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FORORD TIL 2. UDGAVE 

Første Udgave af >>Klinisk Ordbog<< udkom i 1921. Naar der nu ved 
Forlagets Initiativ skulde udsendes en ny Udgave, maatte det blive en 

Selvfølge, at den nye Udgave maatte betyde en gennemgribende Revision 
af 1. Udgave foruden en meget betydelig Supplering. Udviklingen af de 
forskellige Discipliner indenfor den medicinske Videnskab har i den for
løbne Aarrække siden 1. U dg ave udkom, været overordentlig betydelig. 

Ved Udarbejdelsen af denne Udgave har man fastholdt Princippet fra 
1. Udgave: at skabe en Klinisk Ordbog. Bogens Omfang er dog udvidet 
en Del for at gøre den mere nyttig og ogsaa anvendelig for større Kredse. 

Der er derfor optaget Udtryk fra den almindelige Anatomi, medens 
den specielle Anatomi ikke er omtalt. Farmakologien er bleven repræ
senteret ved de almindelige Udtryk, medens man ogsaa nu har ment, at 
en Optagelse af Præparatnavne vilde være urimelig. Som helt nye Om
raader skal nævnes: Tandlægevidenskab, veterinær Medicin og Parasit
ologi. 

Man haaber derved at have opnaaet, at gøre Bogen nyttig for alle, der 
beskæftiger sig med Medicinen i dens forskellige Forgreninger. 

Ligesom i første U d gave er der ogsaa i denne i stor Udstrækning op
taget Oversættelser fra Dansk til Latin. Man mener derved at have 
støttet Begyndere, der endnu staar usikre overfor Terminologien. Dette 
skulde ogsaa betyde, at Bogen kunde være til Nytte for de mange, der 
indenfor Forsikringsselskaberne, paa de juridiske og de sociale Kontorer, 
ved Sygekassernes Kontorer m. fl. har med Lægeattester at gøre. 

Ordenes Oprindelse eller Afledning fra fremmede Sprog er tilføjede i 
Parentes; de herved anvendte Forkortelser er de sædvanlige benyttede, 
som næppe vil volde Læserne Vanskelighed. Af praktiske Hensyn er de 
græske Ord gengivet med latinske Typer. Ved Sprog, der kan anses for 
almindelig kendt, er det originale Ord kun anført, naar det ikke er iden
tisk med Opslagsordet. Hvor der har været Tvivl om Ordenes Afledning, 
er det betegnet med et Spørgsmaalstegn. 

Opmærksomheden henledes paa, at Ord, der ikke findes under C, maa 
søges under K . og omvendt; det samme gælder F og Ph. Endvidere har 
man anset det for mest praktisk at anbringe ti som ue, a som ae og o 
som oe, idet Stavemaaderne varierer betydeligt. 



Fordelingen af Emnerne mellem Medarbejderne har været følgende: 

O. Bjerrum: Tandlægevidenskab, 
M. Brun-Pedersen: Dermato-Venerologi, 
M. Christiansen: Parasitologi, 
A. Eldahl: Intern Medicin, 
E. Holm: Oftalmologi, 
T. Kemp: Arvelighed, Konstitution, 
M. Kristensen: Almindelig Patologi, 
P. Klihnel: Gynækologi og Obstetrik, 
R. Lund: Oto-laryngologi, 
K. O. Møller: Almindelig Farmakologi, 
Th. Pedersen: Filologi, 
N. Plum: Veterinær Medicin, 
K. Secher: Almindelig Del, 
E. Thomsen: Kirurgi, Almindelig Anatomi, 
B. Vimtrup: Patologisk Anatomi, 
K. Winther: Neurologi og Psykiatri. 

K. Secher. 



A.: Forkort. af Arterie. 
Aa.: Forkort. af Arteriæ. 
a-, an- priv. (alfa privativum: 

græsk Forstavelse, der ophæver det 
Ords Begreb, foran hvilket det sættes, 
eller overhovedet udtrykker en Mangel; 
u-, ikke-. 

a- Straaler: den mest overfladisk 
virkende Del (de ))blødeste<<) af de Straa
ler, der udsendes af radioaktive Stoffer 
(bestaar af positive Heliumatomer). 

aa (gr. Præp. ana, brugt distributivt 
ved Tal i Bet. )>hven, )>af hver«) = ana 
(partes aequales), lige Dele af hver. 
Receptudtryk. 

Aaben Tuberkulose: el. Stadie af 
Lungetuberkulose, ved hvilket man har 
konstateret Tuberkelbakterier i Op
spyttet. 

Aandedrætsmetoder f. Eks. : Hall, 
Havard, Laborde, Nielsen, Schafer, 
Schuller, Silverster. 

Aandenød = Dyspnoe. 
Aandssvaghed: (stærk) Idiotia, (let

tere) Imbecillitas. 
Aare, Den gyldne (Vena aurea): gam

meldags Betegnelse for Turnores hæ
morrhoidales, idet man mente, at Blød
ningen herfra tjente til at skaffe de 
onde Vædsker ud af Kroppen. -betæn
delse: Arteri tis, Phlebitis, Vasculitis. 
-brok = Variocele. -forkalkning: Ar
teriosclerosis. -hindebetændelse: Cho
rioiditis. 

Aareudvidning paa Ab domen: caput 
medusæ, cirsomphalus, paa Benene: 
Varicer. 

Abactus venter (lat. [abigere bort
drive, venter Bug]) = partus arte præ
maturus. 

A 
Ahadies (A., Charles, 1842-1876) 

Symptom: Achillessenens Ufølsomhed 
for Tryk; tidligt Symptom ved Tabes 
dorsalis. 

Abalienatio (lat. abalienare gøre 
fremmed, bedøve) = Alienatio. 

Abasi - Astasi (gr. a- priv. + gr. 
basis Skridt, gr. siasis Stillestaaen): Tab 
af Evnen til at gaa og staa uden til
svarende Kraftnedsættelse ved andre 
Bevægelser af Benene. - Især brugt 
som Udtryk for en hysterisk Gangfor
styrrelse. 

Abbe's (A., Ernst, 1845-1905, tysk 
Fysiker) Belysningsapparat, Abbe's 
Kondensor: et Linsesystem, der an
bringes paa Mikroskopet under Mikro
skopbordets Aabning. Det forener de 
fra Spejlet kommende Lysstraaler i et 
Punkt, der kun ligger faa mm over 
Kondensorens Overflade. Herved kom
mer )>Farvebilledet << af det undersøgte 
Objekt stærkt frem, medens )>Struktur
billedet << udslettes. 

Abbe's (A., Robert, 1851-1893, 
New York) Behandling af Strictur i 
Oesophagus: S. gennemsaves med en 
Snor, der føres ind gennem en Gastro
stomi, op gennem Oesophagus og ud af 
·Munden. A.'s Operation ved tic dou
loureux: intracraniel Resection af 2. 
og 3. Trigeminusgren med Interposition 
af Gummistof ved Foramen rotundum 
og ovale for at hindre Sammenvoksning 
af de gennemskaarne Nerver. 

Abbott's (A., Edville G., 1872- 1901, 
Amerika) Metode til Behandling af 
Scoliose ved Overkorrigering af den 
scoliotiske Columna og Fiksering i den 
overkorrigerede Stilling ved Gipsban-
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dage, der anlægges, medens Pt. er lejret 
i en Slags Hængekøje, der er ophængt 
i en særligt konstrueret Ramme. 

Abderhalden's (A., Emil, 1877-, 
Tyskland) Reaktion: en Svangerskabs
reaktion, som bygger paa den Forud
sætning, at der i gravide Kvinders Blod 
optræder Enzymer (>>Afværgefermenter«, 
»Abwehrfermente <~), som er i Stand til 
at nedbryde Placenta-Æggehvide. 

Abdomen (lat.): Underliv, Bug. Be
tyder egentlig )>det skjulte Sted<~; an
vendes saavel om Bugens Indre som 
om forreste Bugvæg. 

Abdominal (lat. abdomen Underliv): 
hvad der hører til Abdomen. 

Abdominal-refleks (lat. abdomen 
Underliv), se Bugrefleks. -svangerskab 
= graviditas abdominalis (se grav. 
extrauterina). -tyfus (lat. abdomen Un
derliv): se Typhus abdom. 

Abdominoskopi (lat. abdomen Un
derliv + gr. skopeein se, undersøge): 
direkte Besigtigelse af Bughulen v. H. 
af spec. Instrument indført gennem 
Bugvæggen. 

Abee's (A., Ernst, 1843-1913, tysk 
Læge, Nauheim) Hjertestøtte: en Ban
dage med en Pelotte beregnet til at an
bringe paa Præcordiet, hvorved subjek
tiv ubehagelig Fornemmelse ved stærk 
Hjertepulsation væsentligt kan lindres. 

Abel's Bacil: Bac. ozoenae. 
Aberratio (mentis) (lat. aberrare for

vilde sig): Betegnelse for lettere Sinds
forvirring. A. testis (lat.): fejlagtig Lej
ring af Testis (se nærmere under Ektopia). 

Abiogenesis (gr. a- priv. + gr. bios 
Liv + gr. genesis Oprindelse), se Gene
ratio spontanea. 

Abiotrofiske (gr. a- priv. + gr. bios 
Liv + gr. lrofe Ernæring) Sygdomme: 
S., der skyldes, at bestemte Organer el. 
Cellesystemer opbruges eller opslides for 
hurtigt d. v. s. længe inden det er Reg
len indenfor den paagældende Art. Tysk: 
Abnutzungskrankheit. 

Abiotrophia (gr. a- priv. + gr. bios 
Liv + gr. tro(e Ernæring): Svigten af 
en Funktion paa Grund af medfødt 
Svaghed. 

Ablactatio (lat.): Barnets Afvænnen 
fra Moderbrystet. 

Ablatio (lat., Bortfjernelse): Bort
fjernelse af en Legemsdel, i Alm. en Eks-

tremitet eller Dele af en saadan (jfr. 
Amputatio ). A. retinae = Amotio re
tin ae. 

Ablepharia (gr. a- priv. + gr. blefa
ron Øjelaag): Mangel af Øjelaag, med
født eller erhvervet. Partiel A. = Colo
boma palpebrae. 

Ablepsia (gr. [af a- priv. + blepein 
seJ): Blindhed. 

A-B-O-Systemet (O = Nul), se Iso
antistoffer. 

Abolitionismus (lat. abolilio Øde
læggelse, Ophævelse): Bevægelse mod 
reglementeret Prostitution. 

Abort, se Abortus. A. hos Dyrene, 
Kastning, for tidlig Fødsel: da Termi
nerne for normal Fødsel hos flere Dyr 
er meget elastiske, kan Begrebet K. ikke 
nærmere betegnes, men dækkes nær
mest af 1) for tidlig Fødsel og 2) Fødsel 
under patologiske Omstændigheder. 
Kastning deles groft i 1) smitsom K. og 
2) ikke smitsom Kastning. De vigtigste 
Infektioner ved K. er følgende: Hest: 
B aet. abortus equi, se Paratyfus. Ko: 
Brucelia abortus Bang - hyppigst K. 
i 7. Maaned, Tuberkulose - hyppigst 
K. i 8.-9. Maaned, Spiriller, forskel
lige Skimmelsvampe, Pyogenesbaciller, 
Streptokokker. Svin: Bruceila suis 
(Traum). Faar: Spiriller. Naar man 
taler om Kastning hos Kvæg menes 
almindeligvis smitsom K., foraarsaget 
af Br. ab. 

Abortbakterien, se Brucelia abortus. 
Abortin: et inddampet Filtrat af 

Kulturer af Brucelia abortus. Anvendes 
til diagnostiske Kutanreaktioner hos 
Mennesker og Dyr. Som Fællesbet. for 
saadanne Præparater, fremstillede af 
Bruceliakulturer (Br. abortus, Br. meli
tensis, Br. suis) kan anvendes Ordet 
Brucellin. 

Abortiv (lat. abortivus for tidlig født): 
ufærdig, ikke naaet til fuldstændig Ud
vikling; afkortet. 

Abortiva (s. Pellentia) (lat.): Midler 
til Fremkaldelse af Abortus. Anvendes 
ogsaa om Midler, som kan kupere en 
Sygdom i Udbruddet. 

Aborttang (lat. abortus Misfødsel): 
Tang konstrueret specielt med Henblik 
paa Fjernelse af Ægget eller Ægrester 
fra Livmoderen. 

Abortus (lat.) [aboriri afgaa[) = 
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a vortement = fausse couche: Misfødsel: 
Afbrydelse af Svangerskabet før Fostret 
er levedygtigt (Grænsen sættes i Reglen 
ved 28. Svangerskabs uge, idet den senere 
Afbrydelse betegnes: partus praematu
rus). Man skelner mellem A. compietus 
(den fuldst. el. totale A.) og A. incompl. 
(den ufuldst. A., hvor en Del af Ægget 
endnu er tilbage i Uterus). A. spon
tanens: A., der ikke skyldes kunstige 
Midler; i Modsætning til A. artificialis 
( = A. provocatus): den kunstig frem
kaldte Svgb.afbrydelse før 28. Uge. A. 
cervicalis = Cervicalabort (s. d.). A. cri
minalis: den i forbryderisk Hensigt 
fremkaldte A. ( = Fosterfordrivelse). A. 
ha bi tualis: ofte gentagen A. fremkaldt 
af sygdomsmæssige Aarsager. A. immi
nens: truende A. A. incipiens: be
gyndende A. 

Abortvakcine benyttes for at be
skytte Kvæg mod smitsom Kastning. 
Vakcinen bestaar enten af levende viru
lente ev. svækkede eller dræbte Abort
bakterier. 

Abrachiocephalus (gr. a- priv. + 
gr. brachion Arm + gr. kefale Hovede): 
Misdannelse uden Hoved og Arme. 

Abrachius (gr. a- priv. + gr. brachion 
Arm): Misdannelse med fuldstændig 
Mangel af begge Overekstremiteter. 

Abrams' Lungerefleks (A., Alb., San 
Francisco Læge, 1864-1924): reflekto
risk Udvidelse af Lungegrænserne ved 
mekanisk Irritation af Huden paa To
raks el. øverste Del af Abdomen. 

Abrasio (lat. abradere [abrasum] af
skrabe): Afskrabning. A. corneae: Fjer
nelse af Corneas overfladiske Lag som 
Regel paa Grund af Uklarheder i disse 
eller recidiverende Erosioner. A. den
tium: Afslibning af Tænderne. A. mu
cosae uteri: A. (Udskrabning) af Liv
moderens Slimhinde. 

Absces (lat. abscessus Byld [abscedere 
gaa bort]): Byld, afgrænset Ophobning 
af Pus i Legemet, Enderesultatet af en 
akut (A. calidus) eller kronisk (ofte tu
berkuløs) Betændelse (A. frigidus , kold 
Absces). Congestions- eller Sænk
ningsa.: Absces, der stammer fra en 
dybere liggende Betændelse, f. Eks. en 
Knoglelidelse, hvorfra Pusset har banet 
sig Vej langs Muskler og Fascier og sam
ler sig subkutant langt fra Focus (Eks. : 

Psoasabscessen, stammende fra en Ca
ries i Ryghvirvlerne). Abscess(us) (la·
tinske Form for ovenstaaende danske 
Form: Absces): Byld. A. frigidus: kold 
A., mest af tuberkuløs Natur, jvf. Sænk
nings-A., Kongestions-A. A. periton
sillaris: Byld i Bindevævet omkring 
Gan~mandlen, >>Byld i Halsen<<. A. ster
coralis: efter Perforation af Tarm væg. 
A. sudoriparus: Svedkirtel-A. 

Absence (fr.): egentlig: Aandsfravæ
relse, Adspredthed. Bruges som Beteg
nelse for rudimentære epileptiske Anfald 
med forbigaaende Sløring af Bevidst
heden uden Kramper. 

Absorption (lat. absorbere [ absorp
tum] opsuge): Opsugning. Faste el. fly
dende Stoffers Evne til at opsuge Luft
arter. 

Absorptions-forsøg (lat. absorbere 
opsøbe, opsluge): Undersøgelse af, om 
Bakterier, Blodlegemer eller andre or
ganiserede Elementer er i Stand til at 
fjerne Agglutininer eller andre Anti
stoffer fra Serum, naar de blandes med 
dette. Se Castellanis A. -Koefficient: 
et Tal, som angiver hvor stort et Rum
fang Luft der kan optages i et bestemt 
Rumfang Vædske (el. andet Stof) ved 
en bestemt Temperatur og et bestemt 
Tryk. A.-Spektrum: S. af Lys, som har 
passeret et Legeme, en Vædske eller en 
Luftart, hvori en Del af Lyset er blevet 
absorberet. Den absorberede Del af 
Lyset viser sig i Spektret som sorte 
(Absorptions-)Linier eller Baand. 

Abstinens (lat. abstinentia): Afhol
denhed (specielt fra Alkohol og Morfin). 
A.-symptom: S. ved pludselig Afhol
denhed fra visse Gifte, specielt Morfin. 

Abtreibung (ty.): Fordrivning af 
Ægget fra Uterus paa ikke-lægeligt 
Grundlag. 

Abulia (gr.): Tab af Viljesfunktionen. 
Symptom ved Psykoser og Hysteri. 

Abusus (lat., Forbrug, Opbrugen): 
Misbrug, bruges i Reglen som Forkort
ning af Ab usus spirituosarum ( overdre
ven Spiritusnydelse). 

Abwehrneuropsychose (ty., Freud) 
Neuroser og Psykoser, der efter F. 
skyldes, at ubehagelige Oplevelser og 
Affekter (særlig af seksuel Art) >>for
trænges<< til Underbevidstheden; de 
>>substitueres << saa af Angst, Tvangsfore-
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stillinger eller >>konverteres<< til (hyste
riske) legemlige Symptomer. 

Acampsia (gr. akampsia): Ubøjelig
hed (i Led). 

Acanthocephali (gr. akantha Torn+ 
gr. kefale Hovede), Kradsere: danner 
en Orden under Klassen Nemathelmin
thes (Rundorme). Parasitiske Orme, der 
paa Forenden er forsynet med Fast
hæftningsredskaber: en retraktil >>Sna
bel«, besat med Kroge; de er særkønnede 
og mangler i Modsætning til de egent
lige Rundorme (Nematoda) Tarmkanal. 
Mange K. lever som Parasitter i Tarmen 
hos deres Vært. Kæmpekradseren, 
Macracanthorhyncus hirudinaecus (syn. 
Echinorhyncus gigas), der kan blive op 
til 50 cm lang) lever i Svinets Tarm; 
findes dog ikke her i Landet. Kan i 
sjældne Tilfælde træffes hos Mennesket. 
Som Mellemvært fungerer Oldenborren 
o. a. Torbister. Talrige Former af 
Kradsere snylter hos Fugle, især 
Svømmefugle og Fisk; disse Former 
har især Krebsdyr som Mellemvært. 

Acanthoma (gr. akantha Braad, 
Torn): fremspringende Hudsvulst, Pa
pilloma eller Kræft. A. staphylogenes: 
Molluscuii) contagiosum. 

Acanthopelvis (gr. akantha Torn + 
lat. pelvis Bækken) = Acanthopelys 
(gr. pelys Bækken): Bækken, der er for
snævret ved - ofte spidse og skarpe -
Eksostoser; = Tornbækken = Stachel
becken = Kilians B. 

Acanthosis nigricans (gr. akaniha 
Torn) (Unna): Hudlidelse med ujævn 
knudret Fortykkelse og Brunfarvning 
af Epidermis; oftest optræder den paa 
Bughulen (især ved Svulster i Under
livet), undertiden findes Affectionen paa 
Næse- eller Mundslimhinden. 

Acardiacus (gr. a- priv. + gr. kardia 
Hjærte): Misdannelse uden Hjærte. 

Acarinae (gr. akari Mide) (syn. Sar
coptinae): Skabmider. Underfamilie af 
Mider, der foraarsager Fnat hos Menne
sket, Skab hos Dyrene. Herunder Slæg
terne: Acarus, Notoedres, Cnemidocop
tes, Psoroptes, Chorioptes og Otodectes. 

Acarinosis (Acariasis) (gr. akari 
Mide): Sygdom fremkaldt af Mider. 

Acaro-dermatitis (gr. akari !\-lide + 
gr. derma [dermat-] Hud): Hudlidelse 
fremkaldt af Mider. -phobia (gr. {obos 

Frygt): med Hudkløe forbunden syge
lig Frygt for at have Fnat (eventuelt 
trods gennemgaaet Kur). 

Acarus (gr. akari Mide) (syn. Sar
coptes): Slægt af parasitiske Mider, der 
graver Gange i Huden (Gravemider). 
Forskellige Arter: A. siro (syn. Sar
coptes scabiei) hos Mennesket som Aar
sag til Fnat; Arter hos en Række Hus
dyr (Hest, Kvæg, Svin, Faar, Ged, 
Hund), foraarsagede Sarkoptesskab. 
Alle Arter smaa (1/ 4- 1/ 2 mm lange). 

Accentuation (lat. accentus Betoning, 
Forstærkning): Forstærkning. Anvendes 
specielt om Aorta- og Pulmonaltonerne. 

Accidentel (lat. accidere hænde til
fældigt): uvæsentlig, tilfældigt optræ
dende. 

Accommodatio se Akkommodation. 
Accouchement (fr.): Forløsning. Ver

bet accouchere bruges jævnligt i udvidet 
Betydning, f. Eks. naar man læmper 
(accoucherer) en Svulst ud gennem en 
Incision eller lirker et Konkrement ud 
af Ureter eller Galdeveje. A. force: 
hurtig Forløsning per vias naturales 
uden Hensyn til om den bløde Fødsels
vej er tilstrækkelig forberedt, spec. om 
Modermunden er tilstrækkelig udvidet. 

Accoucheur (fr.): Fødselshjælper. 
Accretio (lat., Tilvækst): Sammen

voksning. 
Acephalocyste (gr. akefalos uden 

Hovede + gr. kystis Blære): Ekinokok
blære, i hvilken Dannelse af Hovedet 
er udeblevet. 

Acephalus (gr. akefalos hovedløs): 
Misdannelse uden Hoved. A. para
cephalus: A. med delvis udviklede 
Thecaknogler. A. monobrachius og 
dibrachius: l\1isdannelse uden Hoved, 
men med Hvirvelsøjle og een eller begge 
Overekstremiteter. 

Acestoma (gr. akestos som kan hel
bredes): yppige Granulationer som er 
i Færd med at danne Ar. 

Aceton (lat. acetum sur Vin, Eddike): 
CH3COCH3, vandklar Vædske af en ka
rakteristisk Lugt, Kogepunkt 56,5°. 
-aemia (gr. haima Blod): Forekomst 
af Aceton i forøget Mængde i Blo
det - oftest sammen med Diacet
syre ved Acidose. Periodisk A. (Mar
fan): hos Børn periodevis optrædende, 
hæftige Opkastninger med Acetonlugt 
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i Udaandingsluften og Acetonuria. 
-asthma (gr. asthma trangt Aande
dræt): den ved Acetonæmi optrædende 
Kortaandethed. -le~ em er: Stoffer, der 
fremkalder Acetonæmi: Aceton, Acet
eddikesyre, Ø-Oxysmørsyre. -uria (gr. 
ouron Urin): forøget Udsldllelse af Ace
ton i Urinen; meget smaa Mængder 
kan udskilles under normale Forhold. 
Større Mængder kan ses ved Feber, 
gastrointestinale Forstyrrelser, kakek
tiske Tilstande, Vomitus gravidarum, 
Eklampsi, ved toksiske Tilstande, f. Eks. 
efter Anæstetika, spec. Kloroform, Dia
betes mellitus, altid ved alvorligere 
Tilfælde. 

Aceton i Urin, Paavisning af: Lan
ges Prøve, Legals Prøve, Penzoldt-Ho
horst's Prøve. 

Achilia (gr. a- priv. + gr. cheilos 
Læbe): medfødt Mangel paa Læbe. 

Achilles( sene )refleks: Kontraktion 
af Lægmusklen med Plantarfleksion af 
Foden, udløst ved Slag paa den (passivt) 
let strammede Achillessene. Sml. Fod
klonus. 

Achillo-bursitis (Achiltes (sene) + 
mlat. bursa Pung [gr. byrsa Hud, Læder
sæk]): Betændelse i Burs a achillea (B. 
tendinis calcanei). -dynia (gr. odyne 
Smerte): en ved Gang og i staaende Stil
ling optrædende heftig Smerte omkring 
Achillessenens Insertion, ledsaget af let 
Ømhed og Svulst paa dette Sted. Skyl
des vistnok som Regel en gigtisk, rheu
matisk eller gonorroisk Bursitis. -ra
phia (gr. rhafe Søm, Syning): Sutur af 
Achillessenen. -tomia (gr. tome Snit): 
Gennemskæring af Achillessenen (f. Eks. 
ved Spidsfod). 

Achiria (gr. acheir uden Hænder): 
medfødt Mangel paa Hænder. 

Achlorhydria (gr. a- priv. + Chlor
hydrid [gr. chloros gulgrøn + gr. hydor 
Vand]): Mangel af Saltsyre i Maves aften. 

Achloropsia (gr. a- priv. + gr. chlo
ros gulgrøn + gr. opsis Syn) = Grøn
blindhed. Se Farveblindhed. 

Achlys (gr., Mørke): Synsforstyrrelse 
ved Corneauklarheder. 

Acholia (gr. [a- priv. + chole Galde]): 
manglende eller stærkt nedsat Galde
dannelse. Ved svære Leverlidelser med 
dybtgaaende Beskadigelse af Lever
parenchymet (f. Eks. visse Forgiftnin-

ger) kan Galdedannelsen være nedsat 
til et Minimum. Benyttes oftest i Forb.: 
acholisk Afføring, s. d. 

Acholurisk (gr. acholos uden Galde 
+ gr. ouron Urin) Icterus (Akolurisk 
Ikterus) el. Urobilinikterus: Tilfælde af 
Gulfarvning af Huden, ved hvilke man 
kan paavise Urobilin i Urinen, men ikke 
Galdefarvestof. Fæces er naturligt far
vede; ses ved Icterus hæmolyticus. 

Achondroplasia (Chondrodystro
phia foetalis) (gr. a- priv. + gr. chon
dros Brusk + gr. plassein forme, danne): 
en Form for Dværgvækst. Skyldes an
tagelig en Lidelse af Epifyselinierne i 
Fosterlivet, hvorved særlig Længde
væksten af Ekstremitetsknoglerne (Dia
fyserne) indskrænkes. De paagældende 
Individer har et karakteristisk Ydre: 
Hoved og Truncus af omtrent normal 
Størrelse, Næseroden indsunken, Bæk
kenet snævert, Extremiteter, Hænder 
og Fødder, korte og plumpe. 

Achor (gr. achor Skurv): smaa Pust
ler med grødet Indhold, som fremkom
mer paa behaarede Steder (Willan). 

Achoresis (gr. a- priv. + gr. choreein 
rumme): permanent Kontraktion af et 
Hulorgan, f. Eks. Mave el. Blære, hvor
ved dets Kapacitet nedsættes. 

Achorion (gr. achor Skurv) Schon
leinii (S., Johann Lucas, 1793- 1864, 
Berlin): Svampeart, som fremkalder 
Menneskefavus. A. Quinckeanum (Q., 
Heinrich Irenæus, 1842- -1922, Tysk
land): Svamp, som fremkalder Favus 
hos Mus, er ogsaa i Stand til at slaa an 
paa Mennesker. 

Achreocytæmia (gr. achroia Farve
løshed + gr. kytos Hulrum + gr. haima 
Blod): en Tilstand i Blodet karakteri
seret ved Hæmoglobinmangel og dertil 
svarende Bleghed af de røde Blodlege
mer. 

Achrocyanosis, se Akrosyanose. 
Achroma (gr. achromos uden Farve): 

= Leukoderma. 
Achromato-cyt (gr. a- priv. + gr. 

chroma (chromat-) Farve + gr. kytos 
Hulrum): hæmoglobinfattigt rødt Blod
legeme. -lysis (Achromatin [gr. a- priv. 
+ gr. chroma Farve] + gr. lys is Opløs
ning): Opløsning af en Celles Proto
plasma (Achromatin) eller Kærne; Syn: 
Plasmolysis, Protoplasmolysis. -phile 
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(gr. filos kær): kaldes Celler eller Vævs
dele, der ikke farves med de sædvanlige 
histologiske eller bakteriologiske Farve
midler. -psia, s. Achrupsia (Forkortn.) 
(gr. opsis Syn): = Farveblindhed, s. d. 

Achromatosis og Achromia (gr. 
achromos uden Farve): Pigmentmangel 
i Huden. 

Achroocyt (gr. achroos farveløs + gr. 
kytos Hulrum): hvidt Blodlegeme = 
Leukocyt. 

Achylia (gr. a- priv. + gr. chylos 
Saft): manglende Afsondring. A. chlor
anæmia, se Anæmia achylica simplex. 
A. gastrica: manglende Afsondring af 
Mavesaft (Saltsyre og Fermenter). A. 
pancreatica: manglende Sekretion af 
Pancreassaft, Lidelse, der klinisk og pa
tologisk endnu er lidet kendt. Viser sig 
bl. a. ved mangelfuld Fordøjelse af Fø
dens Fedt- og Æggehvidestoffer (Stea
torrhoe og Azotorrhoe). 

Acidalbuminer (lat. acidus sur + 
lat. albumen Æggehvide): Spaltnings
produkt af Proteinstoffer. De er opløse
lige i Vand og kan ikke koagulere. De 
maa opfattes som en Forbindelse af 
koaguleret Proteinstof og en Syre; neu
traliseres denne, udskilles de denatu
rerede Proteinstoffer. 

Aciditet (lat. acidilas Surhed): Sur
hedsgrad. 

Acidophil (lat. acidus sur + gr. file
ein elske) kaldes Celler eller Væv, der 
viser særlig Evne til at farves af sure 
Farvestoffer. Syn: oxyphil cfr. basophil, 
nentrophiL 

Acidosis (lat. acidus sur) (Asidose): 
herved menes i Alm. at Blodet reagerer 
surere end svarende til de normale Va
riationer - el. en Formindskelse under 
det normale, af Blodets Indhold af alka
lisk reagerende Stoffer - el. da den 
vigtigste basiske Faktor er Natrium
bicarbonat, menes, at Blodets Indhold 
af dette er under det normale. A. kan 
indtræde ved, at sure Stoffer i større 
Mængde optages gennem Føden el. 
dannes i Organismen, ved at Alkali
mængden er ringe eller Evnen til at 
danne alkaliske Stoffer ikke strækker 
til. A. kan ses ved Diabetes mel., Nefri
tis chron., Infektionssygdomme, Gastro
intestinale Forstyrrelser, perniciøs Anæ
mi, Causer. Se Alkalose. 

Aciduric group (eng.): en Gruppe 
af Gram-positive Bakterier, som trives 
ved forholdsvis høje Surhedsgrader. Her
til hører Bac. acidophilus og Bac. bifi
dus. 

Acne cornee vegetante (fr.) = Da
rier's Sygdom. 

Acoelius (gr. akoilios uden Bug): 
Misdannelse uden Bug. 

Aconuresis (gr. akon ufrivillig + gr. 
o uresis Urinering) = En uresis: ufrivil1ig 
Afgang af Urin. 

Acoprosis (gr. a- priv. + gr. kopros 
Ekskrementer): Mangel paa eller be
tydelig Nedsættelse af Mængden af 
Fæces som dannes i Tarmkanalen. 

Acormus (gr. a- priv. + gr. kormos 
Stamme, Klods): totalt misdannet Fo
ster, kun bestaaende af et ufuldstændigt 
Hoved, Acardiacus uden Krop. 

Acranius (gr. a- priv. + gr. kranion 
Hjerneskal): Individ med medfødt Man
gel af Hovedskallen (Theca cranii). 

Acraturesis (gr. akrates svag + gr. 
ouresis Urinering): l) lncontinentia 
urinæ. 2) Drinering med svag Straale 
som Folge af Blæreslappelse. 

Acrocyanosis chronica anæsthe
tica (gr. akros Spids + gr. kyanosis 
mørkblaa Farve) = Raynand's Sygdom. 

Acrodynia (gr. akros Spids + gr. 
odyne Smerte): epidemisk Lidelse, som 
først viste sig i Paris i 1828 og atter 
optraadte i Begyndelsen af det 20. Aar
hundrede, forbundet med Smerter og 
Paræsthesier i Ekstremiteterne, gastri
ske og nervøse Tilfælde, Conjunctivitis, 
Erythemer (er benævnt Erythema or
thriticum epidemicum) o. s. v. Skyl
des sandsynligvis Næringsmiddelforgift
ning. 

Acromegalia, se Akromegalia. 
Actinobacillus (gr. aktis [aktin-] 

Straale + lat. bacillus lille Stav): 
Gram-negative, ikke sporedannende 
Stave med Tendens til Forgreninger. 
A. Lignieresi fremkalder hos Kvæg 
en aktinomykoselignende Sygdom (Tun
geaktinomykose, Trætunge). A. mallei, 
Snivebacillen, angriber særlig Heste og 
kan derfra overføres til Mennesket. 
A. pseudomallei = Bac. Wbitmori 
fremkalder Melioidose (s. d.). 

Actinomyceter (gr. aktis [aktin-] 
Straale + gr. mylces Svamp): Straa1e-
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svampe, en Gruppe af Svampe med ægte 
Forgreninger, som findes meget udbredt, 
dels som Saprofyter, dels parasitært hos 
Planter, Dyr og Mennesker. Inddeles efter 
Ørskov (Ø., Jeppe, 1892- , Dan
mark) i 3 Grupper: 1. Cohnistrepto
thrix (herunder Streptothrix rnadu
rae); 2. Actinornyces (herunder A. 
horninis Wolff-Israel, af hvilke for
skellige Varieteter forekommer hos Men
nesker og Kvæg, og Nocardia farci
nica, som fremkalder Streptotrichose 
hos K væg); 3. Micrornonospora (kan 
være menneskepatogen). Hos Mennesket 
samt hos Kvæget og andre Dyrearter 
fremkalder de patogene A. en kronisk, 
fistuløs Betændelse (Aktinomykose), 
hyppigst i Tunge- og Kæberegionen; i 
Pusset findes Svampen som smaa Klum
per, hvis Centrum bestaar af en traadet 
Masse (Myceliet), omgivet af radiært 
stillede ,>Kolber.«. 

Nær beslægtet med (eller henhørende 
under) A. (Gruppe 2) er Corynebacte
riurn og Mycobacteriurn. 

Actio (lat., Handling, Virksomhed): 
Virkning. 

Acupressur (Simpson's Metode,1864) 
(lat. acus N aal + lat. pressura Tryk): 
Blodstandsning v. H. af en Naal stukket 
ind lige ved det blødende Kar og der
efter vredet rundt, saaledes at Karret 
komprimeres. A.-Pincet, særlig Pincet 
beregnet til A. (den ene Branche er 
naaleformet). 

Acupunktur (lat. acus Naal + lat. 
punctLira Stik): Indførelse af Naal i en 
Legemsdel i diagnostisk eller therapeu
tisk Hensigt. 

Acyanoblepsia s. Acyanopsia (gr. 
a- priv. + gr. kyaneos mørkblaa + gr. 
blepsis el. opsis Syn}: Violetblindhed (se 
Farveblindhed). 

Acyesis (gr. a- priv. + gr. kyesis 
Svangerskab): 1) Sterilitet hos Kvinder. 
2) Umuligheden af Fødsel per vias na
turales. 

Acystia (gr. a- priv. + gr. kystis 
Blære): Mangel af Urinblæren. 

Adaktylus (gr. a- priv. + gr. daktylos 
Finger): Misdannelse uden Fingre eller 
Tæer. 

Adarnantinorn (gr. adamanlinas 
haard som Staal [ adamas]): Kæbes vulst, 
opstaaet af Rester af Emailleorganet. 

Adarnkiewicz' (A., Alb., Patolog, 
Wien, f. 1850) Reaktion: Opløsning af 
Æggehvide i Acid. acet. glacial. giver 
med koncentreret Svovlsyre en violet 
Farve og har et Absorptionsbaand mel
lem grønt og blaat. Skyldes Æggehvide
stoffets Indhold af Triptofan. Kan 
anvendes til Paavisning af Æggehvide
stof. 

Adams-Stokes' Syndrom (A., Ro
bert, Glasgow, 1794-1861; S., William, 
Dublin, 1804-78): Sygdomsbillede, som 
kan findes hos Patienter med Hjerte
b.lok; det karakteriseres ved meget lang
som Puls, Svimmelhed, Bevidsthedstab 
og undertiden epileptiforme Kramper. 

Adaptation (lat. adaptare tilpasse): 
Tilpasning af Nethindens Følsomhed 
efter Belysningen, specielt Tilvænning 
til en svagere Belysning. -sbredde = 
Adaptionsevne: Forskellen mellem Net
hindens Følsomhed ved kraftigt Dagslys 
og efter stærkeste Mørkeadaption. 

Adaptorneter (lat. adaptare tilpasse 
+ gr. metron Maal): Apparat til Maaling 
af Adaptationsbredde. 

ad de (lat.): tilføj ; Receptudtryk 
Ad(d)ephagia (gr. adefagia): For

slugenhed, Bulimia. 
Addis Formel, se Clearance. 
Addison's Sygdorn (A., Thomas, 

1793-1860, England): S., hvis Sym
ptomer er Anæmia, almen Svækkelse, 
lavt Blodtryk, gastriske og nervøse For
styrrelser og en brunlig Farvning af 
Huden, som skyldes en Lidelse i Binyre
barken. - Syn. Melasma suprarenalis. 
A. 's Keloid = Morphæa, d. e. pletfor
met Sklerodermi. 

Addisonisrne: Symptomkompleks, 
som i mange Henseender ligner Addi
son's Sygdoms Symptomer, men som 
ikke skyldes Sygdom i Binyrerne. 

Adduktion (lat. adducere føre til): 
Bevægelse ved hvilken et Lem nærmes 
Midtlinien. 

Adelmann's (A., Georg Friedrich 
Blasius, 1811-88, Dorpat) Bøjning: 
maksimal, passiv Bøjning af en Ekstre
mitet til Standsning af arteriel Blødning 
fra denne. A.' s Operation: Eksartiku
lation af en Finger med Amputation af 
tilsvarende Capitulum metacarpi. 

Adelphus (gr. adelfos Broder): Dob
beltmisdannels e. 
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Adenectomia (gr. aden Kirtel + gr. 
ektome Udskæring): Eksstirpation (egen
lig Udskæring) af LymfeglandeL 

Adenia (gr. aden Kirtel): har ligesom 
Ordet Pseudoleukæmi været anvendt 
om forskellige Lidelser, ved hvilke der 
er universel Svulst af Lymfekirtler, men 
ikke Forøgelse af de hvide Blodlegemers 
Antal; se Pseudoleukæmi. 

Adenitis (gr. aden Kirtel): Betæn
delse i LymfeglandeL A. circumanalis: 
Betændelse i nogle Kirtler (Analkirtler), 
der findes omkring Hundens Anus. A. 
vulvovaginalis: Betændelse i de Bar
tholin'ske Kirtler, syn. Bartholinitis. 

Adeno (gr. aden Kirtel): betyder i 
Sammensætninger Kirtel-. -carcino
m(a) (gr. karkinoma Kræftsvulst): 
Kræftsvulst, udgaaet fra og tildels byg
get som Kirtelvæv. -cystom(a) (gr. 
kystis Blære): Svulst af Kirtelvæv med 
udspilede, cystiske Kirtelgange, jvf. 
Cystadenom(a). -hypophysis (Hypo
fyse [gr. hypo under + fyomai vokser]): 
Hypofysens Forlap. 

Adenoid (gr. adenodes kirtelagtig 
[aden Kirtel + eidos Form]): lymfe
kirtelagtig, lymphoid. A. Væv: lym
phoid Væv, reticulært Bindevæv med 
Masser af Lymfocyter. A. Vegetationer: 
polypøse eller sessile, svulstagtige Dan
nelser af lymfoid æv, populært kaldet 
Polyper. Adenoide Vegetationer syge
lig Forøgelse af det normalt forekom
mende adenoide V æv (Pharynkstonsil
len) i Næsesvælget, W. Meyers (M., Hans 
Vilhelm, 1824-95, dansk Læge) Syg
dom, beskrevet 1868. 

Ad(molipomatose symetrique (fr.): 
symmetriske, diffuse Lipomer paa Hals, 
Krop og Lemmer. 

Adenoma (gr. aden Kirtel): Kirtel
svulst, udgaaet fra Kirtelvæv og tildels 
bygget som Kirtelvæv, godartet. A. 
Jupiforme (Tilbury Fox): betændelses
agtige Forandringer omkring Talgkirt
lerne ved visse Tilfælde af Lupus ery
thematosus. A. polyposum: polypagtig 
Adenom. A. sebaceum: Talgkirtel
Adenom. A. sudoriparum cysticum: 
cystisk Svedkirtel-Adenom. A. umbili
cale: Granulation svulst omkring Nav
len, indeholdende rørformede Kirtler. 

Adenomalacia (gr. aden Kirtel + gr. 
malakia Blødhed): Ødelæggelse af Kirtel. 

Adeno-myom (gr. aden Kirtel + 
Myom [gr. mys Muskel]): Godartet 
Svulst bestaaende af Kirtelvæv og glat 
Muskulatur, oftest A. uteri, prostatae. 
A. i lig. teres uteri er oftest Endome
triom. -myosarkom (gr. mys Muskel 
+ gr. sarkoma Kødsvulst): medfødt 
Blandingssvulst i Nyreegnen; ogsaa et 
-sarkom, som indeholder glat Musku
latur. -myxosarcom (gr. myxa Slim 
+ gr. sarkoma Køds vulst): Adeno
sarcom med stimagtig Degeneration. 
-pathia (gr. pathos Lidelse): Kirtel
lidelse. -phlegmone (gr. flegmone Be
tændelse i Vævene under Huden): 
Betændelse i Lymfeglandel med diffus 
purulent Infiltration af det omgivende 
Væv. -(o)phthalmia (gr. o{thalmos 
Øje): Betændelse i de Meibom'ske 
Glandler eller i Glandula lacrymalis. 
-sarkom (gr. sarkoma Kødsvulst): 
ondartet Blandingssvulst med Kirtel
elementer. -sklerose (gr. skieros haard): 
Haardhed af Kirtlerne, Fibrose. -tomia 
gr. tome Snit): instrumentel Fjernelse af 
adenoide Vegetationer. 

Adesmosis (gr. adesmos uden 
Baand): Hudlidelse, opstaaet ved Atrofi 
af Hudens Bindevæv. 

Adhærence (lat. adhærere hænge 
fast): Sammenvoksning mellem Flader, 
der kan udskille Fibrin. 

Adhærent (lat. adhærere hænge fast 
ved): sammenvokset. 

Adhæsiv(us) (lat. adhærere [adhæ
sum] hænge fast ved): tilhæftende, fø
rende til Sammenvoksning. 

Adiadochokinesis (gr. a- priv. + 
gr. diadochos afvekslende + gr. kinesis 
Bevægelse): Tab af Evnen til i hurtig 
Rækkefølge at foretage modsatrettede 
Bevægelser, f. Eks. Pronation og Supi
nation. Symptom ved Lillehjernelidelser 
(Babinski). 

Adie's (A., \V. J., Neur., London, 
1890-1935) Fænomen: uhyre træg 
Pupilreaktion paa Lys og Nærblik, i 
Regelen ensidig, samt manglende Sene
reflekser, særlig Achillesrefl. Er ikke 
luisk. Syn.: Myotonisk Pupilreaktion, 
Pupillotoni. 

Adipo-cele (lat. adeps [adip-] Fedt 
+ gr. kele Brok): Brok, hvor Indholdet 
i Broksækken kun bestaar af Fedtvæv. 
-cire (lat. cera Voks), se Ligvoks. -sal-
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gia (gr. algos Smerte): [E. Faber, 1869-
1931, dansk Læge]: ømme, smertefulde 
Partier i det subcutane Fedtvæv; de er 
ofte af fastere Konsistens end de til
svarende ikke-ømme Partier. Forekom
mer ofte hos fede Personer. 

Adi p om (lat. adeps [ad i p-] Fedt): 
Fedtvævssvulst, syn. Lipom. 

Adipositas (lat. adeps [ad i p-] Fedt): 
Fedme. A. dolorosa = Dercums Syg
dom. A. cerebralis s. cerebro-geni
talis s. hypogenitalis = Dystropbia 
adiposo-genitalis, cfr. Fedtsyge. A. cor
dis: Fedtaflejring paa Hjærtet; i Rege
len kombineret med Fedtdegeneration 
af Myocardiet. 

Adiposuria (Lipuria) (lat. adeps 
[ad i p-] Fedt + gr. o uro n Urin): Fedt
indhold i Urin. 

Adiposus (lat. adeps [ad i p-] Fedt): 
fedtholdig. 

Adipsia (gr. a- priv. + gr. dipsa 
Tørst): manglende Tørst. 

Aditus pelvis (lat. aditus Indgang, 
Adgang; lat. pelvis Bækken): Bækken
indgangen (d. e. det lille Bækkens øver
ste Aabning) = introitus pelvis = Aper
tura pelvis superior. 

Adlers Farvestiftprøve: P. for 
Farveblindhed. Med en Række Farve
blyanter skriver Patienten Navnet paa 
den benyttede Blyants Farve. Prøven 
kan saaledes direkte indføres i Jour
naler og Protokoller. 

Adler's (A., Oscar, tysk Læge, f. 1879 
og A., Rud., Kemiker, f. 1882) Prøve 
= Benzidinprøven: P. til Paavisning 
af Blod i Fæces. En Knivspids Benzidin 
opløses i 2 cm3 Acid. acetic. glacial.; 
der tilsættes 20 Draaber H 20 2, 33 %. En 
ca. ærtstor Mængde Fæces opslemmes i 
nogle faa cm3 Vand, og et Par Draaber 
sættes til Benzidinopløsningen; hvis der 
findes Blod i Fæces, fremkommer en 
blaa Farve. Blodet skal ad denne Vej 
kunne paavises i T\længdeforholdet 1 : 
100.000. 

ad li b. = ad libitum (lat.): efter 
Behag; Receptudtryk 

Adnexa u ter i (lat. adnectere [ad
nexum] tilknytte): de med terus sam
menhængende indre kvindelige Genitalia 
(Æggestok, Æggeleder o. s. v.). 

Adnexitis, se Annexitis. 
Adnextumor (lat. adnexus tilkn,yttet 

+ lat. tumor Svulst): Svulst - enten 
egentlige Svulstdannelser el. ofte Knu
der af betændelsesagtig Natur -lokali
seret til de ved Siden af Livmoderen 
liggende kvindelige Kønsorganer (Ad
nexa). 

Adrenalin-æmia (Adrenalin [lat. 
ad ved + lat. renes Nyrer] + gr. haima 
Blod): forøget Indhold af Adrenalin i 
Blodet. -glykosuria (gr. glykys sød + 
gr. ouron rin): G. fremkaldt af forøget 
Mængde af Adrenalin i Blodet; det kan 
enten fremkomme ved Injektion eller 
forøget Sekretion af Adrenalin. -my
driasis (gr. mydriasis Sygdom i Pu
pillen): stærk Udvidning af Pupillen 
foraarsaget af Adrenalin; se Lowi's 
Forsøg. 

Adsorption (lat. ad til + lat. sorbere 
[sorptum] indsuge): den Evne som visse 
stærkt findelte el. porøse Stoffer, med 
stor Overflade, har til at optage andre 
Stoffer i sig. Eks. Benkul, Platinsvampe 
o. a. 

Adstringentia (lat. adstringere sam
mentrække): sammensnerpende Midler, 
d. v. s. Midler, der fremkalder en ganske 
overfladisk Skrumpning paa Slimhinder 
og i Saar. 

Ad usum proprium (lat.): til egen 
Anvendelse (Receptudtryk). 

Adynarnia (gr.) = Asthenia: Til
stand af almindelig Svækkelse, Kraftes
løshed. 

Aedoeo-mania, se Aidoiomania. 
-psophia (gr. aidoia Kønsdele+ gr. pso
fos Larm, Støj): Afgang af Fiatus gennem 
Uretbra eller Vagina ved Fisteldannelse 
mellem Rectum og Vesica eller Vagina. 
-ptosis (gr. piosis Fald): Fremfald af 
kvindelige Genitalia. 

Aegagropilia (gr. aigagros vild Ged 
+ gr. pilos filtet Haar): l>Gemsekugler<<, 
Haarboller i Mave-Tarmkanalen hos 
Geder m. fl., fremkomne ved Synkning 
af afslikkede Haar. Kan blive som 
Fæcalsten; cfr. Bezoar. 

Aegilops (gr. aigilops): gammel Be
tegnelse for Taarevejsabsces eller -fistel. 

Aegophonia (gr. aix [aig-] Ged + 
gr. fone Stemme): Lyd af brægende, 
snøvlende Karakter, der kan høres ved 
Stethoskopi over Lungefelter, i hvilke 
der er Kompression af Lungevævet (Al
veolerne er klemt sammen, men ikke 
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Bronchierne). Lyden høres ofte ved 
øverste Grænse af et større Pleuraekssu
dat; Lungevævet er her komprimeret. 
-æmia (gr. haima Blod): Tilstande 
i Forbindelse med Blodet, f. Eks. An
æmia, Leucæmia. 

Aequatorialstaphylom (Ækvator 
[lat. æquator Udligner + gr. sta{yloma 
Fejl i Øjet indenfor Hornhinden) s. sta
phyloma aequatoriale: Udbugtning 
af Sklera beliggende bagved Corp. ciliare. 

Aer-endocardia (gr. aer Luft + gr. 
endon indeni + gr. kardia Hjærte): Til
stedeværelse af fri Luft i Hjærtet, i 
Reglen efter Indsugning gennem en 
Vene, f. Eks. ved Operation; se Luft
emboli. -enterectasia (gr. enteran Ind
vold + gr. ektasis Udvidelse): Luft
udspiling af Tarmen. 

Aerobacter (gr. aer Luft + Bakterie 
[s. d.]): en særlig af amerikanske Bak
teriologer anvendt Betegnelse for Bac. 
(lactis) aerogenes. 

Aero-bion (gr. aer Luft + gr. bios 
Liv): Organisme (f. Eks. en Bakterie), 
som kun kan leve, hvor der findes Ilt; 
sml anaerobion. -cele (gr. kele Svulst): 
Udspiling af et mindre, naturligt Hul
rum ved Luft, spec. Tracheocele. -epi
thelier (Epithelium [gr. epi ved + gr. 
thele Brystvorte]): luftholdige Epitbel
celler. -mania (gr. mania Raseri, Van
vid): Udpræget Lyst til at flyve. 

aerobe Bakterier (gr. aer Luft + 
gr. bios Liv): B., der trives ved alminde
lig atmosfærisk lltspænding. Man skel
ner mellem obligat a. B., som kun kan 
vokse ved Tilstedeværelse af fri Ilt i 
ikke for ringe Koncentration, og fakul
tativt anaerobe B., som kan vokse saa
vel aerobt som anaerobt. 

Aerofil (gr. aer Luft + gr. fileein 
elske): ~erob. 

