegnek eltávozLatása, a'
beteg résznek melegen való tartása, 's a' bőrkigőzölgésnek fenlartása, ,és előmozdítása ; melly végre meleg f e hér ruhával, vagy pedig tépessél, kender - szeszszel,
liszttel, korpával, habliszLtel, bodza 's szék fű virágokkal 's a' t. töltött zatskókkal kell az orbántzos részt betakarni; ezek közönségesen elegendők a' meghűlésből
származott, és tSekély hidegleléssel járó orbántznak orvoslására. Azomban nem ritkán olly érzékenyek a'szenvedd
részek, hogy még a' legtsekélyébb megiiletést sems^ciq-.
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védik el; illyenkor, valamint az áhrázut-orbónbíban i#
legfeljebb a' levegőnek elhárítása végett, melegített, könnyít fehér ruha vagy tépés alkalmaztatik, A1 nedves, és
Öszvebúzó, a' szeszes,, és gyantás, különösen pedig az
ólom-'s a' zsíros szerek, a'flastromok, a' kenetek'sa*t.
ártalmasak , mivel részszerint viszszameuést, részszerint
rosz indulatú evedést, keményedést, vi'zidngnualoi, és
fenét okoznak. Hasznosak azombun a' hideg vizzel, ctzct,.
f e l , ólom vizzel, vagy bdtnforoa léllel való párolgatár
sok, ha kűlsö okokból származott a' nyavalya (Erythèma). K-Ülömben tsak akkor lehet, és szabad a' nedves
szereket alkalmaztatni, midőn a' phlegmonosa indulatú
orbántzban nagy a' fájdalom, és a' feszesség , vagy midőn fenére hajlik a'gyúladás ; az e l s ő e s e t b e n bodza
virág, vagy más lágyító meleg Iheába mártott ruhák alkalmaztatnak mind addig, míg a' fájdalom , és a' feszesség enged, melly párolások a' meghüLés' elkerülése végett rövjd. időközök után megújílatuak ; mert ha a' szükségnél hoszszabh ideig alkalmaztatnak, 's unnak idejében
száraz párlatokkal fel nem tsevélleluek, genyedés , és lágy
daganat marad viszsza , —- ha pedig meghűlnek, veszedelmes letételek, és keményedések okozlatnak ; a' másod i k e s e t b e n illatos párolgatások , ú. m kdmforos léi
eiset',' s a ' t . szükségesek, sőt kámforral,
és myrhával
vegyített Ki/ia por is hintetik a' fenés részre, ésbemetszések által az ennek szabad kifolyása elősegítetik. —
Hu ideges characteríí hidegleléssel jár az orbántz,, káinforral vegyített illatos füvekkel teljes zatskók , kámforral megkent meleg fehér ruhák, viaszkos t a f o l a / s a' t,
tételnek reá, mellyek a' vizidaganattal járó orhántzra nézve
js hasznosak , sőt itt a' gyántás szerekből kifejlődött
' gőzök, a' daganat' tsekély dörgöltelése 's a* t. is jelesek.
«*- A' hólyagos ofbántzban a' közönséges regulák szerint
alkalmaztatott belső szereken kivűl a' bóiyagokat fel
'kell; vigyázva metszem,
az azokból folyó, nedvességet.
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szívatssal felszivatni ; ha pedig izgatja ezen nedvesség a"
részeket, szárító por ú. m. hajpor, lepkeszeg , "és Farkas topp magpor (pulv. seminum foenugraeci, et seminum lycopodii) hintessék a'heteg részre, az ezek által
formáltatott száraz héjjak pedig mondola olajjal, téj fellel , vagy friss írós vajjal lágy itassanak fel,"
• 591.

*A? Életmód a' nyavalyának charaoteréhez képest
külömbféle lészen. A' beteg magát általánosan azon regulákhoz tartsa , mellyek a'gyúladásokra, 's az azokkal
járó hideglelésnek çharactèrére nézye többször említettek,
.

'

592- §•

A' m e g v á l á s n a k alkalmatos igazgatása, melly
főképen a' bőrkigőzölgésnek, és a' szabad székkiüresílésnek íentartását kívánja , a' közönséges regulák szerint vitetik végbe, meleggel, és illatos párlatokkal mozdítatik
elő; mellyekhez kámfor adatik, ha a' testnek-gyengesége
miatt a' megválás lassan történik»
593.