Aerofob (gr. aer Luft + gr. {obos 
Frygt): anaerob. 

Aero-phagia (gr. aer Luft + gr. 
{age in spise): Luftslugning, ikke ual
mindeligt Fænomen hos - mest ner
vøse - Dyspeptikere. Fremkommer 
derved, at Patienterne forsøger at skaffe 
sig Lindring ved Opstød og saaledes 
(ubevidst) svælger store fængder Luft, 
hvorved Ventriklen udspiles. Kan ogsaa 
forekomme som selvstændig Lidelse hos 
Hysterikere og stærkt nervøse Individer. 

-phobia (gr. {obos Frygt): med Hydro
phobi analog Tilstand, hvorunder selv 
lette Luftbevægelser fremkalder reflek
torisk Svælg- og Respirationskrampe. 
Symptom ved Lyssa. -skop (gr. skopeein 
se, undersøge): Apparat til at maale Luf
tens Kimholdigbed. Forskellige Former. 
Simplest er Tallerken-Aeroskopet: store 
flade Glastallerkener fyldt med et Lag 
stift Næringssubstrat (f. Eks. Gelatine) 
udsættes i nogen Tid for Luften, lukkes 
derefter og stilles i Thermostat, hvorved 
de nedfaldne Kim udvikler sig. -thorax 
(gr. thorax Bryst): Pneumothorax: Luft 
i Pleurahulen. -tympanal Ledning (gr. 
tympanon Tromme) eller Luftledning: 
Lydens Overførelse til det indre Øre 
gennem Luften og Mellemøret (i Mod
sætning til Knogleledning). 

Aestivo-autumnalfeber (lat. aesli
vus hørende til Sommeren; lat. aulum
nalis hørende til Efteraaret): tropisk 
Feber i Italien, som især optræder i 
Sensommer- og Efteraarstiden. 

Aetherismus (Æter [gr. aililer den 
øverste, lette Luft]): Æ Lerforgiftning. 

Aetheroleum (Æter [gr. aililer den 
øverste, lette Luft] + lat. oleum Olie): 
æterisk Olie; vindes af indtørrede Plan
tedele ved Destillation med Vanddamp. 
Anvendes som Lægemidler eller som 
Bestanddel af saadanne. 

Aetheromania (Æter [gr. aither den 
øverste, lette Luft] + gr. mania Raseri, 
Vanvid): Tilbøjelighed til at benytte 
Æter som BeruselsesmiddeL 

Aetherrus (Æter [gr. aither den øver
ste, lette Luft]): overfladisk og kort
varig Æterbedovelse, under hvilken 
Smertefornemmelsen er ophævet, me
dens der ikke er indtraadt fuld Bevidst
løshed. 

Aesthesia (gr. aisthesis Følelse): Føl
somhed for Berøring; bruges mest i For
bindelserne: Hyperaestbesia og Anae
sthesia. 

Aesthesio-logia (gr. aistl1esis Følelse 
+ gr. logos Ord, Lære): Læren om 
Sanseorganerne. 

Aesthesiometer (gr. aislhesis Følelse 
+ gr. melron Maal): Apparat til Maa
ling af Berøringssans m. m. 

Aetiologi (gr. aitiologia Angivelse af 
Grunden [ aitia Aars ag, + logos Ord, 
Lære]): Læren om Sygdomsaarsager. 
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Afaki, se Aphakia. 
Afasi (gr. afasia): svigtende Tale

evne. 
Afbinde: Fj ærnelse af et stilket Le

geme ved Omsnøring af Stilken. 
Afebril (gr. a- priv. + lat. febris 

Feber): feberfri. 
Affekt (lat. affeclus Sindsbevæ

gelse): pludselig, stærk Sindsbevægelse. 
-betonet: følelsesbetonet. -epilepsi (gr. 
epilepsis Anfald, Epilepsi): Form af 
Epilepsi, ved hvilken Anfaldene udløses 
af Sindsbevægelser. Forekommer navn
lig hos Hysterikere. -handling: under 
Affekt foretaget, uoverlagt Handling 
-ivitet (Bleuler): Følelseslivets Ytrin
ger (Affekter, Emotioner, Lyst- og 
Ulystfølelse ). -krampe: Latter-, Graad
og Skrigekramper. 

Affektion (lat. afficere paavirke): 
Sygdom, Lidelse. 

Affinitet (lat. affiniias Naboskab, 
Svogerskab): Tiltrækning mellem to 
Stoffer, den Kraft, hvormed Stofferne 
indgaar kemisk Forbindelse. 

Affusion (lat. affusio Paahældning): 
Overgydning med (koldt) Vand. 

Afføringsudtømmelse: Defæcatio, 
Defækation; Dejektion. 

Afklemningstryk: Maksimaltrykket 
under Systolen i en Arterie, som er 
klemt sammen saa at Blodfornyen er 
hindret. Det svarer paa det nærmeste 
til det i Alm. angivne systoliske Blod
tryk; dets Værdi er ca. 110-150 mm 
Hg. 

Afkræftethed i højere Grad: maras
mus. 

Afledning: Betegnelse, som bl. a. an
vendes i Elektrokardiografien. Forskel
lige Steder paa Patientens Hud anbrin
ges Elektroder, f. Eks. en Sølvplade 
forsynet med Stof og vædet i Saltvand; 
fra Elektroden fører en Ledning til 
Elektrokardiografen, og h erigennem 
ledes Hjærtets Aktionsstrømme el. Ak
tionsspændinger. To saadanne Over
føringer, som anvendes samtidigt, kaldes 
en Afledning. Der findes visse stan
dardiserede Afledninger. Eks.: Iste Af
ledning er fra højre og venstre Arm. 
II-A. fra højre Arm og venstre Ben. 
III-A. fra venstre Ben og venstre Arm. 
Ved IV-A. forstaas i Alm. Overføring 
ved Hjælp af en lille Plade (el. en Naal 

Klinisk Ordbog. 

i Huden), anbragt paa Brystet udfor 
4., venstre Interkostalrum ved Kanten 
af sternum - og en alm. Plade anbragt 
paa venstre Ben; IV-A. kaldes ogsaa 
Præcordialafledning. Anvendes en Naal 
ved Overføring benævnes det under
tiden Naalafledning. 

Afmagring: i stærkere Grad: emacia
tio; i ringere Grad: macies. 

Afmagt: Besvimelse; en Tilstand, 
under hvilken Bevidstheden for en kort 
Tid er ophævet. Syn. Synkope. 

Afreagere: Udløsning af en Affekt 
ved Følelsesudbrud eller ved bestemte 
Handlinger (sml. Freud); se iøvrigt 
Brychokatharsis. 

Afrikansk Sovesyge: Infektionssyg
dom, som skyldes Trypanosoma gam
biense; den kan overføres ved Stik af 
en Flueart (Glossina palpalis) og ved 
Coitus. Sygdommen viser sig ved ma
larialignende, uregelmæssig Feber, som 
kan vare i maanedvis, ved Svulst af 
Halskirtler, fra hvilke Trypanosomerne 
kan paavises ved Hjælp af Punktur, ved 
Symptomer fra Centralnervesystemet, 
Somnolens. Trypanosomerne kan paa
vises i Blodet i aarevis og i Spinalvæd
sken i det somnolente Stadium. 

Afrodisiaka (gr. afrodisiakas hørende 
til Elskov [Afrodite]): Midler, dervirker 
vækkende eller forstærkende paa Køns
driften. 

Afsprængningsbrud, se under Frak
tur. 

Afstamningsteori: Descendensteori. 
Aftrykspræparat (Klatschprapa- · 

rat): Præparat, som fremstilles ved at 
man lægger et Dækglas paa en Bakterie
kultur, dyrket paa Overfladen af fast 
Substrat, og derefter fjerner det, hvor
ved en Del af Bakterierne bliver sid
dende paa Dækglasset med samme Lej
ring som de havde i Kulturen. 

Afværgefermenter (lat. fermentum 
Surdej g; Gæring): Fermenter, som op
staar ved Indførelse af fremmede Pro
teinstoffer i Organismen, og som virker 
nedbrydende paa disse. Se Abderhaldens 
Reaktion. 

Agacement (fr.): forstærket nervøs 
Irritabilitet som Følgetilstand ved Neu
roser. A. des dents: Fornemmelse man 
faar, naar der kommer Syre paa Tæn
derne. 
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Agalaktia (gr. [a- priv. + gala 
Mælk]): manglende Mælkeafsondring 
hos den diegivende Kvinde = Inopia 
lactis. 

Agam (gr. agarnas ugift) Forplant
ning, Agamogenesis (gr. genesis Op
rindelse): Forplantning uden Befrugt
ning. 

Agar-Agar (malay., Tang): slimet 
Masse af forskellige asiatiske Tangarter, 
væsentlig bestaaende af Kulhydrater. 
Kommer i Handelen i indtørret Tilstand 
som Pulver, Traade eller Stænger. Giver, 
kogt med Vand, en Gele, der stivner ved 
Afkøling ved c. 40° C. Bruges som Næ
ringssubstrat for Bakterier i 11/2 % Op
løsning med Kødvand og 1/ 2 % NaCl. 
Skraa Agar, A.-opløsning med skraa 
Overflade i Reagensglas, bruges til Dyrk
ning af aerobe Bakterier ( ~>Overflade
kulturer«). A. i højt, lige Glas bruges til 
Dyrkning af anaerobe Bakterier ( ~> Stik
kulturer«). A. bruges ogsaa som Affø
ringsmiddel. 

Agastria (gr. a- priv. + gr. gaster 
Mave): medfødt Mangel paa Mavesæk. 

Agastricus (gr. a- priv. + gr. gaster 
Mave): Misdannelse med medfødt Man
gel af Mavesæk. 

Agenesis (gr. a- priv. + gr. genesis 
Frembringen): mangelfuld Udvikling af 
et eller andet Organ stammende fra en 
Abnormitet i Fosterlivet. 

Agenitalismus (gr. a- priv. + lat. 
genitalia Kønsdele): Mangel paa Køns
organer. 

Agens (lat. agere handle): aktivt Stof. 
Ageusia (gr. a- priv. + gr. geusis 

Smag) : manglende Smagsopfattelse. 
Agglomeration (lat. agglomerare 

vinde til et Nøgle [glomus]): Sammen
klæbning af formede Elementer i Hobe. 

Agglutinable Substanser (lat. ag
glutinare klæbe sammen): S., der findes 
i Mikrober og andre Celler og betinger 
disses Evne til at agglutinere under Ind
virkning af Agglutininer. 

Agglutination (lat. agglutinare klæbe 
sammen): kan dels anvendes i samme 
Betydning som Agglomeration, dels i 
snævrere Forstand som Udtryk for Ag
glomerationsprocesser, der skyldes en 
Reaktion mellem et Antigen og et dertil 
svarende Antistof (Agglutinin). -s-titer 
(fr. litre) den største Fortynding (d. v. s. 

den reciproke Værdi af den mindste 
Koncentration) i hvilken et agglutine
rende Serum endnu giver tydelig Agglu
tination. 

Agglutininer (lat. agglutinare klæbe 
sammen): Antistoffer, rler bevirker Ag
glutination af Bakterier eller andre 
Celler. Bakterie-A. mod en bestemt Bak
terie findes i Blodserum hos Patienter, 
der er angrebne af vedkommende Bak
terie, ligesom det kan fremkaldes hos 
sunde Dyr eller Mennesker ved Injek
tion af denne Bakterie. A. mod Celler, 
f. Eks. røde Blodl. (Hæmagglutininer) 
kan fremkaldes ved Injektion af saa
danne; samtidig dannes Hæmolysiner. 

Agglutinoid (lat. agglutinare klæbe 
sammen + gr. eidos Udseende, Form): 
Agglutinin, der ved Ophedning eller 
langvarig Henstand er blevet forandret, 
saa at det har mistet sin Evne til at ag
glutinere sit Antigen (Bakterier eller 
Celler), men stadig eristand til at bindes 
af det, saa at det hæmmer Virkningen 
af frisk Agglutinin. 

Agglutinogener (Agglutinin [s. d.] 
+ gr. gennaein frembringe): Stoffer, 
som ved Indbringelse i den dyriske Or
ganisme stimulerer denne til Dannelse 
af Agglutininer. 

Agglutinoskop (Agglutination [s. d.] 
+ gr. skopeein se, undersøge): Apparat 
til Aflæsning af Agglutination o. a. Ud
fnugningsfænomener. Glassene, der skal 
aflæses, anbringes i et Rør, hvori de 
belyses paa en saadan l\1aade, at Agglu
tinationen fremtræder saa tydeligt som 
muligt, ligesom man herved opnaar kon
stante ydre Betingelser for Aflæsningen. 

Aggravatio (lat. aggravare [gravis 
tung] gøre tungere, forværre): Forvær
ring, Overdrivelse. 

Aggressiner (lat. aggredi [ aggressus] 
angribe): ugiftige Bakterieprodukter, 
der findes i Ekssudater og i Oedem om 
Suppurationer, nedsætter Phagocyter
nes Angrebskraft overfor Mikroberne. 

Aggressiv (lat. aggredi [ aggressus] 
angribe): heftigt angribende. 

Agitatio (lat.): Ophidselse, Uro. 
Aglobulia (gr. a- priv. + lat. globulus 

lille Kugle): stærk Formindskelse i Antal
let af rode Blodlegemer; Oligocytbæmia. 

Agiossia (gr. aglossos uden Tunge 
[glossa]): Mangel paa Tunge. 
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Aglutition (gr. a- priv. + lat. glutire 
synke): manglende Evne til at synke. 

Agmologia (gr. agmos Brud + gr. 
logos Ord, Lære) : Læren om Knogle
brud. 

Agnatbia (gr. a- priv. + gr. gnathos 
Kæbe): Mangel paa Underkæbe. 

Agnosia (gr., Ukendskab): a) optisk 
A., Sjæleblindhed, Tabet af Evnen til 
at erkende og genkende Ting, Personer 
etc. uden Ophævelse af selve Syns
sansen; findes ved Læsion af Occipital
lappen; sml.: Anomia, Alexia, Akata
mathesia. b) taktil A., Astereognosis, 
>>Følelamhed<( (Wernicke): se Astereo
gnosis. 

Agnostiske Forstyrrelser: AgnosL 
Agone, Agoni (gr. agon, agonia 

Kamp): Dødskamp. 
Agoraphobia (gr. agora Torv + gr. 

{obos Frygt): Pladsangst, tvangsmæssigt 
optrædende Følelse af >> Svimmelhed<( ved 
Forsøg paa at gaa over aabne Pladser 
o. l. 

-agra (gr. agra Jagt, Fangst, Bytte): 
betyder i Forbindelse med en smertende 
Lidelse (f. Eks. Gigt), at Pt. fastholdes 
som af en Lænke, f. Eks. Podagra. 

Agraf (fr. agrafe): Metalklemme til 
at sammenholde Saarrande (se Herf, 
Michel). 

Agrammatismus (gr. a- priv. + 
gr. gramma [grammat-] Bogstav): se 
Akataphasia. 

Agranulocytose (gr. a- priv. + Gra
nulocyter [s. d.]): akut febril Lidelse med 
stor Mortalitet, karakteriseret ved ul
cerative Læsioner af Slimhinder, særlig 
i Mundhulen, og fuldstændig el. næsten 
fuldstændig Mangel paa Granulocyter i 
det perifere Blod (event. < 1000 pr. 
mm3), uden nævneværdige Forandringer 
i de røde Blodlegemers Forhold. Der 
skelnes mellem en primær, escentiel 
Form (akut el. kronisk), hvis Aarsag 
man ikke kan paavise - og en sekundær 
Form, som ses sammen med el. som 
Følge af Infektion (generel el. fokal), 
kemisk Forgiftning, Røntgen, Radium 
o. a. A. fremkommer som Følge af en 
Benmarvsbeskadigelse, ses hyppigst hos 
Kvinder. Symptomer kan være: akut 
høj Feber, Hovedpine, Opkastning, Mu
skelsmerter, Smerter i Halsen, nekro
tiske VIcerationer her el. paa Tunge, 

Gane, sjældnere paa Hud, i Rectum el. 
paa Genitalia. Icterus ses i ca. 1/ 2 af 
Tilfældene. Regionær Glandelsvulst, let 
Svulst af Hepar og Lien, Albuminuri, 
Bronchopneumoni er en hyppig Kom
plikation. 

Agraphia (gr. a- priv. + gr. grafe 
Skrift): Tab af Skriveevnen som Følge 
af Læsion af det tilsvarende Hjerne
c.entrum. 

Agrypnia (gr.): Søvnløshed. Syn. 
Insomnia. 

Ahlfeld's (A., J. F., 1843-1929) Me
tode til Ledelse af Efterbyrdsperi
oden: Princippet er saa vidt muligt at 
overlade Fødslen af Efterbyrden til Na
turen (»Hande weg vom Uterus<(). A.s 
Svangerskabstegn: uregelmæssige, 
circumskripte Kontraktioner af Uterus 
efter Graviditetens 3. Maaned. 

A'i crepitant (fr.): smertefuld Cre
pitation omkring Senerne ved Betæn
delse, især om Achillessenen = Tendo-
vaginitis crepitans. , 

Aichmophobia (gr. aichme Spids, 
Od + gr. {obos Frygt): sygeHg Angst 
for skarpe Genstande. 

Aidoiomania (gr. aidoia Kønsdele 
+ gr. mania Raseri, Vanvid): sygeligt 
forstærket Kønsdrift. Syn. Aedoeo
mania. 

A'inhum (afrikansk Ord): spontan 
Afstødning af Fingre og Tæer som Følge 
af en ringformet Sklerodermi; findes 
endemisk i visse Egne af Afrika. 

Aitken's (A., John, t 1790, Edin
burg) Operation: dobbelt Pelveotomi 
i Tilfælde af Dystoki ved snævert Bæk
ken. 

Akampsia (gr., Ubøjelighed): ophæ
vet eller mangelfuld Bevægelighed i et 
Led = Arikylosis. 

Akamushi (jap.), se Tsutsugamushi
sygdommen. 

Akantholysis (gr. akantha Torn + 
gr. lys is Løsning): Atrophi af Rete Mal
pighiL A. bullosa = Epidermolysis 
bullosa hereditaria. 

Akanthoma (gr. akantha Torn) = 
Papillom, Hudcancer. A. staphylo
genes = Molluseuro contagiosum. 

Akanthosis (gr. akantha Torn): ab
normt stærk Vækst med Celleprolifera
tion af Rete MalpighiL A. nigricans: 
sjælden Hudlidelse, hvor Huden er 

2* 



20 Akapnia - Akne teleangiectodes 

stærkt pigmenteret og besat med kondy
lomlignende Papillomer; optræder sym
metrisk, særligt i Nakken og omkring 
Genitalia. 

Akapnia (gr. a- priv. + gr. kapnos 
Røg): formindsket Kulsyreindhold i 
Blodet, der giver stærkt hæmmet Re
spiration paa Grund af manglende Irri
tation af Aandedrætscentret (sml. 
Apnoea). Endvidere Funktionsforstyr
relser, der opstaar som Folge af en saa
dan Formindskelse. 

Akatagraphia (gr. a- priv. + gr. 
kalagrafe Nedskrivning): Tab af Evnen 
til ordnet Sætningsbygning ved Skriv
ning; en Form for Agraphia. Sml. Aka
taphasi. 

Akatalepsia (gr. a- priv. + gr. kala
lepsts Griben, Begreb): Usikkerhed (i 
Diagnose etc.). 

Akatamathesia (gr. a- priv. + gr. 
katamathests Læren, Begriben): Tab af 
tillærte Egenskaber og Færdigheder. 
A. acustica, A. optica: Orddøv hed, 
Sjæleblindhed. Sml. Agnosia. 

Akataphasia (gr. a- priv. + katafasis 
Bekræftelse): Tab af Evnen til ordnet 
Sætningsbygning; en Form for Afasi. 
Syn. Agrammatismus. 

Akathisia (gr. a- priv. + gr. kathists 
Sidden): manglende Evne til at blive 
siddende. Symptom ved Hysteri, Neu
rastheni o. l., samt ved Parkinsonisme. 

Akelei (schwabisk Agli Neglerod[?]) 
= Panaritium. 

Akephalocyste (gr. akefalos uden 
Hovede + gr. kystis Blære): steril Ekino
kokblære, indeholdende vandklar Væd
ske, men uden Døtreblærer og Scolices. 

Akerlund-Blænde: sekundær Blæn
de mellem Objekt og Plade ved Rønt
genoptagelse. 

Akidopeirastik (gr. ak is [ak id-] Spids 
+ gr. peirazein prove, undersøge): Ind
stikning af en Naal i diagnostisk Øje
med, f. Eks. for at føle efter Sten i en 
Nyre. 

Akinesia (gr.) (Akinesis): Ubevæge
lighed; Lammelse A. algera: Ubevæge
lighed, der skyldes, at enhver Bevægelse 
udløser Smerter. Hysterisk-neurastenisk 
Symptomkompleks. 

Akinetisk (gr. akinetos ubevægelig) 
Celledeling = amitofisk Celledeling 
(se denne). 

Akiurgia (gr. akts Spids + gr. ergon 
Virksomhed): den Del af Kirurgien, der 
omfatter de med skærende og stikkende 
Instrumenter udførte Operationer. 

Akklimatisation (lat. ad til + gr. 
klima Klima): Tilvænning til et Klima. 

Akkommodation (lat. accomodatio 
[ accomodare tilpasse J): a) Indstilling af 
Øjet til at se tydeligt i en bestemt Af
stand ved Forandring af Linsens Form. 
b) Fosterkraniets Formforandring (Til
pasning) under Passagen gennem Fød
selsvejen. -s bredde: angives i Dioptrier 
og betegner Forskellen mellem det hvi
lende og det maksimalt akkommode
reude Øjes brydende Kraft. A. = Ak
kommodationsevne. -skrampe: funk
tionel Forstyrrelse af Akkommodations
apparatet, saa at man ikke kan indstille 
Øjet paa dettes Fjærnpunkt. -slam
melse: L. af Øjets Akkommodations
apparat, hvorved Øjet bliver indstillet 
paa sit Fjærnpunkt. Kan være Akkom
modationsparese eller -paralyse. Kan 
skyldes cerebrale Lidelser eller toksisk 
Indvirkning (Difteri, Botulismus). En
delig paa Grund af Atropininddrypning. 

Akme (gr. akme Spids, højeste 
Punkt): Kulmination af en Sygdom; 
det Tidspunkt, paa hvilket en Sygdom 
er paa sit højeste, kulminerer. 

Akne (rimeligvis opstaaet ved Skrive
fejl af gr. akme Spids, Top) alba = 
Milium. A. cheloidea michæ, se Akne
keloid. A. congestiva = A. rosacea. 
A. cornea = Liehen spinulosus. A. de
calvans: smaa Infiltrater i Haarbunden 
med Destruktion af Haarfolliklerne og 
derigennem blivende Haaraffald. A. 
frontalis (Hebra) = A. necrotica. A. 
hypertrophica: bruges om Betegnelse 
for Rhinophyma. A. lupiformis = en 
særlig langvarig Lidelse i Skægregioner. 
A. molluseuro = Molluseuro contagio
sum. A. necrotica: findes især i Panden 
og Haargrænsen, bestaar af rødlige 
Smaapapler, der hurtigt dækkes af en 
Skorpe, under hvilken findes en glat 
Kavitet, der efterlader et let deprimeret 
Ar. A. piiaris = A. necrotica. A. punc
tata = Comedones. A. rodens (Vidal) 
= A. necrotica. A. rosacea: Rosacea 
(se denne Lidelse) kombineret med A. 
A. sebacea fluens = Seborrhoea faciei. 
A. teleangiectodes = Aknitis. A. va-
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rioliformis (Bazin) = Mollusca conta
giosa. A. varioliformis (Hebra) = A. 
necrotica. A. (vulgaris), >> Filipenser«, 
skyldes Betændelse i og omkring en 
Talgkirtel. (A. papulosa: papelformet 
Element; A. pustulosa: indeholder en 
Pustel af forskellig Størrelse; A. indu
rata: flere Elementer smelter sammen 
til et puklet Infiltrat; A. phlegmonosa: 
indeholder en stor Pusmængde). 

Aknekeloid (Akne [s. d.] + Keloid 
[gr. kelis Plet, Brandar]) (Bazin): Hud
lidelse, lokaliseret til Nakken, baade 
over og under Haargrænsen først be
staaende af smaa follikulære Pustler og 
Papler, senere en dyb Infiltration med 
vorteformede, keloidagtige, fremsprin
gende Elementer. 

Aknemia (gr. aknemos uden Læg 
[a- priv. + kneme Skinneben og Læg]): 
medfødt Mangel paa Underekstremi
teter. 

Aknitis (Akne [s. d.]): papulonekro
tiske Tuberkulider særligt lokaliserede 
til Hænder og Underarme. . 

Akoasma (gr. akoe Hørelse): Hørel
seshallucination, særlig af mere elemen
tær Art (Susen, Piben, Hvislen o. l.). 
Sml. Phonema. 

Akognosia (gr. akos Lægemiddel + 
gr. gnosis Kendskab): Kendskab til 
Lægemidler. (Gl. Udtryk). 

Akoli, se Acholia. 
akolisk Mføring, se Faeces acholiæ. 
Akologia (gr. akos Lægemiddel + gr. 

logos Ord, Lære): Læren om Lægemidler. 
(Gl. Udtryk). 

Akompletinose (gr. a- priv. + lat. 
complere [completum] fylde): >>Mangel
sygdom<< f. Eks. Myxøden, Anæmia per
niciosa. 

Akoria (gr. a- priv. + kore Pupil): 
medfødt Mangel af Pupil. 

Akoria (gr. akorie Umættelighed): 
Udpræget stærk Appetit, Forslugenhed 
med Overfyldning af Føde paa Grund 
af en abnormt sent optrædende eller 
manglende Mætbedsfornemmelse - i 
Modsætning til Bulimia, hvor For
slugenheden skyldes en overdrevent 
stærk Sultfornemmelse. 

Akrania (gr. a- priv. + gr. kranion 
Hjerneskal): medfødt Defekt af Kraniet. 

Akroasphyksia, se Akrocyanosis. 
Akroa-cyt (Achroacyt) (gr. achroos 

farveløs + gr. kytos Hulrum): farveløs 
Celle: hvidt Blodlegeme. -ose: Lympho
cytosis. 

Akro-anaesthesia (gr. akros spids, 
yderst + gr. anaisthesia Ufølsomhed): 
Følelsesforstyrrelse i den perifere Del af 
Ekstremiteterne. - cephalosyndacty li a 
(Apert) (gr. kefale Hovede + gr. syn 
sammen + gr. daktylos Finger): Form 
af Aandssvaghed med Kraniedeformi
tet, Syndaktyli, Polydaktyli m. m. - cya
nose (gr. kyanosis mørkeblaa Farve): 
sjælden Lidelse, der viser sig ved biaa
rød Farvning af større el. mindre Dele 
af Huden paa Hænder og Fødder; der 
kan enten være Hypertrofi el. Atrofi af 
Bløddelene. A. er langsomt fremad
skridende, uden Smerte, undertiden med 
afstumpet Følelse. Aarsagen ukendt. 
-dermatitis (gr. akron Spids, Eks
tremitet + gr. derma fdermat-] Hud) 
atrophicans (Herxheimer): chronisk 
Hudlidelse (af ukendt Aarsag), der gen
nem et ødematøst og erytematøst For
stadium medfører Atrofi af Huden, ma
kroskopisk særlig kendetegnet ved >>Ciga
retpapirrynkning<< af Huden og en fin 
V enetegning, mikroskopisk ved et meget 
betydeligt Svind af det elastiske Væv. 
Lokalisation særlig Haand- og Fodrygge 
samt Albuer og Knæ. A. continua 
(Hallopeau): kronisk Hudlidelse, kon
stant lokaliseret til Hænder og Fødder, 
særligt Partiet omkring Neglene og be
staaende af ustandselige Udbrud af flade 
Pustler ( >> Pussugillationer«). Under Syg
dommens senere Forløb kan der opstaa 
universelle Erytemer og Pusteludbrud. 
Sygdommens Ætiologi er ukendt. -dont 
(gr. odous [odont-] Tand): Tand, som vok
ser ud i Overfladen af Kæben. -fobi (gr. 
{obos Frygt): Følelse af Angst, Ubehag, 
Svimmelhed, som kan ses hos visse Per
soner, naar de kommer op i høje Taarne, 
paa høje Skrænter o. l. -keratom (gr. 
keras [kerat-] Horn): familiært optræ
dende Hyperkeratoser i liaandflader 
og Fodsaaler. -megalia (gr. megas 
[megal-] stor), Pierre Marie's Syg
dom: Lidelse, der viser sig ved lang
som, abnorm Vækst af Ansigtsknoglerne, 
Hænder, Fødder og Thorax, og som 
skyldes et Adenom i Hypofysen. -mel
algia (gr. melos Lem+ gr. algos Smerte): 
Rødme, Svulst og Smerter i større el. 

.,. 
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mindre Dele af Hænder og Fødder; ofte 
ledsaget af Hovedpine, tilpashed, Ta
kykardi. Aarsag ukendt. Vistnok iden
tisk med Erytromelalgia. -mikria (gr. 
mikros lille): Hypoplasi el. Atrofi af 
Hænder el. Fødder. -neuroser (gr. 
neuron Sene, Nerve): Angioneuroser, der 
særlig optræder i Lemmernes perifere 
Dele. -paræstesia (gr. para ved Siden 
af + gr. aisthesis Følelse): Lidelse, der 
viser sig ved lette, prikkende, stikkende 
Fornemmelser i Fingrene, oftest Finger
spidserne, og moderat Nedsættelse af 
Følelsen; ses i Alm. hos ældre Kvinder, 
undertiden i Forbindelse med Dysfunk
tion af Ovarier, ved Tabes, multipel 
Sklerose o. a. -phobia (gr. fobos Frygt), 
se -fobi. -sarkoma (Kaposi) (gr. sar
koma Kødsvul t): primære Hudsarkomer 
af bestemt Bygning og Udseende, hyp
pigst symmetriske nedad paa Under
ekstremiteterne. -trophoneurose (gr. 
trofe Ernæring + gr. neuron Sene, 
Nerve): Akroneurose med trofiske For
styrrelser. 

Akroby-stiolith (gr. akrobystia For
hud + gr. lilhos Sten): Forhudssten. 
-stitis = Posthitis. 

Akrocephalus (gr. akros spids + gr. 
kefale Hovede): opadtiltilspidset Hoved
form. 

Akrochordon (gr. akroehordon Vor
te): efter Galen en rund, stilket Eksere
scens paa Huden, f. Eks. Vorter, Mol
lusca. 

Akroma (gr. akron Spids, Ekstremi
tet) = Akrokeratom. 

Akroposthitis (gr. akroposthion For
hud) = Posthitis. 

Akrotismus (gr. a- priv. + gr. krolos 
Slag): manglende el. ufølelig Puls. 

Aksedrejning: Drejning af et Organ 
om dettes Længdeakse. f. Eks. af Tar
men (sml. Tarmslyng). 

Aksetræktang: Fødselstang, paa 
hvilken der er anbragt særlige Træk
stænger, der er i Ledforbindelse med 
Tangskeerne, saaledes at Fremtræk
ningen kan ske i Bækkenaksens Ret
ning, selv naar Fosterhovedet staar 
højt i Hulheden. Se ogsaa under Fød
selstangen. 

Aksidentel (lat. aeeidere hænde til
fældigt) (se accidentil) Mislyd: systo
Iiske Blæselyde, som kan hores ved Ba-

sis af Hjærtet, over Pulmonalen, sp. ved 
Apex. Karakteristisk for dem er at de 
bestaar en vis Tid og svinder atter, og 
at de ikke skyldes organiske Forandrin
ger i Hjærtet (paavist ved Sektion). 

Aktiniske Straaler (gr. aktis [ aktin-] 
Straale): kortbølgede Lysstraaler, blaa, 
violette og ultraviolette, som er særlig 
kemisk virksomme. 

Aktino-gram (gr. aktis [aktin-] 
Straale + gr. gramma Skrifttegn): Rønt
genbillede. -meter (gr. melron Maal): 
Instrument til Maaling af Straaler, sml. 
Skiameter. -morf (gr. morfe Skikkelse): 
straaleformigt opbygget, saaJedes at der 
opstaar symmetriske Dele efter 2 eller 
flere Snit. Syn. radiær, multilateral. 

Aktinomykose hos Kvæg og Svin: 
Kvæg: Tungeaktinomykose, se Actino
bacillose; Yveraktinomykose fremkal
des af Staphylococcus pyogenes; Kæbe
aktinomykose fremkaldes af Actino
myces Israeli. Svin: hyppigst Yver
aktinomykose fremkaldt af Staphylo
coccus pyogenes. Se ogsaa Actino
myceter. 

Aktinoneuritis (gr. aktis [ aktin-] 
Straale + gr. neuron · Sene, Nerve): 
Nervebetændelse, fremkaldt af langvarig 
resp. gentagen Røntgenbestraaling eller 
Radium. -therapia (gr. therapeia Pleje): 
Straalebehandling (Røntgen, Radium 
etc.). 

Aktionstremor (lat. aetio Handling 
+ lat. tremor Rysten): kun under Be
vægelser tilstedeværende Rysten. -
Sml. Intentionstremor. 

Aktivere (lat. aetivus handlende, 
virksom): at gøre virksom. Betegnelsen 
anvendes f. Eks. i Forbindelse med En
zymer. 

Akyli, se Achylia. 
Akumeter (gr. akouein høre + gr. 

metro n Maal): Apparat til nøjagtig Maa
ling af Høreevnen. 

Akustikus-Fadalisrefleks (gr. ak o u
stikos som vedrører Hørelsen): Kon
traktion af Muse. stapedius ved Lyd
irritation. 

Akyesis (gr. a- priv. + kyesis Svan
gerskab): frugtbarhed. 

Alactia (gr. a- priv. + lat. lae [laet- J 
Mælk): Agalactia, Surpia lactis: mangel
fuld el. manglende Mælkesekretion. 

Aialia (gr. a- priv. + gr. lalia Tale): 
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Taleforstyrrelse som Følge af sygelige 
Forandringer i den perifere Talemeka
nisme (Tunge, Svælg, Strubehoved) el. 
de tilbørende Nervegrene. Sml. Dys
artbria. A. idiopathica = Andimutitas, 
s. d. 

Alarmapparat, se Baranys A. 
Alastrim: Sygdom, som staar Vari

ola meget nær og maaske kun er en 
afsvækket Form . heraf. Inkubations
tiden er noget længere end ved Variola; 
ingen sekundær Feber; Pustlerne efter
lader ikke Ar; Almenbefindendet er som 
Regellidet paavirket og Letaliteten lav. 

Albee's (A., Fred. Houdlett, 1876-, 
New York) Hofteoperation: O. for at 
fremkalde Ankylose i HofteleddeL En 
tynd Skive saves af øverste Del af Caput 
femoris, den tilsvarende Del af Acetabu
lum afpasses hertil, saaledes at de to 
nydannede Benflader kommer i Kon
takt. A.'s Operation ved tuberkuløs 
Spondylitis: sagittal Spaltning af Proc. 
spinosi med Implantation af en Periost
Benspange fra Skinnebenet. 

Albers-Schønberg (A.-S., H. E., 
tysk Røntgenolog,1865-1927) Blænde: 
primær Blænde mellem Lampe og Objekt 
ved Røntgenoptagelse. A.-S.'s Syg
dom: stærk Forkalkning af Rørknog
lerne; den spongiøse Substans bliver 
massiv; Marvhulen formindskes. 

Albinismus (lat. albus hvid): med
født Pigmentmangel i Haar, Hud og 
Øjne (»Albino<•). 

Albu-go (lat., hvid Plet): tæt, hvid 
Corneaplet = Leukoma. -ginitis: Be
tændelse af Tunica albuginea = Perior
chitis. 

Albumen (lat., Æggehvide) i Urin, 
Paavisning af: se Airnens Prøve, Hellers 
Prøve, Hindenlangs Prøve, Kogeprøve, 
Roberts-Stalnikow-Brandbergs Metode. 

Albumin-ometer (Albumin [lat. al
bumen Æggehvide] + gr. melron Maal): 
Instrument til kvantitativ Albumin
bestemmelse i Urin. -reaktioner: se 
Bisgaard, Claudius, Esbach, Heller, 
Kogeprøve, Moritz-Rivalta, Oliver, Ro
ger (Ekspektorat), Spiegler. -uria (gr. 
ouron Urin): Tilstedeværelse af Albumin 
i Urinen. Der skelnes mellem acciden
tel, uægte el. falsk A., hvor Albumen 
er tilblandet Urinen, Pus, Blod, Vaginal
sekret. o. a. - og ægte el. renal A., 

------~--------

ved hvilken Albumen er gaaet fra Blodet 
gennem Nyrevævet over i Urinen. Her 
skelnes igen mellem 1) fysiologisk og 
2) patologisk A. - 1) Herunder hører 
1a) cyklisk el. ortostatisk A.; den ses 
oftest hos unge Mennesker, er periodisk, 
ses paa visse Tider af Dagen, el. ved 
visse Lejligheder, Eks. efter at Patien
ten har gaaet el. staaet en Tid; svinder 
ved Rygleje. - 1b) A. efter stort Mu
skelarbejde, kolde Bade o. l. - 2) Kan 
opstaa ved toksisk Paavirkning af Nyre
vævet, Eks. ved Infektioner, kemiske 
Forgiftninger; ved Cirkulationsforstyr
relser, Hjærtelidelser o. a. Ved organisk 
Beskadigelse af Nyrevævet, Infektion i 
det, Tuberkulose o. a., ved Cancer. 

Albumoser (Albumin [lat. albumen 
Æggehvide]): Fællesnavn for de Pro
teinstof-Spaltningsprodukter, som er 
opløselige i Vand og kan udsaltes med 
Ammoniumsulfat. De giver Biuretrek
tion, kan ikke koagulere, fældes af kone. 
Salpetersyre, naar Opløsningen er mæt
tet med Natriumklorid. 

Albumosuria (Albumose [s. d.) + 
gr. ouron Urin) el. Proteosuria: Ud
skillelse af Albumoser i Urinen; kan 
ses ved alle supurative Lidelser, ved 
intestinal Oklusion, Pneumoni, akut 
gul Leveratrofi, Leukæmi o. a. 

Alcalosis, se Alkalose. 
Alcoholismus (Alcohol [arab. al-quf:zl 

fint Pul v er, Essens l): Alkoholforgift
ning. - 1. Akut A.: Tilstand (Rus, 
Corna), som kan opstaa efter Nydelse af 
Alkohol i en enkelt Portion eller i en 
kort Periode. 2. Kronisk A.: Lidelser, 
som kan opstaa i forskellige Organer 
paa Grund af hyppig Nydelse af Alkohol 
gennem lang Tid. Det drejer sig f. Eks. 
om Lidelser i Ventrikel (Gastritis), Re
par (Cirrhose), perifere Nerver (Neuri
tis) og Centralvervesystemet. 

Alderdoms- bue: Arcus senilis, 
-koldbrand: Gangraena senilis, -sløv
sind: Dernentia senilis, -vanskelig
heder: Dysgeria. 

Aleksiner (gr. alexein afværge, hjæl
pe): Stoffer i normalt Serum, der er i 
Stand til at opløse Bakterier (kun gram
negative) og røde Blodleg. fra andre 
Dyr, er altsaa normale Bakteriolysiner 
og Hæmolysiner. Bestaar rimeligvis af 
Komplement og Amboceptor (»Normal-
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amboceptor). Andre tager Ordet A. i 
samme Betydning som Komplement. 
A. destrueres ved 55° C. (modsat Leu
kinerne). 

Aleppo boil (eng.; Aleppo, By i Sy
rien = Bouton d'Orient. 

Alethia (gr. a- priv. + gr. lethe Glem
sel): manglende Evne til at glemme; 
Fastklæben af Forestillinger og Fore
stillingskomplekser, spec. ved Hysteri. 

Aleukose, Aleukæmi, Aleukæmisk 
Leukose, Aleukæmisk Leukæmi (gr. 
a-priv. + gr. leukos hvid + gr. haima 
Blod) el. Aleukæmisk Leukose: Leu
kæmiform, som har samme kliniske 
Billede som lymfatisk Leukæmi, men 
ingen Forøgelse af de hvide Blodlege
mers Antal; Differentialtællingen viser 
abnorme Forhold. 

Aleukia hæmorrhagica = aplastisk 
Anæmi. 

Alexander- (A., 'Villiam, Kirurg, 
Liverpool) Adams (A. James A., Glas
gow, født 1818) Operation: (1882) eks
traperitonæal Forkortning af Ligarneuta 
rotunda ved Retroflexio (-versio) uteri 
gennem Lyskekanalen. Operationen alle
rede foresiaaet af Alquie i 1840. 

Alexia (gr. a- priv. + gr. legein læse): 
ophævet Evne til at læse; Ordblindhed. 

Algesia (gr. algesis Smerte): Følsom
hed for Smerter; bruges mest i Forbin
delserne Ryper- og Analgesia. 

Algesimeter (gr. algesis Smerte + 
gr. metro n Maal): Instrument til Maaling 
af Smertesansen. 

Algia (gr. algos Smerte): Smertefor
nemmelse; bruges mest i Forbindelser 
som Neuralgi o. l. 

Algiditee progressive (Hervieux) 
(fr.) = Sklerema oedematosum. 

algidus (lat.): kold. Stadium algi
dum ved Cholera betegner en Tilstand 
med slet Blodomløb, Cyanose og Kulde 
af Huden, indfaldent Ansigt, Apathi. 

Algolagnia (gr. algos Smerte + gr. 
Iagneia Vellyst): Vellystfølelse ved 
Fremkaldelse af Smerte; Fællesbeteg
nelse for Sadisme og Masochisme. 

Algor (lat.): Kulde. A. mortis: 
Dødskuld e. 

Algosis leptotricia = Keratosis 
pharyngis, s. d. 

Algospasmus (gr. algos Smerte + gr. 
spasmos Krampe): smertefuld Krampe. 

Alihert's (A., Jean Louis, 1766-
1837) Keloid, se Keloid. A.'s Derma
tose = Mykosis fungoides. 

Alienatio mentis (lat., Sindsforvil
delse): Sindssygdom; Syn. Abalienatio. 

Alimentær Intoksikation (lat. ali
mentarius hørende til Næringsmidler): 
Forgiftning stammende fra Føden. Bru
ges særlig om Mavetarmlidelser af en 
særlig Form hos Spædbørn, hvor Lidel
sen skyldes abnorme Nedbrydningspro
dukter af Næringsstofferne; se iøvrigt 
Gastro-enteritis. 

Alitement (fr.): Behandling med 
Sengeleje. 

Alizarin (Opr. usikker): Farvestof, 
Brintionindikator med Omslagspunkt i 
Nærheden af Neutralpunktet. Bruges 
undertiden i Stedet for Lakmus til Ti
trering af Totalsaltsyren i Maveindhold; 
endvidere til A.-agar (malay., Tang), 
et Næringssubstrat, der bruges til Ad
skillelse af Bakterier med mer eller 
mindre Syredannelse (Coli-Tyfus), end
videre til neurotrop Vitalfarvning. 

Alkali-uri.a (Alkali [arab. al-qilj Pot
aske]+ gr. ouron Urin): Udskillelse af 
alkalisk Urin. -reserve: Blodets Ind
hold af alkalisk el. basisk reagerende 
Stoffer. Se Totalbase. 

Alkatos e: benævnes en Tilstand, ved 
hvilken Blodets Indhold af alkalisk rea
gerende Stoffer er større end normalt. 
(Se Acidose). A. kan ses ved Indtagelse 
af store Mængder alkaliske Stoffer, 
ved Tab af Kuldioksyd, f. Eks. under 
Hyperventilation, ved Tab af sure Stof
fer fra Mavetarmkanalen under Opkast
ning, Diarre. Symptomerne ved A. kan 
være Tetani, Overirritabilitet, Paræste
sier, Trækninger eller Kramper i Musk
ler. Undertiden anvender man Plas
maets C02-Bindingsevne som et Maal 
for Alkalose eller Acidose (ad mod. Van 
Slykes). Normale Tal er 55-65 Volu
men-%- 70 V.-% er Alkalose. 40-55 
Vol.-%: mild Acidose. 30-40 Vol.-%: 
middel Acidose. < 30 Vol.-% kommer 
Hyperpnø, Hovedpine, stærk Mathed. 
18-20 Vol.-% er i Alm. Koma. 8-10 
Vol.-% medfører i Alm. Døden. 

Alkaptonuria (Alkapton [Alkali, s. d. 
+ gr. haptein gribe, el. gr. kaptein snap
pe] + gr. ouron Urin): medfødt, familiær 
Stofskifteforstyrrelse, ved hvilken der 
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udskilles Alkapton (Homogentisinsyre) 
i Urinen. Den friskladte Urin er lys, men 
bliver ved Henstand (ved Alkalitilsæt
ning straks) mørk, næsten sort, giver 
Fehlings, men ikke Airnens Reaktion, 
selv om Prøven p. Gr. af Alkalescensen 
faar en brunlig mørk Farve. Samtidig 
med Forandringerne i Urinen kan findes 
Ochronose (Mørkfarvning af visse Væv, 
særl. Bruskvæv) samt i visse Tilfælde 
en Osteo-arthritis deforrnans alkap
tonurica (Umber). Anomalien har dog 
som Regel ikke større pathologisk Be
tydning. 

Alkohol-delirium (Alkohol [arab. al
qul:}.l fint Pulver, Essens J + lat. delirium 
Vanvid): Tilstand af Ophidselse og stærk 
Uro med Bevidsthedsforstyrrelse og op
hævet Orienteringsevne; ofte ledsaget af 
Ha1lucinationer. -injection (lat. injicere 
[injectum J kaste el. hælde ind i): Ind
sprøjtning af Alkohol i sensitive Nerver 
eller i deres Ganglier for at ophæve 
Smertefornemmelse i de tilsvarende 
Omraader. -paralyse (gr. paralysis 
Lammelse): Dernentia paralytica-lig
nende Tilstand hos Drankere. 

Alkoholisme, se Akoholismus. 
Allachæsthesia, Allæsthesia (gr. 

allache andetsteds, gr. allos anden + gr. 
aisthesis Følelse): fejlagtig Lokalisering 
af et sensitivt Indtryk. Sml. Allocheiria. 

Allantiasis (gr. allas [allant- J Pølse): 
Botulismus, Pølseforgiftning. 

Allel: Forkortelse af Allelomorf. 
Allelomorf (gr. alleion gensidig + ~· 

morfe Skikkelse): Anlægspar, der hører 
sammen d. v. s. har samme Lokalisation 
i de to Partnere i et Kromosompar, er 
allelomorfe. 

Allen's (A., Frederick, M., ameri
kansk Læge, f. 1879) Kur ved diabetes 
rnellitus bestod i at man i nogle faa 
Dage undlader at give Patienten Næ
ringsstoffer, hvorved man tilstræber at 
fjerne Druesukkerophobninger og ace
dotiske Stoffer fra Organismen. 

Allergener (Allergi [s. d.] + gr. gen
naein frembringe): Stoffer, som frem
kalder Allergi eller udløser allergiske 
Reaktioner. 

Allergenfrie Kamre, angivne af 
Storm van Leeuwen (S. van L., Wil
lem, 1882-1933, Holland): Rum til Be
handling af Patienter, der lider af aner-

gisk Astma. Ved særlige Fremgangs
maader befries Luften i et saadant Rum 
for de Allergener, der ofte findes i al
mindelig fri Luft. 

Allergi( -a) (gr. allos en anden + gr. 
energeia Virksomhed [ergon Værk]): for
andret (oftest forøget) Reaktionsmaade 
overfor antigent virkende Stoffer. 

Allergisk Sygdom (Allergi [s. d.]): 
S., der skyldes Overfølsomhed overfor 
antigene Stoffer, der er uskadelige for 
de fleste Mennesker. 

nAlligatorhud«: Hudens Udseende 
ved Liehen ruber (Taylor). 

Allocheiria, Allochiria (gr. allos 
anden + gr. cheir Haand): Lokalisering 
af et sensitivt Indtryk til det tilsvarende 
Punkt paa den anden LegemshalvdeL 
Sympt. ved Rygmarvslidelser, Tabes, 
Hysteri. -chezia (gr. chezein have Af
føring): 1) Udtømmelse af ikke-fæku
lente Masser pr. Rectum. 2) Udtømmelse 
af fækulente Masser ad abnorm Vej. 
-dromia af Hjærtet (gr. dromos Løb) 
beror paa, at Irritamenter til Hjertet 
ikke forløber paa normal Maade, hvor
ved der fremkaldes abnormt Forløb af 
Kontraktionen. -dynamia (gr. dynamis 
Kraft): Formindskelse i Kraft. 

Allolalia (gr. allos anden + gr. lalia 
Snakken): Fejlsnakken (Sindssyge). 

Allongement oedemateux (fr.): 
ødematøs Forlængelse af Cervix uteri 
(i Svangerskabet). 

Allo-pathia (gr. allos anden + gr. 
pathos Lidelse): 1) terapeutisk System, 
efter hvilket en Sygdom behandles ved 
Fremkaldelse af en sygelig Proces af en 
anden Art el. i en anden Legemsdel. Eks. 
at behandle en specifik Betændelse ved 
at injicere et Stof, som giver en lokal, 
irritativ, uspecifik Betændelse. 2) An
vendt, men fejlagtigt, om den rationelle 
Lægevidenskabs Fremgangsmaade i 
Modsætning til andre Retninger el. Sko
lers Fremgangsmaader, Eks. den homøo
patiske. -plastik (gr. plastike Kunsten 
at forme): Udfyldning eller Erstatning 
af en Defekt med livløst Materiale. 
-rhythmia (gr. rhytmos Takt, Rytme): 
Uregelmæssighed i Hjærteslagets Ryt
me; Arhytmi b estaaende i periodiske 
Uregelmæssigheder, f. Eks. pulsus hige
minus, trigeminus o. s. v. 

Allotrio-geusia (gr. allotrios frem-
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med + gr. geusis Smag): Forvanskning 
af Smagen resp. Smagshallucinationer. 
Skyldes enten lokale Lidelser i Munden 
eller Psykoser, Hysteri o. l. -phagia (gr. 
fagein spise): Tilbøjelighed til at spise 
Stoffer, der er uskikkede som Nærings
midler, f. Eks. Koks, Kridt, Jord o. l. 
-smia (gr. osme Lugt): forvansket Lugt
opfattelse, event. Lugthallucination. 

Alogia (gr. a- priv. + gr. logos Ord): 
Aphrasia. 

Almens (A. Aug. T. Upsala, 1833-
1903) Prøve for Blod: en Blanding af 
lige Dele Guajaktinktur og Terpentin
olie sættes til den Prøve der skal under
søges; ved Tilstedeværelse af Blod frem
kommer blaa Farve. A. Prøve for Al
bumen i Urin: der sættes til Urinen 
2 %'s Opl. af Tamin i Alkohol; findes 
Albumen fremkommer et Bundfald. 

Almen-Nylander's Reaktion til 
Paavisning af Sukker i Urinen: Reagens
opløsningen bestaar af 4 g Kaliumnatri
umtartrat; lO g N a OH i Substans; 2 g 
Subnitras bismuticus- i 100 cm3 Vand. 
Til 10 cm3 Urin sættes l cm3 Reagens, 
og det koges flere Minuter. Findes dre 
Sukker, kommer der sort Bundfald af 
Vismut eller Vismutoxyd. Æggehvide
stoffer og Stoffer, som udskilles ved 
Indtagelse af Rhabarber og Sennespræ
parat kan give brunlig eller brunsort 
Udfældning. 

Almindelig, ligelig forsnævret 
Bækken = overalt forsnævret B. (s. d.). 

Alopecia (gr. alopekia [alopex Ræv]): 
Haarmangel. (Alopeci efter akute, fe
blile Sygdomme, A. pityrodes, A. sebor
rhoica, A. syphilitica). A. areata: spon
tant optrædende, pletformet Haaraffald 
med normal udseende Haarbund, vist
nok af neurotrofisk Oprindelse. A. de
calvans: mniversel A. areata <<. A. pseu
dofaviforme = Pseudo-pelade (Brocq). 

Alopecies ambigues, innominees 
(fr.): Haaraffald efter Akne decalvans 
(s. d.). 

Alphos is (gr. al fos hvid Plet i Huden): 
gammel Betegnelse for Lepra, Psoriasis, 
Leukoderma. 

Alteration (lat. aller den anden): 
Forandring, Forstyrrelse. 

Alternative (lat. allernare afveksle) 
Gener = allelomorfe Gener. 

Alternerende Bevidsthed (lat. alter-

nare afveksle): særlig hos Hysterikere 
iagttaget Optræden af skiftende Be
vidsthedstilstande med delvis forskelligt 
Erindringsindhold, ydre Væsen etc. og 
dermed sammenhængende Følelse af at 
være snart en, snart en anden Person. 
( ~>Dobbeltbevidsthed<<). A. Hyperfori: 
i Reglen hos Pat. som har binokulært 
Syn, og bestaaende i, at der ved Til
dækning af det ene eller det andet Øje 
kommer en Opaddrejning af det dæk
kede Øje og ofte tillige undulerende, 
vertikale Bevægelser af dette. 

Altmann's (A., Richard, 1852-1900, 
Tyskland) Granula (Altm.- Schrid
de's (S., H., nulev. Tyskland) Gra
nula): med Fuchsin farvelige, peri
nu~leære Granula i hvide Blodlegemer, 
særl. Lymfocyter. 

Altruismus (lat. alter den anden): 
bruges i Psykiatrien om en hos visse 
patologiske Individer fremtrædende 
Lyst til at drage Omsorg for andre. 

Aluminosis pulmonum (Alumini
um [lat. alumen Alun]; lat. pulmo 
Lunge): Aflejring i Lungerne af Støv 
fra Sten eller Lerjord, som særlig inde
holder Aluminiumsilikat. 

Alveolar-ectasi (lat. alveolus [ dim. 
af alveus Trug, Fordybning] + gr. ekta
sis dvidelse): dvidelse af Lunge
alveoler (Emphysem). -punkt: Kryds
ningspunkt af Overkæbens Tandrand 
med Midtlinien (anthropologisk Beteg
nelse). 

,Alveole (lat. alveolus): en lille For
dybning. Alveolær: med smaa tætstil
lede Fordybninger eller rundagtige, 
tyndvæggede Dannelser. Alveolære 
Kirtler; alveolært Carcinom: Binde
vævstromaets danner et fint Maske
værk, i hvilket Kræftcellerne ligger i 
Hobe. 

Alveolitis (lat. alveolus lille Trug, 
Fordybning): l) Benhindebetændelse i 
Tandalveoler. 2) Betændelse i Lunge
alveoler. A. infectiosa (Witzel) = 
Pyorrhoea alveolaris = Paradentose. 

Alveol-ektomia (lat. alveolus lille 
Trug, Hulhed + gr. eklome dskæring): 
Resektion (egentlig Udskæring) af Tand
alveole. 

Alyosmia gr. alyein være forvirret 
+ gr. osme Lugt): Lugtehallucination. 

Alzheimers (A., Aloys, 1864- 1915, 
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Breslau) Sygdom: en af diffuse og 
disseminerede Degenerationsprocesser i 
Hjærnebarken foraarsaget præsenil resp. 
senil Demensform med visse Pokal
symptomer, spec. en karakteristisk Tale
forstyrrelse (Logokloni). 

Ainanitatoksiner (gr. amanitai 
Svampe + Toksiner [s. d.]: antigent 
virkende, giftige, hæmolytiske Stoffer i 
Fluesvampe (Amanita muscaria, A. 
p halloides ). 

Arnastia (gr. a- priv. + gr. mastos 
Bryst): medfødt Mangel af Brystkirtler. 

Arnaurosis (gr. arnauros mørk blind): 
fuldstændig Blindhed uden Lyssans. 
A. ex hæmorrhagia: uhelbredelig 
Blindhed, opstaaet pludseligt efter svære 
Blodtab. A. hysterica. A. partiatis 
fugax = Flimreskotom; se Scotoma 
scintillans. A. uræmica: pludselig 
opstaaet og forbigaaende fuldstændig 
Blindhed ved akut Uræmi; af central 
Oprindelse. 

Ainaurotisk Idioti (gr. arnauros 
mørk, blind): beredo-familiær Syg
dom, der optræder i den spæde Alder 
og viser sig ved tiltagende aandelig De
fekt indtil Idioti, Synsnedsættelse indtil 
Blindhed (som Følge af Synsnerve
atrofi), Afkræftelse, Lammelse og ender 
med Døden i Slutningen af andet Leve
aar. Karakteristiske Forandringer i Ma
cula lutea ved Oftalmoskopi. (path.-an.: 
Gangliece1leforandringer). Syn.: Tay
Sach's Idioti (se d.). Medens Tay-Sach's 
Form er infantil, er der af Vogt og Spiel
meyer beskrevet en juvenil Form, der 
kommer i 5.- 10. Aar, og som ogsaa paa 
andre Punkter adskiller sig fra T.-S.'s 
Form. A. Katteøje (gr. arnauros mørk): . 
Øje, hvis Pupil paa Grund af en Svulst 
i dets Indre lyser hvidligt; saaledes spe
cielt ved Glioma retinae. Ogsaa ved 
metastatisk Oftalmi kan man finde 
dette Forhold (Pseudogliom). 

Amaxaphobia (gr. amaxa Vogn + 
gr. fobos Frygt): sygelig Frygt for at 
køre i Vogn. 

Ambards (A., Leo, Fysiolog, Strass
burg) Love: I. Naar Nyren udskiller 

rinstof i konstant Koncentration, saa 
er den i 24 Timer beregnede Urinstof
udskillelse proportional med Kvadratet 
paa Urinstofkoncentrationen i Blodet. II. 
N aar Urinstofkoncentrationen i Urinen 

varierer ved konstant Urinstofindhold i 
Blodet, saa er den beregnede Urinstof
udskillelse i 24 Timer omvendt propor
tional med Kvadratroden af Urinstof
koncentrationen i Urinen. III. Naar 
Urinstofkoncentrationen baade i Blodet 
og Urinen varierer, saa er )>Urinstof
debit<< (~: den beregnede Urinstofudskil
lelse i 24 T.) direkte proportional med 
Kvadratet af Urinstofkoncentrationen i 
Blodet og omvendt proportional med 
Urinstofkoncentrationen i Urinen. 

Ambidexter (lat. ambo begge to + 
lat. dexter højre): betegner Individer, 
der anvender begge Hænder lige let. 

Ambivalens (lat. ambo begge [ arnbi
rundt omkring] + lat. valentia Kraft): 
Inkonsekvens i Følelsesreaktionerne, 
saaledes at Pt. paa samme Tid kan nære 
venlige og uvenlige Følelser over for 
samme Person, Ting o. l. 

Amblotika (gr. amblosis Abort) = 
Ekbolika. (Gl. Udtryk). 

Ambly-aphia (gr. arnblys stump, sløv 
+ gr. hafe Berøringsfølelse): Afstump
ning af Berøringsfølelsen. Sml. Hypæ
sthesia, Anæsthesia. -noia, Amblythy
mia (Evensen) gr. nous Sind, gr. thymos 
Sind) = Dernentia præcox. -opia (gr. 
ops [op- ] Øje: Svækkelse af Synet, spe
cielt hvor der ikke i de brydende Medier 
eller ved Oftalmoskopi findes nogen 
Aarsag til denne. A. alcoholica s. pota
torum: en Art Intoksikationsamblyopi, 
s. d. A. centralis = Intoksikations
amblyopi, s. d. A. congenita: Syns
svækkelse, som har bestaaet saa længe 
Pt. husker, og hvortil ingen Aarsag 
vides. A. ex anopsia: Synssvækkelse 
opstaaet ved i lang Tid ikke at benytte 
Øjet, hyppigst p. Gr. af Skelen, ogsaa 
ved Uklarheder i Øjet. A. fugax = 
Arnaurosis partialis fugax = Flimre
skotom. A. hysterica. -oskop (Worth) 
(Amblyopia + gr. skopeein undersøge): 
Apparat til Opøvelse af Øjnenes binocu
lære Syn. 

Amboceptor (lat. ambo begge + lat. 
capere [ captum] tage): Antistof, opstaaet 
ved Immunisering med Bakterier (Bak
teriolysiner) eller Celler (Cytolysiner, 
spec. røde Blodlegemer: Hæmolysiner). 
Disse opløses ved Samvirken mellem K. 
og den specifike Amboceptor. A. taaler 
Opvarmning til højere Temperaturer 
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end Komplement og er i det hele betyde
lig mere holdbar end dette. Normal
amboceptorer: se Aleksiner. 

Ambustio (= Combustio) (lat.): For
brænding; efter Intensiteten af en F. af 
Legemets Overflade skelnes mellem 3 
Grader: 1. A. erythematosa: Rødme 
af Huden. 2. A. bullosa: Rødme og 
Svulst af Huden med Blæredannelse. 
3. A. escharotica: Vævet er nekrotisk 
i vekslende Dybde og omdannet til 
skorpelignende Masse (Eschara). 

Ambulant (lat. ambulare gaa om
kring): Betegnelse for en Behandlings
maade eller Sygdom, ved hvilken Pt. 
ikke er bundet til Sengen. 

Ambulatorium (lat. ambulalorius eg
net til Spadseren el. Bevægelse): Anstalt 
til Behandling af ikke sengeliggende Pt. 

Amedullær Amputation (gr. a- priv. 
+ lat. medulla Marv) (efter Bunge, 
Rich., Kirurg, Bonn, f. 1870): A. af 
Underbenet, hvor Knoglehinde og Knog
lemarv fjærnes i 1 cm's Udstrækning 
fra Savfladerne. 

Arnelier (gr. ameleia Skødesløshed): 
sproglige Uvaner. 

Arnelus (gr. a- priv. + gr. melos 
Lem): Misdannelse uden Ekstremiteter. 

Amenomania, se Amoenomania. 
Amenorrhoea (gr. a- priv. +gr. men 

Maaned + gr. rhoe Flod): manglende 
1enstruation hos Kvinder i den køns

modne Alder, uanset om det er en Følge 
af Sygdomme (f. Eks. Chlorose, Dia
betes, Tuberkulose o. m. a.) eller af 
Svangerskab og Diegivning (A. lactan
tium). Cfr. Cessatio mensium, Emansio 
mensium, Menostasi, Suppressio men
sium. 

Amentia (lat., Afsind): acut (sub
acut) Forvirring; i Tilslutning til Infek
tioner, Intoksikationer o. l. optrædende 
Psykoseform af kortere Varighed, hvis 
mest fremtrædende Symptom er Des
orientation, sml. Delirium. 

Amerikansk Sutur (Halsted): Sam
mensyning af et Saar, hvor Traaden 
skjules i Huden. 

Arnetropia (gr. a- priv. + gr. metron 
Maal + gr. ops Øje): Afvigelser fra Øjets 
normale (emmetrope) optiske Bygning, 
saa at Nethinden ikke ligger i Brænd
punktet. Sammenfatter Hypermetropi, 
Myopi og Astigmatisme. 

Amfibol (gr. amfibolos usikker): 
anvendes f. Eks. som Betegnelse for et 
Stadium under Forløbet af en Sygdom, 
hvor Resultatet synes uvist. A. Kurve: 
Feberkurve med stor Afstand mellem 
Morgen- og Aftentemperaturerne. Fin
des f. Eks. i 3.-4. Uge af Tyfus. 

Amfitrich Bakterie (gr. amfi paa 
alle Sider + gr. thrix [trich-] Borste, 
Haar): B. med Cilier i begge Ender, 
Eks. visse Spiriller. 

Amfolyt (gr. amfo hegge to + gr. 
lyein opløse): Stof, som er karakteriseret 
ved at optræde som Syre ved Reaktio
ner, der ligger paa den basiske Side af 
Stoffets isoelektriske Punkt, og som 
Base paa den sure Side. Mange Protein
stoffer har denne Egenskab. 

Amforisk Lyd (1at. amphora [gr. am
foreus] Krukke): L., hvis Karakter min
der om den Lyd, der fremkommer, naar 
man blæser hen over en forholdsvis snæ
ver Munding, der fører ned til et Hul
rum, f. Eks. hen over Mundingen af en 
Flaske. 

Amforisk Respiration (se Amforisk 
Lyd): R. med amforisk Karakter; kan 
høres ved Stetoskopi over et Lunge
parti, hvori der findes Hulrum, f. Eks. 
en Caverne. 

Amidostomum anseris (gr. amis 
[amid-] Potte, B a ad [?] + gr. stoma 
Mund): 10-20 mm lang, tynd Rund
orm, der snylter i Epitelet i Muskel
maven hos Gæs og andre Svømmefugle. 
Kan især hos unge Individer fremkalde 
dødelig Sygdom. 

Arnimia (gr. a- priv. + gr. mimia 
Efterligning): Tab af Evnen til at ud
trykke sig mimisk (motorisk A.) eller til 
at forstaa Mimik (sensorisk A.). 

Aminer = Aminbaser = Ammoniak
baser: Organiske Baser, som kan afledes 
af Ammoniak, idet eet el. flere af dens 
Brintatomer erstattes med Alkoholradi
kaler. Er et Atom erstattet har vi en 
Monamin, 2 Atomer Diamin o. l. 

Aminosyrer: organiske Syrer, hvor 
et eller flere Brintatomer er substitu
erede med det monovalente Radikal 
NH2• Fuldstændig Spaltning af Protein
stoffer resulterer i en Blanding af A. 
De er optisk aktive. 

Amitose (gr. a- priv. + gr. mitos 
Traad): direkte Kærne- og Celledeling, 
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d. v. s. uden at Kærnen splitter sig op 
i Kromosomer. Adj.: amitotisk. 

Amme: Nutrix. 
Ammotherapi (gr. ammos Sand) 

Psammotherapi. 
Amnesia (gr. a- priv. + gr. mnesis 

Erindring): Hukommelsestab. De am
nestiske Forstyrrelser kan være saavel 
funktionelt som organisk betingede; de 
omfatter som Regel kun en Del af Indi
videts Erindringer. Hvor Amnesien ram
mer Oplevelser, der ligger forud for den 
udløsende Begivenhed, taler man om 
retrograd A., hvor den rammer Tiden 
efter denne, taler man om anterograd 
A. 

Amnionbristning (gr. amnion Fo
sterhinde): isoleret Bristning af Amnion 
under Svangerskabet, saaledes at Æg
hulen kun begrænses af Chorion og De
cidua (Graviditas extraamnialis). 

Amnionstrænge = Simonarts Stræn-
ge, s. d. . 

Amniotom (\Vencks) (gr. amnion 
Fosterhinde + gr. tomos skærende): In
strument til Aabning af Ægsækken. 

Amoeburia (Amoebe [gr. amoibos 
vekslende] + gr. o uro n Urin): Fore
komst af Arnoeber i Urin. 

Amoenomania (lat. amoenus behage
lig, smuk + gr. mania Raseri, Vanvid): 
:Sygelig Munterhed. syn. Amenomania. 

Amok (malay.): hos den malajiske 
Race forekommende akut Sindslidelse 
med Raseri og Voldsomhed; formodent
lig af postepileptisk Natur. Se epilep
tisk Sindssygdom. 

Amotio (lat.): Fjernelse, f. Eks. A. 
.corporis alieni: F. af Fremmedlegeme. 
A. chorioideae: en Løsnelse af Kori
·Oidea fra Sklera. Forekommer ikke sjæl
dent i den første Tid efter Operationer 
ior Stær og Glaukom; forsvinder snart 
uden at efterlade Følger. A. ovi: F. af 
Ægget fra LiVJ1loderen. A. placentae: 
F. af Efterbyrden. A. retinae: For
trængning af Retina fra dens Plads 
·enten ved Ekssudat mellem denne og 
Korioidea eller ved Blødninger eller Tu
mores i Korioidea. Kan desuden frem
komme ved Korpustab, ved Læsioner 
-eller Operationer eller ved Skrumpning 
af Corpus vitreum. ~>Spotan A.<< hyppigst 
-ved ekscessiv Myopi. 

Amor lesbicus (lat., lesbisk Kærlig-

hed): Form af homoseksuelt Samkvem 
mellem Kvinder. Syn. Sapphismus. 

Amphiblestritis (gr. amfiblestron 
Fiskenet = Retinitis. 

Amphorophonia (lat. amphora, gr. 
amforeus Krukke + gr. fone Stemme): 
Stemme, som har en amforisk Karakter. 

Ampullae (lat., Flasker): ganske 
smaa Glasflasker med tilsmeltet Hals, 
beregnet til Opbevaring af Vædsker til 
Indsprøjtning. Ved Brugen afknækkes 
den tilsmeltede Hals. 

Ampuller, se Ampullae. 
Amputatio (lat., Afskæring): Bort

skæring af Legemsdel, især om større 
eller mindre Afsnit af en Ekstremitet; 
ved fuldstændig Fjernelse af en Ekstre
mitet benyttes Betegnelserne Ablatio 
eller Exarticulatio. 

Amputationsneurom (lat. amputa
tio Afskæring + gr. neuron Sene, Nerve): 
kolbeformet Knudedannelse paa Nerve
enderne i en Amputationsstump. 

Amusia (gr. amousos som ikke for
staar Musik): Tab af Evnen til at op
fatte Musile 

Amyelenkephalia (gr. a- priv. + 
gr. myelos Marv + gr. enkefalos 
Hjærne): medfødt Mangel paa Hjærne 
og Rygmarv. 

Amyelia (gr. a- priv. + gr. myelos 
Marv): medfødt Mangel paa Rygmarv. 

Amygdalitis (gr. amygdale Mandel) 
= Tonsillitis: Betændelse af Mandlerne. 

Amygdalolith (gr. amygdale Mandel 
+ gr. lithos Sten): Stendannelse i Mand
lerne. 

Amyl (gr. amylan Stivelse + gr. hyle 
Stof): hypotetisk, univalent Radikal, 
C5Hw som ikke eksisterer i fri Tilstand. 

Amylo-id (gr. amylan Stivelse + gr. 
eidos Udseende, Form): et fast, glinsende 
Æggehvidestof, meget modstandskraf
tigt mod Forraadnelse, uopl. i Vand, 
Alkohol og Æther. Kendes ved karak
teristiske Farvereaktioner, f. Eks. rød
brun Farve med Jod, rød Farve med 
Anilingrønt. Findes i Vævene ved Amy
loidose. -idosis: amyloid Degeneration 
af forskellige Organer, f. Eks. Lever, 
Milt, Nyre, Tarm, Endocardium, hvor 
Amyloid optræder imellem Cellerne, be
gyndende om Kapillærerne, i Form af 
Korn med koncentriske Lag. Infiltra
tionen paafølges af Atrofi og Svind af 
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Organets Celler. Findes ved kroniske, 
kakektiske Tilstande (kron. Suppura
tioner, Tuberkulose, Syfilis, maligne 
Tumores). -rrhoea (gr. rhoe Flod): Af
gang af abnormt stivelsesrige Fæces. 

Arnylopsin (gr. amylan Stivelse + 
[? gr. pepsis Fordøjelse]): Enzym i Pan
lueassaften, som kan spalte Stivelse og 
Glykogen til Dekstriner og Maltose. 

Arnylorrhoe (gr. amylan Stivelse + 
gr. rhoe Flod): Bortgang af ufordøjet 
Stivelse med Afføringen. 

Amyo-cardia (gr. a- priv. + gr. mys 
[myo-] Muskel + gr. kardia Hjærte): 
Svækkelse af Hjærtemusklen. -stasia 
(gr. siasis Staaen): Vanskelighed ved at 
staa oprejst paa Grund af muskulær 
Instabilitet (grov Tremor, Ataksi m. m.). 
Adj.: amyostatisk. -sthenia (gr. slhenos 
Styrke), se Myasthenia. -taxia (gr. taxis 
Orden): Mangel paa ordnet Sammenspil 
mellem Muskelbevægelserne. -tonia (gr. 
lonos Spænding), se Myatonia. -trophia 
(gr. tro{e Ernæring) (Myatrophia): Mu
skelsvind, specielt foraarsaget af Dege
nerationstilstande i det spinale Afsnit 
af Nervesystemet. -trophisk Lateral
sklerose: kronisk Rygmarvssygdom 
med progredierende Degeneration af 
Pyramidebaner, Forhornsceller og e vent. 
de bulbære, motoriske Kærner, resul
terende i Muskelsvind, Lammelse og 
Hyperrefleksi. Syn. Charcots Sygdom. 

Amyxi (gr. a- priv. + gr. myxa Slim): 
manglende Slimafsondring. 

Amøber (gr. amoibos afvekslende 
[amoibe Forandring]): nøgne Protozoer, 
som bevæger sig ved Pseudopodier, d. v.s. 
Protoplasmaudlobere, som skydes ud 
hvor der er Brug for dem og derefter 
trækkes ind igen. Cytoplasmaet kan dele 
sig i to Lag: Ekto- og Endoplasma. -
A. i Tarmkanalen, se Entamoeba. 

Arnøbiasis (Amøbe [s. d.]) Infektion 
med Amøber. 

Arnøboid (Amøbe [s. d.] + gr. eidos 
Form): amøbelignende. A. Bevægelser: 
Bevægelser af lignende Art som hos 
Amøberne. 

Anabiose (gr. anabiosis Genoplivelse) 
Genoptagelse af Livsfunktionerne efter 
Dvaletilstand (f. Eks. hos Frø og Bak
teriesporer ). 

Anachlorhydria = Achlorhydria: 
Mangel paa Saltsyre i Mavesaften. 

Anaciditet (gr. a- priv. + lat. acidilas 
Syre, Surhed): Mangel paa Syre; an
vendes f. Eks. om Mangel paa eller 
ringe Mængde af Saltsyre i Mavesaften. 

Anadenia (gr. a- priv. + gr. aden 
Kirtel): Atrofi af Kirtelvæv. A. ga
strica: Atrofi af Ventriklens Kirtler. 

Anadidymus (gr. ana op + gr. didy
mos dobbelt): FæUesbetegnelse for ad
skillige Dobbelt-Misdannelser, ved hvil
ke Fordoblingen begynder nedefra. 

Anaerob Dyrkning (gr. a- [an-] priv. 
+ gr. aer Luft + gr. bios Liv): D. af 
Bakterier uden 11ttilgang. De vigtigste 
Metoder beror paa et eller flere af føl
gende Principper: l) Dyrkning i høje 
Lag Næringssubstrat; 2) Fjernelse af 
llten ved iltforbrugende Stoffer, som 
enten anbringes i Beroring med Luften 
udenfor Næringssubstratet (Pyrogallol; 
levende Bakteriekulturer) eller sættes 
til selve Substratet (Cystein; friske Or
ganstykker); 3) Fjernelse af Ilten ved 
Fortrængning med en indifferent Luft
art (H2 el. N2); 4) Udpumpning af Luf
ten over Kulturen. 

Anaerobe ( = obligat a.) Bakterier: 
B., der kun vokser ved lavere Titspæn
dinger end den atmosfæriske. Fakulta
tivt a. B. : se under aerobe B. 

Anaesthesia (gr. anaislhesia): Føles
løshed; mere specielt Ophævelse af Be
røringsfolelsen; sml. Analgesia. A. do
lorosa: Optræden af (centralt betin
gede) Smerter, der projiceres ud i Le
gemsafsnit, hvor den perifere Sensibilitet 
er gaaet tabt. A. sexualis, se Frigiditet. 

Anafylaksi (gr. ana [=a- (an-) priv.] 
+ gr. {ylaxis Beskyttelse): Overfølsom
hed. Aktiv A.: forøget Modtagelighed 
for et bestemt Antigen, fremkaldt ved 
Injektion af dette Antigen ( artsfremmed 
Serum, Mælk, Organekstrakter etc.). 
Medens den første Injektion, der kan 
være ganske ringe, ingen Symptomer 
fremkalder, opstaar der ved en Injek
tion ca. 10 Dage efter eller endnu senere 
heftige Tilfælde: Tp.fald eller Tp.stig
ning, Opkastning, Krampe, ofte Død 
(det anafylaktiske Chok). Passiv A.: 
forøget Modtagelighed for et bestemt 
Antigen, fremkaldt ved Indsprøjtning 
af Blod fra et med vedkommende Anti
gen aktivt anafylaktiseret Dyr. Den 
anafylaktiske Tilstand indtræder her 
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straks eller i Løbet af 1. Døgn. Naturlig 
eller medfødt A.: som saadan kan 
man maaske opfatte Idiosynkrasi mod 
visse bestemte Stoffer. 

Anafylaktogen (Anafylaksi [s. d.] + 
gr. gennaein frembringe): anafylaksi
frembringende Antigen, det Æggehvide
stof, man benytter til Fremkaldelse af 
den anafylaktiske Tilstand. Syn.: Sensi
bilogen. 

Anafylatoksin (Anafylaksi [s. d.] + 
Toksiner [s. d.]): et giftigt Stof, som 
skulde opstaa, naar Anafylaktogenet 
ved den anden Indsprøjtning træffer 
sammen med det anafylaktiske Immun
stof eller Antistof (Sensibilisinet), som 
er dannet efter den første Indsprøjtning. 
Det er dog tvivlsomt, om det anafylak
tiske Chok skyldes et særligt Giftstof. 
Den almindelige Opfattelse nu til Dags 
gaar ud paa, at det drejer sig om Pro
cesser af mere fysisk Karakter (Præci
pitation o. a.), som særlig rammer 
KarendoteJet og den glatte Musku
latur. 

Anakrot (gr. ana opad + gr. krotos 
Slag): Tak eller lille Bølge, som kan 
findes paa den opadstigende Del af en 
Pulskurve. A. Puls: en bestemt Tegning 
i, eller Form af en Pulskurve, som kan 
ses f. Eks. ved Febersygdomme. En 
~ikrot (gr. dikrotos som slaar to Gange) 
Pulskurve bestaar af en stor og en 
lille Tak, som følger regelmæssigt efter 
hinanden, og som hver har begge Ben 
paa samme horisontale Niveau. Hvis 
den store Tak begynder sin Stigning, 
inden den lille er naaet ned til det fælles 
Niveau, vil den til en vis Grad komme 
til at ligge paa Pulskurvens opadsti
gende Del og kaldes derfor anakrot. 

Anakusis (gr. a- priv. + gr. akousis 
Hørelse): Mangel paa Hørelse. 

Analgesi (gr. a- priv. + gr. algesis 
Smerte): Smertefrihed; anvendes hyp
pigt om en Tilstand, hvor Smertefølelsen 
er ophævet uden at Muskelbevægelser 
(vilkaarlige som uvilkaarlige) er svund
ne, og hvor Bevidstheden kan være mere 
eller mindre bevaret; sml. Anæstesi, 
universel, hvor foruden Smertefølelsen 
ogsaa Bevidstheden og Muskelbevægel
ser er ophævede. 

Analgetika (gr. a- priv. + gr. algos 
Smerte): smertestillende Midler. 

Analgia (gr. a- priv. + gr. algos 
Smerte): Smertefrihed. 

Analrefleks (lat. anus Aabningen 
paa Endetarmen + lat. reflexus Bøj
ning): reflektorisk Kontraktion af Ende
tarmens Ringmuskel, der udløses ved 
Berøring o. l. 

Anamnese (gr. anamnesis Erindring): 
den Del af en Sygehistorie, som skyldes 
Oplysninger fra Patienten selv eller hans 
Omgivelser om tidligere eller nuværende 
Lidelse, bl. a. ogsaa Patientens subjek
tive Symptomer. 

Anamnestisk (gr. anamnestikos hø
rende til Erindringen): hvad der ved
rører Anamnesen. 

Anandride (gr. anandros umandig): 
Individ med mangelfuldt udviklede 
mandlige Kønskarakterer. 

Ananafylaksi (gr. a- [an-] priv. + 
Anafylaksi [s. d.]): Antianafylaksi. 

Anan(g)kasmus (gr.anangkeTvang): 
Tvangsforestilling; sml. Obsessio, Men
tismus. 

Anaphalantiasis (gr., Skaldethed 
paa For hovedet): Mangel af Haar, sær
ligt i Øjenbrynene. 

Anaphase (gr. anafainein lægge for 
Dagen [fas is TilsyneladeJse]): = Karyo
kinese. 

Anaphrodisia (gr. fa- priv. + Afro
dite Kærlighedens Gudinde]): nedsat el. 
manglende Kønsdrift. Syn. Anæsthesia 
sexualis, Frigiditet. 

Anaplasma (gr.; det omdannede; 
Dannelse): Ejendommelige eencellede 
dyriske Mikroorganismer, som findes i 
de røde Blodlegemer ved en Sygdom 
(Anaplasmose) hos Kvæget forskellige 
Steder, bl. a. Sydafrika. Overføres ved 
blodsugende Mider (Flaat). 

Anapiasmose (gr. anaplasma det 
omdannede; Dannelse): Kvægmalaria, 
perniciøs Anæmi hos Kvæg; en specifik 
febril Kvægsygdom med svær Anæmi, 
ingen Hæmoglobin i Urinen. I Periferien 
af de røde Blodlegemer ses Chromatin
legemer, Anaplasma marginale; en Va
rietet A. centrale ses i Centrum af de 
r. Bl. Lidelsen overføres ved Insekter, 
Boophilus decol. og Rhipicephalus si
mus. Sygdommen ses kun i Troperne. 
Letalitet 50-80 %. · 

Anaplasti(k) (gr. anaplassein forme): 
Tilheling af afhuggede Legemsdele 
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(Fingre, Tæer) paa deres gamle Plads; 
ogsaa benyttet = Transplantation. 

Anarthria (gr. anarthros uartikule
ret): Forstyrrelse af U d talen, der er 
karakteriseret ved manglende Evne til 
at forme, betone og sammenføje Bog
staver og Ord paa normal Maade. Skyl
des en Læsion af de bulbære Kerner el. 
deres tilførende Nervebaner. - Lettere 
Grader betegnes som Dysarthri; sml. 
Alalia, Aphasia. 

Anasarka (gr. ana sarkaigennem el. 
i Kødet): Udsivning af Vædske fra Blod
karrene til Vævene (navnlig det subcu
tane Væv) i hele eller Størstedelen af 
Legemet, i Modsætning til Ødemer eller 
Hydrops, hvor Udsivningen kun har 
fundet Sted i enkelte Dele af Legemet. 

Anaspadia = Epispadi. 
Anastomosis (gr., Oplukning, Aab

ning): aaben Forbindelse mellem Hul
organer (Kar, Tarme el. lign.), men og
saa benyttet om Forbindelse mellem 
Nerver (se Gastroenteroanastomose). 

Anastomoseknap, se Murphy's 
Knap. 

Anatoksin (gr. a- [an-] priv. + Toksi
ner [s. d.]) (Formoltoksoid, Formal
toksin): Toksin (Difteri-, Tetanus- o. a.), 
som ved Behandling med Formol er saa
ledes omdannet, at Giftvirkningen er 
ophævet, men den immuniserende og 
antitoksinbindende Virkning bevaret. 
Anvendes til profylaktisk Vakcination, 
særlig mod Difteri. Injektionerne gives 
subkutant og kan suppleres med en 
senere Inddrypning i Næsen. De grund
læggerroe Arbejder over Stoffets Frem
stilling, Egenskåber og Anvendelse skyl
des Ramon (R., G., 1886-, Frankrig); 
koneentreret A. er fremstillet af Schmidt 
(S., Sven, 1896-, Danmark) o. a. 

Anchilops (gr.): gammel Betegnelse 
for en Svulst mellem Canthus int. og 
Næsen, spec. Taarevejsabsces. 

Andstrodon (gr. ankistron Fiskekrog 
+ gr. odous [odont-] Tand): en til Vipe
ridae hørende Slægt af Giftslanger (s. d.). 
A. Halys, Halys-Slangen i sydlige Si
birien og sydøstl. Rusland. A. pisci
vorus (Mokassinslangen) i Nordamerika. 

Ancylostoma ( -um) duodenale (gr. 
anky{os kroget + gr. stoma Mund): en 
ca. 1 cm lang Rundorm, som hos Menne
sket snylter i mellemste og nederste Del 

af Tyndtarmen (sjældent i Duodenum); 
den forekommer særlig hos Tunnel- og 
Minearbejdere; Sygdommens Hoved
symptom er Anæmi. 

Anden-Afledning, se Afledning. 
Androgenese (gr. aner [andr-] Mand 

+ gr. genesis Oprindelse): hypotetisk 
Dannelse af Sædceller af kunstig Næ
ringssubstrat. 

Androgynia (gr. androgynos Mand
Kvinde, Hermafrodit [aner Mand, gyne 
Kvinde]): kvindeligt Habitus hos Mænd, 
event. Pseudohermaphroditismus ma
sculinus. Som Regel forbundet med 
homoseksuel Retning af Kønsdriften. 

Andrologia (gr. aner [andr-] Mand 
+ gr. logos Ord, Lære): Læren om Mænd, 
spec. om deres Sygdomme (sml. Gynæ
kologi). 

Andromania (gr.)= Nymphomania. 
Androphonomania (gr. androfonos 

Morder + gr. mania Raseri, Vanvid): 
Sindssygdom med morderiske Tilbøje
ligheder (sml. amok). 

Anebortfald: Formindskelsen af For
fædrenes Antal ved Indgifte. 

Anels (A., Domenique, fransk Kirurg 
og Øjenlæge, 1679-1730) Arterieliga
tur ved Aneurysmer: Ligatur saa tæt 
som muligt centralt for Ancurysmet. 
A.'s Sonde og Sprøjte til Taaregangene. 

Anemie des mineurs (fr.): Ankylo
stomiasis. 

Anernorneter (gr. anemos Vind + 
gr. metron Maal): Apparat til at maale 
den kunstige Ventilation i et Rum. 

Anencephalus (gr. a- priv. + gr. 
enkefalos Hjærne): Misdannelse med del
vis el. fuldstændig Mangel paa Hjærne. 

Anepia (gr. a- priv. + gr. epos Ord) 
= Aphasia. 

Anepithymia (gr. a- priv. + gr. epi
thymia Begær, Lyst): Ulyst, Appetit
mangel. 

Anergasia (gr. a- priv. + gr. ergasia 
Arbejde, Virksomhed): ophævet Aktivi
tet. 

Anergi(-a)(gr.a- [an-]priv. +gr. 
energeia Virksomhed [ergon Værk]): 
Mangel paa Evne til at reagere overfor 
Antigener. Eks.: Personer, som ellers 
giver kutan Tuberkulinreaktion, kan 
miste Evnen til at reagere under For
løbet af visse Infektionssygdomme (Mæs
linger, Influenza). 
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Anerosia (gr. a- priv. + gr. eros Kær
lighed, Attraa): manglende Kønsdrift. 

Anerythropoiesis (gr. a- priv. + gr. 
erythros rød + gr. paiesis Dannelse): 
mangelfuld eller ophævet Dannelse af 
røde Blodlegemer. 

Anerythropsia (gr. a- priv. + gr. 
erylhros rød + gr. opsis Syn): = Rød
blindhed. Se Farveblindhed. 

Anetodermia erythematosa (gr. 
anetos slap + gr. derma Hud) = Atro
phia maculosa cutis. 

Aneurysma (gr.): cirkumskript Ud
videlse af en Arterie betinget ved For
andring af Væggen; se ogsaa Arteri
ektasi. A. aortasis: A. paa aorta thora
calis, oftest paa luisk Basis; sjældnere 
er Aneurysmer af Aorta abdominalis 
paa arteriosklerotisk Basis. A. cordis: 
Ektasi af Hjærtevæggen, som Regel et 
Parti af venstre Ventrikel, ved alvorlige 
Beskadigelser af Myocardiet, se Infarc
tus cordis. A. dissecans: A. med Ruptur 
af Tunica in t.; Blodet baner sig Vej mel
lem Tunica int. og med. eller mellem 
media og externa. A. miliaris: disse
kerende mikroskopisk smaa A. paa ar
terioslderotisk Basis, især paa Hjærne
kar og ofte Aarsag til Hjærneblødning. 
A. per arrosionem: opstaar i Saar
huler ved Mavesaar, i tuberkuløse Ka
verner o. s. v., og kan ved Ruptur give 
voldsomme arterielle Blødninger: Hæ
moptyse, Hæmatemese. A. spurium: 
Blod træder ud gennem den syge Ar
terievæg og danner en Ansamling, som 
begrænses af omgivende Cellevæv. A. 
verum: Udvidelsen dannes af selve 
Arterievæggen. 

Angialgia (gr. angeion Kar + gr. al
gos Smerte): Smerter, som udgaar fra 
Blodkarrene eller skyldes anormal Funk
tion af disse. -asthenia (gr. astheneia 
Kraftesløshed): Svækkelse af Blodkar
rene eller manglende Evne til at fungere 
med Dilatation eller Kontraktion. -ek
tasi (gr. ektasis Udvidelse): Karudvid
ning. 

Angina (lat., Snæverhed, Halsbetæn
delse): Halsbetændelse, akut Betændelse 
af Mandlerne. A. abscedens: A. med 
Bylddannelse i Mandlen eller dens Om
givelser ( = Abscessus peritonsillaris). 
A. agranulocytotica: Blodsygdom yt
rende sig ved manglende Dannelse af de 

Klinisk Ordbog. 

kornede hvide Blodlegemer, i Reglen 
ledsaget af Betændelsesforandringer i 
Mandlerne. A. apostematosa = A. ab
scedens. A. catarrhalis: let A. uden 
Belægninger. A. diphtherica = Svælg
difteri. A. Epiglottidea: Akut Betæn
delse af Strubelaaget. A. erythema
tosa: simpel akut Svælgkatarr. A. ex
sudativa = A. pseudomembranacea, 
s. d. A. follicularis: Mandelbetændelse 
m. Udgangspunkt i selve Mandelvævet. 
A. fusospirillaris = A. Vincentii, s. d. 
A. lacunaris: Betændelse m. Udgangs
punkt i Mandellakunerne. A. laryngis 
= Laryngitis acuta, s. d. A. leptothri
cia = Keratosis pharyngis, s. d. A. 
Ludovici: akut, brædthaard Binde
vævsbetændelse af Mundbunden. A. 
membrano-ulcerosa = A. pseudo
membranacea, s. d. A. monocytotica: 
Blodsygdom, ytrende sig ved Forøgelse 
af Mængden af store, enkærnede hvide 
Blodlegemer (Monocyter), i Reglen led
saget af Betændelsesforandringer i 
Mandlerne. A. necroticans = A. Vin
centii, s. d. A. parotidea: Parotitis epi
demica. A. phlegmonosa: Mandel
betændelse ledsaget af Bindevævsbetæn
delse i Mandlernes Omgivelser. A. Plau
tii = A. Vincentii, s. d. A. pseudo
membranacea: A. med membranlig
nende, sammenhængende Belæg:t;~.inger 
paa Mandlerne, hyppigst Difteri. A. ul
cero-membranacea =A.Vincentii, s.d. 
A. Vincentii: godartet, ulcerøs Mandel
betændelse, kendetegnet ved Tilstede
værelsen af 2 1 Symbiose levende Mikro
organismer, en tenformet Bacil (Bac. 
fusiformis) og en slangebugtet Protozo 
(en Spirokæte) i det kraterformede, dybe 
med Membraner belagte Saar i Mandlen. 

Angina (lat., Snæverhed, Halsbetæn
delse) abdominalis: 1) anfaldsvis op
trædende, heftige, sammensnørende 
Smerter i Abdomen med forskellig Ud
straaling, som menes at skyldes Lidelser 
i Abdominalarterierne. 2) Form for An
gina pectoris, hvor Smerterne begynder 
i, eller væsentlig straaler ned i Abdomen, 
men ogsaa findes i Præcordiet. A. pec
toris: Sygdom, karakteriseret ved an
faldsvis optrædende, stærke Smerter i 
Brystet, nærmest lokaliseret til Hjærte
egnen, straalende ud i Arm, Ryg eller 
op i Halsen, ofte ledsaget af Svækkelse, 
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Bleghed, rpanglende Evne til at røre sig, 
stærk Angst. Findes oftest hos Mænd 
af den intellektuelle Klasse. Kan frem
kaldes af muskulært Arbejde, Kulde, 
psykisk Insult o. m. a. Aarsagen er Sam
mentrækning eller Forsnævring af Blod
karrene i Hjærtemuskulaturen og svig
tende Blodgennemstrømning. Syn. Ste
nocardi. A. pectoris spuria sive ner
vosa, s. pseudo A., s. funktionel A. p., 
s. toksisk A.: mild Form for Angina 
pectoris med Smerter i Hjærteregionen, 
Hjærtebanken, Angst, Uro, ofte ledsaget 
af blaalige, klamme, kolde Hænder, 
Fødder og Crura. Optræder hyppigt hos 
nervøse Personer. Kan fremkaldes af 
Kulde, Tobak, Kaffe, Te, Bevægelse el. 
Forstyrrelser i Fordøjelseskanalen. Skyl
des ikke organiske Forandringer i Hjær
tet, men muligvis Karkontraktioner i 
Brystmuskler og Ekstremiteter. 

Angiitis (gr. angeion Kar): Betæn
delse i et Blodkar (Arteriitis, Endangi
itis, Phlebitis) eller i Lymfekar (Lym
fangitis). Consecutiv A.: Betændelse i 
Blodkar, opstaaet ved, at Betændelse i 
det omgivende Væv, har grebet over 
paa Blodkarret. 

Angine sousmaxillaire infectieuse 
(fr.) = A. Ludovici. 

Angio- blast (gr. angeion Kar + gr. 
blasto Kim): 1) embryonal, kardan
nende Celle. 2) mesenchyonal Celle med 
embryonale Potenser, som ved Prolifera
tion kan danne Kar. -blastisk Sar
kom: S., som især bestaar af Celler med 
angioplastiske Potenser. -blastom: 
svulstagtig Ophobning af Angioblaster 
(se Hæmangioblastom). -cholitis (gr. 
chole Galde): Betændelse i Galdegange. 
-gliomatosis (gr. glia Lim) = v. Hip
pels Sygdom. -graph (gr. grafein be
skrive): Instrument til Optegnelse af 
Pulskurve. -fibroma (lat. fibra Fiber): 
Svulst bestaaende af Bindevæv med 
stærk Karudvikling. -keratoma (gr. 
keras [kerat-] Horn) (Mibelli): smaa, hyp
pigst grupperede, livligt røde, angioma
tøse Pletter, der senere kan blive verru
køse, og som oftest ses hos skrofuløse 
Individer; den hyppigste Lokalisation 
er Haandryggene og Fingrene. -Iith (gr. 
lithos Sten): Phlebolith, forkalket 
Thrombemasse, hyppigst i udvidede 
Vener (Varicer). -logi (gr. logos Lære): 

Læren om Kar. -ma: Karsvulst. 
Haem-a. af Blodkar, Lymph-a. af Lym
fekar. A. pigmentosum et atrophi
cum = Xeroderma pigmentosum. -ma
lacia (gr. malakia Blødhed): Ødelæg
gelse i Karvæg i Reglen ved Betændelse. 
-neurosis (gr. neuron Nerve): Neurose, 
der viser sig ved sygelige Forandringer 
i Karrenes Tonus enten som Karspasme 
eller som Karparalyse. Syn. Vasomo
torisk Neurose. -pathia (gr. pathos 
Lidelse): Karlidelse i Almindelighed. 
-pathia labyrinthica: Lidelse af det 
indre Øre paa vasomotorisk Basis, 
se ogsaa Meniere's Sygdom. -pathia 
retinae traumatica Purtscher (P., 
Otmar, 1852-1927, Østrig): i Tilslut
ning til svære Hjærnelæsioner el. Tho
raxkompressioner opstaaende hvide Par
tier i Nethinden, særlig omkring Papillen 
og langs de store Vener. -raphia (gr. rha
fe Syning, Søm): Sutur af Kar. -rhexis 
(gr. rhexis Brud): Bristen af Karvæg. 
-sarkoma (gr. sarkoma Svulst [sarx 
(sar k-) Kød]): Sarkom udgaaende fra 
Kar, betegner tillige et stærkt karhol
digt Sarkom. -sclerosis (gr. skieros 
haard): Fortykkelse af Karvæg, om
fatter Arteriosclerosis og Venosclero
sis. -sialitis (gr. siaion Spyt): Betæn
delse i UdførseJskanalen fra en Spyt
kirtel. -tripsia (gr. tripsis Gniden): 
Knusning af Kar (ved særlige Instru
menter: Angiotriber) for at fremkalde 
Blodstandsning. 

Angioneurotisk Akustikuslam
melse (gr. angeion Kar + gr. neuron 
Sene, Nerve) = Morbus Menieri (s. d. 
paa vasomotorisk Basis. A. Oktavus
krise = Mb. Menieri (s. d.) paa Basis 
af vasomotoriske Forstyrrelser i Nervus 
VIII. 

Angioid streaks (eng.) (Knapp): 
karlignende, graalige, brune eller røde 
Striber i Øjenbaggrunden, særlig om
kring Papillen, og med lange grenede 
Udløbere. Senere kommer der subreti
nale Ekssudationer i Macularegionen, 
ofte forb. med Hæmorragier, og stærk 
Nedsættelse af det centrale Syn. -
Sjælden Lidelse, er ofte forbundet med 
Pseudoxanthoma elasticum i Huden 
(E. Gronblad). Er næsten altid dobbelt
sidig. 

Angiostrongylus vasorum (gr. an-
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geion Kar, Blodkar + gr. strongylos 
rund): en 1,5-2 cm lang tynd rød Orm, 
der snylter i Hjærte og Lungearterie 
bos Hund. 

Angioma (gr. angeion Kar): God
artet Karsvulst i indre Organer, under
tiden som A. cavernum, eller i Huden, 
hvor A. som Regel præsenterer sig som 
en flad, let fremhvælvet rød eller laa
rød Svulst, A. arteriale racem , 
A. fissurale'! Nævus vasculorus; ofte 
multiple, se Hæmangioma. 

Angiomatosis (Angioma, s. d.): mul
tipel Optræden af Angiomer. A. here
ditaria = Oslers disease. 

Angitis (gr. angeion Kar): Betæn
delse i Kar. 

Angophrasia (lat. angere ængste + 
gr. frasis Tale): af Ængstelse betinget 
Taleforstyrrelse, hvor Ord og Sætninger 
hakkes i Stykker ved indskudte Lyde; 
kan efterhaanden fæstnes vanemæssigt. 

Angor (lat.): 1) ro, Ængstelse (An
gor animi), saaledes A. mortis, Følelse 
af Dødsangst særlig hos Hjærtepatien
ter, 2) = Angina, besværligt Aande
dræt, se A. pectoris. 

Angst, Ængstelse: Angor. 
Angstfornemmelse i høje Taarne 

o. l.: Akrofobi. 
Angst-neurose, -psychose: Neu

rose og . Psykose med dominerende 
Angstforestillinger. Sml. Fobier. 

Anguilluliasis (lat. anguilla Aal): 
Infektion med Rundorme, særlig Stron
gyloides stercoralis. 

Anguloscapulære Symptom (lat. 
angulus Vinkel + lat. scapulae Skulder
blad): ved ensidige Lungelidelser, In
filtration, Adhærancer, Kompression 
o. l. vil den Side af Brystkassen, i hvil
ken Lidelsen sidder, bevæge sig mindre 
under Respirationen. Dette skal særligt 
tydeligt kunne ses ved at lade Pt. sidde 
foroverbojet og ved at betragte Angulus 
medealis scapulae; den bevæger sig 
mindre paa den syge Side. 

Angulærlinien (lat. angulus Vinkel) 
(lig Skapulærlinien): en L., som tænkes 
trukket vertikalt paa Toraks Bagflade 
gennem angulus scapulae. 

Angustatio (lat. angusfare ind
snævre): Forsnævring. Angustia aortæ 
congenita (Virchow) (lat. angustia 
snæver Plads): medfødt Forsnævring 

af Aorta, beskrevet hos unge med 
Chlorose. 

Anhedonia (gr. a- priv. + gr. hedone 
Lyst): manglende Lystfølelse, særlig i 
seksuel Henseende. 

An(h)idrosis (gr. a- priv. + gr. 
hidros is Sveden): manglende Svedsekre
tion. Det kan gælde hele Legemet el. 
en Del af det; kan ses ved visse kro
niske Sygdomme, navnlig Nervesyg
domme. 

Anhydromyelia (gr. a- priv. + gr. 
hydor Vand + gr. myelos Marv): Væd
skemangel i Spinalkanalen. 

Aniridia (gr. a- priv. +gr. iris [irid-) 
Regnbue; Iris): medfødt Mangel af 
Iris ; i Reglen klinisk set totalf mang
lende, anatomisk rudimentær. 

Anischuria (gr. a- priv. + gr. ischein 
holde tilbage + gr. ouron Urin) = In
continentia urinæ, s. d. 

Aniseikonia (gr. anisos ulige, uens 
+ gr. eikon Billede): Forstyrrelse i det 
stereoskopiske Samsyn af Øjnene, be
roende paa at Billeddannelsen i de to 
Øjne ikke er ganske eens. 

Aniso-cytosis (gr. anisosulige + gr. 
kytos Hulrum): forskellig Størrelse af 
Celler; anvendes om de røde Blodlege
mer som Betegnelse for en abnorm Va
riation i deres Størrelse; der forekommer 
meget smaa eller store Celler, hvis Stør
relse ligger udenfor de normale Varia
tioner ( < 5 f-t, > 9,5 f-t). -donti (gr. 
odous [odont-) Tand): Tændernes Form 
er forskellig efter det Arbejde, som de 
forskellige Tænder har at udføre. -koria 
(gr. kore Pupil): forskellig Størrelse af 
de to Pupiller. -leukocytose (gr. leukos 
hvid + gr. kytos Hulrum): abnorme 
Variationer i de hvide Blodlegemers 
Størrelse. -metropi (gr. metron Maal + 
ops [op-] Øje): forskellig optisk Byg
ning af de to Øjne. 