1

A' 1 á h a d o z á s ' . előmozdítása a' nyavalyának volt
eharacterehez képést külömbféle. A' viszszamaradó daganatnak eloszlatására a' bőrkigőzölgés is fentartassék
a'szenvedő részre illatos füvek kámforral, vagy viaszkos
tafota alkalmaztassanak; a' viszszaesésnek elkerülése végett kerüljék a' betegek az ártalmas befolyásokat, nevezetesen pedig azok, a' kik igen hajlandók ezen nyavalyára, a' szabad levegőhen többszöri testi mozgásokat
tegyenek, magokat a' meghűléstől óvják » bőröket tisztán tartsák, mossák, fereszszék, dörgöljék, a' haragot
és boszszúságot kerüljék 's a* t,
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védik el; illyenkor, valamint az áhrázut-orbónbíban i#
legfeljebb a' levegőnek elhárítása végett, melegített, könnyít fehér ruha vagy tépés alkalmaztatik, A1 nedves, és
Öszvebúzó, a' szeszes,, és gyantás, különösen pedig az
ólom-'s a' zsíros szerek, a'flastromok, a' kenetek'sa*t.
ártalmasak , mivel részszerint viszszameuést, részszerint
rosz indulatú evedést, keményedést, vi'zidngnualoi, és
fenét okoznak. Hasznosak azombun a' hideg vizzel, ctzct,.
f e l , ólom vizzel, vagy bdtnforoa léllel való párolgatár
sok, ha kűlsö okokból származott a' nyavalya (Erythèma). K-Ülömben tsak akkor lehet, és szabad a' nedves
szereket alkalmaztatni, midőn a' phlegmonosa indulatú
orbántzban nagy a' fájdalom, és a' feszesség , vagy midőn fenére hajlik a'gyúladás ; az e l s ő e s e t b e n bodza
virág, vagy más lágyító meleg Iheába mártott ruhák alkalmaztatnak mind addig, míg a' fájdalom , és a' feszesség enged, melly párolások a' meghüLés' elkerülése végett rövjd. időközök után megújílatuak ; mert ha a' szükségnél hoszszabh ideig alkalmaztatnak, 's unnak idejében
száraz párlatokkal fel nem tsevélleluek, genyedés , és lágy
daganat marad viszsza , —- ha pedig meghűlnek, veszedelmes letételek, és keményedések okozlatnak ; a' másod i k e s e t b e n illatos párolgatások , ú. m kdmforos léi
eiset',' s a ' t . szükségesek, sőt kámforral,
és myrhával
vegyített Ki/ia por is hintetik a' fenés részre, ésbemetszések által az ennek szabad kifolyása elősegítetik. —
Hu ideges characteríí hidegleléssel jár az orbántz,, káinforral vegyített illatos füvekkel teljes zatskók , kámforral megkent meleg fehér ruhák, viaszkos t a f o l a / s a' t,
tételnek reá, mellyek a' vizidaganattal járó orhántzra nézve
js hasznosak , sőt itt a' gyántás szerekből kifejlődött
' gőzök, a' daganat' tsekély dörgöltelése 's a* t. is jelesek.
«*- A' hólyagos ofbántzban a' közönséges regulák szerint
alkalmaztatott belső szereken kivűl a' bóiyagokat fel
'kell; vigyázva metszem,
az azokból folyó, nedvességet.
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szívatssal felszivatni ; ha pedig izgatja ezen nedvesség a"
részeket, szárító por ú. m. hajpor, lepkeszeg , "és Farkas topp magpor (pulv. seminum foenugraeci, et seminum lycopodii) hintessék a'heteg részre, az ezek által
formáltatott száraz héjjak pedig mondola olajjal, téj fellel , vagy friss írós vajjal lágy itassanak fel,"
• 591.

*A? Életmód a' nyavalyának charaoteréhez képest
külömbféle lészen. A' beteg magát általánosan azon regulákhoz tartsa , mellyek a'gyúladásokra, 's az azokkal
járó hideglelésnek çharactèrére nézye többször említettek,
.

'

592- §•

A' m e g v á l á s n a k alkalmatos igazgatása, melly
főképen a' bőrkigőzölgésnek, és a' szabad székkiüresílésnek íentartását kívánja , a' közönséges regulák szerint vitetik végbe, meleggel, és illatos párlatokkal mozdítatik
elő; mellyekhez kámfor adatik, ha a' testnek-gyengesége
miatt a' megválás lassan történik»
593.

1

A' 1 á h a d o z á s ' . előmozdítása a' nyavalyának volt
eharacterehez képést külömbféle. A' viszszamaradó daganatnak eloszlatására a' bőrkigőzölgés is fentartassék
a'szenvedő részre illatos füvek kámforral, vagy viaszkos
tafota alkalmaztassanak; a' viszszaesésnek elkerülése végett kerüljék a' betegek az ártalmas befolyásokat, nevezetesen pedig azok, a' kik igen hajlandók ezen nyavalyára, a' szabad levegőhen többszöri testi mozgásokat
tegyenek, magokat a' meghűléstől óvják » bőröket tisztán tartsák, mossák, fereszszék, dörgöljék, a' haragot
és boszszúságot kerüljék 's a* t,

i 572

594. §.
Megtörténik, hogy az orbántz lchámzás nélkíjl'hirtelen eltűnvén (581. §.) veszedelmes belső gyúladások
fejlődnek ki. Illyenkor mindenek előtt az orhántznak
előbbeni helyére való viszszahozattatása, 's az újonnan
kifejlődött nyavalyának charactere, és formája szerint
való orvoslása jelentetik. Az e g y i k tzélból némelly ek
minden külümböztetés nékül lágymeleg ferdőket, belsőképen kámfort nagyobb adatokban, pézsmát,
szarvas
szaru sót, mások érvágást, mások pedig hánytatót javasolnak. Azomban, a' hibának elkerülésére, ha tsak
lehetséges, a' viszszamenésnek okát kell eltávoztatni,,
azután pedig a' nyavalyának előbbeni helyére való viszszahozattatása végett, ugyan azon helyre, mellyen az
orbántz volt (az ábrázat-orbánlz' esetében különösen a'
nyaktőre) , mustárkovászokatlágymelegen alkalmaztatni ;
ide tartozandók a' körös bogár tseppek' bedörgölésg, a'
beteg volt résznek meleg , vízbe mártott flanellal való dörgöltetése, vagy Lsalánual való korbátsoltatása 's a' t. A'
m á s i k tzélból majd gyúladás ellen való, majd izgató •
orvosló mód lesz szükséges, a' kifejlődött nyavalyának
pbapaclprébez képest,
'

595. {.

A' t e s t h e z s z o k o t t o r h á n t z n a k orvoslására nézve, nem annyira a' jelen lévő, és kifejLődöttorbántz , mint inkább az arra való hajlandóság, .tárgya az,
orvoii' igyekezetének. Minél fogva szükséges a) a' bőr'
érzékenységének, és gyengeségének meggyógyítása, a'mit
a' lágymeleg mosások, a' szappanos, illatos 's végre ab
vasas f e r d ő k , a' bőrnek dörgöltetése 's hideg, vizzel való
mindennapi mosattatása, a' testi mozgások a' szabad levegőben, Y a' dollas ágy' távul léte , eszközölnek, b) A'
testbe).! lévő okok' ollávoztalása, melly tzélból a' liagdu-
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gúlások keserű, és olvasztó szerekkel orvosoltassanak,
a* havi tisztulás, az aranyérfolyás helyre állítassanak, az
okúi szolgáló giliszták, köszvény ' s a ' t. alkalmatos orvoslással elníeUózlessenek, e) IIa hővérü a ' b e t e g , a'.dugulások' esetében hasznos a' hashajtóknak minden.negyed i k , vagy hatodik héten való alkalmaztatások, d) Távul
legyenek az indító okok, a' zsíros eledelek , a' lelki indalatok 's a' t. — Egyébaránt noha a' vén, és senyvekben
szenvedő emberekben nem ritkán tsak a' testhez szokott
orbántznak rendes ki fej tődése által iar ta tik f e n , és .illyenkor azt meggátolni akarni ártalmas lenne: mindazonáltal szabad a' nyavalyát, folyó sebek, sinor búzás, 's
olvasztó ásványi vizek ivása által más útra vezetni.
596. §•

A' t s e t s e m ö k ' orbántzának orvoslása mindenek
előtt az indító okok' eltávoztatásdt, 's egyéb ártalmas
befolyások' elmellozését, kívánja. Ugyan àzért a'gyomorban vagy belekben lévő tisztátalanságok, ú. m. a' gyermeksár , a' bővebben lenyelt t é j , gyenge hashajtók, vagy
hánytatok által kiüresítessenek ; a' székkiiiresítés' előmozdítására (napjában egy két székkiüresítés elegenjlő) a'
M.haharbara festvény,
vagy szörp használtatik valamelly illatos lepárolt vizzel (LXXVIII. ) ; a' hány tatok nagy vigyázást kivannak. Minthogy ezen nyavalyában a' béltsatornan kivül a' bőr is szenved különösen,
a' bőrkigőzölgésnek előmozdítására a' beteg mértékletesen meleg levegőben 's dajkája vagy annya mellett
az ágyban legyen. Külömben az orbántzos 1 részeket a '
nélkül, hogy nyomáttatnának, lépéssel takarjuk*be, a*
fe'resztést a' tiszta fehér ruhának többszöri, 's vigyáz ássál történt változtatása pótolja'ki: továbbá távul legyen
minden» zörgés; a' nagy ' világosság , az erős illa lök ;
eledelül elegendő az anya téj. .— Azomban ha a' gyúladásnak a' fenébe való általm'enetelét gyanítjuk 's
c

\
v
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ha gonosz indulatú az orbántz s akkor illatos - fiivek?
..bői , KiiiáhíA 's borral főzött párlatok alkalmaztat?
fiak ; hasznosak illyenkor a' tölgyfa héj füzetből timsóvfll készített ferdők , 's az erősítő, és izgató klisztir e k ; belsőképen pedig az izgatók, a! pézsma, az orvosi
gyökönhe 's a' t. jelesek.
597. $«
A* tsetseken elő forduló orbántznak, és a' fagyások?
itak orvoslások , valamint az orbántz után viszszamaradó
keményedés, és evedés is, részszerint a' seborvosi re?
gúlák , részszerint pedig a' feljebb (251, és 254. §.) említettek szerint vitetik végbe.
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1.
( R i v e r i u s ' itala).
Rri Kali carbonici depurati Drachmas
\
solve in

duas.

Aquae fontanae Unciis octo. '
D. S. Ebből minden órában egy evő kalánra való kávés
findzsában egy kalán tiszta etzettel, vagy tzitromlével, és tzúkorral vegyítetik, és á felhevülés
(effervescentia) alatt azonnal adatik a' betegnek.
Hasonló fogaualú. a' Szelteri viz is, melly valamelly savanyás b o r r a l , vagy tzitrom - lével, és
kevés tzúkorral vegyítetik.
II.'