Anisuria (gr. anisosulige + gr. ouron 
rin): Svingning i Døgnurinens Mængde. 
Ankelklonus = Fodklonus. 
Ankylo-blepharon (gr. ankylos krum 

+ gr. blefaron Øjelaag): partiel eller to
tal Sammenvoksning af Randene paa 
øvre og nedre Øjelaag. Sjældent med
født, hyppigst sammen med Symble
pharon som Følge af Forbrænding el. 
lign. -chilia (gr. cheilos Læbe): Sammen
vok ning af Læberne. -glossum (gr. 

3* 
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glossa Tunge): Sammenvoksning mellem 
Tungen og Mundhulens Bund eller med 
Gingiva. -sis: egentlig Vinkel-(stilling), 
men nu udelukkende benyttet om den 
i Reglen dermed forbundne sygelige 
Stivhed i Led som Følge af Kapsel
skrumpning, fibrøs eller ossøs Sammen
voksning. 

Ankylostomiasis: Sygdom frem
kaldt af Ancylostoma duodenale (s. d.). 

Ankylotia (gr. ankylos krum+ gr. ous 
[ol- ] Øre): Forsnævring af ydre Øregang. 

Ankylotisk (gr. ankylos krum): stift 
(i krum Stilling). A. Bækken: B., der 
er forsnævret paa Grund af ensidig eller 
dobbeltsidig Ankylose i Articulatio sa
croiliaca og samtidig medfødt Defekt 
af Ala ossis sacri (cfr. Naegeles B., Ro
berts B.). 

Annexitis ( = Adnexitis) (Adnexa 
[s. d.]): Betændelse i Adnexa, d. e. de 
ved Siden af Uterus liggende tilknyt
tede kvindelige Genitalia (Tuba, Ova
rium, Biovarium). 

Annulus arthriticus (lat. an[n]ulus 
Ring): Dilatation af Venae ciliares an t. 
ved Glaukom. Ældre Betegnelse, hid
rørende fra Glaukomets Hyppighed ved 
Arthritis urica. 

Anochlesia (gr. a- priv. +gr. ochlesis 
Foruroligelse = Analgesia. 

Anodyna (gr. a- priv. + gr. odyne 
Smerte): smertestillende Midler (Gl. 
Udtryk). 

Anoesia (gr., Tankeløshed, Ufor
stand): Idioti, resp. Imbecillitet. 

Anoia (gr.): syn. Anoesia. 
Anomal Trichromasi (Konig) (gr. 

anomalos uregelmæssig; gr. fri- tre + 
gr. chroma Farve): Afvigelse fra den 
normale Farveopfattelse, som viser sig 
ved, at der ved Blanding af rødt og 
grønt Lys for at fremkalde en bestemt 
gul Farve bruges mere rødt Lys (Prot
anomali) eller mere grønt Lys (Deuter
anomali) end normalt. Se Rayleigh
Ligningen. 

Anomaloskop (Nagel) (gr. anomalos 
uregelmæssig + gr. skopeein se, under
søge): Apparat til Prøve for Farve
blindhed, hvorved man prøver Perso
nens Rayleigh-Ligning (s. d.), hvor alt
saa et med homogent Gult belyst Felt 
sammenlignes med et som belyses af 
en Blanding af Rødt og Grønt. 

Anomia (gr. a- priv. + gr. onoma 
Navn): optisk Afasi; Tab af Evnen til 
at benævne iagttagne Genstande. Sml. 
Agnosia, Alexia. 

Anomphalus (gr. a- priv. + gr. om
falos Navle): uden Navle. 

Anonychosis (Anonychi) (gr. a
priv. + gr. onyx [ onych-] Negl): (nedsat 
eller) manglende Negledannelse. 

Anopheles (gr. anofeles unyttig, 
skadelig): Myggeslægt. Flere forskellige 
Arter, særlig A. macuJipennis, er Mel
lemværter for Malariaparasiter. 

Anoplocephala (gr. anoplos ubevæb
net + gr. kefale Hovede): Bændelorme 
i Hestens Tarmkanal. 3 Arter, af hvilke 
A. magna er den største (9-80 cm 
lang); temmelig sjældne her i Landet. 

Anoplocephalidae (gr. anoplos ube
væbnet + gr. kefale Hovede): Familie 
af Bændelorme, der næsten alle lever i 
Tarmen hos Planteædere; Udviklingen 
ganske ubekendt. Herunder bl. a. Slæg
terne Anoplocephala og Moniezia (s. d.). 

Anophthalmia (gr. a- priv. + gr. 
oflhalmos Øje): manglende Bulbus ener 
rudimentær Udvikling af denne. 

Anopsia (gr. a- priv. + gr. opsis 
Syn): manglende Funktion af Retina 
uden Sygdom i denne (se Amblyo
pia). 

Anorchia, Anorchidia (gr. anorchos 
uden Testikel [orchis]): rudimentær Ud
vikling eller fuldstændig Mangel paa 
Testes. 

Anorexia (gr.): Appetitmangel; ses i 
Alm. ved Sygdomme i Fordøjelseskana
len og Feber. A. nervosa: som selvstæn
dig Sygdom oftest hos unge Piger. Aar
sager dels funktionelle, dels organiske 
Sygdomme i Fordøjelsesorganerne, dels 
rent psykiske. Afmagringen kan naa 
betydelige Grader. 

Anosmia (gr. a- priv. + gr. osme 
Lugt): Mangel paa Lugtesans. 

Anosognosia (Babinski) (gr. a- priv. 
+ gr. nosos Sygdom + gr. gnosis Er
kendelse): psykisk Forstyrrelse, ved 
hvilken Pt. ikke kan opfatte sine Sym
ptomer (f. Eks. Lammelser). 

Anostosis (gr. anosteos uden Knogle 
[ osteon]): Knogleatrofi. 

Anotia (gr. a- priv. + gr. ous [ot- ], 
Øre): Mangel paa Øren. 

Anovaria (gr. a- priv. + Ovarium 
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[lat. ovum Æg]): medfødt Mangel af 
Ovarier (Æggestokke). 

Ansigtsstilling: Fosterstilling, hvor 
Fosterets Ansigt er forliggende. 

Antafrodisiaka (gr. anti imod + gr. 
afrodisiakas hørende til Elskov [Afro
dite]): Midler, der kan nedstemme eller 
ophæve en sygeligt forøget Kønsdrift. 

Antagonisme (gr. anli imod + gr. 
agonisma Kamp): modsat Virkning; to 
Stoffer virker antagonistisk, naar de 
i Organismen virker i modsat Retning; 
herved kan de gensidigt ophæve hin
andens Virkning; i andre Tilfælde er 
Antagonismen ikke gensidig (mutuel), 
idet kun det ene Stof ophæver Virk
ningen af det andet Stof. 

Antecedentia (lat. [antecedere gaa 
forud]): tidligere Begivenheder. 

Antefixatio uteri (lat. ante foran + 
lat. {igere [fixum] fæste): operativ Fiksa
tion til forreste Bugvæg af den retroflek
terede (-verterede) Uterus ( = Ventri
fixatio uteri). 

Anteflexio uteri (lat. anle foran + 
lat. {lectere [flexum] bøje): Bøjning fortil 
af Corpus uteri i Forhold til Collum; kun 
pathologisk ved stærkere Bøjningsgra
der end den fysiologisk normale. 

Antepositio (lat. antepanere [ anie
posilum] sætte foran): fortil Lejring. 
A. uteri: Forskydning af hele Uterus 
fortil, f. Eks. ved Tryk af en Svulst eller 
fæcesfyldt Rectum bagfra eller ved 
Træk forfra. 

Anterograd Amnesi (lat. anle, an
terior foran + lat. grad i gaa): se Am
nesia. 

Anteversio uteri (lat. antevertere 
vende foran): Drejning af hele Uterus 
fortil uden Forandring af Formen eller 
Vinklen mellem Corpus og Cervix. 

Anthelmintika (gr. anli imod + gr. 
helmins [helminlh-] Orm): Midler til at 
fremskynde Afgangen af Parasitter 
(•>Indvoldsorme«) fra Tarmkanalen. 

Anthrakosis (gr. anthrax [ anthrak-] 
Kul): Ophobning af Kulstøv i Organer. 
A. pulmonuro i Lunger, A. lympho
gland. i Glandler. 

Anthrax (gr., Kul; Brandbyld), Milt
brand: en oftest akut, højfebril Infek
tionssygdom hos Mennesker og Dyr, 
fremkaldt af Bac. anthracis. Vigtigste 
Lokalisationer: Hud-Miltbrand (Milt-

brandkarbunkel, Pustula maligna), Lun
ge-M., Tarm-M., Almeninfektion (M.
Sepsis). Lunge-M. kaldes ogsaa Klu
desorterersygdom (Hadernkrankheit, 
Woolsorters' disease). Ordet A. anven
des ogsaa om Karbunkler, fremkaldt 
af andre Mikrober end Miltbrandbacil
len, f. Eks. Stafylokokker. 

Antiaditis (gr. anlias [antiad-1 Man
del) = Tonsillitis: Betændelse af Mand
lerne. 

Antianafylaksi (gr. anti imod + 
Anafylaksi [s. d.]): Tilstand af Ufølsom
hed overfor Anafylaktogenet, der ind
træder, hvis Dyret overlever det anafy
laktiske Chok; kan ogsaa fremkaldes 
ved meget smaa Indsprøjtninger af An
tigenet, der er utilstrækkelige til at 
fremkalde Chok. 

Antibakterielle Sera (gr. anti imod 
+ Bakterier [s. d.]): S., indeholdende 
Antistoffer mod Bakterier (Ambocep
torer, Agglutininer, Bakteriotropiner). 

Antidifteriserum (gr. anli imod) 
(Behring [B., Emil, 1854-1917, Tysk
land]): Serum, indeholdende Antitoksin 
mod Difterigiften. Fremstilles ved In
jektion af Difteritoksin (el. Anatoksin) 
paa Heste eller andre Dyrearter (Okse, 
Faar). Anvendes terapeutisk, sjældnere 
profylaktisk. 

Antidot, se Antidotum. 
Antidotum (lat., af gr. anlidoton 

Middel mod): Modgift. 
Anddysenteriserum (gr. anti imod): 

Serum indeholdende Antistoffer mod 
Dysenteribaciller. 

Antiendotoksin (gr. anti imod): An
tistof mod Bakteriers Endotoksin. 

Antienzymer, Antifermenter (gr. anli 
imod + gr. en i + gr. zyme Surdejg, lat. 
fermentam Surdej g): l) specifike Anti
stoffer, der fremstilles ved Immunisering 
med de tilsvarende Enzymer, der har 
antigen Karakter. Sekundært har disse 
A. en mere eller niindre hæmmende 
Evne over for Enzymerne. 2) Visse i 
Blod og V æv naturligt forekommende 
Stoffer, der har enzymhæmmende Evne. 

Antiflogistika (gr. anti imod + gr. 
flogizein brænde): betændelseshæmmen
de Midler. 

Anilierment = Antienzym, se dette. 
Antiformin: Alkali-Hypokloritopløs

ning, som opløser de fleste organiske 
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Stoffer uden at beskadige Tuberkel
bacillen. Har, navnlig tidligere, været 
meget anvendt til Koncentrering af 
Tuberkelbaciller, idet man først behand
ler med A. og derefter centrifugerer 
Tuberkelbacillerne ned. 

Antigen (Anti[stof] + gr. gennaein 
frembringe): Fællesnavn for de Stoffer, 
der ved Injektion paa en Organisme for
aarsager Dannelse af et specifikt Anti
stof. Saadanne er: 1) Celler (Bakterier, 
Blodlegemer, Vævsceller etc.), 2) højt 
molekylære, kemiske Stoffer af ukendt 
Sammensætning (Toksiner, Slangegift, 
Enzymer, forskellige Æggehvidestoffer 
fra Dyr og Planter). Lavt molekylære, 
kemiske Forbindelser kan kun fremkalde 
Antistoffer i Forbindelse med Ægge
hvidestoffer o. l. 

Antihæmolysiner (gr. anti imod): 
Antistoffer mod Hæmolysiner. 

Antiinfektiøs (gr. anti imod + lat. 
inficere smitte): hvad der modvirker en 
Infektion. 

Antikatalase (gr. anti imod + Kata
luse [gr. katalys is Opløsning]): Antistof 
mod Katalase. Se Antienzymer. 

Antikinase (gr. anti imod + J(inase 
[gr. k inesis Bevægelse]): Antiaktivato
rer, Antistoffer mod Enterokinase og 
andre Kinaser. 

Antikonceptionelle (gr. anti imod + 
lat. conceptio Befrugtning): befrugtning -
hindrende ( Ietoder, Midler, Vejled
ning). 

Antikoaguliner (gr. anti imod + 
Koaguliner [s. d.]): Stoffer, som hindrer 
Blodets Koagulation, findes i Slange
giften hos Colubridae. 

Antilipase (gr. anti imod + Lipase 
[gr. li pos Fedt]): Antistof mod Lipase. 
Se Antienzym. 

Antiløbe (gr. anti imod): Antistof 
mod Løbe (Chymosin). Se Antienzym. 

Antimeningok9kserurn, Meningo
kokserum (gr. anti imod): Serum mod 
Meningokokinfektion. Fremstilles ved 
Injektion af Meningokokkulturer paa 
Heste. 

Antiserum (gr. anti imod + Serum 
[lat., egl. vandklar Vædske, Valle]): Im
munserum. 

Antistof (gr. anti imod), Immunstof: 
Fællesnavn for de Stoffer i Blodserum, 
som dannes, naar en Organisme ind-

sprøjtes med et Antigen, eller er angre
ben af en Infektionssygdom, hvis Bak
terie i saa Fald er Antigenet. Antistof-

• ferne er specifike, d. v. s. virker kun mod 
det Antigen, der har bevirket deres Dan
nelse; det samme Antigen kan imidlertid 
i visse Tilfælde forekomme bos vidt for
skellige Organismer (se Forssman-Anti
gen). De vigtigste Antistoffer er: 1) Anti
toksiner, 2) Antienzymer, 3) Agglutini
ner, 4) Præcipitiner, 5) Amboceptorer, 
6) komplementbindende Antistoffer, 
7) Anafylaksi-Antistoffer, 8) Bakterio
tropiner. 

Antipepsin (gr. anti imod + Pepsin 
[gr. pepsis Kogen, Fordøjelse]): 1) Anti
stof mod Pepsin. Se Antienzym. 2) Pep
sinhæmmende Stof, som menes at findes 
i Ventrikelslimhinden og der beskytte 
mod Selvfordøjelse. 

Antipepton (gr. anti imod + Pepton 
[gr. pessein, peptein koge, fordøje]): syn. 
Trypsinpepton, det ved den tryptiske 
Fordøjelse af Æggehvidestoffer dannede 
Pepton. Immunisatarisk Antistof mod 
Pepton kendes ikke. 

Antiperistaltik (gr. anli imod + gr. 
peristallikos omsluttende og sammen
trykkende [dynamis perlsiallike Indvol
denes luskelbevægelse]): Muskelbevæ
gelser i Tarme (el. i enkelte andre rørfor
mede Organer med glat Muskulatur i 
Væggen) som modarbejder el. har mod
sat Retning af den normale Peristaltik. 

Antiphlogose (gr. anli imod + gr. 
{logos is Betændelse): Bekæmpelse af el. 
Beskyttelse mod Betændelser. 

Antiphon (gr. anli imod + gr. fone 
Stemme): Apparat til Beskyttelse af 
Øret mod for stærke Lydbølger, i Form 
oftest af Metal-, Voks- eller Gummi
legemer, anbragt i Øregangen. 

Antiprotease (gr. anti imod + Pro
tease [Protein, af gr. protos først]): Anti
stof mod Protease. Se Antienzym. 

Antipruriginosa (gr. anli imod + 
lat. prurigo Kløe): kløestillende Midler. 

Antipyresis (gr. anti imod + gr. py
ressein have Feber): Behandling, der til
træber Nedsætte! e af Feber. 

Antipyretika (gr. anti imod + gr. 
pyretos Feber): feberstillende Midler. 

Antirheurnatica (gr. anliimod + gr. 
rlzeumatikos rheumatisk [rlzeuma det i 
Legemet flydende Sygdom tof]): Midler 
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som kan anvendes mod rheumatiske 
Lidelser. 

Antiseptik (gr. anliimod + gr. sepsis 
Forraadnelse): den af den engelske Ki
rurg Joseph Lister i 1867 angivne Me
tode til Saarbehandling, ved hvilken 
man søger at bekæmpe Smitte ved bak
teriedræbende kemiske Stoffer (oprinde
lig Karbolvand). Denne Metode blev 
Grundlaget for en enestaaende Udvik
ling indenfor Kirurgien og dermed be
slægtede Discipliner (se Aseptik). 

Antiseptika (gr. anti imod + gr. sep
sis Forraadnelse): Midler, der er i Stand 
til at hæmme eller helt modvirke Bak
teriers Formering. 

Antiseptisk (gr. anti imod + gr. sep
sis Forraadnelse): modvirkende For
raadnelse, Kim-dræbende. 

Antispasmodika (gr. anti imod + 
gr spasmos Krampe): krampestillende 
Midler. 

Antistreptokokserum, Streptokok
serum (gr. anli imod): S., indeholdende 
Antistoffer mod Streptokokker. 

Antitetanusserum, Tetanusserum 
(gr. anti imod): S., indeholdende Anti
toksin mod Tetanustoksinet. Fremstilles 
ved Injektion af Tetanustoksin (el. Ana
toksin) paa Heste eller andre Dyr (Okser, 
Faar). Anvendes hovedsagelig profylak
tisk. 

Antitoksin-er (gr. anti imod + Toksi
ner [s. d.]): Antistoffer mod Toksiner. 
Hertil hører: Difteri-, Tetanus-, Botulis
mus- og Dysenteri-Antitoksin, endvidere 
Antitoksiner mod dyriske Gifte (Slange
gift etc.) og mod giftige Planteægge
hvidestoffer (Abrin, Ricin, Amanita
toksin etc.). De fremstilles ved Injektion 
af langsomt stigende Mængder af ved
kommende Toksin paa store Dyr, f. Eks. 
Heste. -enhed, Immuniseringsenhed 
(Behring og Ehrlich) blev oprindelig de
fineret som den Mængde Antitoksin, der 
neutraliserer 100 G g. den dødelige Mini
maldosis for Marsvin af det tilsvarende 
Toksin; senere gik man over til at be
nytte et indtørret, holdbart Standard
serum som Grundlag for Maalingen af 
andre Seras Styrke, idet man ved direkte 

ammenligning af forskellige Sera be
stemmer de Mængder, der giver samme 
Beskyttelse overfor en bestemt Toksin
mængde. Forraad af saadanne Standard-

sera vedligeholdes nu paa Statens Serum
institut i København. 

Antitoksisk: virksom mod Toksin
forgiftning. 

Antitoksiske Sera: S., indeholdende 
Antitoksiner. 

Antitryptase (gr. anti imod + gr. 
thryptein ødelægge [ ?]) : 1) specifikt 
Antistof mod tryptiske Enzymer (Tryp
taser), kaldes ofte ogsaa Antitrypsin; 
2) trypsinhæmmende Stoffer, der nor
malt findes i Blod og Væv. Mængden 
stiger ved Indsprøjtning af Trypsin eller 
andre Tryptaser (fra Leukocyter eller 
Vævsceller) samt ved visse fysiologiske 
Tilstande (Graviditet) og Sygdomme 
(Suppurationer, Infektionssygdomme, 
maligne Tumores), aftager ved Diabetes. 
Antitryptisk Ti ter, antitryptisk Evne 
af Serum. Den kvantitative Bestemmelse 
af denne har været brugt til Diagnose af 
maligne Svulster. 

Antituberkulin (gr. anti imod + Tu
berkulin): hypotetisk Stof, der antages 
at findes hos tuberkuløse i Blod og i de 
syge Væv, og som ved Tuberkulininjek
tionen antages at reagere med dette paa 
anafylaktisk Maade. 

Antivirus (gr. anti imod + Virus 
[lat. virus Gift]): Bakteriekulturfiltra
ter, som anvendes til - hovedsagelig 
lokal - Behandling af Infektioner. Me
toden og Navnet er indført af Besredka 
(B., Alexandre, 1870-, Rusland, senere 
Paris), som mener, at en Bakteries Kul
turfiltrat udøver en specifik, lokalt im
muniserende Virkning mod den samme 
Bakterie. Denne Teori har dog ikke 
vundet almindelig Anerkendelse. 

Antodontalgica (gr. anti imod + 
gr. odontalgia Tandpine): Midler mod 
Tandpine. 

Anton (A. , Gabr., 1858- 1933, Halle) 
's Bjælkestik: Punktur af 3. Hjærne
ventrikel gennem Corpus callosuro for at 
aflaste Hjærnetrykket. A.'s Symptom: 
manglende Erkendelse af sin Defekt ved 
lokaliserede H j ærn elidelser. 

Set. Antonii Ild: gammel Betegnelse 
for forsk. Hudaffektioner af erysipelatøs 
el. phlegmonos Natur. Ogsaa benyttet 
om Herpes zoster og Ergotismus. 

Antritis (lat. anirum [gr. anlron]Hule) 
= Sinuitis maxillaris, s. d. A. dilatans 
(lat. d ilafare udvide): Betændelse i An-
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trum Highmori med Udspiling af denne 
ved Pus, Slim o. s. v. Overhovedet en 
saadan Tilstand i Næsens Bihuler. 

Antro-cele (gr. antron Hule+ gr. kele 
Brok, Svulst): Ansamling i Antrum 
særligt A. Highmori, Kæbehulen. -to
mia (gr. tome Snit): operativ Aabning 
af Antrum (Mastoideum eller Highmori). 

Antropo-centrisk (gr. anthropos 
Menneske+ lat. centrum [af gr. kentron] 
Brod, Midtpunkt i Cirklen): stillende 
Mennesket i Midtpunktet. -genese (gr. 
genesis Oprindelse): Menneskets Udvik
ling gennem Tiderne. - grafi (gr. grafein 
skrive): Beskrivelse af Mennesket, spec. 
de menneskelige Racer. -id (gr. eidos 
Form, Udseende): menneskelignende. 
-ide (syn. -morfe Aber: Menneskeaber 
(Orang-Utan, Chimpanse, Gorilla, Gib
bon). -logi (gr. logos Ord, Lære): Læren 
om Mennesket, spec. Menneskets N at ur
historie. -metri (gr. metron Maal): Be
stemmelse af det menneskelige Legemes 
Masseforhold (ved Maaling, Vejning etc. 
af dets forskellige Dele). -morf (gr. 
morfe Skikkelse): menneskelignende, i 
Menneskets Billede. -zoisk (gr. zoe Liv) 
Tidsperiode: Kvartærtiden som Men
neskets Tidsalder. 

Antrumfistel (lat. anirum Hule + 
lat. fistul a Rør, Byld): Fistel fra Øre
gangen til Antrum mastoideum. 

Antyllus's (græsk Læge i Rom ca. Aar 
300 e. Kr.) Metode: Underbinding af 
Arterien tæt ovenfor og nedenunder et 
Aneurisme, Spaltning og Udrensning af 
Aneurismesækken. 

Anuria (gr. a- priv. + gr. ouron Urin): 
manglende Urinudtømmelse enten paa 
Grund af ophævet Urinsekretion eller 
paa Grund af forhindret Udtømmelse, 
cfr. Ischuria. 

Anus (lat.): Endetarmens Udmun
ding, en kort Kanal omgivet af kraftig 
Muskulatur. A. imperforatus = Atre
sia ani: medfødt Mangel af Ana]aabning. 
A. præternaturalis: kunstig Anus, i 
Reglen ved Passagehindring i Endetar
men som Følge af Svulster eller Strik
turer; i Alm. benyttes hertil Colon sig
moid., der lægges frem gennem Bug
væggen i venstre Fossa iliaca og gennem
brændes. 

Anæmi (gr. anaimia Blodløshed [a
priv. + haima Blod]): )>Blodmangel<(, 

Forandringer i Blodets Kvantitet og 
Kvalitet, bl. a. Reduktion af de røde 
Blodlegemers Antal, Indhold af Hæmo
globin. Anæmiernes Inddeling, Klassi
ficering og Benævnelse er meget varie
rende, ofte forvirrende. Der skelnes mel
lem akute, kroniske, prim~re, sekun
dære A. En anden Inddeling i Hoved
grupper er l) Blødningsa., opstaaet e. 
Blødninger af forskellig Art. 2) Dannel
sesa., som skyldes Lidelser i de blod
dannende Væv. 3) Destruktionsa., som 
skyldes Destruktion af Blodlegemer paa 
toksisk el. infektiøs Basis. A. achlorhy
dria simplex: Anæmia achylica sim
plex. A. achylica simplex: kronisk A. 
som ses hos voksne Kvinder; den e:r ka
rakteriseret ved Akyli el. Hypokyli, lav 
Farveindeks, lavt Erytrocyttal og Hæ
moglobinprocent. Atrofisk Tunge og flos
sede Negle ses ofte. A. acut~: hurtigt 
opstaaet og gerne sv.ærere A. Sympto
merne kan være Sløjhed, Træthed, Dø
sighed, Tørst, Kvalme, Opkastning; 
lille, hurtig, blød Puls; bleg Hud
farve, klam Hu~; subnormal Tempera
tur; Uro, Gaben; dyb, hurtig el. over
fladisk Respiration; Blodtryksforan
dringer. A. aplastica: kronisk, i Alm. 
dødelig A., ved hvilken der findes en 
Aplasi af Benmarven, oftest i flade Knog
ler og Hvirvlerne; Marven er omdannet 
til Fedtvæv og fibrøst Væv. Ses hyppigst 
i Alderen 16-30, varer i Alm. kun nogle 
Uger. Erytrocyttallet er lavt, ca. l Mill., 
Hæmoglobinprocenten lav. Leukocyt
tallet formindsket, i Slutstadiet ogsaa 
Trombocyttallet. Osmotisk Resistens 
normal, Blødningstid og Koagulations
tid lidt forlænget. Benmarvsbeskadigel
sen kan skyldes Intoksikation med Ben
zol, Radium, Røntgen, Trinitrotoluol 
o. a.; kan ses i Forb. med Lues, Arterio
sklerose, Sepsis. A. chronica: A. med et 
langvarigt Forløb. Symptomerne kan 
være Sløj hed, Dyspnø ved ringe Anstren
gelse, Svimmelhed, Palpitationer, lette 
Ødemer, Anoreksi. A. hypochronica 
escentialis =A. achy lica si m p l ex. A. ic
tero-hæmolytica = hæmolytisk Ikte
rus, Icterus hæmolyticus, akalurisk-hæ
molytisk Ikterus, Splenomegalia hæmo
lytica: familiær Optræden, kronisk Anæ
mi med periodevis optrædende større 
Henfald af Erytrocyter, Ikterus og Milt-
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svulst og nedsat osmotisk Resistens af 
Erytrocyter, O. 7-0.45 (normalt 0.45-
0.3). Blodbilledet viser i øvrigt Hb-In
deks ca. 0.8, Erytrocyttal 1.5- 3 Mill.; 
forbøjet Icterusindeks, eventuelt Leuko
cytose. I rineufindes robilin, sjældent 
Galdefarvestof. Fæces er ikke lerfarvede 
(heraf Betegnelsen akalurisk lkterus). 
Benmarven er byperplasti k, og der fin
de forøget Antal Reticulocyter i Blodet. 
Aarsagen er ikke kendt. A. ideopatica 
hypochronica = A. acbylica simplex. 
A. infectiosa: ses bos Heste i bestemte 
Distrikter i visse Lande, f. Eks. Norge 
og Sverige. Aars ag et Virus. Inkubations
tid ca. 16 Dage. Prognosen daarlig. A. 
lymphatica = Hodgkin's Sygdom. A. 
microcytica chron. = A. achylica 
simplex. A. splenica = Banti's Sygdom. 

)>Anæmisk Lyd<< (Anæmi, s. d.): let, 
fløjtende, susende Lyd, undertiden blæ
sende, pustende, som kan børes ved Ste
tboskopi af Halsvenerne ved forskellige 
Lidelser, hyppigst ved Anæmia. Lyden 
er synkron med Pulsen; ofte intermitte
rende. Om Aarsagen til den vides intet 
ikkert. 

Anæstesi (gr. anaisthesia [a- priv. + 
aislhesis Følelse]): Følel esløsbed. 

Anæstetika (gr. anaisthesia Følelses
lo bed): Midler, der fremkalder An
æstesi = Følelsesløsbed. Lokalanæste
tika fremkalder Anæstesi paa et begræn
set Parti. Universelle Anæstetika 
fremkalder Anæstesi af hele Kroppen og 
anvendes som Bedøvelsesmidler ved 
Operationer. I mindre Doser anvendes 
en Del universelle Anæstetika som Sove
midler. 

Anxietas (lat.): Ængsteligbed. 
Aorta-Hjærte (gr. aorte Aorta [af 

aeirein løfte]): Deformitet af Hjærtet, 
som skyldes Sygdom i Aortaostiet (In
sufficiens eller Stenose). Ved Røntgen
fotografering ses et karakteristisk Bil
lede; v. Ventrikel er stærkt forstørret; 
Hjærtet er ligesom æg- eller vaseformet, 
Apex plump, but; det ser ud, som om 
det ligger ned, medens det normalt 
staar skraat. 

Aortalgia (gr. aorte Aorta + gr. algos 
merte): Smerter i Brystet, hyppigst i 

Egnen omkring Manubrium sterni, som 
skyldes Aortalidelse. 

Aortitis (gr. aorte Aorta): Betændelse 

af Aorta, hyppigst af Intim a og Media; 
er ofte af syfilitisk Natur. 

Aparathyreoser (gr. a- priv. + Para
thyreoidea [gr. para ved Siden af + gr. 
thyreos Skjold + gr. eidos Form]): syge
lige Fænomener, som skyldes Bortfald 
af Gl. paratbyreoideas Funktion. 

Apathia (gr. apatheia Følesløs bed): 
sygelig Ligegyldigbed og Utilgængelig
bed for Indtryk. 

Apatogen (gr. a- priv. + gr. palhos 
Lidelse + gr. gennaein frembringe): uden 
patogene Egenskaber. 

Apepsia (gr. a- priv. + gr. pepsis For
døjelse): nedsat Fordøjelsesevne; mang
lende el. ringe Indbold af Pepsin i Mave
saften. 

Aperientia (lat. aperire aabne): svagt 
afførende Midler. 

Aperiostal Amputation (gr. a- priv. 
+ gr. peri omkring+ gr. osteon Knogle) 
= Bunge's Amputation (Ricb. Bunge, 
f. 1870): Benbinde og Knoglemarv fjer
nes i en Udstrækning af 1 cm fra Sav
fladen. 

Aperitiva, se Aperientia. 
Apertura p el vis (lat. aperire [ aper

tum] aabne): se Aditus pelvis. 
Aphakia (gr. a- priv. + gr. fakos 

Linse): manglende Linse; A. congenita: 
medfødt A.; A. artificialis: efter Kata
raktekstraktion. 

Aphagia (gr. a- priv. + gr. fagein 
spise): manglende Synkeevne. Cfr. Dys
phagia. 

Aphalangiasis (gr. a- priv. + gr. 
falanx Led paa Hænder eller Fødder): 
Mangel af Pbalanges. 

Aphasia (gr. afasia svigtende Tale
evne): mere eller mindre fuldstændigt 
Tab af Taleevnen som Følge af en Læsion 
af de kortikale Talecentrer eller deres 
Baner. Ved den motoriske A. mistes 
Evnen til at udtrykke Tanken i Ord 
(Apbemia) og som Regel ogsaa i Skrift 
(Agrapbia). Ved den sensoriske A. lider 
Ordopfattelsen (»Orddøvbed<<) og som 
Regel ogsaa Skriftopfattelsen (Alexia). 
Sml. Agrammatismus, Agrapbia, Alalia, 
Anartbria, Parapbasia, Alexia. 

Aphemia (gr. a- priv. + gr. femi taler) 
= motorisk Afasi; mere specielt en Form 
uden Agrapbia. 

Aphonia (gr. a- priv. + gr. fone 
Stemme): Talen med fuldstændig klang-
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løs Stemme. A. spastica: klanglos 
Stemme paa Grund af Krampe af 
Stemmelæberne. 

Aphrasia (gr. a- priv. + gr. frasis 
Tale): paa sygeUge Forestillinger be
roende Taleforstyrrelse, der viser sig ved 
meningsløs Sætning dannelse eller fuld
stændig Stumhed. Symptom ed forskel
lige Psykoser. A. voluntaria: frivillig 
Tavshed, ses hos Børn med Talefejl (af 
Frygt for at blive til Spot). 

Aphrodisia (gr. afrodisios hørende til 
Kærlighed [Afrodite]): forøget Kønsdrift. 

Aphrodisiaca (gr. afrodisiakas hø
rende til Elskov [Afrodite]): Midler til 
Forhøjelse af Kønsdriften. 

Aphtae epizooticae (gr. afthai Bleg
ner, Udslet i Munden), se Mund- og Klo
vesyge. 
Aphthon~ia (gr. a- prjv. + gr. flhon

gos Stemme, Lyd): Taleforstyrrelse, der 
skyldes Optræden af tonisk-kloniske 
Kramper i Tungens og Mundens fusku
latur ved ethvert Taleforsog. 

Apthæ (gr. aflhai [pl.] Saar, Bleg
ner): hvidgullige, knappenaalshoved
store Pletter, omgivne af en smal, rod 
Bræmme, udvikler sig til overfladiske 
Saar. I Reglen en godartet Affektion, der 
navnlig findes paa Tungen, i Munden 
(Stomatitis aphtho a) og Svælget (An
gina herpetica). Ætiologi: maaske Mælk 
fra Køer med Mund- og Klovesyge, maa
ske Fordøjelsesforstyrrelser. Bednars 
A.: hvide, symmetriske Pletter nær Al
veolarranden af bageste Del af den haarde 
Gane hos nyfødte indtil 3 Mdr. gamle 
Børn. Opstaar ved Tryk af Tungen under 
Patningen. Kan forveksles med Syfilis. 
Kan hos atrofiske Born udvikle sig til 
Saar. A. tropicæ = Tropediarrhoe. 

Apicitis (lat. apex [apic-] Spids): Be
tændelse af Apex. 

Apikolyse (lat. apex [apic-] Spids + 
gr. lys is Løsning): Løsning af Adhæren
cer om Lungespidsen. 

Apinealismus (gr. a- priv. + Gland. 
pineafis [lat. pinea Fyrre- el. Pinje
kogle]) = Hypopinealismus el. Dyspi
nealismus: Symptomer, som kan frem
komme p. G. af manglende Funktion af 
Glandula pinealis. 

Apituitarismus (gr. a- priv. + 
G land. piluitaria [lat. pituila Slim]): 
Symptomer el. Lidelser, som kan opstaa 

p. G. af manglende el. mangelluld Funk
tion af Gl. pituitaria el. Hypofysen. Eks. 
Dystrofia adiposogenitalis, Simmonds 
Sygdom, Diabetes insipidus. 

Aplanatio (lat. ad til + lat. planare 
gøre flad): Affladning. 

Aplasia (gr. a- priv. + gr. piasis Dan
nelse): manglende eller ufuldstændig Ud
vikling af Væv eller Organer. A. a:xialis 
extracorticalis con~enita, se Peli
zaeus-Mergbacher's Sygdom. A. laby
rinthi: (medfødt) manglende Labyrint. 
A. nervi optici: fuldstændig iangel af 
Nervus opticus. A. pilorum intermit
tens = Monilethrix. 

Apleuria (gr. a- priv. + gr. pleura 
Ribben): Mangel af Ribben. 

Aplastisk Anæmi (gr. a- priv. + 
gr. plassein forme), se Anæmia aplo
stica. 

Apneumatosis (gr. a- priv. + gr. 
pneumatosis Oppusten) = Atelektasis. 

Apnoea (gr. a- priv. + gr. pnoe 
Aandedræt): Udeblivelse af den respira
toriske Bevægelse paa Grund af mangel
fuld Irritation af Respirationscentret. 
Kan opstaa, naar Blodet indeholder 
mere Ilt og mindre Kuldioxyd end nor
malt. 

Apochromater (gr. apo [forstær
kende]+ gr. chroma Farve): Objektiver, 
der paa Grund af særlig Glasart og Kon
struktion giver skarpe Billeder for alle 
Farver, ikke blot for en enkelt som de 
sædvanlige Linser (Achromater). 

Apodaktyl (gr. apo = a- priv. + gr. 
daktylos Finger): uden direkte Berøring 
med Fingeren. 
Apodemial~ia (gr. apodemia Uden

landsrejse + gr. algos Smerte): sygelig 
Rejselyst, Udlængsel. 

Apodia (gr.): Mangel af Fod. 
Apo~ami (gr. apo borte fra + gr. 

gamos Ægteskab): obligat, apomiktisk 
Kimdannelse af en ureduceret Ægcelle 
eller af en anden Gametofytcelle. Sml. 
Partenogenese. 

Apokamnosis (gr. apokamnein blive 
træt): sygelig Tilbøjelighed til Træthed 
eller hurtigt opstaaende Træthed ved 
ringe Anstrengelse. 

Apolants Leje: Elevation af Fod
enden af Sengen hos Patienter med 
Bronchiektasi. 

Apomiktisk (gr. apo borte fra + gr. 
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mignymi [mikt-] blander, parrer) Kim
dannelse: det ubefrugtede Æg eller en 
anden Celle bliver direkte til Kim og 
udvikler sig til et Individ. 

Apopleksi, se Apoplexia. 
Aponeurotomia (gr. aponeurosis En

den af Musklerne, hvor disse gaar over 
til Sener [ apo fra + neuron Sene] + gr. 
tome Snit): Gennemskæring af en Apo
neurose. 

Apoplexia (gr.): ved A. forstaas en 
Tilstand, hvor et Organ pludselig af indre 
Aarsager sættes ud af Funktion. - Al
mindeligvis bruges Udtrykket i Forbin
delsen A. cerebri (Hjerneapopleksi) 
som et Samlebegreb for Hæmorrhagia 
cerebri, Emollitio cerebri, Embolia cere
bri o. a. Lidelser, hvis kliniske Hoved
symptom er en hurtigt opstaaet hemi
plegisk Forstyrrelse, event. ledsaget af 
Afasi, Bevidsthedstab m. m. A. sangui
nea retinae (v. Michels) = Retinitis 
hæmorrhag. A. uvulae: pludselig Blød
ning i Drøbelen. 

Apoplektiform (gr. apoplektos apo
plektisk + lat. form a Skikkelse): apo
pleksilignende. 

Apoplektisk, se Apoplexia. A. Habi
rus: Legemsbygning, der tyder paa 
truende Apopleksi. A. Ictus, A. Insult: 
.apoplektisk Anfald. 

Aposkeparnismus (gr. [skeparnon 
Økse]): Afhugning af et Stykke af Kra
niet (med Bløddele). 

Apostema (gr.): Absces, Byld; adj. 
.apostematosa. 

Apostoli's (A., Georges, 1847-1900, 
Paris) Metode: elektrisk Behandling af 
gynækologiske Lidelser ,navnlig Uterusfi
bromer; Metoden nu fuldstændig forladt. 

Apothesis (gr., Aflæggelse, Tilside
læggelse) funiculi umbilicalis: Repo
.sition af den fremfaldne Navlesnor. 

Appendectomia (Appendix [lat. ad 
-ved, til + lat. pendere hænge] + gr. 
.ektome Udskæring): operativ Fjernelse 
af Proc. vermiformis. 

Appendicismus = Pseudoappendi
citis. 

Appendicitis (Appendix [lat. ad til, 
ved + lat. pendere hænge]): Betændelse 
i Processus vermiformis. 

Appendicitophobia (Appendicitis, 
s. d. + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 

:for Blindtarmsbetændelse. 

Appendico-pathia (Appendix [s. Ap
pendicitis+ gr. pathos Lidelse) chronica 
(i Alm. ensbetydende med den næsten 
altid benyttede Retegnelse Appendici
tis chronica): Følgetilstand efter akut 
Appendicitis, hvor ikke blot en kronisk 
Betændelse, men alene Sammenvoksnin
ger, Ar og Stase ofte er Aarsag til dumpe 
Smertefornemmelser. -stase (gr. siasis 
Stand sen): Ophobning af Tarmindhold 
i Processus vermiformis. -stomia (gr. 
stoma Aabning): Fremlægning og Aab
ning af Proc. vermiformis for gennem 
denne at kunne behandle forskellige 
Lidelser i Tyktarmen. -tomia (gr. tome 
Snit): Aabning af Processus vermiformis. 

Appendiculære Smertepunkter (se 
McBurney, Lanz, Lenzmann, Morris): 
Steder paa Bugvæggen, der ofte er ømme 
for Tryk ved akut Appendicitis. 

Apperception (lat. ad til + lat. per
ceptio Opfattelse): skarp og klar Opfat
telse af det iagttagne eller forestillede. 

Appetitmangel Anepithymia, 
Anorexia, Dysorexia. 

Applanatio (lat. ad til + lat. planare 
gøre flad): Affladning. A. corneae: Af
fladning af Cornea (ved udstrakte Ar
dannelser eller efter Operationer). 

Applikatio (lat. applicare føje til, an
vende): Anvendelse, Paalæggelse . 

Approksimal-fladerne (af Tæn
derne) (lat. approximare komme nær til): 
Mesial- og Distalfladerne af Tænderne 
danner tilsammen Approksimalfladerne. 
-kavitet (lat. cavus hul): en mod Nabo
tanden vendende Kavitet. 

Apraxia (gr., Uvirksomhed [a- priv. 
+ praxis Handling]): Tab af Evnen til 
at udføre almindelige, tillærte, mere eller 
mindre komplicerede Bevægelser og 
Handlinger, uden at der foreligger nogen 
Lammelse, Ataksi eller Forstyrrelse af 
Opfattelsen. A. algera: manglende Evne 
til at foretage sig nogen Handlinger, idet 
Forsøg paa saadanne foraarsager psy
kiske Smerter (Hovedpine m. m.). Sml. 
Akinesia algera. 

Aprosexia (gr. a- priv. + gr. prosexis 
Opmærksomhed): Svækkelse af Evnen 
til vedholdende Opmærksomhedskon
centration. Symptom ved Næselidelser, 
Neurasteni m. m. A. nasalis: fra Næsen 
udgaaende Vanskelighed ved at samle 
Tankerne; specielt ved Næselidelser med 
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stærkt nedsat eller ophævet Luftpassage 
gennem Næsen; endvidere ved adenoide 
Vegetationer paa Grund af den nedsatte 
Luftpassage. 

Aprosopia (gr. aprosopos uden Ansigt 
[prosopon]): Misdannelse, hvor Ansigtet 
mangler. 

Apselaphesia (gr. a- priv. +gr. psela
fesis Berøren): Ophævelse af Berørings
følelsen; sml. Anæsthesia. 

Apsithyria (gr. a- priv. + gr. psithy
rizein hviske): højeste Grad af Afoni; 
Ophævelse selv af Hviskeevnen. Sym
ptom ved Hysteri. 

Apsychia (gr.): Afmagt, Besvimelse. 
A. R. = Abderhalden's Reaktion 

(s. d.). 
Arach-nitis (Araehnoidea [gr.araehne 

Spindelvæv + gr. e i dos Form]): Betæn
delse i Arachnoidea; bruges, særlig af 
engelske Forff., syn. med Leptomenin
gitis. -nodaktylia (gr. araehne Edder
kop +daktylos Finger): en ejendommelig 
Tyndhed og patologisk Længdevækst af 
Ekstremitetsknoglerne forbundet med 
forskellige andre Misdannelser, sandsyn
ligvis betinget af en medfødt mangelfuld 
Legemsudvikling, særl. af de endokrine 
Glandler og maaske af Knoglemarven. 
-noidalblok: Aflukning af Kraniehul
heden fra Rygmarvskanalen paa Grund 
af Hjernebetændelse i Egnen ved Fo
ramen magnum. 

Arachnoiditis (Araehnoidea [s. 
Araehnitis]): Betændel estilstande i 
Arachnoidea. 

Aran (A., Fran~ois Amilcar, 1817-
61) - Ducbenne's (D., Guillaume Ben
jamin Amand, 1806-75) Sygdom: spi
nale Form af den progressive Muskel
atrofi. 

Arbejderhjerte: Hj erieforstørrelse 
opstaaet efter svært, legemligt Arbejde. 

Arbejdshypertrophia (gr. hyper over 
+ gr. tro fe Ernæring): Rypertropbia op
staaet som Følge af forøget legemligt 
Arbejde. 

Arbejdslammelser: L. med Svind 
af enkelte Muskler eller Muskelgrupper 
- særlig paa Hænderne - som Følge 
af professionelle Overanstrengelser, 
Tryk af Værktøj o. l. 

Arbejdsneurose: N., knyttet til pro
fessionelt Arbejde. 

Arboresationsblok (lat. arbor Træ): 

en ofte i Amerika og England anvendt 
Betegnelse for Grenblok. 

Are de cercle (fr.): hysterisk Opisto
ton usstilling. 

Architis (gr. arehos Bagdel, Ende
tarm = Proctitis. 

Archo-cele (gr. arehos Endetarm + 
gr. kele Brok) = Rectocele (se her). 
-ptosis (gr. piosis Fald): Fremfald af 
Endetarmen = Prolapsus recti. -rrha
gia (gr. rhegnymi [rhag-] bryder): Blød
ning fra Endetarmen syn. Proktorrhagia. 
-rrhea (gr. rhoe Flod): Slimudilod fra 
Endetarmen; syn Proktorrhea. 

Aretornys bobac (gr. arktos Bjørn+ 
gr. mys Mus), se Tarbaganpest. 

Arcus senilis (lat. areus Bue, lat. 
senilis Gammelmands-): ringformet 
Uklarhed i Cornea tæt indenfor Limbus, 
i Reglen hos ældre Personer, = Geron
toxon. 

Area Celsi (C., Aulus. l. Aarh.) (lat. 
area Plads) = Alopecia areata. 

Areflexia (gr. a- priv. + Reflex [lat. 
reflexus Tilbagebøjning J): Ophævelse af 
Reflekserne. 

Areolitis (lat. areola [di m. af area] 
lille Plads): Betændelse i Areola mammæ. 

Argas: en Mideslægt. A. persicus 
suger Blod, fortrinsvis hos Hons o. a. 
Fugle, hos hvem den overfører Spirokæ
toser. Skal ogsaa hos Mennesket kunne 
fremkalde højfebrile, dødelige Infektio
ner. A. reflexus: Duemide, som ogsaa 
kan gaa over paa Mennesket og frem
kalde kløende Udslet. 

Argyll-Robertson's (R., Douglas 
Argyll, 1837-1909, Edinburgh) Sym
ptom: reflektorisk Pupilstivhed; Op
hævelse af Pupillens direkte og konsen
suelle Lysreaktion med Bevarelse af 
Akkomodations- og Konvergensreaktio
nen. Hyppigst som Symptom ved syfili
tiske Cerebrospinallidelser, specielt Ta
bes og Dernentia paralytica. 

Argyria (Argyrosis) (gr. argyros 
Sol v): graalig Farvning af Huden og 
indre Organer, som skyldes Aflejring af 
Sølv; den kan opstaa, naar der gennem 
længere Tid er resorberet Sølvpræpa
rater fra Tarmen, f. Eks. i Tilfælde, hvor 
Sølvnitrat er givet per os i terapeutisk 
Hensigt, eller hvor Patienter pensles i 
Halsen med Lapis gennem lang Tid. For
uden i Huden kan Sølv aflejres paa Gin-
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givæ, i Tarm og Mesenterium, Lever og 
Nyrer. Det aflejres som meget smaasorte 
Korn; det aflejrede Sølv kan ikke fjeFnes. 

Arhytmia (gr. arrhytmia Mangel paa 
Rytme): uregelmæssig Funktion eller 
Forstyrrelser i en bestemt Rytme; det 
refererer i Almindelighed til Hjertets 
Funktion eller Pulsens Rytme. A. cor
dis: uregelmæssig Hjertefunktion. Al
lorhythmer (gr. allos anden + gr. rhyt
mos Rytme): regelmæssigt optrædende 
Forstyrrelser eller ensartet tilbageven
dende Forandringer i en bestemt Rytme. 

Arithmomania (gr. arithmos Tal + 
gr. mania Raseri, Vanvid): Tællesyge, 
tvangsmæssig Tilbøjelighed til at tælle 
alle mulige Genstande. 

Arkontraktur: K. (se Contractur), 
der fremkommer som Følge af Skrump
ninger i Arvæv, især efter Forbrænding. 

Arit's (A., Ferdinand, 1812-87, 
Wien) Operation: Tarsorrhaphia in
tema, hvor der fjernes et hesteskoformigt 
Parti omkring Canthus int. og de dan
nede Defekter i øvre og nedre Øjelaag 
forbindes. 

Armamentarium (lat.,Opbevarings
sted for Redskaber og Vaaben): Instru
mentsamling, Udrustning. 

Armløsning: Fremhjælpning af Fo
sterets Arme ved Fødsel i Undtrkrop
stilling. Ved den klassiske Metode føres 
Armene frem, idet de fattes med Haan
den, -ved Milliers (s. d.) Metode sker 
det ved Træk i Fosterkroppen. 

Armsved el. Axilsved = Odor hirci
mus. 

Armtonusreaktion (Fischer-Wo
daks-, Prag) (gr. tonos Spænding): En 
fra Labyrinten udløselig Æn"dring af den 
udstrakte Arms Muskeltonus. 

Arneth's Formel (A., Joseph, tysk 
Læge, f. 1873): A. inddeler ved Differen
tialtælling de nentrofile og eosinofile 
Leukocyteri Grupper eller Klasser, efter
som Kernen er delt i 1, 2, 3, 4 eller 5 
Segmenter. Normalt er Fordelingen for 
nentrofile (A) og eosinofile (B) Leuko
cyter saaledes: 

1 
A(5 % 
B 11 

2 
35 % 

69 

3 
41 % 

19 

4 
17% 

1 

5 
2% 

Hvis Antallet af neutrofile Leukocyter 
med 1 eller 2 Segmenter i Kærnen stiger 

under en Sygdoms Forløb, siger man, 
at )>der er sket en Venstreforskydning<< 
eller en Forskydning til venstre i Blod
billedet. 

Arnold's (A., Julius, tysk Patolog, 
1835-1915) Legemer: Dele af røde 
Blodlegemer, der undertiden forveksles 
med Blodplader. 

Aronson's (A., Hans, 1865-1919, 
Tyskland) Serum: et Antistreptokok
serum. 

Arp: Aflejring af fedtede Skælskorper 
i Haarbunden hos Spædbørn. 

Arrestantlammelse: traumatisk 
Lammelse af Nervus radialis eller N. 
medianus hos Arrestanter som Følge af 
Sammensnøring med Reb, ved faste 
Haandgreb el. l. 

Arrhinocephalia (gr. a- priv. + gr. 
rhis [rhin-] Næse + gr. kefale Hovede): 
medfødt Misdannelse af Kranie og An
sigtsskelet med Mangel af Hjernens 
Lugteorganer. 

Arrosion (lat. arrodere [arrosum] 
gnave paa): langsomt fremadskridende 
afgnavende Ødelæggelse af f. Eks. et 
Blodkars Væg eller en Knogleflade. 
Skyldes oftest svulstagtige Processer i 
Nærheden. 

d'Arsonval's (fransk Fysiolog, f. 
1858) Strøm: er det samme som Teslas 
Strøm; d' A. eksperimenterede med Tes
lastrøm og indførte den i Medicinen. 