....••'

Rc.. Radicis Altheae, vei Hordei XJnciam unaml
Coq. c. s. q.
Aquae per \ horam
Colaturae Librae unius adde : ,
Acidi tartariçi grana octo
Syrupi Rubildaei, vei Berberum, vei Ribesiorum
Unciám
unam.
M. D. Si Italnak való.
III.
RÉ. Rad. Altheae, vei Hordei Drachmas
sex
coq, c. s. q.
Aquae communis per | horam
Calaturae Unciarum decem adde :
Nitri p'uri Drachmam
unam usque duas
Oxymelis simpliois , vei syrupi Bubiidaei Une. unam.
M. D, S. Minden órában két evő kalánnal Vegyen be a'
beteg.
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H . Emulsiotjjs amygdalinae ex Dr.achmis

duabus

. ^
/.
,
Mtoe Uncias
JNitn pun Vrachnias
auas
Syl'upi Diacodii Drachmas
sex.
M. D. S. hasonló módon használtatik*

p.iocto

IV.

R. Ni tri pufi
Pulveris gummí arahicí
Sachari alhi aa. Drachmám
unam.
'
M. exactissime, divide in 12 partes aecpiales.
S. Minden oráhan egy port vegyen bo a' beteg vízzel,
vagy zab - "Vagy ziliz főzettel keverve.
,
V.
RÍ. Decocti rad, Gramitiis ex Uncia una parati.
Uncias decem
Arcani d tiplién ti Drachmas
très
Mannae electae Drachmas
sex.
M. D. S. Minden oráhan két evő kalánnal vegyen a' beleg*
RÍ. Pulpae prunoram Unciám unam.
solvc in
Acpiae communis Vnciis
octo
\
dein adde :
Salis mirabilis Glauberi Unciám
semis
Syrnpi Mannati Unciám
unam.
M. D. S. Minden oráhan két evő kalánnal kell bevenni,
VT.

RÍ. Moschi optimi 'orientális grana duo uscpie sex
Sachari alhi Drachmám
unam.
M. exactissime, divide in sex partes aecpiales,
S. Minden második órában egy port,
VIT. .
RÍ. Radicis Yaleriaxiae sylvestris Drachmas
Infundc c. s. (j.
,
Aijxxae feryidae per í horae
,

äuctä

"
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Colaturae Unciarum octo adde :
Moschi optirni orientális m. g. a. subacti grana duo
usque sex
• Salis Cornu Cervi granum unum ustjue duo
Syrupi Corticum Aurantiorum Drachmas
sex.
M. D.,S. Minden órában'két evőkalánnal vegyen a'beteg.
VIII.
Re. Pulv. Corticis .Chinae flavae Drachmas

très usque
quinque,
sex.

Florum Arnicae Drachmas
duas
coq', c. s. q.
•
Aquae per k borain
Colaturae Unciarum octo adde :
,
Liguoris Mineralis Iloffmanru Scrupulos duos
Syrupi Corticum Aurantiorum Drachmas
sex.
M. D. S. Minden qrában két evő kalánnal.

"' ' .

•

• ' •••• '

ix. .

;

•

Re. Pulverls seminum Sinapi '
> ,
Farinae secalinae aa. Unciám unam
Aceti optimi q. s. űt fiat Sinapismus.
D. S. Mustárkovdsz.
A' költségnek kéméilésére lehet a' mustár J mag port
fekete liszttel,, és etzettel keverni,'s használni.
!

X.
Rc. Aquae destillatae, simplicis Uncias
quinque
Boracis venetae Drachmam
dimidiam
usque
integrum
Syrupi Mororum Unciám unam.
M. D. S. Ezzel a' taplózatos fekélyek többször napjában
mosatassanak.
RÉ. Syrupi Mororum vei
'
Mellis rosa rum Unciám unam»
Boracis Venetae scrupulos duos.
M. D. S. Bekenni való,.
I
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XXIX»
Ru Syrirpi Morornm Vridas
iluas
Acidi snlfiirici, vei immatici diluíi Drachmam
M. D. S. Bekenni való.

semis.

Re. Piilveris Corticis Chinae flavae Drachmas
sex
JTerbae Salviae Unciám
unam
coq. c. s. q.
Aguae per -§• horam
Colalurae Unciarum decem adde :
Acidi .snlfiirici diluti Drachmas
ditas
Mellis Rosarum Unciám unam.
.
M. D. S. Sjíájviz, vagy a' környülállásokhoz képest befeLskendezni való.
XII.
A' romlott levegőnek, tisztítására szolgálnak a' Salétromból, vagy a' közönséges konyha sóból kénsavval
kifejlődött gőzök, mellyek e'képen készítetnek:
l Untsia tisztított
Salétrom üvegben, vagy tserép
tányéron kevés vizzel felolvaszlatik, azután \ Untzia Gdlitz olaj reá öntetik, melly vegyílék 'égy
darabka üveggel felkevertetvén fehéres gőz fejtődik
ki. Hasonló m ó d o n , mint a' Salétromot
használjuk
a' konyha sót is , melly használtatása előtt egy kévéssé megmelegítetik.
XIII.

•

/Re. Decócti Corticis Chinne flavae ex Uncia semis usquo
Drachmas
sex per i horam paratí
Uncias sex
Extracti Centaurii minoris
, Liquoris Minerabs Hoffmanni aa. Drachmam
unam
Aquae Mentliae piperitae Unciám
unam
Sachari albi Drachmas
très.
M. D. S. Minden órában egy evő kalánnal.
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XXIX»

, Re. Pulveris radicis Ipecacuanliae Drachmam
divide in sex partes aequales.
S. Minden fertál órában egy port.

unam

' XV.
Rí. Pulveris radicis Ipecacuanliae Scrupulos cjuos
Tartari emetici granum unurn.
M. exactissime., divide in sex partes aequales.
S. Minden fertál Órában egy port.
Re. Tartari eraetici granum unurn
solve in
'
Aquae destillatae simplicis Unciis quatvor
dein adde :
Pulveris radicis Ipecacuanliae Drachmani
unam.
Oxyrriellis Sçyllae Unciám
dimicliam.
M. D. S. Minden fertál órában egy evő kalánnal, addig
míg háromszor, vagy négyszer nem okádott
a' beteg.
• ' XVI. '
fit. Infusi radicis Valerianae sylvestris ex
Drachmis
duabus parati Uncias septern
Liguoris acidi Halieri Drachmam
dimidiam
Syrupi Corticum Aura'ntiorum Unciám unam.
M. D. S. Minden órában egy, vagy két evő kalánnal.
XVII. ' '
fie. Syrupi ftubiidaei Unciám unam
'
Liguoris acidi Halieri Drachmam
unam.
M. D. S. Ebből egy vagy két kávés kalányi vegyítetik
egy pohár vizzel , és italul használtatik. • •
. XXIII.
fif. Tlorum Arnicae Drachmas
très
coq. c. s. q.
Aquae per J horam
gnh finem coctionis Infunde per i horae
*
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Rad. Valerianae sylvestris
— Angelicae aa. Drachmas
duas
Colaturae Unciarum
octo adde :
Camphorae subactae grana
duo.
Spiritus Cornu Cérvi suecinaLi scrupulum
unum
Syrupi Corticum Aurantiorum Drachmas
sex.
M. D. S. Minden órában két evő kalánnal.
• XIX.
:
Re. Olei animalis aetberei Drachmam
unam
Liguoris Mineralis" Hoff. Drachmas
très.
M. J). S. Négyszer napjában 20—30 tseppct kevés székfiivirág theával.
'
.- X X . '
RÉ. Emulsionis amygdulinae ex Drachma

una paratae
Uncias sex
Camphorae snbactae granum
unum usque. quatvor
Syrupi Diacodii Unciám
semis.
M. D. S. Minden órában egy evÖ kalánnal.
" .
XXI.
RÉ. Pulveris radicis Ipecacuanliae Scriipuhtm
Tartari Emetici granum
unum.
M. d. pro dosi, talesque, Nro duo.
S. Minden fertáL órában egy port.

unum

XX1L .
RÉ. Aquae Laxativae D. V. Uncias
quatvor
Arcani duplicati Drachmam
unam usque duas
Syrupi Corticum Aurantiorum Drachmas
sex.
M. D. S. Minden órában egy evő kalánnal.

. xxiir.

' RÉ. Arcani duplicati
' G re moris tartari ;
E.laeosacliari Citri ,aa. Drachmam
M. divide iu 4 partes aèquales,
S. Minden második órában egy .port,

ünam.

.
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XXIX»
Rí. Tíncturae Corticum Aurantiorum
Liquoris min. Hoff. aa. Unciám,
dimidiam.
M. D. S. Háromszor, vagy négyszer napjában fél kávés
kalánnal kevés tzukorral , és vízzel.
XXV.
Re. Muriatis hydrargíri milisgrana
duo
Magnesiae carbonicae grana tria .
Sachari albigraran octo.
M. D. pro dosi, talesque dentnr Nro 6.
S« Minden második órában egy port.
. ,
•
XXVI.
RÍ. Decocti radicis Graminis ex Uncia

'
una paraLi
Uncias octo
T a r t a r i tartarisati Drachmas
duas
Extracti Taraxaci Drachmas
trés.
M. D. S. Minden órában két evő kalánnal.XXVII. /
RÍ. Kali carbonici depurati Drachmam
semis
Succi Citri q. s. ad saturationem
Aquae déstillatae simplicis Uncias duas
Tartari emetiei grana
tria.
M. D. S. Felét egyszerre vegye a' beteg, a' többit pedig
kalánonkint minden fertál órában.
X X X LIF.
RÍ. Kali carbonici depurati scrupuhtm
unutn
Succi Citri recenter expressi q. s. ad saturationem
Tartari emetiei grana
tria
Aquae ílor. sambucí' Uncias duas
Moschi optimí subacti grana
quatvor
Syrupi Horum Chamomillae Drachmas
sex.
M. D. S. Hasouló módon vegye a' beteg, mint az előbbi
(XXVII.) orvosságot ( Il i c l i t e r ) .
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XXIX»
Re, Emplastri aromalici
Electuarii onodini aa. Unciám, unam
Balsami peruviani
Tineturae anodinae simplicis aa. Drachmam
M. D. S. A' gyomorra való tapasz.