Arsonvalisation: Anvendelse af Tes
lastrømme i terapeutisk Øjemed (se Tes
lastrømme og d'Arsonvals Strømme). 

Artefakt (lat. ars [art-] Kunst + lat. 
facere [factum] danne): Kunstprodukt. 

Arteficialis (lat. arlificialis efter 
Kunstens Regler): kunstigt, ved Kunst
indgreb. 

Arteria cilio-retinalis (gr. arteria 
Pulsaare): hyppig Karanomali, be
staaende i at en Arterie, der stammer 
fra A. ciliares, dukker op ved Papil
randen og gaar ind i Retina. A. hyaloi
dea persistens: Streng, som fra et Kar 
paa Papilla n. optici gaar frem mod Lin
sen; indeholder ofte blodførende Kar. 

Arterialisation (gr. arteria Pulsaare): 
Omdannelse (i Lungerne) af venøst Blod 
til arterielt. 

Arteriectasi (gr. arteria Pulsaare + 
gr. eklasis Udvidelse): diffus Udvidelse 
af en Arterie. 
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Arterieforkalkning, se Arterioskle
rose. 

Arterieklemme (gr. arteria Puls
aare): Instrument til Standsning af Blød
ning fra en Arterie. De hyppigst anvendte 
Modeller fremstillet af Pcan og Kocher. 

Arterietone (gr. arleria Pulsaare): 
let blæsende Lyd, som kan høres, naar 
man sætter et Stetoskop over en storre 
Arterie, f. Eks. Carotis eller Subclavia. 
Man hører i Almindelighed hos normale 
to Toner, den ene ved Begyndelsen af 
Hjertets Systole, den anden ved Begyn
delsen af dets Diastole. Lydene skyldes 
rimeligvis Hjertetonerne, som ledes op 
gennem Arterierne; trykker man med 
Stetoskopet, bliver Lyden mere blæ
sende, hvilket skyldes den Stenose, man 
frembringer ved Trykket. 

Arterio-gram (gr. arteria Pulsaare 
+ gr. gramma Skrifttean): Pulskurve 
optegnet fra en Arterie. -lith (gr. lithos 
Sten): Forkalkning af Thrombe i Arterie. 
·-sclerosis (gr. skieros haard): kroniske 
fremadskridende Forandringer, som 
viser sig ved Nydannelse af Bindevæv, 
Tab af Elasticitet, større el. mindre 
pletformede Dannelser af fedagtig 
Substans (Ateromatosis), Kalkaflejrin
ger. Forandringerne findes fortrinsvis i 
Intima og Media. -tomia (gr. tome Snit): 
Incision af Arterie. -tripsia (gr. tripsis 
Guiden): Knusning af Arterie, jfr. Angio
tripsia. 

Arteriomesenterialt (gr. arleria 
Pulsaare +gr. mesenlerion Krøs)Tarm
lukke: Kompression af Tolvfingertar
mens nederste Afsnit ved Tryk af Krøs
roden og dennes Arterie (A. mesenterica 
superior). 

Arteritis (gr. arteria Pulsaare): Be
tændelse af Arterievæg. A. deformans 
= Arteriosclerosis. 

Arthagra (gr. arlhron Led + gr. agra 
Fangst) = Arthritis. 

Arthralgia (gr. arlhron Led + gr. 
algos Smerte): Ledsmerter. A. satur
nina: Smerter i Leddene, som optræder 
i Tilslutning til Blyforgiftning. 

Arthrectomia (gr. arlhron Led + gr. 
ektome Udskæring): Ud kæring af et Led, 
ærlig af dettes Bløddele. A. synovialis: 

Ekscision af Synovialis ved overfladiske 
Lidelser; ed mere dybtgaaende A. os
salis: Resektion af Ledenderne. 

Arthritis (gr., Sygdom i Leddene): 
Betændelsesproces lokaliseret til Led, 
Synovialis og Kapsel; i Alm. med Eks
sudat i Leddet. Brusken kan angribes. 
A. benævnes efter de Sygdomme i Til
slutning til hvilke de optræder, efter de 
Bakterier, der har fremkaldt dem o. l. 
A. allergiens: akut A. opstaaet i Til-
lutrring til Serumsygdom. A. defor

mans: kronisk Lidelse, karal{teriseret 
ved Betændelsesproces i og omkring Led 
(i Lynomalis, Kapsel og periartikulært 
Væv) - destruktive Processer i Brusk 
og Knoglevæv - og hypertrofiske Pro
cesser med Dannelse af uregelmæssige 
Benfremspring i Nærheden af Ledfla
derne. Kan ledsages af Hævelse, Rødme, 

merter. De danner ofte Ankylose. Kan 
skyldes Infektioner, akutte el. kroniske, 
Traumer, Forandringer i intern Sekre
tion o. a. A. infectiosus chronica = 
Arthritis deformans. A. rheumatica: 
akut Ledbetændelse opstaaet i Tilslut
ning til den almene Infektion febris rheu
matica. A. suppurativa: en i Alm. akut 
Ledbetændelse ved hvilken der findes 
Pus i Leddet; kan ofte opstaa i Tilslut
ning til en Almeninfektion med Streptoc. 
hæmolyticus el. Stafylococ. aureus. A. 
urica: Lidelse, som er karakteriseret ved 
akute, anfaldsvis optrædende el. kroni
ske betændelsesagUge Processer i el. om
kring forskellige Led. Anfaldene begyn
der ofte om Natten med Hævelse, Rød
me, stærk Smerte og Ømhed, hyppigt i 
Stortaaens Metacarpofalangealled. Mo
derat Feber kan ses. Dannelse af Tofi ses 
hyppigst ved de kroniske Tilfælde, ved 
Kanten af Ørerne, Fingerled, Haandled, 
Albuled, desuden Svulst af forskellige 
Bur ae, oftest ved Olekianon. A. u. skyl
des en Abnormitet i Purinstofskiftet; den 
er hereditær, kan staa i Forbindelse med 
overdreven Nydelse af 1ad, Alkohol, 
Blyforgiftning. Er sjælden hos Kvinder. 

Artbritisk Diathese: Tilbojelighed 
til eller Anlæg for Ledsygdomme. An
vende oftest om urinsur Diathese, Til
bojelighed til Arthritis urica og de pato
logiske Tilstande, som kan følges med 
denne. 

Arthro-cace (gr. arlhron Led + gr. 
kake Ondskab): ulcerøs Form af Led
tuberkulo e, der forer til udstrakt Øde
læggelse af Synovialis, Brusk og Led-
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flader og som Følge deraf til stærk De
formation af Leddet. -eentesis (gr. ken
tesis Stikken): Punktur af Led. -ehon
dritis (gr. chondros Brusk): Betændelse 
af Ledbrusken. -desis (gr. des is Binden): 
operativt fremkaldt ossøs Ankylose i et 
Led, f. Eks. for at skaffe Fasthed i Under
ekstremiteterne ved Lammelser. -lysis 
(gr. lys is Løsning): operativ Mobilisering 
af et ankyloseret Led ved Gennemskæ
ring eller Bortmejsling af de fikserende 
Elementer. -pathia (gr. pathos Lidelse): 
Ledlidelser sp. paa Basis af Sygdomme 
i Centralnervesystemet. A. tabiea: tro
phoneurotisk Ledlidelse, særl. i Knæ- el. 
Fodled af stærkt deformerende Karakter 
ved Tabes rlorsalis. -plastik (gr. plastilce 
r sc. techne] Kunsten at forme): opera
tivt Indgreb laa deformeret el. ankylo
seret Led for at danne Forhold, saa vidt 
muligt svarende til de normale ved Form
ning af Ledflader, ruterposition af Fedt 
el. Fascielapper o. l. (Murphy). -pyosis 
(gr. pyosis Suppuration [pyon Pus]): pu
rulent Betændelse i Led. -sporer (gr. 
sparos Frø, Sæd): Ledsporer, Sporer, 
der ikke som de alm. Bakteriesporer 
(Endosporer) dannes inde i Cellen, men 
som dannes ved direkte Omdannelse 
af hele det enkelte Led i en Række Celler 
til et mere modstandsdygtigt Individ 
end de andre. Mentes tidligere at fore
komme hos visse Streptokokker, men 
dette er næppe Tilfældet. Findes hos 
Alger. -tomia (gr. tome Snit): Aabning 
af et Led ved Snit. -xesis (gr. xesis 
Skraben): Udskrabning af et Led. 

Arthroitis atrophiea = Arthritis 
deformans. 

Arthus (A., 1aurice, 1862- , Frank
rig, senere Schweiz) Fænomen: Infiltra
tion og Hudnekrose opstaaende paa In
jektionsstedet efter gentagne subkutane 
Injektioner af Serum (Anafylaksi). 

Articuli duplieati (lat.): )>Dobbelte 
Led«; ved Rachitis kan der forekomme 
Svulst ved Leddene (Epifyselinierne ), 
saa at det kan se ud, som om de var dob
belte. 

Artikulation (lat. articulatio Led
dannelse): (i Tandlægekunsten) Maaden 
paa hvilken Tænderne i Over- og n der
kæbe træffer hinanden ved lukket 
~1und. 

Artsimmunitet (lat. imn;unilas Fri-

hed for noget): I. af en Dyreart mod en 
Sygdomsvækker, rler er patogen for an
dre Dyr; Duer er f. Eks. immune mod 
Kolera. 

Arveanlæg: Syn. Arvefaktor, Arve
enhed (ældre dtryk: Dominant, Deter
minant). Gen. Anlæg til arvelig Egen
skab med bestemt Lokalisation i en 
Kromosom. 

Arveelement (lat. elementum Grund
stof, Element): Gen. 

Arveenhed: Arveanlæg, Gen. 
Arvefaktor (lat. factor Skaber, Op

havsmand): Arveanlæg, Gen. 
Ary-ankylosis (ary- = Arytænoidea 

r gr. arytaina Øsekar + gr. eidos Form] 
+ gr. ankylosis Krumning): Fiksation af 
Ledforbindelsen mellem Tudbrusk og 
Ringbrusk i Struben. -arthritis (gr., 
Sygdom i Led): Betændelse i dette Led. 
-ektomia (gr. ektome Udskæring): Fjer
nelse af Tudbrusken = Arytænoidek
tomia. 

Arytænoid-ektomia (Aryiænoidea 
[gr. arylaina Øsekar + gr. eidos Form] 
+ gr. ektome Udskæring): operativ Fjer
nelse af Cartilago arytænoidea. -itis: 
Laryngitis (ofte phlegmonøs), begrænset 
til Regio arytænoidea. 

Asbestagtig (Asbest [gr. asbestos 
uslukket, uudslukkelig]) Degeneration: 
hyppigt forekommende Degeneration af 
Ledbrusk som mister sin Elasticitet og 
præsenterer sig glinsende-hvidligstribet 
(som Asbest). 

Asearidia (gr. askarts en Art Ind
voldsorm) (syn. Heterakis): Gruppe af 
Rundorme, der lever i Tarmen bos Fjer
kræ (Høns, Kalkuner, Duer). Flere Arter 
af forskellig Størrelse (fra ca. 1,5 til 10 
a 12 cm lange). 

Aseari(di)asis (gr. askaris en Art 
Indvoldsorm): Sygdom, fremkaldt af 
Aseari s. 

Asearinae (gr. askaris en Art Ind
voldsorm), Spolorme: Subfamilie af 
parasitjske Rundorme (Nematoder). 
Tarmsnyltere, overføres uden Mellem
vært. Herunder bl. a. Slægterne Ascaris, 
Parasearis og Toxocara. 

Asearis (gr. askaris): temmelig store 
Spolorme. A. lumbrieoides i Menne
skets og Svinets Tyndtarm; 15-40 cm 
lang, rødgullig; meget hyppig bos 1en
nesket, især hos Børn. A. vituloru~ 



48 Ascendenstavle-A peritas ungvium 

(15-30 cm) i Tyndtarmen hos Kvæg 
(Kalve). 

Ascendenstavle (lat. ascendere stige 
opad [sml. Ascendenter]): Slægtstavle 
over et Individs direkte Forfædre. 

Ascendenter (lat. aseendentes [ ascen
dere stige opad l): Forfædre, Slægtninge 
i opadstigende Linie. 

Aseenderende (lat. ascendere stige 
opad): opadstigende. A. Paralyse: frem
adskridende Lammelse. 

Ascheim-Zondek's Graviditets
prøve, se Londek-Aschem's G. 

Aschheim-Zondek's biologiske 
Svangerskabsreaktion: beror paa 
Paavisningen af forøget Hormonudskil
lelse (Prolan- eller bedre Hamburgers 
Betegnelse: Chorion-Hormon) i Urinen 
allerede meget tidligt efter Befrugtnin
gen. Prøven udføres ved at indsprøjte 
den svangres Urin paa infantile Hunmus 
(A.-Z.'s Reakt.) el. paa infantile Kaniner 
(Friedneau-Schneiders R.), hvorved der, 
i Tilf. af positiv Reakt., sker en i Lobet 
af faa Døgn optrædende Madningsforan
dring af Dyrets Kønsorganer, spec. af 
Ovarierne. Metoden har kun en Fejlpro
cent paa ca. 2. 

Aschner's (A., Bernb., wiensk Gynæ
kolog, f. 1883) Fænomen: Tryk paa Øje
æblet foraarsager, navnlig hos Vago
tonikere, en Ned ættelse af Pulshastig
heden med 5 å 10 Slag, Nedsættelse af 
Blodtrykket og evt. Ophør af Pulsen i 
A. radialis. 

Aschoff-Tawaras Bundt (A., Lud
vig, tysk Patolog, f. 1866-, T., japansk 
Patolog). Se atrioventrikulære Lednings
system. 

Ascites (gr. askiles [ askos Lædersæk]): 
Bugvattersot, d. v. s. Ansamling af serøs 
Vædske i Bughulen. 

Ascitesagar fgr. askos Lædersæk; gr. 
askiles Vandansamling i nderlivet + 
malay. agar Tang): A., tilsat Ascites
vædske. Dyrkningssubstrat for Gono
kokker, Meningokokker o. a. 

-ase: Endelse, der bruges ved Beteg
nelse af Enzymer, saaledes at Navnets 
første Del, hvortil Endelsen -ase føjes, 
dannes af Navnet paa det Stof, paa hvil
ket paagældende Enzym udøver sin spe
cielle Virkning. Eks.: Lipase, fedtspal
tende Enzym, Laktase, Maltase, Amy
lase, etc. I enkelte Tilfælde bærer En-

zymet et Navn, der betegner dets Virk
ning i Almindelighed, f. Eks. Oxidase, 
ved hvilken Betegnelse der refereres til 
Enzymets iltende Virkning. 

Asemia (gr. a- priv. + gr. sema Tegn), 
se Asymbolia. 

Asepsis (gr. a- priv. + gr. sepsis For
raadnelse): forraadnelsesfri Tilstand, 
ofte (fejlagtigt) brugt i Stedet for Aseptik 

Aseptik, se aseptisk Metode. 
Aseptisk (gr. a- priv. + gr. sepsis 

Forraadnelse): kimfri. A. Feber: F., der 
ikke skyldes Infektion; kan f. Eks. skyl
des Resorption af udtraadt Blod om et 
Brud el. Blødning andetsteds i Organis
men. A. Metode til operativ Saar
behandling, ved hvilken man søger at 
undgaa Smitte ved kun at bringe Saaret 
i Forbindelse med steriliserede, bakterie
fri (aseptiske) Medier. 1etoden har til
dels afløst Antiseptiken, der dog endnu i 
stor Udstrækning benyttes, navnlig ved 
urene eller inficerede Saar. 

Asexual (gr. a- priv. + lat. sexualis 
hørende til Kønnet): Uden Køn; an
vendes bl. a. om Personer, som mangler 
Trang til eller endog føler Ulyst ved 
Køn driftens normale Tilfredsstillelse. 

Asialia (gr. a- priv. +gr. siafon Spyt): 
ophort eller nedsat pytudskillelse. 

Asiditet, se Aciditas. 
Asidose (tidl. Acido e), se Acidosis. 
Asitia (gr., Fasten [a- priv. + silos 

Føde]): Anorexia, Appetitløshed. 
Asomnia (gr. a- priv. + lat. somnus 

Søvn): Søvnløshed. 
Aspergillus (lat. aspergere bestæn

ke): Vandkandeskimmelen, Skimmel
svamp, hvis Sporer afsnøres fra flaske
formede Stilke (Sterigmer), der sidder 
tæt paa en kugleformet Opsvulmning af 
Frugtbærerne. Patogen er A. fumiga
tus, der hyppig finde i Kældere og paa 
Næringsmidler, kan give Epidemier af 
Pneumoni hos Fugle; hos Mennesket har 
man set Otiter, Keratiter, Rhiniter, 
Pneumonier etc. 

Aspergilosis (Aspergillus (lat. asper
gere bestænke]): Infektion med mycel
dannende Svampe: Aspergmus flavus, 
A. fumigatus, A. nidulans, A. niger. 
Hyppigst i Øregangen, sjældent i Næse
kaviteten. 

Asperitas ungvium (lat.): Ruhed 
af Neglene. 
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Aspermatismus (gr. a- priv. + gr. 
sperma [ spermat-J Sæd): manglende Sæd
dannelse eller manglende . Evne til at 
ejaculere Sæd under Coitus. 

Aspermia, se Aspermatismus. 
Asphyktica (gr. as{yxia Ophør af 

Pulsslaget): Stoffer, som fremkaJder As
phyxia, især giftige Gasarter. 

Asphyxia (gr., Ophør af Pulsslaget): 
Ophør af de umiddelbart paaviselige 
Tegn paa Liv som Følge af manglende 
el. mangelfuld Iltning af Blodet. Kan 
opstaa ved abnorme Forhold i Respira
tionssystemet, Fremmedlegemer i Tra
kea, Kighosteanfald hos Spædbørn, Vand 
i Lungerne, Lukning af Trakea ved Be
tændelse, Glottisødem, Difteribelægnin
ger, Tumores, Strangulation, Paralyse 
af Respirationscentret ved Anæstesi, 
Narkose, elektrisk Chok. A. neonato
rum: Skindød hos Nyfødte. Man skelner 
mellem A. li vi da (den blaa Skindød), 
hvor Barnet er cyanotisk farvet og med 
bevaret Muskeltonus, og A. pallida (den 
blege el. hvide Skindød), hvor Huden 
grundet paa Hjærteinsufficiens er lig
bleg, og hvor Muskeltorrus som Regel 
er ophævet. 

Asphyxie lente (Letourneau) (fr.) = 
Sklerema oedematosum. · 

Aspiration (lat. aspiratio Beaanding): 
1) Indaauding el. Optagelse i Trakea, 
Bronkier el. Lunger af Luft, vædskefor
mige el. faste Stoffer. 2) Udsugning el. 
Udtømmelse ved Sugning af en el. anden 
Vædske fra et Hulrum i Legemet, Eks. 
af Pleuraeksudat, Vædske fra Burs æ, Ab
scesser o. l. A. kan foregaa ved Hj. af 
en Rekordsprøjte el. et særligt konstru
eret Sugeapparatur, Dieulafoy's eller 
Potairr's Aspirator. -spneumoni (gr. 
pneumonia Lungebetændelse): Lunge
betændelse, som er opstaaet som Følge 
af Aspiration (Indaanding el. Indsug
ning) af et el. andet infektiøst Stof, f. Eks. 
Fødebestanddele, faste Legemer (Tand
stumper), Slim (fra Mund el. Svælg), 
Pus (fra en Absces, der tømmer sig ind i 
Luftvejene). 

asporogen (gr. a- priv. + gr. sparos 
Sæd, Sædekorn + gr. gennaein frem
bringe): ikke sporedannende. 

Assimilation (lat. assimilare gøre 
lig): Proces, der bestaar i Optagelse i 
Organismens Væv af Stoffer, som forud 

Klinisk Ordbog. 

er gjort egnede hertil gennem Fordøjel
sen. -s bækken: B., hvis Form er for
andret ved, at den nederste Lænde
hvirvel er smeltet sammen med Os sa
crum; Promontorium bliver derved mere 
højtstaaende. 

Association (lat. associare forene [ad 
til + socius Kammerat}): 1) brugt om 
koordineret Bevægelse, spec. af Øjnene. 
Ved associeret Bliklamhed forstaas 
Ophævelse af Øjnenes konjugerede Be
vægelse til den ene eller - sjældnere -
til begge Sider. 2) uvilkaarlig Sammen
knytning af Forestillinger (efter Begrebs
indhold, Lydighed etc.). 

Associeret (lat. associare give som 
Ledsager, forene): forbundet, samhørig. 

Astasia (gr. a- priv. + gr. siasis 
Staaen): manglende Evne til at staa; 
Ligevægtsforstyrrelse i staaende Stilling 
uden Kraftesløshed. Symptom ved or
ganiske og funktionelle Nervelidelser, 
se Abasia. 

Asteatosis (gr. a- priv. + gr. stear 
[s te at-] Talg) : manglen de Talgsekretion 
fra Hudens Talgkirtler. 

Astheni, Asthenia (gr. aslheneia [a
priv. + sthenos Styrke J): almindelig 
Svækkelse, Kraftesløshed, Muskelslap
hed. A. universalis congenita: Kon
stitutionsanomali, karakteriseret ved 
Smalskuldrethed, affladet Brystkasse, 
snæver Aorta, lille Hjerte, Enteroptose, 
ringe Udvikling af Muskulaturen, slanke 
Knogler m. m. Syn. Astenisk Habitus 
(Stiller). 

Asthenisk, se Astheni. B. Bulbær
paralyse: Myasthenia gravis pseudo
para1ytica. A. Feber: F. ledsaget af 
stærk Svækkelsestilstand, som ogsaa om
fatter Muskulaturen. A. Habitus, Kon
stitution el. Type (Kretschmer): Le
gemstype karakteriseret ved lang, sma1, 
flad Brystkasse, smalle Skuldre, Mager
hed, ringe Udvikling af Muskulatur og 
Knoglesystem. 

Asthenopia (gr. asthenes svag + gr. 
ops Øje): Synsforstyrrelse, Træthed og 
Gener, som optræder ved Nærarbejde. 
A. accommodativa: ved hurtig ind
trædende Træthed af Akkommodationen 
p. Gr. af Presbyopi, Hypermetropi eller 
Akkommodationslammelse. A. musen
Iaris: ved hurtig Træthed af Konver
gensmusklerne p. Gr. af stærkMyopi eller 
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Tilbøjelighed til Strabismus divergens el. 
hos Rekonvalescenter. A. nervosa: hos 
nervøse el. medtagne Patienter. A. con
junctivalis: ved Irritationstilstande af 
Conjunctiva. 

Asthenospermia (gr. asihenes kraft
løs + gr. sperma Sæd): Sæd med uudvik
lede Spermatozoer. 

Aster (gr. asier Stjerne) = Karyo
kinese. 

Astereognosis (gr. a- priv. + gr. 
stereos haard, fast + gr. gnosis Erken
delse): manglende Evne til at bestemme 
Genstandes Form og Størrelse gennem 
Følesansen. Symptom ved Hjernelidelser 
m.m. 

Asterococcus mycoides (Micromy
ces peripneumoniae bovis contagiosae): 
synlig Mikro b, som kan passere Bakterie
filtre. Ved 1500-2000 G. Forst. ses den 
som lysbrydende, rundagtige, ovale, 
ubevægelige Legemer eller Korn. A.'s 
Stilling i det bakteriologiske System 
uklar. Kan dyrkes. Fremkalder Oksens 
ondartede Lungesyge. 

Astigmatismus (gr. a- priv. + gr. 
stigma [ stigmat-] Punkt (A. regularis): 
Egenskab ved et dioptrisk Apparat 
yttrende sig ved at Straalerne ikke 
samles i et Brændpunkt, men i to 
paa hinanden vinkelrette Linjer med 
forskellig Brændvidde. Beror i Øjet i 
Reglen paa, at Hornhinden er mere 
krummet i den vertikale end i den hori
zontale Meridian (A. selon la regle). 
)>Aksen<< (for den stærkest brydende Me
ridian) er da horizontal, den kan ogsaa 
ligge skraat. Efter Kataraktoperationer 
ligger den ofte vertikalt (A. contre la 
regle). A. simplex: Refraktionen i den 
ene Hovedmeridian er emmetrop; kan 
være A. simplex bypermetrophicus 
eller myopicus efter den anden Hoved
meridians Forhold. A. mixtus = blan
det Astigmatisme. Refraktionen i den 
ene Hovedmeridian er hypermetrop, i 
den anden myop. A. compositus = 
sammensat Astigmatisme. I begge Ho
vedmeridianer findes Myopi el. Hyper
metropi, men i forskellig Grad. A. irre
gularis: Uregelmæssighed af en bry
dende Flade, f. Eks. Hornhinden. 

Asthma (gr. asihma): 1) besværet 
Aandedræt, Aandenød, et Symptom ved 
mange Lidelser; benævnes efter de Syg-

domme i Forbindelse med hvilke det 
findes, A. cordiale, A. uræmieuro o. a. 
2) anvendes oftest for A. broncbiale: 
anfaldsvis optrædende Aandenød p. Gr. 
af Spasme af Bronkialmusklerne og 
Ødem af Slimhinderne i Bronkierne. 
Aandenoden er fortrinsvis eksspirato
risk, er ledsaget af Sekretion og Ekspek
toration af Slim, som indeholder forskel
lige karakteristiske Bestanddele. Mellem 
Anfaldene er Patienterne i Alm. fuld
stændig raske. Aarsagerne kan være al
lergiske, fremkaldt af visse Stoffer i 
Føden, af Støv el. Afsondringer fra Dyr, 
Planter, Bakterieprodukter, Medika
mina o. a. - Betændelser i Bihuler, 
Lunger, Genitalia o. a.- af nervøs Art, 
psykiske Insulter, Smerter o. l. 

Asthmakrystaller: forskellige Slags 
Krystaller, som kan findes i Ekspektorat 
fra Patienter med Asthma bronchiale. 
De kan mangle lige efter Ekspektoratio
nen, men kan saa komme til Syne, naar 
Ekspektoratet har staaet nogle Timer. 
F. Eks. 1) Charcot-Leyden's Krystaller 
(se disse). 2) Hæmatin-, Cholesterin-, 
Fedtsyrekrystaller. 

Asthmatogene Punkter (gr. asthma 
trangt Aandedræt + gr. gennaein frem
bringe): P., hvor særlig mekanisk Irrita
tion fremkalder asthmatiske Anfald, 
f. Eks. Næsepolyp, adenoide Vegeta
tioner m. m. 

Astraphobia (gr. aslrape Lyn + gr. 
{obos Frygt): sygelig Frygt for Uvejr, 
spec. Lyn og Torden. 

Astrocytom (gr. asier Stjerne + gr. 
kytos Hulrum): relativ godartet Gliom
form. 

Asymbolia (gr. a- priv. + gr. sym
bolon Tegn): mer eller mindre fuldstæn
digt Tab af Evnen til at give resp. opfatte 
>>Tegn<< (Tale, Skrift etc.) som Udtryk 
for Begreber. A. omfatter saaledes f. Eks. 
de forsk. Former af Afasi. Syn. Asemia. 

Asymmetrisk Bækken (gr. asymme
iros med ulige Maal), pelvis oblique an
gusta: B., hvis to Halvdele er ulige ud
viklede, oftest som Følge af ensidige 
Hoftelidelser (Coxitis, Luxatio coxæ 
congenita unilateralis) eller sjældnere 
ved Lidelse i Articulatio sacroiliaca (se 
Naegeles Bækken). · 

Asynergia (gr. a- priv. + gr. synergia 
Samarbejde): manglende resp. mangel-
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fuldt Sammenspil mellem Organer, spec. 
Muskler. Se Ataxia, Inkoordination. 

Asynklitismus (gr. a- priv. + Synkli
tismus [s. d.]): Fosterhovedets Indtræ
den i Bækkenet i abnorm lateroflekteret 
Stilling, saaledes at Sutura sagittalis 
lober nærmere ved Promontorium end 
ved Symfysen (A. anterior = forreste 
Issebensstilling = Naegeles Obliquitet), 
eller omvendt: nærmere ved Symfysen 
end ved Promontorium (A. posterfor 
= bageste Issebensstilling = Litzmanns 
Obliquitet). Forekommer undertiden 
ved fladt forsnævrede Bækkener; cfr. 
Synklitismus. 

Asystolia (gr. a- priv. + gr. systole 
Sammentrækning): mangelfuld Kon
traktion og Toning af Hjertet. Bruges 
som Synonym for Hjerteinsufficiens. 

Ataktisk, se Ataxia. 
Atavismus (lat. atavus Tiptipolde

fader, Forfader): Tilbageslag, Fremtræ
den af fysiologiske eller patologiske 
Egenskaber fra Forfædre flere Genera
tioner tilbage. 

Ataxia (gr., Uorden, Mangel paa 
Disciplin): Forstyrrelse af de vilkaarlige 
Musklers Sammenspil (deres >>Koordina
tion•) uden Nedsættelse af de enkelte 
Muskelgruppers Kraft. Skyldes Lidelser 
i det perifere eller centrale Nervesystem, 
sml. Amyotaxia, Inkoordination. A. lo
comotoria = Tabes dorsalis. 

Ataxie locomotrice progressive 
(fr.) = Tabes dorsalis. 

Ateleiosis (gr. ateleios ufuldendt): 
ægte Dværgvækst. 

Atelektasis (gr. ateles ufuldstændig 
+ gr. ektasis Udvidelse): manglende el. 
ufuldstændig Udfoldning af Lungealve
oler. A. congenita: Fortsættelse af Lun
gernes foetale Tilstand. A. acquisita: 
1) e compressione ved Samtrykning. af 
Lungerne ved Luft eller Vædske, 2) e re
sorptione sive obturatione ved Resorp
tion af Luften efter Tilstopning af 
Bronchus. 

Atelo-myelia (gr. ateles ufuldstændig 
+ gr. myelos Marv): den delvise med
fødte Mangel af Rygmarv. -prosopia 
(gr. prosopon Ansigt): ufuldstændigt 
Ansigt. 

Athelia (gr. a- priv. + gr. thele Bryst
vorte): medfødt Mangel paa Brystvorte. 

Atheroma (gr. [athere Hvedemels-

grød]): Cyste med grødet Indhold; skyl
des Retention i Hudens Haarskeder el. 
Talgkirtler. 

Atheromatosis (gr. atheroma Svulst 
med grødet Indhold), se Arteriosclerosis. 

Atherosclerosis (gr. athere Hvede
melsgrød + Sklerose [gr. skieros haard]), 
se Arterosclerosis. 

Athetose double (fr.): medfødt Li
delse i Corpus striatum (status marmo
ratus C. & O. Vogt), visende sig ved ate
totiske Bevægelser i alle Ekstremiteter. 

Athetosis (gr.athetos uden fast Plads): 
Form af uvilkaarlige, langsomme, kon
tinuerlige Bevægelser, som oftest i Fingre 
og Tæer, med forceret Strækken og 
Bøjen, Spreden og Samlen. Symptom 
ved cerebrale Læsioner (særlig af Basal
ganglierne); kan være halvsidig ( Hemia
thetosis) ved Hjærneapopleksi eller dob
beltsidig (Athetose double, se denne). 
Syn. Hammonds Sygdom. 

Athymia (gr.): Modløshed, Sørg
modighed. 

Athyreosis (gr. a- priv. + gr. thyreos 
Skjold): Lidelser, som skyldes mang
lende el. mangelfuldt fungerende Skjold
bruskkirtel 

Atletisk Type (gr. athletes Vædde
kæmper i Sportskampe) (Kretschmer): 
Legemstype, karakteriseret ved kraftig 
Udvikling, særlig af Knoglerne og Mu
skulaturen. 

Atmiatria (gr. atmos Damp + gr. 
iatreia Helbredelse): Therapiform, ved 
hvilken de benyttede Lægemidler an
vendes i Dampform eller i forstøvet Til
stand (en Slags spray-Behandling). An
vendes navnlig ved Lidelser i Luftvejene. 

Atmokausis (gr. atmos Damp + gr. 
kausis Brænden): Ætsning af Uterin
slimhinden med hed Damp (110° C.), der 
ledes ind gennem et Metalkateter for
synet med fine Sideaabninger. Se ogsaa 
Vaporisatio. 

Atoksisk (gr. a- priv. + gr. toxikon 
Pilegift): ugiftig. 

Atonia (gr., Afspænding, Slaphed [a
priv. + tonos Spænding]): Mangel paa 
el. mangelfuld Tonus af Muskulatur og 
den deraf følgende Slaphed. Bruges ogsaa 
om mangelfuld Kontraktionsevne af glat 
el. tværstribet Muskulatur (A. uteri, 
A. ventriculi o. lgn. ). A. gingivæ: Slap
hed af Tandkødet. 
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Atonisk Blødning (gr. alonos af
spændt, slap): B. fra terus paa Grund 
af manglende Kontraktion af denne, 
efter at den ved Fødslen har udtømt sit 
Indhold. 

Atopi (gr. alopia Mærkværdighed): 
medfødt Overfølsomhed overfor be
stemte Stoffer, overfor hvilke Desensi
bilisering ikke er mulig. 

Atopomenorrhoea (gr. alopos ude af 
Plads + gr. men Maaned + gr. rhoe 
Flod): vikarierende Menstruation. 

Atremia (gr. [a- priv. + tremein 
ryste)): Bevægelsesmangel; Syn. f. Aki
nesia algera (s. d.). 

Atrepsi, Athrep ia (gr. a- priv. +gr. 
threpsis Ernæring): mangelfuld Ernæ
ring, Atrofi (særl. af Spædbørn). Atrep
tisk Immunitet (Ehrlich): l. ved eks
perimentel Indpodning af Svulster, for
aarsaget ved at de til Svulstens Vækst 
nødvendige Stoffer ikke er til Stede eller 
allerede er opbrugt af en anden i For
vejen tilstedeværende Svul t. 

Atresia (gr. a- priv. + gr. tresis Gen
nemboren, Hul): medfødt el. erhvervet 
Tillukning af fysiologiske Aabninger 
eller Kanaler (A. ani, vaginæ o. l.). A. 
auris externa: medfødt el. erhvervet 
Tillukning af den ydre Øregang. A. 
vagina e: medfødt ( congeni t) el. erhver
vet Tillukning af Vagina. A. uteri: 
tilsvarende Forhold for Livmoderens 
V e dk. - oftest lokaliseret til Cervix 
uteri. 

Atretisk Follikel (gr. airetos ikke 
gennemboret, uden Aabni:ng): Ægfol
likel, der svinder, uden at Ægget ud
stødes. 

Atrich Bakterie (gr. alrichos uden 
Haar [a- priv. + lhrix [lrich-] Haar, 
Børste]): B. uden Cilier, ubevægelig 
(Eks. Iiltbrandbacillen). 

Atrichiasis (Atrichi) (gr. alrichos 
uden Haar): medfadt Haarmangel. 

Atrie-flagren (lat. atrium Forhal), 
auricular flutter (eng.): hurtige, ofte 
regelmæssige Atriekontraktioner, under
tiden 200-300 pr. Minut; paa Elektro
kardiogram ses tydelige P-Takker og 
flere for hvert Ventrikel-Kompleks. 
-ftimren: sitrende, ukoordinerede, hur
tige Kontraktioner af Atrievæggen; kun 
nogle af Impulserne fra Atrierne passerer 
Ledningssystemet og giver Ventrikel-

kontraktioner, der bliver uregelmæssige 
i Rytme. 

Atrio-ventrikulære Ledningssy
stem (lat. atrium Forhal + lat. ventri
eulus Mave· Hjertekammer) -el. Aschoff
Tawaras Knude el. Bundt - el. His
Tawaras Bundt: Del af det specifike 
1u kelsystem i Hjertet (se dette). Det 

begynder i bageste Del af V æggen mellem 
Forkamrene i Nærheden af den mediale 
Trikuspedalklap, el. ved Sinus corona
riu , som finere Traade der samler sig 
til en Knude, Aschoff-Tawaras Knude; 
herfra gaar en Stororne - His Bundt -
gennem Atrioventrikulærgrænsen til 
Væggen mellem entriklerne, deler sig 
i to Stammer, som gaar ud i hver Ven
trikel, hYor de deler sig videre ud i tyn
dere Grene, der ender i fine Traade 
(undertiden kalde de Purkingeske Traa
de). A-v. leder Kontraktionsimpul er fra 
Sinusknuden ud i Hjertemuskulaturen. 

Atrium-Bølge (lat. atrium Forhal): 
karakteristisk beliggende Fremspring 
paa en Venepulskurve, som nogle mener 
er fremkaldt af Atriernes Kontraktion. 

Atrophia (gr. atro{ia Iangel paa Næ
ring, dtæring): Svind, universelt eller 
lokalt. Skyldes mangelfuld Ernæring, 
Betændelse, Inaktivitet (Inaktivilets
alrofi), Lidelser i Nervesystemet, Tryk, 
Febersygdomme, Fordojelsessygdomme, 
Kræft, Tuberkulo e o. l. A. alveolaris 
(præcox): Svind (fortidig) af Alveole
væggen. A. cutis idiopathica progres
siva: Lidelse af ukendt Aars ag, hvor der 
med et Forstadium med Infiltration 
kommer A. af storre el. mindre Dele af 
Huden; nærmer sig stærkt Herxheimer's 
Acrodermatitis. A. gyrata chorioideae 
et retinae (Fuchs): smaa runde Korioi
dalatrofier, der efterhaanden breder sig 
og delvis smelter sammen. Indtager en 
bred Zone i Øjengrunden, strækkende 
sig fra Ækvatorialregionen tilbage til 
nær Papillen. Denne er omgivet af en 
Zone normal Øjengrund, som imidlertid 
bliver maliere efterhaanden. Perifert, 
udenfor Ækvator, er Øj engrunden stærkt 
pigmenteret. Optræder sammen med 

Iyopi og Hemeralopi. A. maculosa 
cutis: spontant opstaaende, hyppigt 
grupperede, pletformede Hudatrofier, 
mikroskopisk kendetegnet ved Svind af 
det elasti k e V æv; Aars ag ukendt; Lo-
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kalisation særlig Lemmernes Strække
sider, Sideregionerne og Ryggen. A. 
musculorum progressiva: Betegnelse 
for en Gruppe Lidelser, hvis dominerende 
Symptom er et stadig fremadskridende 
Muskelsvind, beroende paa -- antagelig 
medfødte - Svækkelsestilstande i Musk
lerne, Nerverne eller Rygmarvens For
hornsceller. A. sentlis: Svind af forsk. 
Legemsdele, som kan opstaa i højere 
Alder. 

atrofisk: lille som Følge af Atrofi. 
Atropho-derma (gr. atrofos udeJ! Er

næring+ gr. derma [dermat-] Hud) pig
mentosuro = Xeroderma pigmento
sum. -dermatitis centrifuga = Lupus 
erythematosus. -dermatosis = Atro
phodermia: Hudatrofi. 

Atropinisering af et Øje: Lammelse 
af Akkommodationen og Udvidning af 
Pupillen ved Atropininddrypning. 

Attak (fr. attaque): Anfald. 
Atticusfistel (Atticus [Attika Over

bygning over Gesimsen paa en Søjle
række] +lat. fistula Rør, Byld): F. fra 
Øregangen til Kuppelrummet (Atticus 
el. Recessus epitympanicus). 

Attitude en chien de fusil (fr.), Ge
værhanestilling<<: Symptom ved Menin
gitis, bestaaende i at Bene1_1e trækkes 
op til Underlivet. 

Attitudes passionnelles (fr.): tea
tralske Stillinger og Gestus ved det saa
kaldte store, hysteriske Anfald. 

Atymi (gr. athymia Modløshed): følel
sesmæssig Afstumpning (ved Dementia 
præcox). 

Attonitet (lat. allanitus forfærdet): 
Tilstand af skrækslagen Ubevægelighed. 
Symptom ved Psykoser. 

Atypisk (gr. a- priv. + gr. typikos 
dannet efter en Form [sml. Typus]): af
vigende fra Reglen, f. Eks. Svulster. 

Audimutitas (lat. audire høre + lat. 
mutitas Stumhed): Stumhedhos hørende, 
ikke at forveksle med motorisk Afasi. 
Træffes hos Børn, der oftest er lidt til
bage i Udvikling, og skyldes udeblivende 
Impuls til at tale. 

Audifon (lat. audire høre + gr. fone 
Stemme): Høreapparat bestaaende af 
en Hartgummiplade, der støttes mod 
Fortænderne. 

Auditio colorata (lat., farvet Hø.:, 
relse): farvebetonet Lydopfattelse. 

Auenbrugger's (von A., Johs. Leo
pold, Wiensk Læge, 1722-1809) Per
kussion: A. var den Mand, som først 
satte Perkussionen ved Undersøgelse af 
Brystorganerne i System. Han anvendte 
den direkte Metode, d. v. s. han bankede 
direkte paa Toraksvæggen, uden Finger 
el. Pieurometer som Mellemled. A. 's 
Tegn: Fremhvælving i Bpigastriet el. 
af Prækordiet, som kan ses ved stort 
Ekssudat i Perikardiet. 

Aufbrauchskrankheiten (ty.)( Edin
ger): Sygdomme i Nervesystemet, der 
skyldes: 1) et abnormt stort Krav til 
Celler og Baner, 2) svigtende Regenera
tion efter Anstrengelser, 3) medfødt 
Svaghed af enkelte Baner. 

Aujeszky's Sygdom, se Bulbærpara
lyse hos Dyr. 

Aura (lat., Luftning): oprindelig Be
tegnelse for en umiddelbart forud for 
epileptiske Anfald optrædende Fornem
melse af en kold Luftning, der stiger op 
mod Hovedet. Nu gerne brugt om alle 
mulige Prodromalsymptomer, ved det 
epileptiske og undertiden ogsaa ved det 
hysteriske Anfald. 

Aurignacrace (Aurignac, Frankrig), 
se Homo aurigniacencis. 

Auripunktur (lat. auris Øre + lat. 
punctura Stikken): = Paracentesis mem
branæ tympani, Gennemstikning af 
Trommehinden. 

Auropalpebral Refleks (lat. auris 
Øre + lat. palpebra Øjelaag): Blinken 
af Øjnene ved uformodet Lyd perception. 

Auskultation (lat. auscultatio Børen, 
Lytten): Undersøgelsesmetode, hvorved 
man iagttager de i Legemet dannede Lyd
fænomener ved Hørelsen for deraf at 
skaffe sig Oplysning om Organernes Til
stand. Ved direkte A. lægges Øret mod 
Legemets Overflade, ved indirekte A. 
anvendes Instrument (Stethoskop, op
rindelig angivet af Rene Theophile Hya
cinthe Laennec 1816). 

Auspitz's (A., Heinrich, 1835-86) 
Dermatose = Mykosis fungoidis. A.'s 
Symptom ved Psoriasis, se Bulkleys 
Membran. 

Australsk Syge (a. Sovesyge), se En
cephalitis lethargica s. epidemica. 

Authaemoterapi (gr. autos selv + 
gr. haima Blod + gr. therapeia Pleje): 
Behandlingsmetode, hvorved man paa 
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en Patient indsprøjter noget af hans 
eget Blod intramuskulært, f. Eks. 10-
20 cm 3• Har været anvendt ved visse 
Hudlidelser, rheumatiske Lidelser o. l. 

Autismus (Bleuler) (gr. autos selv): 
Betegnelse for det sygeligt selvoptagede, 
indesluttede og afvisende Væsen, der er 
karakteristisk for Pat. med Dernentia 
præcox. Adj. autistisk (egocentrisk, 
jegbetonet). 

Auto-clave (gr. autos selv + lat. 
elavis Nøgle): se Autoklavering. -chthon 
(gr. autochthon fra selve Landet [chthon 
Jord]): spontan, opstaaet af sig selv, 
bruges om pludselig Opstaaen af Epi
demier. -digestion (lat. digestio For
døjelse): Selvfordøjelse. Postmortel A. 
af Ventrikelslimhinden p. Gr. af den til
stedeværende Mavesaft (Gastromala
cia). -gami (gr. gamos Ægteskab), se 
Automixis. -graphismus (gr. grafein 
skrive): Betegnelse for den pathologiske 
Forhøjelse af den, ved Strygning med et 
stumpt Instrument fremkaldte, vasomo
toriske Reaktion i Huden (Hyperæmi, 
Ekssudation, Vabledannelse). Symptom 
ved Hysteri m. m. Syn. Dermografisme, 
Urticaria factitia. -hypnose (gr. hypnas 
Søvn): hypnotisk Tilstand, fremkaldt af 
Individet selv. -infektion (lat. inficere 
smitte) : Vedligeholdelse af en Infektion 
ved at Patienten stadig paany smitter 
sig selv med Sygdomsvækkeren (f. Eks. 
Koprofagi ved Oxyuriasis). Hos Barsel
kvinder fremkommer A. ved at Kim, der 
findes i Fødselsvejen, ved Bristninger af 
denne trænger ind i Vævene. -inocula
bel (lat. inoculare pode): selvindpodelig. 
Udtrykket anvendes især om Hudsyg
domme, der fra en enkelt Efflorescens 
kan indpodes paa andre Steder af samme 
Patients Hud, f. Eks. den bløde Chanker, 
Psoriasis. -intoxikation (lat. in- i + 
gr. toxikon Gift): Forgiftning af Organis
men ved Produkter, der under sygelige 
Tilstande dannes i Organismen selv, f. 
Eks. Uræmi, Acidose, Icterus, Intoxi
kation fra Mavens eller Tarmens Ind
hold. -klavering (lat. elavis Nøgle [clau
dere lukke]): Ophedning i mættet, luftfri 
Vanddamp til Temperaturer over 100° 
(og altsaa Tryk over 1 Atm.). Til Sterili
sation af Forbindstoffer, bakteriologiske 
Næringssubstrater o. a. anvendes oftest 
Temperaturer paa 120-128° (1-11/ 2 

Atm. Overtryk). A. er kun anvendelig 
under Forhold, hvor alle de Kim, der skal 
dræbes, befinder sig i en vandig Vædske 
eller kommer i direkte Berøring med 
Vanddampen. Ellers maa Tørsterilise
ring (s. d.) anvendes. -lysis (gr. Iysis 
Løsning, Opløsning): enzymatisk Ned
brydning af Proteiner og andre Stoffer 
i V æ vene ved Cellernes egne Enzymer 
(Proteaser, Lipaser, Nucleaser etc.), sker 
efter Døden, naar man henstiller Orga
nerne sterilt ved 37°. -matia (gr. auto
matos af egen Drift): selvstændig - af 
central lunervation uafhængig- Funk
tion. -matismus ambulatorius (gr. 
automatos af egen Drift; lat. ambulator 
Vandrer): pludselig opstaaet, driftsmæs
sig Omvandren i mere eller mindre om
taaget (eventuelt »bevidstløs<<) Tilstand. 
Sympt. ved Hysteri, Epilepsi, Psykoser, 
patologisk Rus m. m. -mixis (gr. mixis 
Blanding, Parring): Befrugtning (hos 
Protozoer), som udelukkende finder Sted 
mellem nærbeslægtede Individer. A. mel
lem to adskilte Søskendeindivider = 
Pædogami; A. mellem to Kerner inden
for samme Celle = Autogami. -mutila
tion (lat. mutilatio Lemlæstelse): Selv
lemlæstelse ses sommetider hos Hunde 
ved visse nervøse Lidelser, f. Eks. Rabies 
og Hundesyge. -phagia (gr. fagein 
spise): Opæden af sig selv, Afmagring; 
klassisk Navn for Afmagringen ved Dia
betes. -phonomania (gr. fonos Drab + 
gr. mania Lidenskab, Vanvid): Selv
mordsvanvid. -phonia (gr. fone Stem
me): abnorm stærk Fornemmelse af ens 
egen Stemme i det indre af Hovedet; 
særlig ved Krampe i de Muskler (Tensor 
og levator veli palatini) som aabner det 
Eustachiske Rør. -plastik (gr. plastike 
Kunsten at forme): Transplantation af 
Væv fra Individet selv (jfr. Homo- og 
Alloplastik). -psia (gr. opsis Syn.): Iagt
tagelse direkte under Øjets Kontrol. A. 
in vivo f. Eks. af Underlivsbulen ved 
Operation. Ellers anvendes A. mest som 
ensbetydende med Nekropsi ener Obduk
tion. -skopi: se Laryngoscopia directa. 
-som (gr. soma Legeme): Kromosom, 
der ikke er et Kønskromos om. -sug
gestion (lat. suggestio Indgivelse, 
Raad): Selvindbildning. Et Individs 
kritikløse Indpodning af bestemte 
Forestillinger, Følelser eller Handlings-
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impulser i sin egen Psyke. Sml. Sugge
stion, Suggestibilitet, Autohypnose. 
-transfusion (lat. lransfusio Over
hældning, Overføring): Indvikling af 
Ekstremiteterne i stramme Bind for at 
formindske deres Blodholdighed, saa at 
der tilføres Hjernen mere Blod. Bruges 
ved faretruende Blødninger. -vaccine 
(Vakcine, s d.): V., fremstillet af Pa
tientens egne Mikrober. 

Auxocardia (gr. auxein forøge + gr. 
kardia Hjerte): 1) Forstørrelse af Hjertet, 
enten Hypertrofi eller Dilatation. 2) 
Hjertets Diastole, den normale Forøgelse 
af Hjertets Rumfang under Diastolen. 

Avancement (capsulo-) muscu
laire (fr.): Operation for Skelen. Den 
svækkede Muskel forkortes eller bringes 
til at hæfte sig længere fortil paa Bul
bus; oftest gøres samtidig Tenotomi af 
Antagonisten. 

Avellis' (A., Georg, 1864-1916, 
Frankfurt a.M.) Syndrom: ensidig Lam
melse af Ganens, Strubens - og event. 
de af Accessorius innerverede- Musk
ler. Symptom ved Syringobulbi m. m. 

A venolither (lat. avena Havre + gr. 
lilhos Sten): Tarmkonkrementer, som 
bl. a. indeholder Havreavner. . 

Aviatikersygdom, som kan fore
komme hos Flyvere, naar de kommer 
op i store Højder; den skyldes Luftens 
ringere Indhold af Ilt. 

A-Vitamin: Opdaget af McCallum i 
1912, renfremstillet af Karrer i 1932. 
Det er en Alkohol, C20H 300; det findes 
i animalske Fedtstoffer. I alle klorofyl
holdige Plantedele findes A-Vitaminets 
Forstadium, Karotin, som i dyriske Or
ganismer omdannes til A-Vitamin. Det 
findes i Tran, Mælk, Smør, Fløde, Spi
nat, Kaal, Gulerødder, Brød (af usigtet 
Mel). 

Avitaminosis (gr. a- priv. + Vila
min [lat. vita Liv]): Enhver Sygdom, 
som skyldes Vitaminmangel i Organis
men; kan opstaa ved manglende eller 
stærkt nedsat Vitaminindhold i Føden 
eller mangelfuld Resorption af Vita
miner fra Tarmen. Nogle Avitaminoser 
er: Hemeratopia, Xerophthalmia, ka
tarrhalske Infektioner, Rachitis, Oste
omalacia, Beri-Beri, Pellagra, Skørbug. 