unam7

Re. Unquenti Állheae Unciám semis
—
hydrargiri cinerei Drachmam
unam.
M. D. usui.
XXXI.
Re. Decocti radicis Graminis. ex Uncia una parati
Uncias octo
Salis ammoniaci depurali Drachmam
unam
T a r tari emclici granum semis, vei
•
Vini arilimoniati Huxhami Drachmam
semis
Pulveris Sncoi liquiritiae Drachmas
cluas. ;
M. D. S. Minden órában két evő kalánual.
XXXII.
Re. Sulfuris anrati antimonii granum
'unum
Sacbavi 'albi Drachmam
unam.
M. divide in sex partes aequales.
• •
S. Minden második órában egy port.
XXXljl.
Re. Muriatis hydrargiri mitis grana
.quaivor
P'ulveri,s í'adicis Jalappae grana
cluodecim
Sachari albi Drachmam
unam.
M. exactissime, divide in cjucitvor partes aequales.
S. Minden második órában egy p o r t , míg székkiüresítés
nem következik,
„' XXXIV.
.
Re, Extracti laclucae virosae granum unum usque duo
Sachari albi'grana
octo,
M. D. pro dosi, talesque dentnr Nro 12.
S. Minden második órában egy port.
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XXXV.'
Rc. Pulveris Corticis Ghmae ílavae Unciám semis
coq c. s. q.
Aquae per A horam, sub finem coctiouisInf. p. ^ hor.
Baccarum Juuiperi contusarum Drachmas
quinque
Colaturae Unciarum decem adde :
Salis ammoniaci depurati Drachmam
unarri.
Oxymellis scyllae
..."
Aquae foeniculi aa Unciám unam
M. D. S. Minden órában két evő kalánnal,
'
. XXXVI, •
Rc. Pulveris Corticis Chinae ílavae Unciám unam
divide fn 12 parles aequalés.
S. Minden órában egy p o r t , minekelőtte az egy kávés
íindzáányi székfüvirág-théaban megáztatott volna.

'

.

xxxvir. :

Rc. Pulv. Cort. Chinae flavae serupulum
unum
Drachmam
Pulveris radicis Acori
Elaeosachari Mönthae aa. grana
quinque.
Él. D. pro dosi, talesque Nro 8.
S. Minden második órában egy port.
XXXVIII.
Rc. Aquae Menthae'piperitae
— Chamomillae aa, Uncias quatvor
Pulveris Corticis Chinae ílavae alcoholisati
Unciám sehiis
. Liquoris Mineralis Hoffinanni
Tincturae Gort, Aurantiorum aa. scrupulos
Sachari albi Draçhmas
très.
M. D. S, Minden órában két evő kalánnal.

usque
semis

duos.

XXXIX.
Rc. Pulveris Corticis Chinae ílavae subsliliss, pulverisali
Unciám unam, eL dimidiani
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Extractí Centaimi minoris
Pulv. radicis Valerianae sylvestris aa. Brach,
unam
Syrupi Corticum Auraiiliorum q. s . u t f . Electuarium
i '
molle
D. S. Minden órában egy kávés-kalánnal.
,V.\. .

XL1. '

fie. Pulv. Gortieis Chinae fuscae Drachmas quinqub .
coq. c. s. q .
Aquae per
h o r a e , sub űriem coctionis Infundc per
^ horae
':
Radicis Acori Drachmas
ires
Colatunie Unciarum oe/o adcje:, «
Pulveris CorLcis Chinae flavae alcoliqlisati
Drachmas
très
... ;
— , .. . >—
Cinamoini
Tincturae Corl.'Aurantiorum aa. Drachmam
unam
Aquae Menthae piperitae' Unciáin
unam.
M- D. S. minden órában két evő kalánnal. ,
XLI. ;
fie. Aqnae foeniculi Uncias trés
Extracti Cortiois Chinae Drachmam

unam, et
dimidíam
Liguoris mineralis Hoffmann! guttas qúindecim ,
usque scrupuluni
unurn
Syrupi Cort, Auránt. Drachmas
quinque.
M. D. S. Minden órában egy kis evő kalánnal.
.

XLII.

fic. Sulfatis Chinini grana quatvor usque sex
Sachni'i albi Drachmam
unam.
M. exactissime, divide in 6 partes aequales.
S. Minden második órában egy port kevés vizzel.
R . Aquae Cinamomi simplicis.
—
Foemculi aa. Uncias duas

. .
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Sulfatis Chinini grana quatvor usque sex
Sachari albi Drachmas
duas.
M. D. S: Minden oráhan egjr evő kalántíal.
' '

XLIII. '. '

RÍ- Pulveris Corticis Ch'inae; flavae Unciám semis
.
çoq, c. s. q. ' . . .
\.'i '.-il
Aquae per \ horam, suh finem coctionis Infunde
: ; per. 5 horae
Radicis Valerianae Sylvestris ,
. : .''
— . Arnicae aa. Drachmas
duas
Colaturae Unciarum septem adde:
Trae. Corticum Aurantiorum Drachmám
unam
Elaeosachari foeniculi Drachmas
très»
M« B . S, Minden oráhan két evő kalánnal.
XLIV.
Re. Pulveris Corticis Peruviani foséi Unciám unam
—
—
Cascarillae Drachmas
duds
coq. c. s. q.
Aquae per § horae
Colaturae Unciarum octo adde:
Liquoris mineralis Hoffmanni
Pulveris gummi arabici aa. Drachmám
unam
Tincturae anodinae simplicis guttas decem<
Elaeosachari foeniculi Drachmas
très..
M. D. S. Minden oráhan két evő kalánnal»
. ' • ' . • , .
XLV.
Re. Herhae trifolii fihrini
—
Centaurii minoris •
—
Absynthii
,
Elorum Chamomillae vulgaris aa. Unciám
M. D. S. Theának való.
Re. Aquae Menthae piperitae Uncias sex
Extracti trifolii fihrini

semis.