Avirulent (gr. a- priv. + lat. viru
lenlus fuld af Gift): ikke virulent. 

Avortement (fr.), se Abortus. 
Avulsio bulbi (lat. avulsio Afriv

ning, lat. bulbus [gr. bolbos] Løg, 
Knold): voldelig Løsrivning af Bulbus 
oculi ved Overrivning af Muslerne og 
N. opticus. 

Axillærlinie (lat. axilla Armhule): 
forreste A.: som tænkes trukket paa 
Thorax' Forvæg parallelt med Midt
linien gennem Axillens forreste Be
grænsning (eller den laterale Rand af 
M. pectoralis major). Midterste A.: L., 
i hvilken man tænker sig, et Sagitalplan 
skærer Midten af Axillens mediale æg. 
Bageste A.: lodret L. gennem Axillens 
bageste Begrænsning (eller Randen af 
M. latissimus dorsi). · 

Azolithmin: Indikator - et følsomt 
Lakmuspapir. 

Azoospermia (gr. azoos uden Liv + 
gr. sperma Sæd): Mangel paa Sæd
legemer i Sæden. 

Azot-æmia (fr. azote Kvælstof [gr. 
a- priv. + gr. zotikos som giver el. be
varer Liv] + gr. haima Blod): For
øgelse af Blodets Indhold af kvælstof
holdige Stoffer. -orrhoea (gr. rhoeFlod): 
stærkt kvælstofholdige Fæces paa Grund 
af mangelfuld Udnyttelse af disse Stoffer 
i Føden (forekommer ofte ved Pancreas
Lidelser). -uria (gr. ouron Urin): ab
normt rigelig Udskillelse af kvælstof
holdige Forbindelser gennem Urinen. 

Azur I (arab. [pers.] liizaward Lazur
sten): Farvestof, som anvendes sam
men med forskellige andre Farvestoffer 
til Farvning af Blodlegemer i Udstryg
ningspræparat. Det fremstilles af Me
tylenblaat ved Oxydation med Bicbro
mat i kogende, vandig Opløsning. Kal
des ogsaa Metylenazur. 

Azur II: Blanding af lige Dele Azur I 
(et Metylenazur) og Metylenblaat. 

Azurgranula (Azur [s. d.] + lat. 
granulum lille Korn): smaa G. som kan 
forekomme i normale og patologiske 
Leukocyter, og som kan farves røde af 
Azurfarvestoffer. 

A. Z: Forkortelse for Aschheim-Zon
deks Svangerskabsreaktion (s. d.). 

Aztekentypus (ty.) (Azteker Urfolk 
i Mexiko): Betegnelse for Hovedform 
med stærkt tilbagefaldende Pande (Fug
lehoved), som særlig ses hos mil<roce
fale Idioter. 
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Baastrup's (B., Christian Ingerslev, 
dansk Læge, f. 1885) Sygdom, oste
orthoitis processus spinosi vertebræ 
lumbales: viser sig ved Smerter i re
giones lumbales ( >>Lumbago•) enten 
akut opstaaet el. med et mere kronisk 
Forløb. Skyldes en Forøgel e af Lor
dosen i columna lumbalis, hvorved pro
cessus spinosi støder mod hinanden, 
klemmer det mellemliggende Væv og 
bliver Sæde for osteoartroitiske Foran
dringer. Hæmatomer menes at kunne 
opstaa me1lem Proce sus spinosi og give 
de akut optrædende Smerteanfald 
( ~Hekseskud<<). Lordo ens Forøgelse kan 
skyldes Spondyliti , Hofteluksation, 
Adepositas, Asteni, senilt Svind af Cor
pora vertebræ el. di ci intervertebralis 
o. a. 

Babcock's (Will. Wayne B., amerik. 
Kirurg, f. 1872): Methode: Exstirpa
tion af Vena saphena magna v. H. af en 
i Venen indført Sonde (Operation for 
udbredte Aareknnder). 

Babes (B. Victor, 1854- ., Rumæ
nien) -Ernst (E. Paul, 1859- ., Ty k
land) Legemer, se Polkorn. 

Babesia (syn. Piroplasma), Gruppe 
af Sporozoer, der snylter i de røde Blod
legemer hos forskellige Pattedyr (Kvæg, 
Hest, Faar, Hund). Overføres ved blod
sugende Mider (Ixodider, Flaat). Her i 
Landet B. bovis (1- 2 l" lang), der 
foraarsager Hæmoglobinuri hos Kvæ
get; i Amerika den nærsiaaende B. 
bigemina, Aarsagen til KvægetsTexas
feber. B. canis hos Hunden (Sydeuropa 
og Troperne), Hoved mptom Ikterus. 
B. ovis hos Faaret (Sydeuropa, Asien 
og Sydamerika). B. equi hos Hesten 
(Sydeuropa, Ru land). 

Babinski's (B., Jo eph Fran<;!ois Fe
lix, 1857-1932, Paris) Metode: Til 
Udløsning af Achillesrefleksen anbrin
ges Pt. knælende paa en Stol med Fod
derne hængende frit. B.'s Symptom: 
abnorm Plantarreflek , hvis karakteri
stiske Ejendommelighed er en isoleret 
træg Dorsalflek ion af Stortaaen, (me
dens den normale Refleks er en Plantar-

B 
fleksion af alle Tæer). Udløses ved mini
mal, stump Strygning i Planta, bedst 
langs den laterale Fodrand. »Babinskis 
Refleks« kan normalt findes indtil 2.-3. 
Leveaar, men er efter den Tid Tegn 
paa en Pyramidebanelæsion. 

Babinski-Frølich's Syndrom, se 
Dystropbia adiposo-genitalis. 

Babinski-Nageottes Syndrom ved 
ensidige Bulbæraffektioner: Lammelse 
og Anæstesi af den Læsionen modsatte 
Legemshalvdel i Forbindelse med sarn
sidig Miosis, Asynergi, Lateropulsion og 
Svimmelhed. 

Bacilbærere: sunde Mennesker, der 
hu er smittefarlige Bakterier (f. Eks. 
Tyfus, Difteri, Gerebro spinalmeningitis ), 
som de enten selv er uimodtagelige for, 
eller som stammer fra en oversiaaet 
Sygdom. 

Bacille court (fr.): Fællesbetegnelse 
for korte Stave, der ofte findes i Svæl
get og tilhører Pseudodifteribacillernes 
Gruppe. 

Bacillosis (Bacillus [s. d.]): Syg
dom. fremkaldt af Baciller. 

Bacilluria (Bacillus [s. d.] + gr. 
ouron Urin): Udskillelse af Bakterier i 
Urin. 

Bacillus (lat., lille Stav [baculus]): 
1) Lille Cylinder, der indfores i Fistler 
eller i Uretbra ved Urethritis (Bacilli 
urethrales), og som bestaar af en Pasta, 
indeholdende et Lægemiddel. 2) I Mi
krobiologien anvendes Ordet B. (Bacil) 
i 4 forskellige Betydninger: a) som 
Fællesbetegnelse for alle stavformede 
Bakterier; b) som Fællesbetegnelse for 
alle stavformede Bakterier, som man 
ikke har forsynet med særlige Slægts
navne (Brucella, Salmonella o. s. v.); 
Ordet B. kommer da - men kun rent 
formelt l - til at figurere som Slægts
navn. c) Mange Forfattere forstaar ved 
B. poredannende Stave og anvender 
da Betegnelsen Bacterium om ikke
sporedannende Stave. d) I daglig Tale 
anvendes Ordet Bacil (eller Bacille) ofte 
en betydende med Bakterie (se BacH
bærere). - I det følgende anvendes Be-
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tydning b. Ved hver enkelt af de under 
B. anførte Arter angives deres Forhold 
m. H. t. Gramfarvning (Gram+, 
Gram --;... ), Bevægelighed (bev., ubev.), 
Sporedannelse ( + Sp., O Sp.), Iltkrav 
(aer. = obligat aerob eller fakultativt 
anaerob; anaer. = obligat anaerob.). 
B. abortus Bang, se Brucelia abortus. 
B. acidi lactici: Gram --;..., ubev., O Sp., 
aer. Underafdeling af Coligruppen. 
Hører (efter Orla-Jensen) ikke til de 
ægte Mælkesyrebakt., som alle er 
Gram +. B. acidophilus: Gram +, 
ubev., O Sp., aer. Forekommer i Tarm
kanalen hos Mennesket og navnlig hos 
forskellige Dyrearter. Kultur af B. a. 
anvendes, særlig i Amerika, terapeutisk 
ved forskellige Tarmlidelser. Se >>Aci
duric Group<<. B. acnes se Corynebac
terium. B. (lactis) aerogenes: Gram-;-, 
ubev., O Sp., aer. Hører til Coligruppen 
i videre Forstand, men skelnes fra de 
egentlige Colibaciller ved sin stærkt sli
mede Vækst og ved visse biokemiske 
Reaktioner, særlig Metylrødtprøven (s. 
d.) og Voges-Proskauers Reaktion (s. 
d.). Findes fortrinsvis som Saprofyt ude 
i N a turen, kun sparsomt i Menneskets 
Tarmkanal. B. aerogenes capsulatus 
se Ødembaciller. B. (fæcalis) alcali
genes: Gram --;..., hev., O Sp., aer. For
gærer ingen Sukkerarter. Forekommer 
bl. a. i Tarmindhold. B. amylobacter 
se Clostridium butyricum. B. anthra
cis, Miltbrandbacillen: Gram +, ubev., 
+ Sp., aer. Opdaget 1849 af Pollender 
(P., Aloys, 1800- 1879, Tyskland); 
dens patogene Rolle paavist af Koch 
(K., Robert, 1843-1910, Tyskland). 
Se Anthrax. B. anthracoides, B. 
pseudoanthracis: Fællesbetegnelse for 
Baciller, som mere eller mindre ligner 
1iltbrandbacillen, men afviger fra den 

paa et eller flere Punkter, f. Eks. ved 
at være bevægelige. Nogle af disse er 
patogene for Mennesker og Dyr og kan 
endog fremkalde miltbrandlignende 
Sygdomsbilleder. B. bifidus: Gram +, 
ubev., O Sp., anaer. Antydning af For
greninaer i Enderne (deraf Navnet). 

dgor hos Brystbørn i den første Leve
maaned Hovedparten af Tarmfloraen. 
Se >>Aciduric Group<<. B. bipolaris sep
ticus se Pa teurella. B. botulinus: 
Gram +, bev., + Sp., anaer. Se Botu-

lismus. B. Chauvoei se Ødembaciller. 
B. cloacae: Gram--;..., bev., O Sp., aer. 
Smelter Gelatine; forholder sig i øvrigt 
som B. aerogenes; findes i Tarm ind
hold. B. coli (opdaget af Escherich, s. 
d.): Gram--;..., oftest bev., O Sp., aer. 
Forgærer Laktose under Luftudvikling 
og danner oftest Indol. Alm. Tarm
bakterie; kan ogsaa fremkalde Infek
tion i Urinvejene og andetsteds. Deles 
af nogle Forff. i Undergrupper med sær
lige Navne, f. Eks. Coli A = sakkarose
forgærende og Coli B = ikke sakkarose
forgærende; paa Grundlag af flere For
gæringsreaktioner m. m. regner nogle 
Forff. med en Inddeling i Grupper med 
særlige N avne: B. acidi lactici, B. coli 
communis, B. coli communior, B. cosco
roba, B. Grtinthali, B. neapolitanus. -
B. coli mutabilis: Fællesbetegnelse for 
Bakterier, som forgærer Laktose paa 
mutationsagtig Maade. - For den 
praktiske Hygiejne har særlig Forskel
len mellem »Varmblods<< og »Koldblods<<
Coli Betydning; se Eijkmanns Prøve. 
B. diphtheriae se Corynebacterium. 
B. dysenteriae: Gram --;..., ubev., O Sp., 
aer. Aarsag til bacillær Dysenteri (s. d.). 
3 Hovedgrupper: B. d. Shiga (S., 
Kiyoshi, 1870-, Japan) eller Shiga
Kruse (K., Walther, 1864-, Tysk
land), B. d. Flexner (F., Simon, 1863- , 
U. S. A.), B. d. Sonne (S., Carl Olaf, 
1882- , Danmark) eller Kruse-Sonne. 
Shigas Bacil er særlig toksisk; man 
skelner mellem et Enterotoksin og et 
Neurotoksin. De to sidste Grupper be
tegnes ogsaa som giftfattige Dysenteri
baciller eller Paradysenteribaciller (af 
Kruse kaldt Pseudodysenteribaciller; 
Kruses Type E = Sonnes Bacil). >>Hiss <<, 
>>Y<< og >>Strong<< hører til Flexnergrup
pen. B. enteritidis se Salmonella. B. 
erysipelatis suis, B. rhusiopathiae, 
Rødsygebacillen: Gram +, ubev., O Sp., 
aer. Ganske tynd Stav, Aarsag til Svi
nets Rødsyge og Erysipeloid hos Men
nesket. B. fusiformis: Gram --;..., ubev., 
O Sp., anaer. Findes ved Plant-Vincents 
Angina sammen med Spirillum sputi
genum. B. Ghon-Sachs, B. histoly
ticus se Ødembaciller. B. Hofmanni 
se Corynebacterium. B. influenzae, 
Pfeiffers Bacil: (P., Richard, 1858- , 
Breslau): Gram --;... , ubev., O Sp., aer. 

l 
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Vokser ikke paa alm. Agar eller blodfri 
Ascites- eller Serumagar, men derimod 
paa Substrater med Tilsætning af Blod 
eller Blodlegemer, særlig naar disse har 
været underl<astet en Fordøjelsesproces, 
eller ved Tilstedeværelse af andre Bak
terier (se V-Faktor og X-Faktor). Fin
des i Ekspektorat og paa limhinderne 
ved Influenza, Tuberkulose, Mæslinger, 
Kighoste o. a. Sygdomme samt ofte hos 
sunde Personer. Blev oprindelig be
skrevet som Influenzaens specifike 1i
krob, men denne Opfattelse er nu for
ladt af de fleste. B. Koch-Weeks (K., 
Robert, 1843-1910; W., John Elmer 
1853-, New York): en Pfeifferbacil, 
som forekommer ved epidemisk optræ
dende Conjunctivitis. B. leprae se 
Mycobacterium. B. mallei se Actino
bacillus. B. melitensis se Brucella. B. 
metacoli, 1organs Bacil rr. l: Gram 
--;-, bev., O Sp., aer. Adskiller sig fra 
Colibaciller ved kun at forgære ganske 
faa Sukkerarter, deriblandt ikke Lak
tose; staar Protensgruppen nær. M. H. t. 
patogene Egenskaber forholder den sig 
nærmest som Colibacillen. B. Morax
Axenfeld se Diplobacillus. B. necro
seos, opd. af Bang (B., Bernhard Lau
ritz Frederik, 1848-1932, Danmark): 
traadformet, Gram --;-, obligat anaerob 
Bakterie, som fremkalder nekrotiske 
Forandringer i 1undhulen hos for kel
lige Husdyr (Kvæg, Svin, Faar). B. 
Novyi, B. oedematiens, B. oedema
tis maligni: se Ødembaciller. B. ozoe
nae, Abels Bacil (A., Rudolf, 1868-, 
Jena): Gram --;-, ubev., O Sp., aerob. 
Patogene Rolle og Afgrænsning fra 
andre Kapselbaciller usikker. B. para
coli: Gram --;-, bev., O Sp., aer. Beteg
nelsen anvende i 2 forskellige Betyd
ninger: l) I den danske veterinære 
Litteratur for Gårtnerbaciller, særlig 
dem, der findes hos Husdyrene, og som 
ikke forgærer Arahinose paa 1 Døgn; 
2) I de fleste Landes Litt. for colilig
nende Bakterier; d. v. s. Bakterier, som 
ikke eller kun langsomt forgærer Lak
tose, men i deres øvrige kulturelle For
hold ligner Colibaciller. B. paradysen
teriae, se B. dy enteriae. B. perfrin
gens, se Ødembaciller. B. peripneu
moniae, se Asterococcus. B. pertus
sis, se B. tussis convulsivae. B. pestis, 

Pestbacillen, opd. 1894 af Kitasato (K., 
Shibasaburo, 1856-1931, Japan) og 
Yersin (Y., Alexandre, 1863-, 
Schweiz). Gram --;-, ubev., O .Sp., aer. 
Kort, tyk Stav med Polfarvning; ka
ralderistisk Patogenitet for Marsvin. B. 
phlegmones emphysematosae, se 
Ødembaciller. B. pneumoniae, Fried
Hinders Diplabacil (F., Carl, 1847-
1887, Tyskland): Gram--;-, ubev., O Sp., 
aer. Navnet anvendes oftest som Samle
betegnelse for en ret heterogen Gruppe 
af Kapselbaciller, som findes ved visse 
Pneumoniformer og ved Otitis, Ozoena 
o. a. B. prodigiosus, Mirakelbakterien, 
Vidunderbakterien: Gram --;-, bev., O 
Sp., aer. Vokser (ved Stuetemp.) med 
blodrode Kolonier. Ved Vækst paa ind
viet Brød har den givet Anledning til 
Tro paa Miraklet ~den blødende Hostie<<. 
B. proteus Hauser, (H., Gustav 
1856-, Tyskland) B. proteus vulgaris: 
Gram--;-, bev., O Sp., aer. Gruppe af 
Bakterier, som bl. a. træffes i Tarm
kanalen og ved Urinvejsinfektioner. 
Spalter Urinstof (hvorved Urinen bli
ver stærkt alkalisk) og Proteinstoffer. 
Vokser paa Overfladen af faste Sub
strater med »Sværmning<<. Til Protens
gruppen horer X-Stammerne; se Weil
Felix's Reaktion. B. pseudoanthracis 
e B. anthracoides. B. pseudotetani se 

B. tetanomorphus. B. pseudodysen
teriae se B. dysenteriae. B. pseudo
tuberculosis murium: Gram +, 
ubev., O Sp., aer., lille Stav med til
spidsede Ender, ligner P eudodifteri
baciller; fremkalder Pseudotuberkulose 
hos Mus. B. pseudotuberculosis ovis. 
Preiss-Nocards BacH (P., Hugo v., 
1860-, Ungarn; N., Edmond Isidore 
Etienne, 1850-1903, Frankrig): Gram 
+, O Sp., ubev., aer., lille, polymorf. 
Fremkalder Faarets Pseudotuberkulose 
samt Lymphangitis ulcerosa hos Hesten. 
B. pseudotuberculosis rodentium: 
Gram --;- bev., (ved Dyrkning ved 22°), 
O p., aer. Ganske kort Stav, som frem
kalder Pseudotuberkulose hos Gnavere. 
Ligner Pestbacillen meget. B. psitta
cosis: en Bacil af Typen Salmonella 
typhi murium, som er fundet hos Pape
gøjer, hos hvem den kan fremkalde 
septikæmiske Infektioner, men den har 
intet med egentlig Psittakose at gøre. 
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B. pyelonephritidis (renalis) bovisse 
Corynebacterium. B. pullorum se Sal
monella. B. putrificus verrucosus (B. 
sporogenes, Paraplectrum foetidum): 
Gram +,hev., + Sp., anaer. Meget ud
bredt Forraadnelsesbakterie, er i Ren
kultur apatogen, men kan udfolde pato
gen Virkning sammen med patogene 
Bakterier, særlig B. oedematiens. B. 
pyocyaneus: Gram --;--, hev., O Sp., 
aer. Danner et blaagrønt, vandopløse
ligt Farvestof. Optræder særlig som se
kundær Mikrobe ved Suppurationer. B. 
pyosepticus (viscosus equi): Gram --;--, 
ubev., O Sp., aer. Lille, nærmest oval 
Stav. Fremkalder Følsyge. B. renalis 
se Corynebacterium. B. rhinosclero
matis (Frisch's Bacil (F., Anton Ritter 
v., 1849-1917, Wien): Gram--;--, ubev., 
O Sp., aer. En forholdsvis vel karakteri
seret Kapselbacil, som sandsynligvis er 
Rhinoskleromets specifikke Mikrob. B. 
rhusiopathiae, se B. erysipelatis suis. 
B. saccharobutyricus immobilis se 
Ødembaciller. B. saccharobutyricus 
mobilis se Clostridium butyricum. B. 
sarcophysematis se Ødembaciller. B. 
septicæmiae hæmorrhagicae se Pa
steurella. B. smegmatis se Mycobac
terium. B. subtilis Hø bacillen: Gram 
+ , hev., + Sp., aer. Vokser paa Agar 
og i Bouillon som rynket, tør Hinde. 
Sporene meget resistente. Kan i sjældne 
Tilfælde optræde som patogen Mikrob. 
B. tertius se Clostridium butyricum. 
B. tetani, Stivkrampebacillen, opd. 
1884 af Nicolaier (N., Arthur, 1862- , 
Tyskland): Gram +, hev., + Sp. (en
destillede), anaer. Aarsag til Teta
nus; den patogene Virkning skyldes 
Toksindannelse. B. tetanomorphus, 
B. pseudotetani: Gram +,hev., + Sp. , 
anaer. Ligner morfologisk Tetanus
bacillen, men kan paa anden Maade 
skelnes fra den og er apatogen. B. 
tuberculosis se Mycobacterium. B. 
tularensis: Gram --;--, ubev., O Sp., 
aer. Vokser kun paa cystin.holdige Sub
strater. Fremkalder Tularæmi (s. d.). 
B. tussis convulsivae, B. pertussis, 
Kighostebacillen, opd. 1906 af Bor
det (B., Jules, 1870-, Belgien) og 
Gengou (G., O.): Gram --;--, ubev., O Sp., 
aer. Lille Kokkobacil, som trives bedst 
paa stærkt blodholdige Substrater uden 

dog at høre til de egentlige hæmo
globinofile Bakterier. Aarsag til Kig
hoste. Kan, særlig i Sygdommens Be
gyndelse paavises ved Hostemetoden 
(foreslaaet af Mauritzen (M., Jacob 
Emil, 1887-1930, Danmark), ind
arbejdet af Meyer (M., Adolph Herman, 
1871-, Danmark) og Chievitz (C., f. 
Jacobsen, Ingeborg, 1882- , Danmark)). 
B. typhi, B. typhi gallinarum se 
Salmonella. B. ulceris mollis se 
Streptobacillus. B. viscosus equi se 
B. pyosepticus. B. Whitmori se Actino
bacillus. B. Xerosis se Corynebac
terium. 

Baciluri (Bacillus [s. d.] + gr. ouron 
Urin): Udskillelse af Blciller i Urinen. 

Backhaus' Mælk (B. Navnet paa 
Fabrikanten): Skummetmælk, der er 
blevet behandlet med Trypsin og Løbe 
og tilsat Fløde og Mælkesukker. 

Bacterial dissociation (eng.): det 
Forhold, at der indenfor samme Ren
kultur optræder Varianter med forskel
lige Egenskaber. Udtrykket anvendes 
særlig om den glatte Forms Omdan
nelse til ru Form. 

Badal's (B., Antoine Jules, 1840-, 
Bordeaux) Operation: Overrivning af 
N. infratrochlearis. Benyttet palliativt 
for Smerterne ved Glaukom. 

Baelz's (B., Erwin B., 1845-1913) 
Sygdom: kronisk, godartet, ulcerativ 
Lidelse af Mundslimkirtlerne særlig paa 
Læberne. Syn. Myxadenitis labialis, 
Cheilitis glandularis apostematosa. 

Bagdadbyld ( = Orientbyld): Hud
sygdom. 

>>Bagerfnat<( : kløende Hudlidelse af 
forskelligt Udseende (særligt paa Under
armene) hos Bagere og Møllere, frem
kaldt ved Irritation af Melstøv (even
tuelt af Mælkeforbedringsmidler). 

Bagerkaries (lat. caries Mør hed): 
Karies paa de labiale, respektive buccale 
Sider af Tænderne ved Tandhalsen, sær
lig hos Bagere og Arbejdere ved Kon
fiturefabriker. 

Bailliart's Dynamometer: Apparat 
til Maaling af Trykket i Art. centralis 
retinae. 

Baker's itch (eng.) = >>Bagerfnat<(. 
baktericid (Bakterie [s. d.] + lat. 

cædere dræbe): bakteriedræbende. 
Bakteriel Cyanose (Bakterie [s. d.]; 
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gr. kyanosis mørkblaa Farve): Biaa
farvning af Hud og Slimhinder, som 
skyldes Met- el. Sulfhæmoglobinæmi 
opstaaet p. Gr. af en Form for Sepsis, 
Tilstedeværelse i Blodet af visse Bak
teriearter (enterogen Cyanose). 

Bakterier (gr. bakteria Stav): mi
kroskopiske, levende Væsener, der af de 
fleste opfattes som encellede, klorofyl
frie Planter. Cellekerne ikke paavist. 
Formering ved Tværdeling. Adskilles 
efter Formen i Kokker, Baciller, Spi
riller (Vibrioner) og Spirochæter. Se 
nærmere under hvert af disse Ord. 
Spirokætegruppen hører dog næppe til 
de egentlige Bakterier; visse Stave (sær
lig Corynebac erium og Mycobacte
rium), som almindeligt betegnes som 
B., kan ogsaa henregnes til højere 
Svampe. Om de enkelte Bakteriearter se 
Actinobacillus, Bacillus, Boas-Oppiers 
Bacil, Brucella, Clostridium, Coryne
bacterium, Diplobaciller, Diplokokker, 
Enterokok, Gonokok, Meningokok, Mi
crococcus, Mycobacterium, Pasteu
rella, Pseudomonas, Salmonella, Sar
eina, Spirillum, Spirochaeta, Strepto
baciller, Streptokokker, Trichobakte
rier, Vibrioner, Ødembaciller. 

Bakterieterapi se Vakcineterapi. 
Bakterietyper, se Typer. 
Bakteriofagi (Bakterie [s. d.] + gr. 

fagein spise), se d'Herelles Fænomen. 
Bakterio-logi (Bakterie [s. d.] + gr. 

logos Ord, Lære): Læren om Bakterier, 
-lysis (gr. lys is Opløsning): Opløsning 
af Bakterier. -lysiner: specifike Ambo
ceptorer, der i Nærværelse af Komple
ment har opløsende Evne overfor de 
Bakterier, de er rettede imod (Pfeiffers 
Prøve). -lytiske Sera: Antisera, der 
indeholder bakteriolytiske Antistoffer, 
Bakteriolysiner. -tropiner (gr. trope 
Venden, Forandring): Antistoffer med 
samme Funktion som Opsoniner, men 
som adskiller sig fra disse ved at være 
mere termoresistente og ved ikke at 
kræve Komplement til deres Virkning. 
Tilsvarende Stoffer med andre Celler 
(Blodlegemer, dyriske Parasitter) kal
des Cytotropiner (Hæmotropiner o. 
s. v.). 

Bakteri-uri, Bacteriuria (Bakterie 
[s. d.] + gr. ouron Urin): Forekomst af 
Bakterier i Urin. -ærni, -aernia (gr. 

haima Blod): Forekomst af Bakterier i 
Blod. 

Balanitis (gr. balanos Agern, glans 
penis): Betændelse af Huden paa Glans 
penis. B. areata, B. circinati, se 
Balanoposthitis erosiva circinata. B. 
areata hyperkeratotica, ved Gono
rrhoea generalisata. 

Balano-cele (gr. balanos Agern, 
glans penis + gr. kele Svulst, Brok): 
Fremtrængen af Glans gennem et bort
gan græneret Parti af Præputium. -pla
stik (gr. plaslike Kunsten at forme): 
plastisk Operation paa Glans penis. 
-posthitis (gr. posthion Forhud): ()>For
hudsdryppert<<), Kombination af Bala
nitis og Posthitis. ~· chronica hyper
plastia = Neurodermitis paa Glans og 
Præputium. B. diabetica, hos Diabeti
kere, som Følge af den sukkerholdige 
Urin, der giver en god J ordbund for 
Bakterier. B. erosiva circinata, skyldes 
en Spiril, giver overfladiske, runde 
Epidermisdefekter. 

Balbutles (lat. babulire stamme): 
Stammen. 

Bal d (eng.): skaldet. Baldness 
(eng.): Skaldethed. 

Bald ringworrn (eng.) = Alopecia 
areata. 

Baldy's (B., John Montgomery, 
1860-, Philadelphia) Operation: O. 
for Retroversio (-flexio) uteri, hvorved 
Ligg. rotunda trækkes gennem Ligg. 
lata og paa Bagsiden af Uterus fikseres 
til denne og hinanden. Op. benævnes 
som oftest Websters Op. (s. d.) el. 
W-B's Op. 

Bålint's Kur (B., Rud., 1871-1929, 
Budapest): Kogsaltfattig Kost og Bro
mopan ved Epilepsi. 

Ball's (B., Charles Bent, 1851-1916, 
Dublin) Operation for Pruritus ani: 
Gennemskæring af de sensitive Nerve
stammer til Anus. 

Ballet's (B., Gilbert, 1853-1916, 
Frankrig) Sygdorn = Ophthalmoplegia 
externa. B. 's Symptom: Paralyse af 
Øjets voluntære Bevægelser med Beva
relse af de automatiske; undertiden til 
Stede ved Hysteri og ved Mb. Base
dowii. 

Ballismus (gr. ballismos Dansen): 
Samleudtryk for ufrivillige, kastende, 
slyngende og rystende Bevægelser 
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(Tremor, Chorea etc.). Sml. Hemibal
lismu . 

Ballon (fr.): (elastisk eller) uelastisk 
(efter Champetier de Ribes) til Udvid
ning af terus ved Partus arte præma
turus eller under Fødslen; ved Blod
niuger under denne (særlig Placenta 
prævia) tillige til Hæmostase, cfr. Me
treurynter. 

Ballonnement (fr.): Meteorisme. 
Luftud piling af Underlivet . . 

Ballottement (fr.): Tilbagesynken af 
et fast, relativ frit bevægeligt Legeme 
(f. Eks. Fosterhovedet) i et vædskefyldt 
Hulrum (f. Eks. Æghulen), naar den 
under øgende Finger har puffet det 
bort. ( vangerskabstegn i c. 16.- 30. 

ge. - Kan dog ogsaa forekomme ved 
stilkede terus- og Ovariesvulster og 
amtidig Ascitis). 

Balnea Medicata (lat. balneum 
Bad): medicinske Bade; Bade af een el. 
anden lag , som anvendes i terapeutisk 
Øjemed. 

Balneo-logia (lat. balneum Bad + 
gr. logos Ord, Lære): Læren om Bade 
og deres Virkninger. -therapia (gr. 
lherapeia Pleje): Badebehandling. 

Balo's Sygdom: Form af diffus 
Hjernesklerose med et typisk pat.-anat. 
Billede. 

Balsamuro (gr. balsarnon [af semit. 
Opr.]): Bal am, en ej g Vædske, der 
indesved Indsnit i vi e Træer, og om 

anvendes som Lægemiddel. 
Balseis (B., Augu t) Necrose: Pan

ereaUtis med gangrænøse Foci og Fedt
nekroser, undertiden ledsaget af Fedt
nekroser i Oment og l\1esenterium. 

Barnbergers Sygdom (v. B., Hein
rich 1822- 88, Bohmer): kronisk Po
l ero itis, en samtidig Betændelse af 
flere serøse Hinder, oftest af tuberkuløs 
Natur. B.'s Symptom: Pulsation af 
Bulbus venæ jugularis ammen med en 
Tone af Veneklapperne ved In uffici
entia valv. tricuspid. 

Bam(b)lesyke (nor k = Myalgia 
epidemica. 

Bandl's (B., Ludwig, 1842- 92, 
Gyn. Wien). Ring: Fremspring (der 
kyldes Ringmuskulatur) i Cavum uteri 

under Fødslen, oftest paa Overgangen 
imellem øverste (kontraktionsdygtige) 
og nederste (dilaterede) terinsegment. 

Ved Spasme i Kontraktionsringen op
staar en alvorlig Fødselshindring; cfr. 
Braunes Ring, Kontraktion ring, Schro
eders Ring. B. 's Ruptur: Bristning i 
nederste terinsegment under Fødslen. 

Bang's (B., Bernhard Laurits Fre
derik, dansk Læge og Veterinær 1848-
1932) Bacil: 1) Abortbacillen, Brucelia 
abortus Bang. 2) Bacillus necroseos. 
B.'s Infektion, B.'s Sygdom: Infek
tion af Mennesker el. Dyr med Brucelia 
abortus. B.'s System ved Tuberkulo e
bekæmpelsen bestaar i Isolering af ny
fødte Dyr; herigennem Opdræt af en 
sund Besætning, hvis Sundhed Over
vaages ved Tuberkulinprøver. 

Bangs (B., Ivar, 1869- 1918, Nord
mand, Prof. i Lund) Blodsukker
bestemmelse: . Kobberreduktionsme
tode baseret paa, at det ved Kogning 
reducerede Cuprooxyd holdes i Opløs
ning i en Kaliumkloridopløsning og ti
treres med n /200 Jodopløsning. Ca. 100 
millg Blod suges op i Filtrerpapir og 
vejes paa Torsionsvægt, ekstraheres med 
en Uranyl-Klorkaliumopløsning, tilsæt
tes alkalisk Kobberopløsning, koges en 
be temt Tid og titreres under Kulsyre
tilledning (for at hindre Luftens Ilt
ning). B.'s Mikroroetbode til Bestem
mel e af Blodets Bestanddele (Sukker, 
Klorid etc.) lader man nogle Draaber 
Blod blive opsuget i Filtrerpapir, der 
veje paa en fin Tersionsvægt før og 
efter, tilsætter et Opløsningsmiddel, 
som opløser de paagældende Blod
be tanddele, og bestemmer disse efter 
en særlig Metode. B.'s Restkvælstof
bestemmelse s. Restkvælstof. B.'s 
Urinsukkerbestemmelse: Reduk
tion bestemmelse efter samme Princip 
som B.'s Blodsukkerbestemmelse. Ti
treringen foregaar med n/25 J od opløs
ning. 

Bangs (B., Sophus, 1866- , Dan
mark) Pipette til Blodundersøgelse: 
Blodet opsuges i et kalibreret Rør, saa
lede at dette fyldes helt; aftørre begge 
Ender med Fingerspidsen, har man en 
eksakt afmaalt Blodmængde uden Ind
stillingsfejL B. 's Plessimeter er S
formigt bøjet for at kunne anbringes 
bekvemt og nøjagtigt i Fossa supracla
vicularis. B.'s Pneumothoraxnaal er 
udført efter følgende Principer: 1) Man-
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drinen er lufttæt forbunden med Kany
len og kan udtrækkes og indføres uden 
at komme i Beroring med Omgivel
serne; 2) Kanylen indføres gennem Hu
den med Mandrinen in situ, saaledes at 
den lukker Kanylens Munding; 3) Ka
nylen er i fast Forbindelse med et Vat
filter, og hele Apparatet kan tørsteriH
seres under eet. B. 's Stadieinddeling 
(Feltinddeling): medens den Turban' ske 
Stadieinddeling som Grundmaal benyt
ter en )>Lungelap «, benytter B. Felter; 
hver Lunges Overflade inddeles i 18 
Felter. Sygdommens Extensitet an
gives ved Antallet af angrebne Felter 
(skrevet som Grundtal), dens Intensitet, 
f. Eks. »Antallet« af Rallelyd, tilføjes 
særlig (som Eksponenttal). Saaledes be
tyder f. Eks. 7 5 + 10 4, at i b. Lunge er 
7 Felter angrebne, deraf 5 med Ralle
lyd, i v. Lunge 10 Felter, deraf 4 med 
Rallelyd. B.'s Stethoskop: binauri
kulært Stethoskop, hvis Princip er: 1) 
lufttæt Tilslutning til Undersøgerens 
Øregang og Patientens Hud, og 2) at 
Luftledningen overalt bar samme Vidde, 
hvorved skadelig Resonans nedsættes 
til et Minimum. B.'s Stethoskopiske
ma til grafisk Optegnelse af stethosko
piske Fund. Medens de andre Skemaer 
af denne Art har ganske vilkaarlige Be
tegnelser for de forskellige stethosko
piske Fænomener, er B.'s Skema syste
matisk, idet Perkussionsresultaterne 
udtrykkes ved lodrette Streger, Respi
rationsforandringer ved vandrette, 
Stemmegenlydens ved skraa Streger og 
Ralle- og Gnidningslyd ved Smaafigu
rer. B.'s Termostat: elektrisk T., der 
anvender Kultraadslamper som Varme
kilde, og reguleres af Fjedre, der be
staar af 2 sammenloddede 1etalstrimler 
med forskellig Udvidelseskoefficient. 
Den varme Luft bringes tilligelig Cirku
lation ved et skor tensagtigt Rør om
kring Lamperne. B.'s Thorakograf: 
efter Pantograf-Principet konstrueret 
T., der betegner Thorax's Omkreds saa
vel i vertikale som i horizontale Planer. 

Bankefænomen (Erni): Hosteanfald 
og Opspyt som Følge af Bankning paa 
Brystvæggen over Caverner. 

Bankningsundersøgelse: Perkus
sion. 

Bantingkur (William B. var Bede-

mand i London, 1797- 1878): Afmag
ringsdiæt, hvori Hovedvægten er lagt 
paa Indskrænkning til det mindst mu
lige af Kulhydrater og Fedtstoffer, 
medens Æggehvidestoffer (magert Kød) 
tilføres i rigelig Mængde for at undgaa 
Kvælstoftab. 

Bantis (B., Guido, italiensk Læge, 
1853-1925) Sygdom: kronisk forlø
bende Lidelse, hvis Hovedsymptomer er 
Miltsvulst, let Anæmi, Leukopeni, se
nere Levercirrbo e, Blødninger og Asei
te. 

Baptorrhoea (gr. baptos neddyppet, 
farvet + gr. rhoe Flod) = Gonorrboea. 

Bar-aesthesia (gr. baros Tryk + gr. 
aislhesis Følelse): Tryksans. -aesthe
siometer (gr. metron Maal): Apparat 
til 1aaling af Tryksansen. 

Baranys (B., Robert, 1876-1936, 
Ungarer, Prof. i Uppsala) Endo
lymfestrømningsteori til Forklaring 
af den katariske ystagmus: Forskyd
ning af Endolymfen i Buegangene 
fremkaldt ved Tilførsel af V arme eller 
Kulde (se Katorisk Reaktion) betinger 
en Bevægelse af Haarene paa Cristae 
ampullares, hvorved der opstaar en Ny
stagmus (s. d.) i modgaaende Retning 
B.'s Larmapparat: Støjgivende Appa
rat, som anbringes i Øret, hvorved det 
udelukkes fra Høreakten under Prøven 
paa. det andet Øre. B. 's Pandehule
operation: i Princippet = Uffenordes 
P. -operation, s. d. B.'s Pegeforsøg: 
fra Labyrinten eksperimentelt frem
kaldt lovmæssig Forbipegning i Eks
tremiteterne. B.'s Syndrom: Symp
tomkompleks, hvoraf de vigtigste Symp
tomer er: spontan Forbipegning udad i 
syge Sides Haandled i proneret Stilling, 
Tunghørighed, Øresusen, Hovedpine og 
Ømhed af Processus mastaideus paa 
syge Side amt Svimmelhed. Til Grund 
ligger ofte Vædskeansamling i den cere
bellopontine Vinkel. 

Barbados leg (eng. ; Barbados Ø i 
Vestindien): Deformitet af oderekstre
miteterne fremkaldt af Elephantiasis 
arabum. 

Barber's itch (eng.): populær en
gelsk Betegnelse for Hudsygdomme 
overført ved Barbering. 

Barberios (neapolitansk Kliniker) 
Reaktion: ved Tilsætning af mættet 
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Pikrinsyreopløsning til menneskeligt 
Sperma opstaar straks et Bundfald af 
mikroskopisk smaa, gule Krystaller. 

Bard's (B., Louis, 1857- , Schwei
zer) Symptom: den Forstærkning, der 
indtræder af en >>organisk<< Nystagmus, 
naar Patienten fikserer Undersøgerens 
Finger, der holdes ud til Siden og føres 
frem og tilbage. 

Bard-Pic's Syndrom: progredi
erende, intens Ikterus med stærk Dila
tation af Galdeblæren og successiv Ka
kexi; tyder paa Tilstedeværelse af en 
Cancer i Caput pancreatis. 

Bardenheuers (B., Bernhard, 1839 
- 1913, Koln) Extensionsbehandlin~: 
Behandling af Frakturer ved et System 
af ublodige Extensioner, hvorved de 
forskelligartede Dislokationer ophæves. 

Barlows (B., Thomas, 1845-) Sy~
dom (infantil Scor but): kan ses hos 
kunstigt ernærede Børn (meget s j. hos 
Brystbørn) i Alderen fra 1 / 2 til 2 Aar. 
Den skyldes C-Vitaminmangel, ofte 
fordi Mælk er behandlet med langvarig 
Kogning, el. Barnet i lang Tid er er
næret med Kærnemælkssuppe, Børne
mel o. l. 
Barnebe~: Meconium. 
Barselfeber: Pebris puerperalis. 

-kvinde: Puerpera: Kvinde, som har 
født. -sen~: Puerperium. 

Barsiekows Substrater: N utrose
Lakmusopløsninger til Forgæringsreak
t.ioner. »Barsiekow l << indeholder Gly
kose, >>B. Il<< Laktose. 

Bartholinitis (B., Caspar, 1655-
1738, Danmark): Betændelse i glandula 
Bartholini, er næsten altid af gonorrho
isk Natur. 

Bartons (B., John Rhea, 1794-1871, 
Philadelphia) Brud: B. af distale Del 
af Radius. 

Bartonella: smaa, stavformede Mi
kroorganismer, som for en stor Del fin
des i (eller paa) de røde Blodlegemer. 
B. bacilliformis er Aarsag til Verruga 
peruviana. B. muris ratti findes hos 
de fleste Rotter, men Infektionen bliver 
først manifest efter Miltekstirpation. 

Bartels Brille: Brille med Glas + 
20 Dioptrier, hvorved Øjets Fiksation 
ophæves og dets Bevægelser forstørres; 
til Iagttagelse af Nystagmus (s. d.). 

Bary-akusis (gr. barys tung + gr. 

akousis Hørelse): Tunghørhed. -pho
nia (gr. fone Stemme): Talebesvær. 

Basalcellekræft (gr. basis Grund, 
Bund): Krompechers Carcinom, ikke 
forhornende Kræftsvulst som udgaar 
fra de basale Cellelag i flerlaget Plade
epithel. Basalcellekræft i Huden vokser 
relativt langsomt. 
Basal~an~lierne (gr. basis Grund + 

gr. ganglion Svulst under Huden). 3 
store Centralganglier i Storhjernen: 
Nucleus caudatus, Nucleus lentiformig 
og Thalamus opticus. 
Basalmenin~itis (gr. basis Grund + 

gr. meninx (mening-) Hinde): Betæn-
• delse af Hinderne paa Hjernens Under

side, oftest tuberkuløs. 
Basculation (fr. basculer vippe): Op

retning af den retroverterede Uterus. 
Basedowoid: rudimentær Form af 

Mb. Basedowii (ogsaa kaldet formes 
frustes) Sympt. er Hjertebanken, Op
kastning (paa nervøs Basis), Afmag
ring, forøget Svedsekretion, stærk Træt
hed, Gl. thyreoidea undertiden let for
størret. 

Basedows (B., Karl A. V., Læge i 
Merseburg, Tyskland, 1799- 1854) 
Sy~ dom: S., hvis Symptomer skyldes 
en Overfunktion (og Dysfunktion?) af 
S kj oldbruskkirtlen. >>Kardinal <<sympto
mer: Struma, Exophtalmus, Tachy
cardi, tillige Tremor, Excitabilitet paa 
det psykiske Omraade, forøget Stof
skifte. Afmagring, Sved, anfaldsvis 
Diarrhoe. Den dybeste Aarsag til Syg
dommens Udvikling kendes ikke. Syn. 
Graves' disease. 

Basidium (gr. basis Grund, Fod
stykke): Frugtbærer paa Skimmel
svampe. 

Basiolysis (gr. basis Grund + gr. 
lys is Løsning) = Basiotripsia ( = Ke
phalotripsia). Basilyst (Simpson) In
strument til Basiolysis. 

Basio-tribe (Tarnier) (gr. basis 
Grund + gr. tribe Gniden): Instrument 
til Basiotripsi, kombineret Perforaro
rium, Cranioklast og Kephalotribe. 
-tripsia (gr. tripsis Gniden): Knusning 
af Fosterhovedet, især ogsaa Basis cra
nii ( = Basilysis = Kephalotripsi). 

Basiphobia, Basophobia (gr. basis 
Skridt + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for at gaa (se Abasia). 



64 Basisfraktur- Bayard's Ecchyrnoser 

Basisfraktur (gr. basis Grund + 
lat. fractura Brud): Brud i Kraniets 
Bund (basis cranii). 

Basofilt Adenom, se Cushing's Syg-
dorn. _ 

Basofil (Base + gr. fileein elske) 
Punktering eller Granulering af Ery
throcyter: Ved visse Lidelser kan man 
med basiske Farvestoffer faa blaalig
sorte Korn frem i Erythrocyterne. Set 
med Irnrnersionslinse kan Kornenes 
Størrelse variere fra »støvagtig<< til ret 
grov »Kok-Størrelse <<. Erythrocyterne 
er ofte samtidig polykrornatofile. Nogle 
mener, at basofil Punktering er et De
generationsfænornen. Kan f. Eks. ses • 
ved kronisk Blyforgiftning, perniciøs 
Anæmi og Leukæmi. 

Basofilt granulerede Erythrocyter 
(basofilt punkterede): Erythrocyter, 
i hvilke man kan finde Korn, som er 
modtagelige overfor basiske Farve
stoffer. Kornene kan, set ved Immer
sion, variere fra stovagtige til ret grov 
>>Coc-Størrelse<<. Erythrocyterne er ofte 
samtidig polyrornotofile. Granuleringen 
menes at være et >>degenerativt<< Fæno
men; det kan ses ved kronisk Blyfor
giftning, ved perniciøs Anæmi og Leu
kæmi. 

Bassini's (B.'s Eduardo, 1844-
1924) Operation: meget anvendt Radi
kaloperation for Ingvinalhernier. Apo
neurosen af M. obliq. ext. spaltes, og 
efter Exstirpation af Broksækken ny
dannes Ingvinalkanalen, idet M. obliq. 
int. sys bredt ned til Lig. Pouparti, og 
den spaltede Aponeurose atter forenes 
over Funiklen. 

Bastard: 1) Efterkommer af to Indi
vider af forskellig Race eller Art. 2) In
divider med heterozygote Anlægspar. 

Bastedo's (B. W. A. 1873-, New 
York) Symptom paa kronisk Ap
pendicitis: Smerter og Ørnhed i højre 
Fossa iliaca ved Indpustning af Luft i 
Tyktarmen. 

Bastian's (B., Henry C., 1837-
1915, Neurolog, eng.). Regel: Ophæ
velse af Senereflekserne paa ndereks
tremiteterne ved komplette Tværsnits
læsioner af Rygmarvens øverste Del. 

Bat's Wing disease (eng.) = Lupus 
erythernatosus i Ansigtet (>>Flaggermus«
figurer omkring Næseroden). 

Bathophobia (gr. bathos Dybde, 
Højde + gr. {obos Frygt): Svimmel
bedsfølelse ved Betragtning af stejle 
Højder (Huse etc.) forbunden med 
Angst for disses Nedstyrtning. 

Bathy-anæsthesia (gr. balhys dyb 
+ gr. anaislhesia Følesløshed): Tab af 
den dybe Sensibilitet. -gastria (gr. 
gaster lave): Lavmavethed, Betegnelse 
for Gastroptose indført af K. Secher ud 
fra Paavisning af, at Gastroptose er en 
medfødt Variation af Ventriklens Form 
og ikke en erhvervet Lejeforandring. 
-morphia bulbi (gr. morfe Form): 
Forstørrelse af Øjets Gennemsnit forfra 
bagtil; saaledes ofte ved Myopi. 

Battaglia-Fango (it. fango Slam): 
Art Slam af vulkansk Oprindelse, som 
udvindes ved Battaglia i den italienske 
Provins Padua. Anvendes til Slampak
ninger og Bade. 

Battarismus (gr. batlarismos Stam
men) = Turnultus serrnonis: snublende 
Tale. 

Battle's Symptom: retroauriculære 
og subconjunctivale Ecchymoser i Til
fælde af Fract. baseos cranii. 

Batbing itch (eng.): Irritation af 
Huden med Tørhed, Afskalning og smaa 
Papler som Følge af for rigelig Brug af 
Bade i ikke-kogt Vand. 

Battey's (B., Robert, 1828-1895, 
Amerika) Operation: (1872) Eksstir
pation af de normale Ovarier som Mid
del mod Uterinfibromer i Forb. med 
kunstig fremkaldt Menopause. 

Baudelocque's (B., Jean Louis, 
1745- 1810) Diameter = Conjugata (s. 
d.) externa. B.'s Haandgreb: Omdan
nelse af Ansigtsstilling til Issestilling 
ved Indførelse af en Haand i Fødsels
vejen. 

Bauers Prøve: Galaktoseprøve, Le
verfunktionsprøve: der indgives 40 gr 
Galaktose oprørt i ca. 400 cm3 Vand el. 
The; Urinen, som lades i de følgende 6 
Timer, opsamles, behandles, og Ind
holdet af Galaktose bestemmes polari
rnetri k; normalt udskilles indtil 3 gr 
Galaktose. Ved Lidelser af Leverparen
chymet udskilles mere end 3 gr. 

Bayard's (B., Henri Louis, 1812-
1852) Ecchymoser: Smaablødninger i 
Pleura og Pericardiurn hos nyfødte; har 
været opfattet som K vælningssymp-
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tom; kan dog ogsaa skyldes andre Aar
sager. 

Bayles (B., Antoine Gaspard Lau
rent, 1774- 1816) Sygdom: Dernentia 
paralytica. 

Bazin's (B., Antoine Pierre Ernest, 
1807- 1878) Sygdom = Erythema in
duratum (Bazin). 

B. C. G.-Vakcine, se Calmette
vakcine. 

Bdellatomia (gr. bdella Blodigle + 
gr. tome Snit): Aabning af en af de 
bagerste Blindsække hos den med Blod 
fyldte Blodigle (med et lille sneppert
lignende Apparat). Blodet tømmes da 
ud og Iglen .kan atter suge. 

Beards (B., George Miller, 1839-
1883, New-York) Sygdom: Neurast
henia. 

Beau's (B., Joseph Honore Simon, 
1806- 1865) Tværstriber paa Neg
lene: let indsænkede Tværfurer paa 
Neglene, opstaaende nogen Tid efter 
akute Infektionssygdomme (og Intoksi
kationer) som Følge af trofiske Forstyr
relser. 

Beaume's Lov, se Colle-B.'s Lov. 
Beccaria' Svangerskabstegn(1830): 

stærke, pulserende Smertefornemmelser 
i Baghovedet i Forbindelse med Svim
melhed og Søvnighed - indenfor de 3 
første Svangerskabsmdr. (- uden prak
tisk Betydning). 

Bec-de-lievre (fr.): Hareskaar. 
Bechterew's (B., Wladimir Mikhai

lovich von, russisk Neurolog, 1857-
1927) Sygdom: = Spondylitis anky
lopoetica (deformans). 

Bechterew-Mendels Refleks: se 
Men del-Bechterews Refleks. 

Beck's (B., Carl, 1857- 1911, New 
York) Metode: M. til Røntgendiagnose 
og Behandling af fistuløse Lidelser ved 
Injektion af Vismuthnitratpasta. B.'s 
Operation: plastisk Operation for Hy
po padi ved imperforeret Glans, hvor
ved den fritdissekerede Uretbra med sit 
Oorpus cavernosum trækkes gennem en 
Perforationsaabning i Glans og suture
res til Spidsen her. 

Beck's (E. G. B. f. 1866, Kirurg, Chi
cago) Sygdom: pregressiv Artbritis 
aukylopoetica af Hvirvelsojlen. 

Becker's (B., Otto Heinrich Enoch, 
1828- 1890) Fænomen: Pulsation af 

Klinisk Ordbog. 

Retinal-Arterierne ved Mb. Basedowii. 
B.'s Pl'øve for Astigmatisme: Pati
enten skal se paa en Straalefigur og an
give, hvilke Linjer der ses utydelige. 

Becker-Lenhoff's Index: 

Circumferentia abdominalis min. 

100 x distantia jugolopubica. 
Beckmanns Ringkniv = B.'s Ade

notom: Instrument til Fjernelse af de 
adenoide Vegetationer. 

Bedard (Pierre Aug. , fransk Ana
tom, 1775- 1825] 's Benkerne: Ossifi
kationskernen i distale Femurepiphyse 
- benyttes i Retsmedicinen ved Afgø
relse af et Fosters Udviklingsgrad. 

Bednars (B., Alois, Wien) Aphthe: 
hos Pattebørn forekommende knappe
naalshoved- eller hirsekornstore, hvid
lige, ofte ulcererede Knuder (Milia, Co
medoner, Follikulærtumorer), der, ofte 
symmetrisk, findes paa de bageste Par
tier af Ganen. Fremkommer p. Gr. af 
Patningen. Syn n: Plaques pterigoidien
nes. 

Bed-so re (eng.): Decubitus, Ligge
saar. 

Beduinerfnat = Miliaria æstivalis. 
Beer's Behandling af Blæresvul

ster: Koagulation ved bøjfrekvente 
Strømme, der appliceres ved Hjælp af 
en stor Elektrode paa Underlivet og en 
lille Elektrode, som bringes i Kontakt 
med Blæresvulsten gennem et Ureter
cystoskop. 

Beevor's Umbilikalsymptom: Op
trækning af Navlen, naar Pt. forsøger at 
rejse sig fra liggende Stilling; findes ved 
Lammelse af Bugmuskulaturens neder
ste Afsnit. . 

Begaiement urinaire (fr.): mang
lende Evne til at kvittere Urin i andres 
Nærværelse. 

Begbie's Sygdom (B., James, 
Edingburg, Læge) = 1b. Basedowii. 

Beghætte, se Dropacismus. 
Behandling med K :ulde: Krymo

therapia, Kryotherapia. 
Behring's (Emil v. B. 1854- 1917, 

Tyskland) Lov: Blodserum fra Indi
vider, der har erhvervet Immunitet 
mod en bestemt Infektionssygdom, bar 
Evne til at meddele andre modtagelige 
Individer samme Immunitet. B.'s Sera: 
Difteri- og Tetanus-Serum. 

5 



66 Beigel's Sygdom- Berger' s Symptom 

Beigel's (B., Hermann, 1830-1879) 
Sygdom = Trichorrbexis nodosa. 

Belastning, arvelig B.: bruges om 
det arvelige Sygdomsanlægs Styrke, 
spec. hos Sindssyge, saaledes som det 
finder sit Udtryk gennem Paavisningen 
af lignende Lidelser i opadstigende Linie 
i vedkommendes Slægt. 

Belastnings-deformitet: Misdan
nelse af Skelettet ved Overbelastning, f. 
Eks. Platfod. -prøve: Form for Funk
tionsprøve, ved hvilken et Organ stilles 
overfor en Opgave svarende til dets nor
male Funktion: Udskillelse (Nyre), 
Tømning (Ventrikel), Arbejde (Hjerte). 

Bell's (B., Charles, 1774-1842, 
Skotland) Fænomen: Opaddrejning af 
Øjet ved intenderet Tillukning af dette 
under en Facialisparalyse. Skyldes den 
fysiologiske Association mellem luner
vationen af M. orbicularis og Øjets Op
adbevægelse. B.'s Lov: Rygmarvens 
Forrødder er motoriske, Bagrødderne 
sensitive. B.'s Paralyse: Fa ciatislam
mel e. B.'s Spasme = Spasmus facialis 
= Tic convulsif. 

Bellocq's (Jean Louis, 1730-1807, 
fr. Kirurg) Rør: Instrument til Tam
ponade af Næsesvælget (ved Næseblød
ning). 

Belonephobia (gr. belone Spids, 
Naal + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for spidse Genstande. 

Bence-Jones (B.-J., Henry, 1814-
1873, London) Æggehvidelegemer: 
Proteinstof, som kan forekomme i Uri
nen ved forskellige Lidelser Eks. mul
tiple Myelomer, kron. Leukæmi, Osteo
malasi, kron. Nefritis med højt Blod
tryk og Ødemer. Det er karakteristisk 
ved, at det ved Opvarmning i Opløsning 
begynder at koagulere ved ca. 40° og 
udfældes ved ca. 60°; ved 100° vil det 
atter helt el. delvist være opløst; det 
udfældes atter ved Afkøling. 

Benediet's (B., Stanley R., nulev. 
amerikansk fysiologisk Kemiker) Prøve 
for Sukker i Urin: 8- 10 Draaber 

rin sættes til 5 ccm af flg. Opløsning: 
kryst. Kobbersulfat 17,3, Kaliumcitrat 
17 ,3, kryst. Kaliumkarbonat 200, A q. 
dest. 1000. Koges kraftigt 1-2 Min., 
afkøles. Er Glycose til Stede, vil Opløs
ningen blive opalescerende rød, gul el. 
gronlig. Et svagt blaat Bundfald er ikke 

Tegn paa Tilstedeværelse af Sukker. 
Prøven er fintmærkende; Opløsningen 
reduceres ikke af Urinsyre, Kreatinin, 
Kloroform o. l.; Opl. af den angivne 
Sammensætning kan ikke anvendes til 
kvantitativ Sukkerbestemmelse. 

Benedikt's (B., Moritz, 1835-1920, 
Wien) Symptomkompleks: Lammelse 
af den ene Okulomotorius i Forbindelse 
med Rysten (og event. Parese) af den 
modsatte Sides Ekstremiteter (Læsion 
af Pedunculus cerebri). 

Benfænomen (Scblesinger, Herman, 
1866-1933, Østrig) ved Tetani: abdu
cerer man Pt.s udstrakte Ben stærkt i 
Hoften, fremkommer (inden 2 Min.) en 
kraftig Strækkekrampe i Knæet og en 
ekstrem Supination af Foden. 

Benique's (B., Pierre Jules, 1806-
1851, Paris) Sonde: S. af Bly eller Tin 
med vid Krumning til Dilatation af 
Strikturer i Urethra. 

Benledning = Kraniotympanal Led
ning, s. d. 

Bennet's (B., Edward Hallaran, 
1837-1907, Dublin) Brud: Skraabrud 
gennem den volare Del af den proksimale 
Ledflade paa 1. Metacarp, som rykker 
dorsalt og synes sublukseret = Bokser
frakturen. 

Benzidinprøve: P. for Paavisning af 
Blod, særligt i Urin el. Fæces. Man an
vender i Alm. den af Gregersen (Dansk 
Læge) angivne Metode. Et Pulver be
staaende af 2,5 ctg Benzidin og 20 ctg 
Bariumsuperoxyd opløses i 5 cm3 50% 
Eddikesyre; lidt Fæces udstryges Eks. 
paa lidt Filtrerpapir og overhældes med 
Reagenset; ved Tilstedeværelse af Blod 
kommer en lysere el. mørkere grønlig
blaa Farve. Reaktionen beror paa, at 
Blodfarvestoffet, ved Tilstedeværelse af 
aktiv Ilt, er i Stand til at overføre Ilten 
tillet iltelige Stoffer f. Eks. Benzidinen; 
Farvestoffet forholder sig her som et 
Slags Iltningsferment; Benzidinet bli
ver grønblaat ved Iltningen; Salte af 
Jern, Kobber, Krom o. l. kan ogsaa 
overføre Ilt til Benzidin. 

Berger's (B., Emil, 1876- 1931, 
Østrig) Paræstesi: P. i Benene hos 
unge Individer, særlig ved Tilløb til Be
vægelser. B.' s Symptom: uregelmæs
sig Form af Pupillen, særlig ved Tabes 
og Paralyse. 
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Berger-Rytme: Aktionsstrøm, der 
kan paavises ved bipolar Afledning 
uden paa Kraniet, og som af Berger kal
des Elektrencefalogram; denne Strøm 
har en bestemt Kurve, Berger-Rytme, 
der kan ændres af forskellige Forhold, 
f. Eks. Lysindtryk. 

Bergerons (B., Etienne Jules, 1817 
- 1900) Sygdom: ejendommelig, loka
liseret, rytmisk Chorea (>>Chorea elec
trica<<) hos Børn i 7- 14 Aars Alderen. 

Bergmann's (B., Ernst v. 1836-
1907, Berlin) Operation ved Hydro
cele testis: Ekstirpation af Tunica va
ginalis propria. B. 's Haandgreb: Pe
gefingeren føres ind bag Epiglottis og 
løfter denne op, hvis den under en Nar
kose truer med at lukke for Struben. 

Bergonisering (Bergonie, J e an Al
ban, Bordeaux, Læge, 1857- 1925): 
Form for Bevægelsesterapi eller Muskel
gymnastik; een eller flere Muskelgrup
per kan bringes til Kontraktion ved 
Hjælp af en faradisk Strøm, som sluttes 
og afbrydes i een bestemt Takt. Pt. an
bringes i Alm. i en særligt konstrueret 
Stol, i hvilken Elektroder er indlagt paa 
passende Steder. 

Beriberi (singhales. beri Svaghed): 
skyldes Mangel paa Vitaminet Br 
Symptomerne kan være: Træthed, 
Smerter i Ekstremiteterne, Neuritis, 
Ataksi, Pareser, Hjertebanken, Kort
aandethed, Ødemer eventuelt stigende 
til Anasarc'a, Vædskeansamling i Pleura 
og Pericardium. Mave-Tarmforstyrrel
ser. Forandringer i Kulhydratstofskif
tet, Glykose vil forværre Lidelsen. Den 
ses hos Mennesker, som gennem lang 
Tid har levet paa en meget ensidig, 
B1-fattig Kost. 

Berkefeld-Filter: F. af Infusorie
jord, der tilbageholder Bakterier, men 
lader filtrerbare Virus passere. 3 Fin
heder: \V (wenig) finest, N (normal) 
middel, V (viel) grovest. 

Berlin's (B., Rudolf, 1833- 1897, 
Tyskland) Ødem s. >> Berlins Trubung<<: 
Uklarhed af Retina i Makularegionen 
som Følge af Kontusion af Bulbus. Se 
Commotio retinae. 

Bernard (B., Claude, 1813- 1878, 
Paris)-Horner's (H., Johann Fried
rich, 1831- 1886, Ziirich) Syndrom 
Horners Symptomkompleks, s. d. 

Berten's (B. Jac., Tandlæge, Miin
chen, f. 1855- ) Løftestang, Vægt
stang: Instrument til at >>vippe« en 
Tand eller Tandrod op med. 

Bertilionage: af Al ph. Bertilion 
angiven Metode til at fastslaa en Per
sons Identitet ved Hjælp af en Række 
tidligere undersøgte og maalte legem
lige Egenskaber. 

Beruselse = Crapula, Ebrietas. 
Berøringsfrygt, se Mysofobi. 
Beskelersyge: 1) Exantheme coital, 

godartet hos Heste og Kvæg. Exanthem 
paa Genitalierne, overføres ved Parrin
gen. Aarsag Virus. 2) Dourine, se Try
panosomer. 

Beskæftigelses-delirium: D., hvor
under Patienten forestiller sig at være 
beskæftiget med sit vante Arbejde 
(særl. ved D. tremens). -neurose: N. 
med motoriske Forstyrrelser ved visse 
komplicerede Bevægelser, der foretages 
under Patientens Arbejde; f. Eks. 
Skrivekrampe. 

Besniers (B., Ernest Henri, 1831-
1909) Frurigo = Frurigo diathesique 
(Besnier). 

Besniers (B., Jules, fransk Læge, 19. 
Aarh.) Rheumatisme: kronisk Syno
vitis. 

Bestialismus (lat. bestia Dyr): seks
uel Omgang med Dyr. Syn. Bestialitet. 
Sml. Sodomia. 

Besvimelse: Apsychia, Eklipsis, Li
pothymia. 

Betændelsessymptomer: efter Cel
sus. 1) calor, 2) dolor, 3) rubor, 4) tu
mor og hertil føjede Galen 5) functio 
laesa. 

Bevidstløshed (dyb) = Koma. 
Bezoar(sten) (arab. biizahr, sjældn. 

bii.dizahr o. a., af pers. piizahr ell. pii.w
zahr Modgift): fast sammenklumpede 
Masser i Mavesækken hos Dyr og hos 
nogle Sindssyge, Trichobezoare be
staar af Haar, Phytobezoare bestaar af 
Plantetrævler. Navnet skal afledes af 
persisk P a- zaliar som betyder Modgift; 
tidligere brugtes Bezoarer fra Tarmen 
af forskellige Dyr som Modgift. 

Bezolds (B., Friedrich, 1842- 1908, . 
Miinchen) Forsøg: ubelastet Stemme- ' 
gaffel a, holdes ud for det Øre, man vil 
undersøge, medens det andet tillukkes. 
H øres Stemmegafl~n, er der Hørelse 

5* 
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paa det under øgte Øre. Høres den ikke, 
kan man kun diagnosticere ensidig To
taldøvhed, naar ogsaa andre Under
søgelsesmetoder stemmer hermed. B.'s 
Mastoiditis: Sænkningsabsces fra en 
Mastoiditis ned paa Halsen, særlig til 
Muse. sternocleido-mastoideus eller Fos
sa digastrica. B.'s Trias: oprykket 
nedre Tonegrænse, forlænget Benled
ning (s. d.), megativ Rinne << (se Rinnes 
Forsøg), - Symptombillede ved Gto
sklerose (s. d.). 

Bezold-Edelmann's kontinuerlige 
Tonerække: en Række belastede Stem
megafler og lukkede Piber samt Galtons 
Fløjte (s. d.) med hvilke alle hørbare 
Toner kan gengives i kontinuerlig 
Rækkefølge. 

B-Faktor, se Isoantistoffer. 
Bials Prøve til Paavisning af Pen

tose i Urin: B.'s Reagens: 0,5 g, Orzin 
250 cm3 30% Saltsyre, 10 Draaber Liqv. 
ferrisesqichloroti. Prøvens dforelse er: 
4 cm3 Reagens opvarmes i et Reagens
glas til Kogning. Der tilsættes draabe
vis Urin, højst 1 cm3 ; ved Tilstede. 
værelse af Pentose kommer gron Farve-

Bicornis (lat., med to Horn): se 
uterus b. 

Bie's (B., Valdemar, 1872-, Dan
mark) Metode til DifteribadHarv
ning: Modifikation af N eis ers Farv
ning, hvorved opnaas fugtig Farvning 
af Babes-Ernsts Polkorn. Farvevædsken 
indeholder Methylenblaat, Dahlia og 
Iseddike. B.'s Metode til Farvning af 
Urincylindre: til Bundfald efter Cen
trifugering tilsættes Farvevædske: Kry
stalviolet 0,04 g, Iseddike 5 cm3 , Aq. d. 
95 g. 

Biedert's (B., Philipp, Strassburg 
1847- 1916) Metode til Paavisning 
af Tuberkelbaciller: Eks. i Ekspecto
rat; det koges med en Opløsning af 
Kaliumhydroxyd til det bliver homo
gent, centrifuaeres og lidt af Bundfaldet 
farves paa sædvanlig Maade paa Ob
jektglas. 

Biedl's (Pathol. i Wien, f. 1869) Syg
dom, se Laurence. 

Bielschowsky's Fænomen: ved 
eensidig Synssvækkelse ses ofte dette 
Fænomen, som bestaar i, at det svagt 
seende Øje ved Tildækning drejer sig 
opad, medens det drejer ig lidt nedad, 

hvis man holder et mørkt Glas for det 
gode Øje eller paa anden Maade ned
sætter Belysningen af dette Øje. Fæno
menet kan ogsaa ses ved Skelen, saavel 
den eensidige som den alternerende. 

Bienenwabenmacula (ty. Bienen
wabe Bikage, lat. macula Plet): degene
rativ Forandring i Macula lutea retinae, 
hvor man ser fine hvidlige eller gullige 
Linier, der danner en bikagelignende 
Figur. Er en Forløber for cystisk Ma
culadegeneration. 

Bier's (B., August, 1861- , Berlin) 
Amputation: osteoplastisk Crusampu
tation, hvorved de to Knogleflader 
dækkes med Periost-Knoglelapper fra 
Tibia. B.'s Stasebehandling: Beh. af 
Betændelsestilstande paa Ekstremite
terne ved kunstig venos Stasehyperæmi, 
der fremkaldes ved Anlæggelse af et 6 
cm bredt Gummibind, som anlægges 
proximalt for det betændte Parti. Blod
cirkulationen maa ikke ophæves, kun 
hæmmes, saa Blodkarrene bliver ud
videde. Derved bliver Ekstremiteten 
hed og ødematøs, og Betændelsessmer
ten svinder. Princippet er at fremkalde 
en Stigning i de naturlige Processer, der 
modarbejder Betændelse. - Benyttes 
ved tuberkuløse, gonorrhoiske og akute 
Betændelser. B.'s Sugebehandling: S. 
ved Hjælp af Glasklokker med fortyn
det Luft for at udsuge Pus og frem
kalde Hyperæmi f. Eks. ved Mastitis 

Biermer's (B., Anton, 1827- 1892) 
Sygdom: perniciøs Anæmi. 

Biernackis (B., Edmund Adolfo
vitch, 1866-1912, Polen) Symptom: 
Ulnarisanalgesi, N. ulnaris' Ufølsomhed 
for Tryk. Sympt. ved Tabes dorsalis. 

Bifidus (lat.): spaltet i 2 Dele. 
Bifokale Brilleglas (lat. bi- [bis] 

dobbelt + lat. focus Arne): B., som kan 
benyttes baade til Nær- og Fjærnbrug, 
idet der nedadtil er indføjet et lille Glas 
til Nærbrug. 

Buurkation (lat. bi- to + lat. furca 
Fork, Gaffel): tvedelt, delt i to ens 
Grene, f. Eks. brugt om Trakeas For
grening. 

Bigelow (B., Henry Jac., Boston, 
1818- 1890), se Litholapaxia. 

Bihulebetændelse = Sinuiti . 
Bilharzia bovis = Schi tosoma 

cra sum. 
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Bilharziose (Theodor Bilharz, 1825 
- 1862): ægyptisk Hæmaturi, Sygdom 
hos Mennesker, der skylde de piggede 
Æg af en Ikte, Schistosoma hæmato
bium, der lever i Blærens og Endetar
mens Vener. Symptomerne er: Proctitis, 
Cystitis, Hæmaturi, Stendannelse etc. 

Bili-phaein (lat. bilis Galde + gr. 
faios brunlig): Billrubin; rødgult el. 
rødbrunt Farvestof som finde i Galden 
Ca2HasN40s. 

Bilirubinprøve fra Urin (lat. bilis 
Galde +lat. ruber rød): Hupperts Prøve. 

Bilivaccin (lat. bilis Galde), se Vak
cine. 

Biliøs (lat. bi lis Galde): hvad der an
gaar Galden. B. Tyfoid: el. billøs re
mitterende Feber, el. tyfoid Malaria: en 
Form af Malaria ved hvilken der er 
stærkere lidende Almentilstand, kon
stant Feber, omend med regelmæssige 
Svingninger, Mave-tarmtilfælde, Icte
rus, Dilirier. 

Billroth's (B., Christian Albert Theo
dor 1829- 1894, Wien) Blanding til 
Narkose: Chloroform 100, Æther, Al
kohol aa 30. B.'s Operation: Tvær
resektion af Ventriklen, B. I: med For
ening end-to-end, B. II med Aflukning 
af Duodenal- og Ventrikeldel og Gastro
enteroanastomose. 

Bimanuel (lat. bi- [bis to Gange] to
+ lat. manualis hørende til en Haand 
[manus]): med to Hænder, bimanuel 
Palpation (se Eksploration). 

Binaural Hørelse (lat. bini to ad 
Gangen + lat. auris Øre) = Binotisk Hø
relse, s. d. 

Bindehindekatarrh = Conjuncti
itis. 
Binet (B., Alfred, 1857- 1911) -Si

mons (S., Th., nulev.) Metode: Intelli
gens-Undersøgelse pec. hos Børn mel
lem 3. og 12. Aar, baseret paa en Række 

pørgsmaal o. 1., der empirisk er fundet 
at kunne besvares indenfor hvert enkelt 
af de nævnte Aar. Individets Intelligens 
udtrykkes ved Angivelse af den Alder, 
hvortil den i Følge Prøven svarer. 

Binoculus (lat. bini to ad Gangen + 
lat. oculus Øje): Forbinding, som til
lukker begge Øjne. 

Binoculære Syn (lat. bini to ad 
Gangen + lat. oculus Øje): Synet med 
to Øjne. 

Binomial-formlen: (Binom [lat. ex 
binis norninibus af to Led]) F., der frem
kommer, naar en toleddet Størrelse (et 
Binom) opløftes til n'te Potens. Smig. 
Pascal' s Trekant. -kurven: K., der 
fremkommer, naar man optegner Koef
ficienterne i Formlen (a + b)n (d. v. s. 
sætter a = b = 1) i et retvinklet Koordi
natsystem og n nærmer sig oo. Syn. Den 
normale Frekvenskurve, den ideale 
Variationskurve, Idealkurven, Gauss's 
Fejlkurve. Smig. Den exponentielle 
Fordelingslov. 

Binotisk Hørelse (lat. bini to ad 
Gangen + gr. ous [ot-] Øre): Opfattelse 
af Lyd med begge Ører. 

Binyreapopleksi (gr. apoplexia Slag
tilfælde): pludseligt opstaaende Insuf
ficiens af Binyrerne, der klinisk kan vise 
sig ved stærke Smerter i nderlivet, 
Collaps, Koma, Kramper og Død i 
Løbet af kort Tid. Kan skyldes Betæn
delser, Kartillukning, Hæmorrhagier 
o. l. Hvis disse Aarsager kun rammer 
den ene Nyre, hvilke vel i Almindelig
hed sker, er Forudsætning for Insuf
ficiensens Opstaaen, at den anden Bi
nyre i Forvejen er lidende. 

Biodynamik (gr. bios Liv + gr. 
dynamts Kraft): Læren om de Kræfter, 
der findes i levende Væsener. 

Biogener (Verworn) (gr. bios Liv + 
gr. gennaein frembringe): de (hypote
tiske) mindste Livsenheder i Protoplas
maet. Smig. Bioblaster, Bioforer. 

Biogenese (gr. bios Liv + gr. genesis 
Oprindelse): levende Væseners Dannelse 
af andre levende Væsener. Smig. Abio
genesis. 

Biogenetisk Grundlov (Fritz Mul
ler, Hackel): det enkelte Individs d
vikling er en forkortet Gentagel e af 
Arternes Udvikling eller Ontogenesen 
er en kort Gentagelse af Fylogene en, 
betinget ved Nedarvning og Tilpasning. 

Biokemi (gr. bios Liv + gr. chemeia 
Kemi) = Fysiologisk Kemi: Læren om 
Organismens Stofomsætning ud fra ke
miske Synspunkter. 

Biologi (gr. bios Liv + gr. logos Ord, 
Lære): Læren om Livet. 

Biometri (gr. bios Liv + gr. metron 
Maal): Maaling af levende Væsener. 
Bruges ofte synonymt med Antropo
metri. 
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Biondis Metode til Lukning af 
Bugvæggen ved Ventral- og Urnbi
licalhernier: Forening af de forskellige 
Lag i forskellige Retninger, f. Eks. Peri
tonæum transverselt, Aponeurosen lon
gitudinelt og endelig Huden atter trans
verselt. 

Bioplasma (gr. bios Liv + gr. 
plasma det formede): Protoplasma. 

Biopsia (gr. bios Liv + gr. opsis 
Syn): (mikroskopisk) Undersøgelse af 
Væv fjernet fra den levende Organ
isme, bruges især om Undersøgelse af 
Hud. 

Biostatik (gr. bios Liv + gr. slatike 
Kunsten at veje): Læren om Middel
levetid og om Sundhedstilstanden under 
visse givne Forhold. 

Biot's (B., Camille, fransk Læge) 
Respirationstype: ind mellem natur
lige og regelmæssige Respirationer kan 
komme længere el. kortere Pauser, 
undertiden paa ca. 1/ 2 Minuts arighed. 
B-R. kan ved meningeale Lidelser. Kan 
ses bl. a. ved Meningitis, Hjernesyg
domme. 

Biotypus (gr. bios Liv + gr. lypos 
Form, Billede): Livstype. En Gruppe 
Individer med samme Anlægspræg. Jfr. 
Ren Linie. 

Biplacenta = Placenta succentu
riata. 

Bircher's (B., Heinrich, 1850- , 
Schweitz) Osteosynthesis: O. ved 
Hjælp af en Elfenbenscylinder, som 
rammes ind i Marvhulen. B.'s Ventri
keloperation: Foldning af Ventrikel
væggen (Gastroplicatio) ved Dilatatio 
ventriculi. 

Biseksualitet (lat. bi- dobbelt + lat. 
sexualis hørende til Kønnet [ sexus]): 
Form for kønslig Abnormitet, hvor In
dividet trods en vis homoseksuel Ten
dens dog kan tilfredsstille sin Drift ved 
Samkvem med Personer af det mod
satte Køn. 

Bisgaards Metode (B., Axel Emil, 
1875-, Danmark): kvantitativ Be
stemmelse dels af GlobuHnemes og dels 
af Albuminstoffernes længde i Spinal
vædsken ved Fældning af dem (i en 
Række stigende Fortyndinger) med 
henholdsvis mættet Ammoniumsulfat
opløsning og Salpetersyre, paa væsent
lig samme Maade som Hellers Prøve ud-

føtes med Urin. Mængden angives di
rekte ved Spinalvædskens Fortyndings
tal. Sml. Ross-Jo n es Prøve. 

Bistouri (fr.): kirurgisk Kniv med 
bevægeligt Blad, der fikseres ved en 
Ring el. lign. ved Brugen. B. royal: 
Betegnelse, der er fremkommet, fordi 
Ludvig XIV fik sin Analfistel spaltet 
med en B. af Livkirurgen Felix. 

Bistournage (fr.): Form for Kastra
tion, under hvilken Testiklerne drejes 
saa stærkt, at de atrofierer. 

Bitis: Slægt af Giftslanger (s. d.), 
hørende til Viperidae; lever i Afrika. 

Bitot's (B., Pierre, 1822- 1888) 
Pletter: tørre, hvide Pletter af desqua
meret, fedtdegenereret Epitel paa Kon
junktiva ved Xerosis. 

Biuretreaktion til Paavisning af 
Æggehvidestof: vandig Proteinstofop
l ø ning giver med Overskud af Natron 
og en ringe Mængde Køkkensalt en rød
violet Opløsning, som skyldes Dannel
sen af Biuretiltenatron. 

Bjergrnandssygdom, se Ankylosto
miasis. 

Bjergsygdom: Lidelse, som kan op
staa p. Gr. af lavt atmosfærisk Tryk, 
f. Eks. i Bjerge, i Flyvemaskiner o. l. 
Skyldes Mangel paa Ilt. Symptomerne 
er Dyspnoe, C anose, Kvalme, Hoved
pine, Bevidstløshed, intestinale For
styrrelser (Smerter). ed længere Tids 
Ophold ved lavt Lufttryk stiger Ery
throcyternes Antal, evt. 50%; Hæmo
globinprocenten kan nærme sig 150. 
Hjerteaktionen hurtig, uregelmæssig. 
Der optræder Næseblødning, Øresusen. 

Bjerrurn's (B., Jannik, 1851- 1920, 
Danmark) Symptom el. Ejerrums 
Skotom.: Lille Synsfeltdefekt ved chron. 
Glankom følgende Nervetraadenes For
lob og derfor udgaaende fra den blinde 
Plet, ofte dannende en smal Bue om 
Fiksationspunktet. B.'s Tavle el. Ejer
rums Gardin: benyttes ti1 Undersøgelse 
for fine Synsfeltdefekter. 

Bjælkestik, se Anton's Bjælkestik. 
Blaablindhed, se Farveblindhed. 
Blaaligfarvet Hud = Cyanosis. 
Blackhead Sygdorn hos Hønse-

fugle særlig Kalkuner: Entero-hepatitis 
med tore Butons i Blindtarmen og 
Knuder i Leveren. Aars ag: Histomonas 
meleagridis eller Blastomyceter. 
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Blackwaterfever (eng.), fievre bili
euse hemoglobinurique (fr.), Schwarz
wasserfieber (ty.): svær Hæmoglobinuri, 
hvorved Urinen bliver sorterød, og der 
optræder alle Symptomer paa stærk 
Hæmolyse (Feber, Leversvulst, Nyre
betændelse). Sygd. opstaar i Troperne 
hos Patienter med kronisk Malaria, som 
er stærkt kininbehandlede. 

Bladelektrometer (elektrisk [gr. elek
tron Rav] + gr. metron Maal): Apparat 
til Maaling af elektriske Spændingsfor
skelle. Det kan bestaa af en Metaldaase, 
der har Form som en lidt flad Cylinder, 
hvis Endeflader er anbragt lodret; gen
nem en Ravprop i Cylinderens Side 
gaar en Metalstøtte, hvorpaa hænger et 
Aluminiumsblad; gennem et Vindue i 
een af Endefladerne kan Bladet be
tragtes mod et Spejl; sættes Metalstøt
ten i Forbindelse med et elektrisk ladet 
Legeme, vil Bladet slaa ud, og Udslagets 
Størrelse kan aflæses ved Hjælp af en 
Skala. 

Blaesitas (lat. blæsus talende med 
tyk Tunge, uartikuleret [af gr. blaisos 
udadbøj et): Hæshed. 

Blanchet (fr.): Trøske. 
Blandingsinfektion (lat. inficere 

smitte): samtidig Infektion med mere 
end eet Smitstof, f. Eks. filtrerbart Vi
rus + Bakterie eller flere forskellige 
Bakterier. 

Blandingssvulst: indeholder for
skelligartet Væv: Glandelvæv, Nerve
væv, Muskulatur m. v. Undertiden god
artet f. Eks. Parotisblandingstumor, 
ofte ondartet, f. Eks. Testieblandings
svulst, medfødte Blandingssvulster i 
Nyreegnen. 

Blastem (gr. blastema Kim): Kim
stof. Smig. Cytoblastem. 

Blasto-derm (gr. blastos Kim + gr. 
derma Hud): enlagede Epitel, der dan
ner Blastulas Væg. -gen (gr. gignomai 
[gen-] fødes, opstaar): stammende fra 
KimanlæggeL B. Variation: Idiovaria
tion. -merer (gr. meros Del): de en
kelte Kløvningsceller i Blastula. -my
ceter (gr. mykes Svamp): Gærsvampe, 
eencellede, klorofylfrie Svampe, der for
merer sig ved Knopskydning. Fremkal
der Gæring under Alkoholdannelse i 
ukkerholdige Vædsker. Patogen er 
accharomyces neoformans, der kan 

give Knudedannelse i de forskelligste 
Organer hos Marsvin og Kaniner. Pato
gen for Mennesker er Oidium (Endo
myces) albicans, Trøskesvampen, der er 
en Overgangsform mellem Gær- og 
Skimmelsvampe. Andre Gærsvampe op
træder kun yderst sjeldent patogent, 
men de kan findes tilfældigt i Mave- og 
Tarmindhold og i Urin, der har staaet 
hen. -mykosis( -e): Sygdom fremkaldt 
af Gærs vampe, hyppigst lokaliseret alene 
til Huden. 

Blastom (gr. blastos Kim): ægte 
Svulst, især saadanne, hvis Celler er 
umodne, lidet differentierede og derfor 
har bevaret deres biologiske, spec. de 
bioplastiske Potenser. 

Blastomykosis (gr. blastos Kim, 
Spire + gr. mykes Svamp): Lidelse, 
hyppigst ulcerativ fremkaldt af Gær
svampe. Kan være overfladisk eller 
dybereliggende i Huden. 

Blastula (gr. blastos Kim): Kim
blære, dannes under det befrugtede 
Ægs Udvikling, idet der dannes et Hul
rum i Morula, som er omgivet af et en
kelt Lag Epistel. Syn. Blastoderinblæ
ren (Vesicula blastodermica). 

Blear-eye (eng.): kronisk Betæn
delse af Øjelaagsrandene. 

Blefaroblast (-plast) (gr. blefaris 
Øjehaar + gr. blastos Spire, gr. piastos 
formet): Bikerne, lokomotorisk Kerne, 
en mindre Kerne af Betydning for Be
vægelsen, der findes hos visse eencellede 
Dyr (Trypanosomer) foruden den større 
Stofskiftekerne. 

Blegsot: = Anæmi, Chlorosis. 
Blennadenitis (gr. blenna Slim + gr. 

aden Kirtel): Betændelse af Kirtler i 
Slimhinder. 

Blenno-cystitis (gr. blennos Slim + 
gr. kyslis Blære): Blærebetændelse med 
slimet-purulent Eksudat. -metritis (gr. 
metra Livmoder): Livmoderbetændelse 
med slimet-purulent Eksudat. -(o)ph
thalmia (gr. oflhalmos Øje): akut 
Conjunctivitis, specielt den gonorrhoi
ske. -rrhagia (gr. rhegnymi [rhag-] bry
der): fransk Betegnelse for Gonorrhoe. 
-rrhoea (gr. rhoe Flod): Fællesbeteg
nelse for katarrhalsk, purulent Betæn
delse af Slimhinder. B. neonatorum = 
Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. 
B. sacci lacrymalis: kronisk Betæn-
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deJse af Taare ækken Slimhinde. Der 
samler sig slimet eller purulent Sekret i 
denne, og ved udvendigt Tryk udtøm
mer dette sig gennem Puncta lacryma
Iia. B. Stoerki (S., Karl, 1832-1899, 
Wien) = Rhinosklerom, særligt ved 
Lokalisation i Larynx og Trachea. 

Blepharadenitis (gr. blefaron Øje
laag + gr. aden Kirtel) : Inflammation 
af de 'leibom'ske Glandler. 

Blepharitis angularis (gr. blefaron 
Øjelaag): Rødme af Ojelaagsranden 
ved Canthus int. og ext. p. Gr. af 
Diplobacil-1 onjunktivitis (Morax). B. 
ciliaris s. marginatis: Betændelse af 
Øjelaagsranden af forskellig Natur. B. 
follicularis s. piiaris: Stafylokokfolli
kuliter ved Cilierne. B. squamosa: 
Rødme og Skældannelse paa Øjelaags
randen. B. ulcerosa er forbundet med 
Betændelse i Haarfolliklerne og Diee
rationer omkring di se. 

Blepharo-chalasis (gr. blefaron Øje
laag + gr. chalasis lappelse): Slaphed 
af Øjelaagets Hud, saa denne hænger ned 
over Øjelaagsranden. -conjunctivitis: 
Elefaritis forbundet med Konjunktivitis, 
hyppigst flyktænulær. -nyxis s. -nysis 
(gr. nyxis Stikken) = Gaillards Sutur. 
-phim.osis (gr. fimosis Forsnævring, 
Sammensnøring): næ er hed af Øjespal
ten, medfødt eller en Folge af kron. Kon
junktivitis, specielt Trak om. - (o )pthal
mia (gr. oflhalmos Øje): Betændelse af 
Øjelaagsrandene og Konjunktiva. -pla
stik (gr. plaslike I unsten at danne): pla
stisk Operation for at dække en Defekt 
i et Øjelaag, eller erstatte et manglende. 
-plegia (gr. plege lag): Lammelse af et 
Øjelaag, særlig øvre. -ptosis (gr. piosis 
Fald) = Ptosis palpebrae sup. -rrha
phia (gr. rhafe om): ammensyning af 
Øjelaagene, i Almindelighed ved Can
thus ext., saa at Oje palten forkorte . 
Anvendes mod Ektropion og Lagoph
thalmus = Tarsorrhaphia. -rrhaphia 
medialis (Arlt) ved Canthus internus, 
gøres mod Ektropion af mediale Halvdel 
af nedre Øjelaag. -spasmus (gr. spasmos 
Krampe): tonisk Krampe i M. orbicula
ris oculi, i Reglen betinget ved Lidel er 
i Cornea eller Conjunctiva, hyppigt ved 
flyktænulære Lidel er. -stat (gr. sialos 
opstillet [hislemi tiller]: Instrument til 
at holde Øjelaagsspalten aaben under 

en Operation. -tomia (gr. tome Snit): 
blodig Forlængelse af Øjespalten ved 
Gennemklipning af Canthus ext. An
vende mod Ankylobl.epharon og Entro
pion = Canthoplastik. -xysis (gr. xysis 
Afskrabning): Afskrabning af Conjunc
tiva palpebrae ved Trakom. 

Blikfelt: F. som angiver, i hvilken 
Ud trækning man kan bevæge Øjnene 
uden at bevrege Hovedet. F. indeholder 
de Punkter, som man kan fiksere (fæste 
Blikket paa); det er mindre end Syns
feltet. 

Bliklammelse el. associeret BI.: 
Tilstand, hvor begge Øjne mangler Be
vægelighed i samme Retning. I Reglen 
holdes Øjnene rettet til den modsatte 
Side (Deviation conjuguee). Findes ved 
Hjernelidelser (Apoplexia cerebri f.Eks.). 

Bliklinie: Forhindel eslinie mellem 
det fikserede Punkt (Blikpunktet), som 
Øjet er rettet imod, og det Punkt, om
kring hvilken Øjets Bevægelser finder 
Sted. 

Blind Plet: pletformig, fysiologisk 
Defekt i Synsfeltet, beliggende 12- 18° 
temporalt for Fiksationspunktet og sva
rende til Indtrædelsesstedet for Syns
nerven. Her mangler Nethindens lys
opfattende Lag. 

Blindhed: tidligere regnedes det for 
Blindhed, naar man ikke kunde orientere 
sig alene paa fremmede Steder. I Alm. 
svarer dette til Synsstyrke mindre end 
1/ 60 :>: mindre end Fingertælling i 1 m 
Afstand. Nu regner man mere med Er
hvervsdygtigheden; Axenfeld: optisch 
nicht erwerbsfahige Menschen sind blind. 
Grænsen sættes til ca. 3/ 60 (Fingertæll. i 
3 m Afst.), og hvis Synsfeltsindskrænk
ning eller andre Forhold taler derfor 
endnu højere. = Caccetas, Ablep ia. 
Fuldstændig Blindhed uden Lyssans: 
Amaurosis. 

Blister: Salve indeholdende stærkt 
irriterende Bestanddele (Cantharide, 
Jodkviksølv o. l.). B. paasmores Huden 
for i kurativ Hensigt at fremkalde en 
Hudbetændelse, benyttes særligt hos 
Hest. 

Bloch's (B., Carl E. C. 1872- , Dan
mark) Sygdom: A vitamin o e bo Smaa
born, paa Grund af mangelfuld Ernæring 
m. H. t. A-Vitamin. Viser sig dels ved 
den atrofiske eller dystrofiske Almen-
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tilstand, dels ved Xerophthalmia, evt. 
Keratomalacia og stor Modtagelighed 
mod Infektioner. Kommer sig som Regel 
hurtigt ved Behandling med raa Mælk 
og Levertran. 

Bloch's (B., Oscar Thorvald, 1847-
1926, Danmark) Operation: primær 
Fremlægning af en Cancer coli og sekun
dær Re ektion med Dannelse af en Anus 
præternaturalis, der senere kan behand
les med Dupnytrens Enterotom. 

Blod, Paavisning af, se Adler's Prøve, 
Airnens Prøve, Benzidinprøve, Day's 
Reaktion, Deen's Reaktion, RosseJs 
Prøve, Sandby's Reaktion, Webers 
Prøve. 

Blodcellernes procentiske Volu
men = Blodlegemernes Rumfang i For
bold til Blodets Rumfang udtrykt i Pro
cent: normalt 42-50 % hos Mænd, 37-
43 % bos Kvinder. Se Hæmatokrit. 

Blodets Farvestof, Hæmoglobin og 
Oxyhæmoglobin. 

Blodets Hæmoglobinindhold: hos 
2/ 3 af normale mandlige Personer varierer 
Hh-mængden i 1{)0 cm3 Blod fra 15,2 gr 
til17 gr (ca. 19 gr kan ses). Hos 2/ 3 af nor
male kvindelige Personer varierer Hh
mænaden pr. 100 cm3 Blod fra 12,8 til 
15,2 gr. Middelværdien hos Mænd er 
16 gr, ho Kvinder 14 gr. Haldanes 
Hæmoglobinorneter er standardiseret 
aaledes, at 14 g Hb. pr. 100 cm3 Blod 

er 100 % (man siger Haldanes Standard 
forHb. er 14 grpr. 100cm3 Blod = 100 %). 

ahlis Standard er17,3 gr Hb. pr.100 cm3 

= 100%. Hilbys St. er 14,5 gr. Andre 
igen har St. 16 gr. 14 gr Hb. pr. 100 cm3 

Blod svarer til18,5 Volumenprocent 0 2, 

16 gr Hb. til 22 Vol.- %. 
Blodets Koagulation el. Størkning. 

Proce , ved hvilken Blodets Proteinstof 
Fibrinogen, ved Hjælp af Enzymet 
Trorobin omdannes til det uopløselige 
Fibrin. 

Blodforgiftning Ichorrhæmia, 
eptikæmia. 
Blodgang = Dysenteri. 
Blodgrupper, Blodtyper, se Isoanti

stoffer og M-N-Systemet. 
Blodkrise: Tilstand, ved hvilken der 

finde mange kerneholdige røde Blod
legemer i Blodet(> 5 pr. 100 Leukocy
ter), og som er Tegn paa en Lidelse i 
Benmarv en. 

Blodlegemernes osmotiske Resi
stens: Blodlegemernes Modstandskraft 
overfor Saltopløsninger, som har et 
andet osmotisk Tryk end Blodet; Resi
stensen kan variere ved forskellige pato
logiske Tilstande, Eks. bæmolytisk Ik
terus, vi se Forgiftninger, perniciøs Anæ
mi o. fl. Resistensen bestemmes ved at 
opslemme Blodlegemer (som faas ved 
Centrifugering af Citratblod) i Natrium
kloridopløsninger af forskellige Koncen
trationer. Normalt begynder Hæmolyse 
ved 0,5- 0,4 % NaCl-Opl. og er total ved 
0,4-0,3 % ; p atol. kan den begynde ved 
0,8%. 

Blodlegemernes Sænkningsha-
stighed : ved visse patologiske Tilstande 

· f. Eks. Betændelser, Cancer, bundfælder 
el. sænker de røde Blodlegemer sig hur
tigere end normalt, i Blod hvortil der er 
tilsat koagulationshindrende Stof. Grun
den til Fænomenet er ikke nærmere 
kendt, men staar sandsynligvis i Forbin
delse med Blodets Indhold af Albumin, 
Globulin, Fibrin el. Cholesterol. Mange 
Metoder er angivet til Bestemmel e af 
Sænkningshastighed; se Eks. Wester
greens Metode. Sænkningshastigheden 
er efter denne Metode normalt 3- 5 hos 
Mænd, 7- 11 hos Kvinder og Børn (se 
Eldahl Metode). 

Blodmangel = Anæmi. 
Blodmola = Kødmola. 
Blodophostning = Hæmoptysis. 
Blodopkastning = Hæmatemesis. 
Blodoverføring = Transfusion. 
Blodpis, se Piroplasmose hos Kvæg. 
Blodplader: farveløse eller let blaa-

lige, sfæriske eller ovoide Legemer, som 
er ca. 1 f 3 a a store som Erytrocyter; de 
har Betydning for Blodets Koagulations
proces og er sandsynligvis Hovedkilden 
til Protrombinet. Deres normale Antal 
er ca. 250,000 til 350,000 pr. mm3 Blod; 
falder Antallet under ca. 60,000 findes 
i Alm. en Tilbøjelighed til Blødning. 

Blodprop, se Embolus. 
Blodserum (lat. serum Valle): den 

klare Vædske, som efter nogen Tids Hen
stand af Blod udskiller sig fra den dan
nede Blodkage. Det er en gul, klæbrig 
Vædske, rig paa Proteinstoffer; Eks. 
Albumin, Globulin og Nukleoproteid. 

Blodstøv (Hæmoconia [gr. haima 
Blod + gr. konis Støv]): fine Partikler 
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med Brown's Bevægelse, som kan ses i 
Blod, naar det betragtes under stærk 
Forstørrelse. Man kender i Øjeblikket 
meget lidt til dem; det menes, at de dels 
kan være Fedtkorn, dels stamme fra 
henfaldne Leukocyter. Ogsaa kaldet 
Mullers Granula. 

Blodtryk: det Tryk, som Blodet ud
øver paa Indsiden af Blodkarrenes Væg. 
Det varierer under Hjertets Sammen
træknings- og Udvidningsperiode, under 
Hjertets Sammentræknings- og dvid
ningsperiode, under fysiologiske og pato
logiske Forhold og med Blodkarrenes Be
liggenhed. Se systolisk og diastolisk B., 
Afklemnings-ogGennemstrømningstryk. 

Blodunderløbning = Suffusio, Su
gellatio. 

Blodvolumen (lat. volumen egl. Sno
ning, Rulle, Skriftrulle): Udgør ca. 1/ 12-

1/ 20 af Legemsvægten, ca. 85 cms pr. kg 
eller 4,5-8 % af Legemsvægten eller fra 
ca. 3 til 6 l (gennemsnitlig 5-6 l hos 
normal, voksen Person). 

Blodøre: en Blodansamling mellem 
Ørebrusk og Hud, særligt hos Hunde. 

Blok, se Araknoidalblok. 
Blok el. Hjerteblok: en periodisk el. 

konstant forekommende Afbrydelse af 
Kontraktionsimpul ens Ledning gennem 
det specifike Muskel- el. Ledningssystem 
i Hjertet. Afbrydelsen kan ligge forskel
lige Steder i Systemet og benævnes bl. a. 
efter Beliggenheden, Eks. Sinus-auriku
lærblok, Atrio-ventrikulærbl., Grenbl.; 
se disse. Aarsager til Afbrydelsen kan 
være Myocarditis af forskellig Art, Skle
rose af Hjertekarrene o. a. 

Blomkaals-svulst (eng. cauliflower): 
Papillom eller Carcinom med blomkaals
agtig kløftet, uregelm. Overflade (ret 
hyppig Form for C. colli uteri). -øre: 
Bokserøre. 

Biot's [Hippolite, fransk Gynæko
log, 1822-88] Pertoratorium: dolk
formet Instrument til Perforation af 
Fosterkraniet til Formindskelse af dette 
(:>: Kraniotomi). 

Blurnberg's (B., Mor., 1873, Berlin) 
Peritonitissyrnptom: ved frisk Peri
tonitis fremkalder et Tryk paa Abdomen 
mindre Smerte end pludselig Ophør af 
Trykket; naar Betændelsesprocessen er 
i Færd med at gaa i Ro, er det omvendte 
Tilfældet. 

Blunk's Klemme~ Instrument til 
Blodstandsning. 

Blyforgiftning = Saturnismus (Pla
neten Saturnus): F., som kan opstaa som 
Følge af Optagelse i Organismen af Bly
forbindelser. Kan ses hos Støbere, Kabel
loddere, Malere, Trykkere, Autogen
skærere o. l. Resorptionen sker hyppigst 
gennem Lungerne, sjældent gennem 
Tarmkanal og Hud. Symptomerne kan 
være Anæmi (med basofil Punktering af 
Erythrocyter), Kakeksi, blaalig sort Li
nie paa Gummerne (Blysøm), Tarm
kolik, Neuritis (bl. a. N. opticus), Parese 
af Muskler, hyppigst i Armene, cerebrale 
Tilfælde, Kramper, Delirier, Hallucina
tioner, Arteriosklerose, Nefritis. 

Blypletter = Morpionpletter. 
Blækstiftlæsion paa Konjunktiva 

eller Kornea, ofte ved at Partikler 
springer op i Øjet ved at spidse Blæk
stiften. Er meget farlig, fordi Metyl
violet trænger dybt ind og fremkalder 
Nekroser. 

Blære: Urinblære: se Vesica urinaria, 
Galdeblære: se Vesica fellea. -hæmor
rhoider (gr. haimorrhois Hæmorrhoide): 
Aareknuder i Blæreslimhinden. -kriser 
(gr. kris is Afgørelse, Krise): Anfald af 
heftige Blærekramper. -polyp (gr. po
lypous Polyp): svulstagtig Dannelse i 
Blæreslimhinden, ofte blødende. -snit, 
se Cystotomi. 

Blærebetændelse = Cystitis. 
Blærernota (lat. mola Misfoster) 

Mola hydatidosa, s. d. = Druemola. 
Blæreorme: Tinter, U d viklingssta

dier af Bændelorme, karakteriserede ved 
at være forsynet med en større eller min
dre vædskefyldt Blære (Cy ticercus, Coe
nuru , Echinococcus, Cystice:rcoid). 

»Blæresygdorn« (i Huden) = Pem
figus. 

Blød Chanker, se Chanker. 
Bløde Straaler: den mindst gennem

trængende, kun overfladisk virkende Del 
af de Straalekvaliteter, der udsendes af 
Røntgenrør og radioaktive Stoffer. 

Blødningstiden (Duke): den Tid det 
tager, inden et lille Snit i Huden holder 
op at bløde. Blødningstiden behøver ikke 
at forløbe parallelt med Blodets Koagu
lationstid. Normalt er den 1- 3 Minuter, 
forlænget til 10 til 90 Min. (eller mere) 
i Tilfælde, hvor Blodpladernes Antal er 
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stærkt nedsat, Purpura hæmorrhagica, 
akut Leukæmi, aplastisk Anæmi, og i 
Tilfælde, hvor Fibrinogenindholdet er 
lavt, f. Eks. Kloroform, Fosforforgift
ning. Blødningstiden (efter Duke's Me
tode) er i Alm. ikke forlænget ved Hæ
mofili. 

Boas Prøve til Bestemmelse af fri 
Saltsyre i Maveindholdet, se Resorcin
prøve. 