586.
Extracti ábsynthii aa. Dracîimas
duas
Tineturae Hoberti Whit.Li Drachmas
très.
M. D, S. Négyszer napjában egy kávés kabinnal kevés
tzúkorral.
'

XL VI.
Re. Pulveris Corticis Cascarillae Unciám unam
• Infunde cum
AqUae hnllicntis

Unciis

quinque

digere per ^ horae vase clauso
Cola et residuum pulverem coque cum
*
Äquae fontanae q. s. ad remanentiam Colaturae
Unciarum
triiím
Liquores colatos misce et addc:
Tineturae Corticum Aurantiorum Drachmam
unam
Syrupi Cinamomi
Aquae Menthae Piperitae aa. Drachmas sex. ;
M. D. S. Minden órában egy evők-alánnal.
XL VII.
Re. Pulveris Corticis peruviani fusci Unciám unam
—
Florum Arnicae Drachmam
unam
Syrupi Corticum Aurantiorum q. s. ut f, Electuarium
molle
D. S« Két Apyrexiákra való.
XL VIII.
Re. Sulfuris aurati antimonii granum
dimidium
Opii purissimi grani quart am partém
Pulveris Corticis Chinae flavae
— , Florum Chamomillue vulgaris aa. serupulum unum
M. D, pro dosi, talesque Nro 8.
S. Mindegyik apyrexiában elköltessék,
i
XLIX. '
. Rc. Pulveris Corticis Chinae fuscae Unciám semis
Ferai pulveralt
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Pulv. Corticis Cinamomi aa: scrupulos
M. divide in 8 partes aequales.
S. Minden harmadik órában egy port.

duos

Rc. Pulveris Corticis Chinae fuscae
— ,
—
Aurantiorum
—
radicis Gentianae aa. Unciám
dimidiam
—
Corticis Cinamomi Drachmas
duas.
Jníunde cum
Yini albi Austriaei vei alterius aciduli Libris
duabus.
Stent in digestiorie per niohlemerum,
Cola.
D. S; Kétszer, vagy háromszor napjában kis üveg pohárra
valót kell elkölteni.
L. •
Rc. Unquenti rosati, vei Axungiae porcinae Tfnciam
Tartari emetici Drachmam unam.
M. D. S. A u t e n r i t h keuetje,
LI.

unam
'

' '•

Rc. Pulveris specierum emollientium
Farináé seminum Lini aa. Uncias
M. D. S. Kásának való

très.

'
LIL
Rc. Muriatis hydrargiri mitis
Laudani puri aa. granum
unum
Sachari albi Drachmam
unam.
M. exactissime, divide in 6 partes aequales,
S. Minden második órában egy port,
LIII
Rc. Muriatis hydrargiri mitis granum
unum
Pulveris foliorum digitális purpureae grana
Sachari albi Drachmam
unam.
M. exactissime; divide in 6 partes aequales,
S. Minden második órában egy port.
"

b

duo
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L I V

'

:

fie. Fructuum Tamarindorum enuclealorum
Unciám, unam
.-' '
coq. c. s. q.
Aquae communis ad remanentiam Ünciarum
decem
dein adde:
Tartari emétici"granum umim
Aí'cani dupïicati .Dmc/imas très
Syrupi Eubiidaei Drachmas
sex.
M» D. S. Minden órában két , vagy bárom kalánnal.
LV.
S c h m a k k e r ' hideg párlatjainak készítésére, annak
szükséges részeit e' következendő arányban használjuk.
fie. Aquae fontanae frigidae Libras octo
A ceti vini optimi Libram
unam
Nilri depnrati Uncias quatvor
'
Salís ammoniací depurati Uncias duas.
M. D. U.
A' szükség' esetében az etzet a* konyhasóval együtt
, .vizben felolvasztva is elegendő.
' LVÍ.
Re. Muriatis hydrargiri mitis grdnum
unum
Pulv. foliorum digitális purpureae^rn/i«/»
Sachari albi grana octo.
M, D. pro dősi, talesque Nro 6.
S. Minden második órában egy port.
LVII.
' .
Re, Florum sambuci
1
—papaver is Rhocudos aa. Unciáin
M . D. ő. Száj-, vagy torokvíznek való.
LVIII.
fit. Olci amygdalarum dulcíum
Píúveris gvimmi arabíci o.a. Drachmam

dimidium

unam.
.
unam
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tere c. s. q.
.
Aquae destillàt'ac simplicis, ut f. Èmulsio spuria
Unciarum
sex
cui adde s
Arcani duplicati Drachmas
très
Syrupi Diacodii Unciám
semis.
M. D. S. Minden órában két evő kalánnal.