Boas-Oppiers (B., Ismar, 1858- , 
Tyskland; 0., Bruno, ) Bacil: 
store Stave, der undertiden findes i Ven
triklen ved Achyli og har været opfattet 
som Aarsag til Cancer. 

Bobak, se Tarbaganpest. 
Boekart's (B., Max, nulev.) Impe

tigo = Folliculitis vulgaris. 
Boeck's (B., Cæsar Peter Møller, 

1845- , Kristiania) Sarkoid: Hudlidelse 
af ukendt Aars ag, bestaaende af ·gul
brune, rødligbrune, rødligblaa Knuder 
i Huden af bestemt Bygning, ledsaget 
af særlige Forandringer i Lunger og 
Knogler. B.'s Sygdom = Scabies cru
stosa (Skorpefnat). 

Bottger's (B., Vilh. Carl, 1806- 81, 
Frankfurt a. M.) Prøve for Sukker 
(Glukose) i Urinen (1857): densuspekte 
Urin gøres alkalisk med Natriumbikar
bonat, koges med bismut. subnitr.; fin
des Glykose i den, fremkommer et sort 
Bundfald. Prøven er modificeret af Al
men og Nylander. 

Boghvedeudslet, Fagopyrisme: Hud
betændelse hos Kvæg, Faar og Svin, der 
i Sommertiden fodres med Boghvede. 

Bogstavsblindhed, se Alexia. 
Bokserøre: forkrøblet ydre Øre som 

Følge af ydre Vold (Blomkaalsøre). 
Boli (gr. bolos [Jord]klump): meget 

store Piller. 
Bolusdød (gr. bolos Klump): Forslug

ningsdød. 
»Bombe«- Syfilid = korymbiforme 

Syfilider: Gruppe af syfilitiske Papler, 
ordnede om et større, let indsænket, 
ældre Element >>som Sprængstykker af 
·en Granat om det ramte Sted <<. 

Bomuldsstøvsygdom = Byssinosis. 
Bona-Jager's Eksartikulation: i 

Leddet mellem Os naviculare og Ossa 
cuneiformia og Gennemsavning af Os 
cuboideum. 

Bonhoeffers (B., Karl, 1868- , Ber-

lin) Symptom: Tab af den normale 
Muskeltonus ved Chorea. 

>>Bonjour«- Draabe: det sparsomme 
Udflod før første Vandladning om Mor
genen hos Patienter med kronisk Gonor
rhoe. 

Bonniers (B., Pierre, 1861- 1918) 
Symptomkompleks: Svimmelhed med 
Faldtendens, Acusticus- og Oculomoto
riussymptomer, Supraorbitalsmerter, 
K valme, Tørst, Madlede, Dyspnoe, ure
gelmæssig Hjertevirksomhed m. m. i Ini
tialstadiet af bulbære Lidelser. 

Bordet og Gengous Bacil, se B. 
tussis convulsivae. 

Bordet-Wassermanns Reaktion = 
Wassermanns Reaktion. 

Borna- Syge: Enzootisk Hjerneryg
marvsbetændelse hos Hesten, paavist i 
1894 i Distriktet Borna i Tyskland. Sym
ptomer: tiltagende Sløvhed, ufysiologi
ske Stillinger, senere toniske, kloniske 
Kramper. Letalitet 80 %- Pat. an. findes 
Celleinfiltrationer omkring Hjernens 
Kar; i Gangliecellerne - særligt intra
nuldeært - de saakaldte Joest-Degener'
ske Legemer, der ligner smaa Negri'ske 
Legemer. Aars ag: Virus. 

Bornhardt's Index: 
Legemshøjde + Brystomfang 

Vægt -:- --=-----------
Legemsvægt 

Bornholmsk Syge (Ejnar Sylvest, 
1880- , Danmark)= Myalgia epidemica. 

Borborygmia (gr. borborygmos): 
Rumlen og Knurren i Abdomen. 

Born's Plademetode: M. til plastisk 
Rekonstruktion af Strukturer, som fore
kommer i Snitserier i mikr. Præp.; ved 
Hjælp af denne Metode lykkedes det 
Johs. Fibiger (1910- 1913) at identifi
cere Spiroptera neoplastica i Cancer i 
Rottemaven. 

Borries' (B., Gustav Valdemar Theo
dor, 1887- , Danmark) Labyrintfistel
symptom, se Labyrintfistelsymptom. 
B.'s Modifikation afLautenschHigers 
Ozonaoperation (s. d.): sammen med 
Sidevæggen i Næsens Indre mobiliseres 
Næsens fortilliggende knoglede Begræns
ning, forskydes ind mod Midtlinien og 
fikseres her med en kileformet Knogle
splint. 

Bortfaldssymptomer: S. eller For
andringer i Organismen, som kan frem-
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komme p. Gr. af mangelfuld eller op
hørt Funktion af et Organ. Anvendes 
fortrinsvis om Kirtler med intern Sekre
tion. Funktionsforandringen kan frem
komme ved Sygdomme i Organet, 
Svulster, Betændelser, eller efter opera
tiv Fjernelse af det. 

Bortbens (B., Johan, 1865-, Norge) 
Operation = Iridota is, 0., som er for
søgt mod Glaukom. 

Bossi's (Luigi, Maria, 1859-1919, 
Gynæk., Genua) Dilatator: 4-grenet In
strument til mekanisk, sukcessiv dvid
ning af Orific. uteri under Fødslen ved 
bevaret - eller delvis bevaret- Collum. 
B.'s Metode: s. o. 

Bostock's (B., John, 1773-1846, 
England) Katarrh = Høfeber, s. d. 

Bothrops (gr. bolhros Grube+ gr. ops 
Øje, Ansigt): Slægt af Giftslanger (s. d.), 
hørende til Viperidae, lever i Mellem- og 
Sydamerika. B. atrox (Lanseslange); 
B. jararaca. 

Botriocephalus (gr. bolhrion dim. af 
bothros Grube, Fordybning + gr. ke{ale 
Hovede) (Dibotriocephalus, Diphyllo
botrium): Bændelorm, som lever i Tarm
kanalen hos Menneske, Hund og Kat. 
Fremkalder stærk Anæmi. Larven (Ple
rocercoidet) forekommer hos forskellige 
Fisk, bl. a. Gedder og Laks. Den alm. 
Art er B. latus (lat. latus, bred). 

Bottes de egoutiers (fr.): Polyneu
ritis alcoholica i Underekstremiteterne 
naaende op til Laarets Midte ligesom en 
)>Kloakrensers Støvler«. 

Hottini's (B., Enrico, 1837-1903) 
Operation for Prostatahypertrofi: 
galvanokaustisk Gennembrænding af 
Prostata ved en særlig konstrueret Kniv. 
Metoden genoptaget og forbedret i Ame
rika (se Elektroresektion). 

Botryococcus ascoformans (gr. bo
trys Vindrue + gr. kokkos Bær): ses som 
Diplokokker eller i Klumper, som alm. 
Stafylokokker; grampositiv, ubevægelig. 
Fremkalder Botryomykose hos Hest. 

Botryomykose (gr. bolrysVindrue + 
gr. mykes Svamp): infektiøs Gra'Jmla
tionssvulst hos Heste, særlig i Bringen, 
som Følge af Saarinfektion; sjælden hos 
andre Husdyr og Menneske. Aars ag: 
Botryococcus a coformans. I Botryo
komet findes bl. a. i store Konglomerater 
omgivet af en Zoogloamasse. 

Botulismus( -e) (lat. bolulus Pølse): 
Polseforgiftning. Skyldes Nydelse af for
dærvede Pølser eller andre konserverede 
Kødvarer eller Grønsager. Det drejer sig 
om en bestemt Mikrob (B. botulinus), 
hvis- præformerede- Toksiner udgør 
Giften. Symptomer: nervøse, bulbære 
For t rrelser med Respirationsbesvær, 
Synkebe vær, Ptosis, Dobbeltsyn etc. 
med eller uden samtidige gastro-intesti
nale Forstyrrelser. 

Bouchard's (B., Charles Joseph, 1837 
-1915) Knuder: knudeformede For
tykkelser af II. Interphalangealled paa 
Hænderne; skal af og til findes f. Eks. 
hos Patienter med Ventrikeldilatation. 
B. 's Sygdom: myopathisk Dilatation 
af Ventriklen. 

Bouchardat's (B., Apolinaire, 1806 
-86, parisisk Læge og Kemiker) For
mel: skal udtrykke Sukkermængden i 
Diabetikeres rin. De to sidste Tal i 
Tallet for Vægtfylden multipliceres med 
2. Dette Produkt multipliceres med 
Døgndiuresen udtrykt i Liter. Fra det 
derved fremkomne Tal subtraheres 30-
40 (ved store Diureser 50-60). Det ende
lig fremkomne Tal angiver da omtrent 

Vf.1030. 
Sukkermængden i Gram. Eks.: D. 

2000
. 

Sukkermængde: 2 X 30 X 2- 40 = 
80 Gram. 

Boudin's (B., Jean Christian Marie 
Fran~ois Joseph, 1803-1867) Lov: den 
forkerte Regel, at kronisk Malaria og 
Lungetuberkulose gensidig skulde ude
lukke hinanden. 

Bougie (fr.; Lys): cylindrisk, i Reglen 
let tilspidset Instrument til Diagnose 
og Behandling af Forsnævringer i Ure
thra, Øsofagus o. l. B. å boule: B., for
synet med Knop paa Spidsen, særlig 
beregnet til Diagnose af For nævringer. 

Bouillaud's (B., Jean Baptiste, 1796 
-1881, parisisk Læge) Regel: ved svære 
Tilfælde af akut Ledrheumatisme fore
kommer almindeligvis samtidig Endo
eller Perikarditis. B.'s Sygdom:. Endo
karditis ved Febris rheumatica. 

Bouillon (fr.): Kødvan d, der efter 
særlig Tilberedning og Sterilisation bru
ge som Næringssubstrat for Bakterier. 
Der til ættes oftest Pepton og enten 
N a Cl eller Natriumfosfat eller begge Dele. 
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Bourdon's Prøve: dstregning af 
bestemte Bogstaver i en trykt Tekst 
(Op mær ksomhedsprøve ). 

Bourget's (B., Louis, 1856- 1913, 
Schweiz) Prøvernaaltid: Retentions
prøvemaaltid til Undersøgelse af Ven
trildens Tømningshastighed. Principet 
er ammen med andre Fødemidler at 
an ende ufordøjelige, let kendelige Be
standdele (Svedskeskaller); cfr. F abers 
P., Kemps P. 

Bourguignon (fransk Neurolog, nu
lev.), se Chronaxi. 

Bouton d'Orient (B. d' Alep, B. de 
Biskra m. m.) (fr.): Orientbyld, se Leish
mania. 

Bovin(us) (lat. bovinus hørende til 
I væg et [bos Okse]): Mikrober, der findes 
hos K væg, stammer fra I væg eller er 
patogene for Kvæg. 

Bovlamhed: benævnes Haltheder 
hos Hest, udgaaende fra Skulderleddet, 
naar ingen nøjere klinisk Diagnose kan 
tilles. 

Bowditch's (B., Henry P., 1840-
1911, amerik. Fysiolog) Lov: Hjerte
muskulaturen reagerer overfor ethvert 
Irritament - uanset dets Styrke- med 
samme (maksimale) Kontraktion. 

Bowen's Sygdom (Bowen's disease): 
godartet Form af Basalcelleepiteliom, 
især lokaliseret til Ryg og Bryst. 

Bozemann's (B., Nathan, 1825-
1905, Amerika) Katheter: dobbeltløbet 
K. til Ud kylning af terus. B.-Fritsch' 
K.: til varende, noget modificeret In
strument. 

Bracheriuro (ml at. bracheriolum): 
Brokbaand. I Reglen anvendes det fran
ske B., hvor den ubevægelige Pelotte, 
der skal holde Brokket inde, fikseres ved 
en Staalfjeder, der anbringes paa samme 
Side af Bækkenet som Brokket. Ved en 
Lænderem og en Laarrem sikres yder
ligere Pelottens Stilling. Det sjældent 
benyttede engelske Brokbaand be
staar af en Fjeder, der gaar om den sunde 
Side, og fortil er forsynet med en bevæge
lig Pelotte til at holde Brokket inde, bag
til med en Pelotte, der hviler paa Os 
acrum. 

Brachialgia (gr. brachion Arm + gr. 
algos Smerte): Neuralgi i Plexus bra
chialis. 

Brachialneuralgi (gr. brachion Arm 

+ gr. neuron ene, Nerve + gr. algos 
Smerte): Neuralgi ·Svarende til Plexus 
brachialis. 

Brachiotomia (gr. brachion Arm + 
gr. tome Snit): Fjernelse af en under 
Fødslen fremfalden Arm af Fosteret; 
cfr. Embryotomia. 

Brachy-auchenia (gr. brachys kort 
+ gr. auchen Hals): kort Hals. -cepha
lus, Brakycefal (gr. kefale Hovede): 
Kortskalle, Rundhoved, Længde-Bred
deindeks over 81. -chilla (gr. cheilos 
Læbe): medfødt Misdannelse af Over
læben, der danner en opad konveks Bue 
og i utilstrækkelig Grad dækker Tæn
der, eventuelt Tandkød. -daktylia (gr. 
daktylos Finger): medfødt Misdannel e 
af Fingre eller Tæer med formindskede 
eller manglende Phalanger og deraf 
følgende Forkortning. -gnathia (gr. 
gnathos Kæbe): abnorm ringe Udvikling 
af nderkæben. -odontic (gr. odous 
[odont-] Tand): Tænder med meget lav 
Tandkrone. 

Bradsot (æ. dansk b rad brat): en 
hos halvvoksne Faar akut dødelig Be
tændelse i Løben, foraarsaget af Vibrion 
septique eller Bac. oedematiens, se 
Ødembaciller. Som forebyggende Middel 
benyttes Vakcination. Lidelsen findes 
særligt i Skotland, Norge og Island, hvor 
den forvolder store Tab. 

Brady-cardia (gr. bradys langsom + 
gr. kardia Hjerte): langsom Hjerteaktion 
(under 60 Slag i Minuttet). -cinesia (gr. 
k inesis Bevægelse): abnormt langsom i 
Bevægelse. -crotia (gr. krotos Slag): ab
normt langsom Puls. -diastole (gr. dia
stole dvidelse): Forlængelse af Hjertets 
Diastole (Udvidelse). -glossia (gr. glossa 
Tunge): abnormt langsom Tale; Syn. 
Bradyarthria. -kinesia (gr. kinesis Be
vægelse): Langsomhed ved dførelse af 
Be ægelser. Adj.: bradykinetisk. -lalia 
(gr. lalia Tale): = -arthria, -glossia. 
-lexia (gr. lexis Ord): abnorm Langsom
hed til at læse. -pepsia (gr. pepsis For
døjelse): abnormt langsom Fordøjelse. 
-phasia (gr. fasis Tale), -phrasia (gr. 
frasis Talen): langsom Tale, særlig som 
Følge af Hjernelæsioner. Syn. Brady
phrasia. -phrenia (gr. fren Sind): lang
som Fatteevne. -psychia (gr. psyche 
Sjæl), e -phrenia. -spermatismus (gr. 
sperma Sæd): manglende ejakulatorisk 



78 Bradysphygmia- Bremer's Reaktion 

Kraft; Sæden kommer kun langsomt 
frem. -sphygmia (gr. s(ygmos Puls): 
abnormt langsom Puls. -teleokinese 
(Schilder) (gr. ieleos fuldkommen + gr. 
k inesis Bevægelse): Symptom ved Lille
hjernelidelser, bestaaende i at Bevægel
ser af en Ekstremitet stanser før det in
tenderede Maal. -tocia (gr. tokos Fødsel): 
langvarig Fødsel. -trophia (gr. iro{e Er
næring): langsomt Stofskifte. -uria (gr. 
ouron Urin): abnormt langsom Vand
ladning. 

Braidismus (efter James Braid, 1795 
-1860, Manchester): HypnoseJæren. 

Branche (fr.)( = Branchen: ty.): de 
to Arme paa et gribende (Eks. : en Føde
tang) eller skærende (Eks.: en Saks) 
Instrument. 

Branchiogen (gr. branchia Fiske
gæller + gr. gignomai [gen-] opstaar): 
udgaaende fra Rester af Branchialfurer 
eller -Buer. -ma: branchiogen Svulst, 
Enchondrom, Carcinom, i videre For
stand alle Svulster, som udgaar fra Bran
chialfurer og Branchialbuer (Parotis
svulster, Thyreoidea- og Thymussvulster 
medindbefattet). 

Brand: Gangræn, lokal V ævsdød. 
Brandbyld, se Anthrax, Carbunkel. 
Brandt's (B., Mårten Thure Emil, 

Major 1819- 1895, Sverige) Haand
greb: bimanuel Kompression af Uterus 
ved Blødninger efter Fødslen, idet en 
knyttet Haand føres ind i Vagina og 
trykker Collum mod Os sacrum, og den 
anden Haand gennem Bugvæggen tryk
ker Corpus mod den i Vagina indførte 
Haand. B.'s Massagebehandling el. 
B.'s Metode (1861): bimanuel Massage 
af de kvindelige Bækkenorganer (1. og 
2. Finger i Vagina, den anden Haand 
paa Bugvæggen). 

Brandfeber hos Hest, Morbus macu
losus, Petechialfeber: Følgelidelse efter 
Kværke, Lungesyge samt Forkølelses
sygdomme. Sympt. Blødninger i Slim
hinderne, stærke subkutane sero-hæmor
rhagiske Udsvedninger, særligt i Hove
det og paa Benene, ledsaget af Brand 
(Nekrose) i større eller mindre Hudstyk
ker, særligt i Kode- og Hasebøjning. 
Letalitet ca. 50 %- Aarsag: ukendt, mu
ligvis Streptokokker. 

Brasdor's (B., Pierre, 1721-1799) 
Arterieligatur ved Aneurysmer: L. 

saa tæt som muligt perifert for Aneurys
met. 

Brauer's Overtryksmetode: M., 
ved Hjælp af hvilken man søger at hin
dre Collaps af Lungen efter Aabning af 
Pleura, idet Pt.'s Hovede anbringes i et 
Rum med forhøjet Lufttryk; jfr. Sauer
bruchs Undertryksmetode. 

Braun's(B., Carl v., 1822- 91 ogGust. 
v., 1829-1911, Gynæk., Wien) Hage: 
stump Hage til Dekapitation af Fostret. 
B.'s Sprøjte: Spr. til Vædske-Injektion 
i Uterinkaviteten. 

Braun's (B., Heinrich, 1847- 1911, 
Gottingen) Entero-anastomose: For
bindelse mellem de to Crura af den til 
Gastroenterostomi anvendte Tarmslynge 
(for at undgaa Circulus vitiosus). 

Braun's Skinne: Apparat til Lejring 
af Benet med halvbøjet Knæ og ret
vinklet bøjet Fod. 

Braune's (B., Christian Wilhelm, 
1831- 1892, Tyskland) Ring = Bandl's 
Ring. 

Bravais' Formel: se Korrelations
koefficienten. 

Bravais-Jackson's (B., L. F., fransk 
Neurolog i det 19. Aarh.) Epilepsi, se 
Jackson's Epilepsi. 

Braxton-Hick's (B.-H., John, 1825 
- 1897, England) Svangerskabstegn: 
Paa isningen af Konsistensforandringer 
(Kontraktioner) i den gravide terus. 
Kan undertiden paavises fra ca. 10. Uge, 
men kan (omend sjældent) ogsaa fore
komme ved Fibromyomer og Hæmato
metra. B.-H.'s Vending, se Vending. 

Break-bone-fever (eng.): Dengue
feber. 

Brehmer's (B., Herm., 1826-89, 
tysk Læge) Metode: fysisk-diætetisk 
Behandling af Lungetuberkulose (Ro, 
Luftkur, Hydrotherapi, Overernæring, 
Aandedrætsøvelser o. s. v.). 

Breitung's Luftpumpe: lille med 
Haanden eller elektrisk dreven Pumpe 
til Trommehindemassage. 

Bremer's (B., Ludwig, 1844-1914, 
amerikansk Kemiker): Reaktion Prøve 
for Hyperglycæmia. Man fremstiller et 
Udstrygningspræparat af Blod fra en 
normal Person og fra den Patient, man 
ønsker at undersøge. Præparaterne op
varmes til 130° C., afkøles og farves 
med 1 % vandig Opløsning af Kongo-
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rødt; normalt Blod farves rødt, hyper
glykæmisk Blod gult. 

Bremselarve- Syge. Hest: Larver af 
Gastrophilus equi suger sig fast i Mave
slimhinden (Fundus), sjældent i Svælget. 
Kvæg: Larver af Hypoderma bovis el. 
H. lineata gennemgaar et Udviklings
trin i Subcutis (Varbylder). Kan sjældent 
angribe Hest og Menneske (Larva mi
grans). Faar: Larver af Oestus ovis op
holder sig en Tid lang fastsuget i Slim
hinden i Næsen eller de pneumatiske 
Huler. 

Bremser, se Oestridæ. 
Brenner's (B., Alex., f. 1859, Linz) 

Operation: Modifikation af Bassini's 
Op. Bugmuskulaturen syes til Cremaster 
i Stedet for til Lig. inguinale. 

»Breslau-Infektion<<: Infektion med 
Bac. enteritidis Breslau = Salmonella 
typhi murium, se Salmonella. 

Bretonneau's (B. , Pierre, 1778-
1862) Sygdom = Difteri. 

Breus' (B., Carl, 1850- 1914, Østrig) 
Mola = Hæmatommola = Mola tube
rosa, s. d. 

Brian~on's (P. A.) Fænomen, fre
mi sement hydatique, Hydatidesvirren: 
ejendommelig Vibration, som kan frem
kaldes ved Perkussion af Echinokok
cyster. 

Bright's (B., Richard, 1789- 1858, 
England) Sygdom: Betegnelse for en 
Nyrelidelse med meget ubestemte Græn
ser; i Alm. anvendt om akut eller kro
nisk Nephritis (s. d.). Nogle begrænser 
Brugen af Betegnelsen til kronisk N e
frit is, medens andre anvender den til 
at betegne de mere alvorlige Former for 
Nefritis, baade akute og kroniske; atter 
andre bruger Navnet som synonymt 
med Nyresygdom i det hele taget, inkl. 
amyloid Degeneration og >>Skrumpe
nyre <<. 

Brill's Sygdom, se Typhus exan
thematicus. 

Brilleslange, se Naj a. 
Bringebyld: særlig hos Hest fore

kommende Abscesser eller Turnores i 
Bringens Muskulatur eller Lymfekirtler. 
Aars ag: Infektion, oftest med Botryo
mykose. 

Brion-Kayser's Bacil: Salmonella 
paratyphi A. 

Briquet's (B., Paul, 1796-1881) 

A taksi: Tilstand af nedsat Muskelsans 
og Hudsensibilitet ved Hysteri. B.'s 
Gangræn: G. af Bronkievæggen ved 
Bronkiektasi. B. 's Symptom: hysterisk 
Diafragmalammelse. 

Brisement force (fr.): voldsom Bøj
ning af et ankyloseret Led for at sprænge 
fibrøse og ossøse Sammenvoksninger. 

Brissaud's (B., Edouard, 1852-
1909) Sygdom: >>Chorea variabilis <<, Tic. 

Brissaud-Sicard's Syndrom: He
mispasmus facialis med Bevægelsesfor
styrrelse !'li den modsatte Sides Ekstre
miteter. 

Broadbent's (B., William Henry, 
1835-1907) Apopleksi: Hjerneblød
ning, der under sin Vækst bryder ind i 
Hj erneventriklerne. 

Broca's (B., Paul, 1824-1880) Regel 
for Normalvægt: en voksen Mand skal 
veje saa mange kg, som han er cm over 
l m. 

Brodies (B., Benjamin Collins, 1783 
-1862) Sygdom: l) Ledneuralgi paa 
hysterisk Basis. - 2) Gelatinøs Degene
ration af Knæleddets Synovialmembran. 
- 3) Hysterisk, posttraumatisk Kyfose. 

Brok, se Hernia. - baand, se Brache
rium. -vand: serøst Transsudat som 
Følge af Cirkulationsforstyrrelser i Brok
indholdet. 

Brom bærsvulst: Hyperplasi af Slim
hinden paa bageste Ende af Concha in
ferior med foldet, blaalig Overflade. 

Bromidrosiphobia (gr. bromos Stank 
+ gr. hidros is Sveden+ gr. fobos Frygt): 
sygelig Afsky og Frygt for ildelugtende 
Sved. 

Bromidrosis (gr. bromos Stank + 
gr. hidros is Sveden): Svedsekretion, sær
ligt paa Fødderne, ledsaget af stærk 
Stank som Følge af Maceration og bak
teriel Dekomposition af Epidermis. 

Bromisme (Brom [af gr. bromos 
Stank]): Bromforgiftning, ved langvarigt 
Brug af Brompræparater i terapeutisk 
Øjemed. 

Bromoderma (Brom [af gr. bromos 
Stank] + gr. derma Hud): Hudlidelse 
fremkaldt ved Brugen af Brompræpa
rater. 

Bromsulfaleinprøve: P. af Lever
funktionen, idet dette Stof hurtigt for
svinder fra Blodet efter intravenøs Ind
sprøjtning, dersom Leveren er normal, 
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men forbliver deri i torre eller mindre 
Mængde i Forhold til Leverens nedsatte 
Funktionsgrad. Farvestoffets Mængde 
bestemmes kalorimetrisk i Serum. 

Bronchial (gr. bronchia Enden af 
Luftrøret) Respiration: den Respira
tionslyd, man horer, naar man sætter 
et Stetoskop f. Eks. over Trachea, paa 
lanubrium Sterni ho en normal Per

son. Den er karakteri eret ved en vis 
Klangfuldhed, en blæ ende Tone, om
trent som den Lyd, der kan fremkomme, 
hvis man aander gennem et Rør; Eks
spiration lyden er lige saa lang som eller 
lidt længere end Inspirationslyden; de 
to Lyde er gerne adskilt af en tydelig 
Pause; de er di tinkt lokaliserede, som 
om de dannedes lige under Stetoskopet. 
B. Respiration: hore normalt over Tra
chea og i Regio inter capularis (over de 
store Bronchier Afgangssted fra Tra
chea) og over patoloai k Lungevæv, i 
hvilket Alveolerne er mere eller mindre 
lufttomme, infiltrerede eller komprime
rede. B. Fremitu s: snurrende Fornem
melse som under normale Forhold faas 
ved Palpation af Thorax, naar Patienten 
taler; er svækket el. mangler over Eks
sudater; er for tærket over infiltreret 
Lungevæv. B. Katarrh, se Bronchitis. 

Bronchialspirochætose (S pirochæte, 
s. d.): Bronkiti tilfælde, som særlig er 
iagttaget i Troperne, hvor der i Eks
pektoratet findes talrige Spirochæter 
(særlig Sp. bronchialis Castellani), til 
Dels sammen med fu iforme Baciller. 
Der er delte Meninger om, hvorvidt 
Spirochæternes Rolle er primær eller 
sekundær. 

Bronchiectasia (gr. bronchia Enden 
af Luftrøret + gr. eklasis dvidelse): 
diffuse eller mere lokaliserede Udvidel
ser af Bronchier. 

Bronchiolitis (gr. bronchia Enden af 
Luftrøret [b ronehos]): Betændelse i de 
mindste Bronchialrør; capillær Bron
chitis. B. exsudativa: Betændelse i 
Bronchiolerne, samtidig med hvilken 
der dannes en vædskeagtig Afsondring 
fra Slimhinderne. B. obliterans: Be
tændelse i de fine Bronchiegrene, ved 
hvilken disse stoppes til af Betændelses
stoffet, f. Eks. ved Morbilli, Difteriti , 
Influenza. Kan op taa efter Indaauding 
af giftige Luftarter, Salpetersyrling o. l. 

Sygdommen optræder meget akut og er 
ledsaget af stærk Dy pnoe og Cyanose. 
B. obliterans fibrosa acuta: mikro
skopisk ses Afstødning af Epitel, Nekrose 
af Slimhindens Overfladelag. Fast sam
menvok et med Væggen kan i de fine 
Bronch. ses en oblitererende Prop af 
ungt Bindevæv, udgaaet fra det peri
bronchiale Bindevæ . Paa Rontgen
billede ligner den miliær Tuberkulose. 

Bronchismus = Bronchospasme. 
Bronchitis (gr. bronchia Enden af 

Luftroret): Betændel e af Bronchiernes 
Slimhinde; akut Form benævnes i Reg
len: Tracheobronchitis paa Grund af 
Medliden af Trachea. B. capillaris: Be
tændelse af de fineste Bronchiegrene. 
B. foetida s. putrida: B., ved hvilken 
Ekspektoratet paa Grund af Forraad
nelsesbakterier er dekomponeret. Eosi
nophil B.: kronisk B. , hvi ekret inde
holder easinofile Celler. B. pseudo
membranosa s. fibrinosa s. plastica: 
B., ved hvilken der ekspektoreres Af
stobninger af Bronchiegrenene be taaen
de dels af Fibrin, dels af Mucin. 

Broncho- blennorrhoea (gr. bron
chos Luftrør+ gr. blenna Slim + gr. rhoe 
Flod): kronisk Bronchitis med rigelig 
(100- 300 cm3) tyndtflydende, purulent 
E k pektorat; Bronchierne ofte dUate
rede med atrofiske Vægge. -cele (gr. kele 
Svulst): kronisk Forstorrel e af en Del 
el. hele Glandula thyreoidea med el. uden 
Symptomer paa Thyreotoxicosis. - litbi
asis (gr. lithos Sten): Concrement af ind
torret Bronchialsekret. -mykosis (gr. 
mykes Svamp): Svampeinfektion af 
Bronchier. -phonia (gr. fone Stemme): 
Klang og Forstærkning v.ed Stemmens 
Geni d gennem Thorax æggen. -pla
stik (gr. plastike I un ten at forme): 
piasti k Operation paa Bronchier. 
-pneumonia (gr. pneumonia Lungebe
tændelse): Betændelsesproces, der om
fatter baade Bronchier og Lungevæv; 
er i Reglen lobulær. -pneumonia infec
tiosa hos Hest, Brusselersyge: en speci
fik Lidelse; Letaliteten svinaer meget, 
fra 10 til 60%- Aarsag: Virus. -rrhoea 
(ar. rhoe Flod): Bronchitis med meget 
rigeligt Ekspektorat. -rrhoea serosa: 
kroni k Bronchitis med sero t Ekspek
torat. -skopia (gr. skopeein e): direkte 

ndersogelse af Bronchiernes Indre ved 
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Hjælp af et langt Rør (Bronchoskop), 
der indføres i disse gennem Mund, Strube 
og Luftrør. -stenosis (gr. stenosis For
snævring): Forsnævring af Bronchie. 
-tetania (gr. tetanos Spænding, Stiv
krampe): tonisk Kontraktion af Bron
chialmusklerne; ses oftest hos Børn med 
,>Tetani«. -tomia (gr. tome Snit): opera
tivt Indgreb paa øvre Luftveje. 

Bronchofoni (gr. bronchos Luft
rør + gr. fone Stemme): Stemme
genlyd over Bronchier. Normal B.: 
auskulterer man over Trachea, me
dens Pt. taler, hører man de talte Ord 
mere el. mindre tydeligt, men Lydene 
høres stærkt, som om de var lige under 
Stetoskopet. Over normalt L ungevæv 
høres Talestemme som en ubestemt 
Summen. Patologisk B.: hvis Lunge
væv er infiltreret (Pneumoni, Tub., Hæ
morrhagi), høres Talestemme paa disse 
Steder omtrent som over Trachea, fordi 
Lyden bedre forplanter sig fra Bron
chierne gennem det mere el. mindre 
lufttomme Lungevæv. 

Bronchoskopia (gr. bronchos Svælg, 
Luftrør + gr. skopeein se, undersøge): 
direkte Besigtigelse af Bronkierne med 
rørformede Instrumenter (Bronkoskoper 
af Killian, Brunings, Kabler Haslin
ger, Jackson, Roberts og andre). 

Brown's Bevægelser, se Molekulær
bevægelser. 

Bronzesygdom (,>bronzedskin<<, eng.) 
= Morb. Addisonii, Addisons Sygdom. 

Brooke's Sygdom, se Trichoepithe
lioma papulosum multiplex (Jarisch). 

Brown-Sequard's (B.-S., Charles 
Edouard, 1817-1894) Injektion: Injek
tion af Testikelekstrakt mod Alderdoms
svækkelse. B.-S.'s Lammelse: ved 
halvsidig Rygmarvslæsion fremkaldte 
- samtidige motoriske og modsatsidige 
sensitive - Lammelser nedenfor det 
beskadigede Sted. 

Brucella, opkaldt efter Bruce (B., 
David, 1855-1931, Australien, senere 
Afrika, Malta, England): en lille Gruppe 
af Gram-:-, ubev., ikke sporedannende, 
aerobe Kokkobaciller, som angriber for
skellige Husdyr, hos hvilke de særlig lo
kaliserer sig i Uterus (Abort), Yveret 
(Udskillelse med Mælken) og til Dels 
ogsaa i de hanlige Kønsorganer. Infek
tionen kan overføres paa Mennesket, 

Klinisk Ordbog. 

dels gennem Mælk, dels ved Berøring 
med forskelligt infektiøst Materiale; se 
Pebris undulans. Tre Hovedtyper: 1) B. 
melitensis (Bacillus melitensis, tidligere 
kaldt Micrococcus melitensis), opd. 
1887 af Bruce, forekommer særlig hos 
Geder og Faar (kun i varme Egne, ikke 
i Danmark) og er meget infektiøs for 
Mennesket. 2) B. abortus (Bac. abortus 
Bang), opd. 1896 af Bang (B., Bernhard 
Laurits Frederik, 1848-1932), fore
kommer særlig hos Kvæget, er forholds
vis lidet infektiøs for Mennesket. 3) B. 
suis, Traums Bacil, forekommer hos 
Svin (hovedsagelig i U. S. A.), er mere 
infektiøs for Mennesket end B. abortus. 

Brucellin, se Abortin. 
BruceHos e, Bruceiliasis: Infektion 

hos Mennesker eller Dyr, fremkaldt af 
Brucella. 

Brudzinski's (B., J., 1874-1917, 
Polen) Nakkefænomen: ,>Signe de la 
nuque<<; uvilkaarlig Optrækning af Be
nene ved Foroverbøjning af Patientens 
Hoved; Symptom ved Meningitis. B.'s 
Symptom: ,>Reflexe contralaterale<<. 
Ved stærk Bøjning af Patientens ene 
Laar op mod Underlivet udløses ved 
Meningitis og forskellige andre Nerve
sygdomme hos Børn en reflekterende 
Bevægelse af det andet Ben. 

Briisselersyge, se Bronchopneumo
nia infectiosa hos Hest. 

Brugsch' Normalvægt: forbedret 
Modifikation af Broca's Normalvægt. 
Legemsvægten skal for en normal voksen 
Mand ved Legemshøjde 155-164 cm 
være lige saa mange kg som Højden i 
cm --:- 100, ved 165-174 cm Højde som 
denne --:- 105, og ved 175-185 cm 
Højde som denne --:- 110. 

Bruit de elapotement (fr.): Plaske
lyd, f. Eks. ved ædske i slap entrikel. 
B. de diable (fr.): susende eller blæsende 
Lyd (kan høres i Blodkar). B. de galop 
(fr.): Galoprhytme. B. de mouche (fr.) 
= B. de diable. B. de pot fele (fr.) 
(Cracked pot sound [ eng1]): sprukken 
Pottelyd. B. de råpe (fr.): skrabende 
Lyd. B. de rappel (fr.): Dobbelttone, 
som kan høres ved Mitralstenose. B. de 
scie (fr.): savende Lyd. 

Brummer-Sygehos Køer: Sterilitet, 
atypisk Brunst, oftest er Brunstytrin
gerne ophævet, s j ælden t nymfomane 

6 
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Symptomer, Uro, Brummen, Skraben, 
Bækkenbaandene slappe, Cyster i Ova
riet og andre typiske Forandringer af 
Genitalier. Aarsag: rimeligvis hormonal 
Dysfunktion. 

Brun's Sygdom (B., John Dickson, 
1836-1883, amerik. Læge): Pneumono
paladisme (Consolidation); Infiltration i 
Apises af Pulmones, som det ses ved 
kronisk Malaria. 

Brun's (B., Ludwig, 1858-1916) 
Symptom: cerebrale Tilfælde - Ho
vedpine, Svimmelhed, Opkastning - , 
der optræder periodisk og spec. efter 
pludselige Bevægelser af Hovedet (som 
Tegn paa Cysticercus i 4. Ventrikel). 

Brunst ( = Oestrus): den hos mange 
hunlige Pattedyr periodisk optrædende 
Konsdrift, i hvilken Periode alene Par
ringen finder Sted (oestrisk Cyklus). 

Bryant's (B., Thomas, 1828- 1914) 
Trekant: retvinklet T., der fremkom
mer ved paa ekstenderet n derekstremi
tet at forlænge Femurs Akse opad (Linie 
a), fra Spina ilii ant. sup. at fælde en 
vinkelret Linie herpaa og desuden at 
trække en Linie til Trochanter. Normalt 
er denne Trekant omtrent ligebenet. 
Rykker Trochanter opad, forkortes Linie 
a, og Spinavinklen formindskes. 

Brygmus (gr. brygmos): Tænder
skæren. 

Bryststemme: Tonedannelse med 
almindelig Strubeindstilling og med An
vendelse af Brystkassen som Resonans
rum. Benyttes til Talestemme og til de 
dybe Sangtoner. 

Brækmidler: Emetika. 
Brændlinie: Linie, i hvilken Lys

straaler, som er gaaet igennem en cy
linderformet amlelinse, forenes. 

Bubo(n) (gr. boubon): Svulst (som 
Følge af Betændel e) af Ingvinallymfe
kirtlerne. 1) akut B. ved Ulcera venerea 
genital. 2) indolent, kronisk B. ved 
Hudlidelser paa Underekstremiteterne. 
3) Bubon d'emblee (fr.): Bubon uden 
paaviselig Indgangsport for Infektionen. 
4) Bubon satellite (fr.): *Drabantc
adeniten, den syfiliske Primæradenit. 
5) Den strumøse B., der indtager flere 
Kirtler, som falder hen een for een, saa 
vel som det periglandulære Væv i Al
mindelighed = Lymphogranuloma ing
uinale. 6) B. præauricularis: Svulst 

af den præaurikulære Lymfeglandel, som 
ses ved akute Betændelser, Tuberkulose 
o. s. v. i Øjelaagene og Conjunctiva. 
7) B. tropicus = Lymphogranuloma 
inguinale. 

Bubonocele (gr. boubon Kirtlerne ved 
Lysken + gr. kele Brok) = lngvinal
hernie. 

Bubonpest (gr. boubon Lyskekirtel), 
se Pest. 

Bubonulus (gr. boubon Svulst af 
Lyskens Lymfekirtler): (ulcererende) 
lymfangitisk Absces paa Dorsum penis 
ved Lymfangitis penis, hyppigst i Til
slutning til ulcerative Processer paa 
Glans og Præputium. 

Bucardia (gr. bous Okse + gr. kardia 
Hjerte): tærk Forstørrelse af Hjertet, 
saa at dets Størrelse minder om et Okse
hjertes. 

Buecalrefleks (lat. bucca Kind, 1und 
+ Re (lex [s. d.]): Opadbevægelse af 
Underlæben ved Bankning paa Over
læben over Fossa canina. 

Bucky's (B., Gustav, f. 1880, tysk 
Røntgenlæge) Blænde: Apparat, som 
anvendes ved Røntgenfotografering for 
at udelukke Sekundærstraaling og gøre 
Billedet tydeligere. I en Bucky-Potter 
Blænde ligger der Blystrimler paa In
dersiden af en cylinderformet Kappe af 
Træ; de er parallelle med Cylinderaksen, 
i hvilken deres Planer skærer hverandre. 
Den mellem Patienten og den fotogra
fiske Plade anbragte Blænde bevæger 
sig under Optagelsen og kommer derfor 
ikke med paa Pladen. 

Bucnemia (gr. bous Okse + gr. kneme 
Ben [særlig Underben J) = Elephantiasis 
Arabum. 

Buddhafødsel benyttes (af Duhrs
sen) som Betegnelse for den af ham an
givne Laparokolpohysterotomi (Buddha 
fødtes gennem Moderens højre Side -
uden Smerte). 

Budin's (B., Pierre, 1846- 1907, Gyn. 
Paris) Regel: et Flaskebarn skal ikke 
have mere Mælk end svarende til 1/ 10 af 
Barnets Vægt- dog højest 1 Liter. B.'s 
Tal: et Brystbarn tager normalt daglig 
en æringsmængde til sig svarende til 
1/ 6 af dets Legemsvægt. 

Buelau's (B., Gotthard, 1835-1900, 
Hamburg) Metode: Hævert-Drænage 
ved Behandling af Empyem. 
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Biingner's (B., Otto v., 1858-1905, 
Hanau) Punkt til Punktur af Hofte
leddet: ved mediale Rand af Muse. sar
torius i Linien mellem A. fernoralis og 
Trochanter major. 

Biirger's (B., Leo, 1879- , amerik. 
Patolog) Prøve: Metode til Farvning af 
Bakteriekapsler. B.'s Sygdom, se 
Thrombo-Angiitis obliterans. 

Biirker's Tællekammertype, ogsaa 
kaldet den aabne Type, bestaar af en ca. 
3 mm tyk og 3,3 x 7,5 cm stor Glas
plade; i dens underste Trediedel findes 
tre 6 til 7 mm brede Platforme, adskilt 
ved ca. 2 mm brede Furer; de ligger 
paralleJe paa tværs af Pladen. Den mid
terste Platforms Niveau ligger nøjagtigt 
0,1 mm under de 2 andres, og paa dens 
Overflade er paa et ca. 9 mm2 stort Parti 
indgraveret et Netværk af Linier. Paa 
den midterste mm 2 i Feltet findes 400 
Kvadrater. 

Bugrefleks: hastig, som Regel ensidig 
Kontraktion af Bugmusklerne, udløst 
ved trygning med Finger eller stumpt 
Instrument langs Bugens tilsvarende 
Sideflade. Syn. Abdominalrefleks. 

Bugspytkirtelbetændelse = Pan-
kreatitis. 

Bugtalen = Ventriloquineus. 
Bugvattersot = ..Ascites. 
Buhl's (B., Ludwig von, 1816-1880) 

Sygdom: særlig Form for Sep is hos ny
fødte lignende Fosforforgiftning med 
akut Fedtdegeneration af Hjerte, Lever, 
Nyre, hæmorrhagisk Enteritis. 

Bulbitis (lat. bulbus [gr. bolbos] Løg, 
Knold): Betændelse i Bulbus urethræ. 

Bulbokavernøs (lat. bulbus Løg, 
Knold + lat. eauernosus fuld af Huller) 
Refleks: den ved let Irritation af Ori
ficium urethrae og Glans peni normalt 
optrædende Kontraktion i Mu c. bulbo
cavernosus. 

Bulbus (lat., Knold, Løg [gr. bolbos 
Løg]): (medullæ) meduHa oblongata. 

Bulbus quadratus (lat. bulbus [gr. 
bolbos] Løg, Knold): firkantet Form af 
et skrumpet, blindt Øje. Formen frem
kommer ved Øjenmusklernes Tryk. 

Bulbær Tale (Bulbus, s. d.): ejen
dommelig Sløring og Udvi kning af Or
dene (Dysartri) som Følge af en Kerne
lidelse i >> Bulbus << ( = Pons og Medulla 
oblong.) og den deraf afhængige Pa-

rese af Gane-, Tunge- og Læbemu
skulatur. 

Bulbær-neuritis (Bulbus, s. d.): Be
tændelse i de fra Medulla oblong. ud
springende Nerver. -neurose = roya
stenisk Lammelse. -paralyse (gr. para
lysis Lammelse): Lammelse af de fra 
»Bulbus<< ( = Medulla oblong.) udgaaende 
Nerver, enten mere akut som Følge af 
Apopleksi, Betændelse o. l. eller mere 
kronisk som Følge af progressiv Kerne
degeneration (amyotrofisk Lateralskle
rose m. m.). -paralyse hos Dyr: kro
nisk B. ses hos Hest, sjælden. Akut B. 
hos Kvæg (Svælglamhed), enzootisk B. 
af ukendt Oprindelse. Paralysis bul
haris acuta infectiosa, Aujeszky's Syg
dom, Pseudorabies. Angriber Kvæg, 
Faar, Hunde og specielt Katte. Sympto-· 
merne karakteristiske ved en voldsom 
Hudkløe, særlig paa Infektion stedet. 
Prognosen slet. Aarsag: Virus. -sym
ptomer: S., der skyldes Lidelse i Me
dulla oblongata ( = Bulbus). 

Buldog, se Bulldog. 
BuHmia (gr. stærk Sult [bous Okse + 

limos Sult]): abnormt forøget Sult
følelse; ogsaa: Graadighed. Syn. Kyno
rexia. 

Bulkley's (B., Lucius Duncan, 
1845- , Pbiladelphia) Membran: rød, 
let fugtigt skinnende Hinde, som frem
kommer, naar Psoriasisskællene fjerne . 

Bulla (lat., Blære, Boble): Blære i 
Huden (>>stor Vesikel <<). 

Bulldog-kalv: genetisk betinget 
Misdannelse hos Kalve, korte Lemmer, 
Bulldog Hoved. Dispositionen findes 
som et resesivt letalt Gen. hos visse 
Kvægracer f. Eks. Dexterkvæget. 
-næse: Misdannelse af ydre Næse be
staaende i, at dennes Bløddele falder 
ind, saaledes at Næsevingerne kommer 
til at vende f.ortil og Næseborene ind
skrænkes til tværliggende Spalter. Skyl
des Ødelæggelse af Næseskelettet (ter
tiær Syfilis). 

Bulling's Apparat: Dampindaan
dingsapparat med en Anordning, der 
muliggør, at den udstrømmende Damp 
kan faa en bestemt Temperatur. 

Bullosus (lat. bulla Blære): blære
formet, optrædende med Blæredan
nelse (ved Hudreaktioner). 

Bumke's (B., Oswald Conrad Ed-

6* 
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ward, 1877-) Pupil: Pupiludvidel
sen ved psykisk Indvirkning. Reak
tionen kan mangle ved Dernentia 
præcox. 

Bungarus (ost. ind. Bungarum), 
Krait: Slægt af Giftslanger (s. d.), ho
rende til Colubridae, lever i Sydasien. 

Bunge's Amputation, se amedul
lær Amputation. 

Bunodont (gr. bounos Høj + gr. 
odous [ odonl-] Tand): Knudetand. 

Bunostomum (gr. bounos [Jord)høj 
+ gr. stoma Mund): Slægt af temmelig 
smaa Rundorme 1-2,5 cm lange), der 
er nærbeslægtet med Ancylostomum; 
lever i Tyndtarmen hos Drøvtyggere 
(Kvæg, Faar, Ged). Blodsugere, der 
fremkalder perniciøs Anæmi og Hydræ-

. mi. Overføres med Føden efter et Larve
tsadium i det fri. 

Buphthalmus (gr. bous Okse + gr. 
oflhalmos Øje) Hydrophthalmus: 
Forstørrelse af Bulbus oculi som Følge 
af infantilt Glaukom. Opstaar ved at 
Sklera giver efter for det høje intraoku
lære Tryk, som i Reglen opstaar paa 
Grund af en Dannelsesanomali i Kam
mervinklen. 

Burn's (B., John, 1774-1850, Skot
land) Amaurose = postmarital Arnau
rose: Blindhed opstaaet som Følge af 
seksuel Eksce . 

Burri's Tuschmetoder, se Tusch
metoder. 

Bursitis (mlat. bursa Pung [gr. 
byrsa Hud, Lædersæk J): Betændelse i 
en Burs a. -paranalis: Betændelse i 2 
hos Hund og Kat ved Anus beliggende 
Bursae (Analsække). 

Bursolith (mlat. bursa Pung [gr. 
byrsa Hud, Lædersækl + gr. lithos 
Sten): Sten (Concrement) i en Bursa. 

Burton's (B., Henry, engelsk Læge, 
19. Aarh.) Linie: blaalig Linie paa den 
frie Kant af Gummerne, som fremkom
mer ved kronisk Blyforgiftning. 

Busquet's (nulev.) Sygdom: Osteo
periostitis i Metatarsalknoglerne, der 
fører til Eksostosedannelse. 

Butter (eng., ty., Smør [gr. boutyron 
S mor]): blød Masse med smøragtig 
Konsistens. Anvendes om forskellige 
Plantefedtstoffer - f. Eks. af Kakao
bønner - om vis e kemiske Stoffer, f. 
Eks. Antimonklorid, ismutklorid. 

Butyrometer (gr. boulyron Smør + 
gr. metron Maal): Apparat til Bestem
melse af Mælks Fedtindhold. 

B 1 - Vitaminet: det antineuritiske 
Vitamin. Det er fremstillet som et hvidt, 
krystallusk Stof; det indeholder Svovl. 
B1 findes i de ydre Lag af Kornsorter
nes Kerne, i Bønner, Ærter, Kaal, Salat, 
Spinat og i Gær. B1 er ret stabilt, taaler 
Kogning, paavirkes ikke af Luftens ilt; 
i vandige Opløsninger destrueres det let 
ved Paavirkning af Alkalier. B1-Mangel 
giver Beriberi, Polyneuritis, Hjerte
symptomer 

B 2-Vitaminet: Anti-Pellagra-Vita
minet. Det er nært beslægtet med visse 
organiske Farvestoffer, kaldet Flovi
nerne; de indeholder Kvælstof, er op
loselige i Vand og findes i Lever, Kød, 
Æg, visse Grønsager, Gær. B2 taaler 
Autoklavering ved 120°. B2-Mangel kan 
give Pellagra, Hudlidelser og Nerve
lidelser. 

Bygkorn = Hordeolum. 
Bygningsfejl i Øjet = Astigmat

isme. 
Byld = Absces. B. i Halsen = Abs

cessus peritonsillaris. 
Byrd-Dew's (B., Harvey Leonidas, 

1820-1884, Amerika. D., James Har
vie, 1843-, Amerika) Metode til Op
livning af skindøde Børn: idet man 
fatter om Nakke og om Underkrop 
(eller Knæ) bukkes Barnets Krop sam
men ( daanding) og rettes ud (Ind
aanding). 

Byssinosis (gr. byssos Bomuld): 
Sygdom i Lungerne fremkaldt ved Ind
aauding af Bomuldsstøv. 

Bæltefornemmelse: Zonaesthesia; 
sygelig Fornemmelse som om Pt. havde 
et Bælte om Livet. Sympt. ved Tabes 
m. m. 

Bændelorme, se Cestoder. 
Bændelormesygdom, se Taeniasis. 
Bøffelsyge, se Septicæmia hæmor-

rhagica. 
Bølgebid, se Tandfejl hos Hest. 
Børkrængning: Inversio uteri, ret 

almindelig Lidelse hos Ko, noget sjæld
nere hos So. 

Børnelammelse Poliomyelitis 
anterior acuta. 

Børslyngning: Torsio uteri, ret al
mindelig Lidelse hos Ko. 