Lix. ; ;
Re. Emplastri gummi resinosi Unciám
semis.
Tartari emetiei Drachmam
semis.
M. D. usui.
LX. •
Re, Decocti radicis Altheae ex Drachmis
sex parati
'
Uncias Octo
Salis ammoniaci depurati Dràchmam
unam
• Tartari emetici granum
dimidium
Pulveris succi liquiritiae Drachmas
duas.
M. D. S» Minden órában két evő kalánnal.
• Lxr.
•
Re. Infusi herbae salviae ex Uncia una parati
Libram
unam
Camphorae subactae grana tria Usque sex
Àceti scyllitici Unciám
Unam.
M. D. S. Szájvíz.

LXtr.
Re. Muriatis hydrargiri mitis
Extracti Hyosciami aa. granum
unum
Sachari albi Drachmam
unam,
.
M. exactissime , divide in sex' partes aeqitales.
S. Minden második órában egy port.
LXIII.
Rt. Decocli radieis Salep ex scrupulo uno parati
"
Uncias sex
Nitri puri serupulos duos usque Drachmam
Syrupi Diaçodion Unciám
semis.
M. D. S. Minden órában egy evő kalánnal.

unam
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Rc. Iníusi stipitum Dulcamarae ex Drachmis
duabüs
parati Uncias sex
Spiritus salis atnmoniaci anisati Drachmam unam
Tar tari emetici granum
semis.
Syrupi papaveris albi Drachmaq
duas.
M. D. S. Minden órában egy evő kalánnal,
LXV.
Rc, Decoclijrad. Polygalae senegae ex Drachma una
usque duas parati Uncias octo
Camphorae subactae granum unum usque duo.
Tartari emetici granum semis
> Pulveris succi liquiritiae Drachmam
unam.
M. D. S. Minden ordban két evő kalánnal.
Lxvr.
Rc, SalFuris aurati antimonii granum unum.
A-cidi benzoici grana decem
Elaeosachari foeniculi Drachmam
unam.
M. exactissime , divide in 6 partes aequales,
8. Minden órában egy port.
LXYIL ' ; .,

•

Rc, Liniment,! volalilis Unciám unam
Camphorae subactae scrupulum
unum
Tincturae anodinae simplicis Drachmam
M. Di usui.
. LXVII1,

unam.

Rc. Specieruvn aromaticarum resolventiumXi6rawî semis.
. D. U.
'
Rc. Radicis et Herbae Taraxaci
—
Graminis
—••
Valerianae
Herbae Cardui benedicti
— fumariae
8ummitatum - Millefolii
Florum Chamomillae vulgaris aa. Unciám unam.

.SSI

M. D. S. Ebből egy maroknyi egy meszszely vízben
darabka szappannal megfözettetik, és kétszer
napjában klisztír adatik.
LXX.
RÍ. Pulveris gummi-resinae .Benzoes '
'•—
—
—
Elemi
— •
—
-— Storacis
—
—- ' , ' — guajaci
—
—
— Olibani aa. Drachmam
M. D. ad scatulam,
S. Füstölésnek való.

unam

LXXI.
RÍ. Émulsionis amygdalinae ex Drachma

una paratae
Uncias' sex
Camphorae subactae granum unum usque duo
Opii puri subacti granum
unum
Syrupi Diacodii Drachmás
trés.
M. D. S. Minden órában egy evő kabinnal.
LXXir.
RÍ. Pulveris gummi arabioi.
—, succi li'quiritiae
— sachari albi aa. Unciám semis.
M. D. ad Scatulam.
S. Mely-por, mellyből a' beteg vegyen háromszor napjában egy kávés kalánnal,
LXXin.

RÍ. Pulveris radícis Ipeeacuanhae
Laudani puri
Camphorae subactae aa. granum unum.
Sachari albi Drachmam
unam.
M. exactissime, divide in 6 partes aequales.
S. Minden második órában egy port.

:
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LXXIV.
Re. Radicis Altheae
— liquiritiae
Florum Verbas'ci aa. Unciám
M. D. S. Theának való.

unam.

LXXV.
R. Extracti Aconiti grana
duo
Sachari albi Drachmam
unam
M. exactissime, divide in 6 partes aequales.
S, Minden második órában egy port,
L X X VI.

Re. Suliuris praecipítati acrupulum
unum
Extracti Aconiti grana
tria
Eleosachari foenicnli Drachmam
unam.
M. exactissime, divide in 8 partes aequales,
S. Négyszer napjában egy port.
L XXVII.
RÍ. Aquae" Snmbuci Uncias
sex
Roob Sambucí
Syrupi Acetosiiatis Citri aa. Unciám
dimidiam
usque integrum
Spiritus Minderer! Disp, novi Drachmam
unam
Vini antimoniati Huxbami Drachmám
semis,
M. í). S. Minden órában egy evő kalânnal,
L XXVIII.
Rc. Aquae foenicnli
Syrupi. Cichorei c. Rheo aa. Drachmas
sex
Spiritus Nitri dulcis guttas sex usque octo.
M. D. S. Többször napjábqn egy kávés lcalánnal.
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