
420 R - Radiosensibilitet 

R (Forkortelse af rough), se ru. 
Rabicid Serum (lat. rabies Raseri, 

Hundegalskab + lat. cædere dræbe): 
Immunserum imod Rabies, fremstillet 
ved Immunisering af store Dyr. Har 
næppe praktisk Betydning. 

Rabies (lat., Raseri, Hundegalskab), 
se Lyssa. 

Race: Gruppe Individer, der forplan
ter sig indbyrdes og har visse Gener 
fælles, som mangler hos andre Grupper. 
Syn. Varietet. En menneskelig R.: En 
Gruppe Mennesker, der har visse arve
lige fysiske og psykiske Egenskaber 
fælles. -biologi: Læren om og Studiet 
af Racernes Liv og Egenskaber. Bruges 
ofte mere eller mindre identisk med 
Ordet Arvebiologi (særlig human A.); 
sml. Racehygiejne, Eugenik, Antropo
logi. -forbedring, -hygiejne: Eugenik. 
-immunitet: I. hos visse Racer mod 
Smitstof, der angriber andre Racer. 
F. Eks. er hvide Mus immune overfor 
Snive, der angriber Markmus. Sml. 
Artsimmunitet. 

Rachi- (gr. rhachis Rygrad), se Rha
chi-. 

Rachitis (gr. rhachis Rygrad): &en
gelsk Syge<<, beror paa en D-A vi
tamin ose hos Børn og yttrer sig ved 
forsinket Forkalkning af Knoglevæv 
og Udvikling af osteoidt Væv, tydeligst 
i de i stærk Vækst værende Knogledele: 
hos de yngste Børn i Kraniet (perga
mentsagtige Knogler, Kraniotabes, fir
kantet Hoved, Caput quadratum). Se
nere: Svulst ved Epifysegrænserne, »dob
belte Led<<, paa Costæ: Rosenkrans; 
langs Diafragroa dannes l>Harrison's 
Fure« ved Indtrækning af bløde Costæ. 
)>Kyllingebryst« dannes ved Sammen
trykning af Thorax. Krumning af Co
lumna, af Ekstremitetsknogler: Sabel
ben. R. Bækken er karakteriseret ved 
relativ Forstørrelse af Tværmaalene og 
Formindskelse forfra bagtil (fladt for
snævret Bækken). R. findes ogsaa hos 
Dyr, specielt hos Svin og Kyllinger. 

Radement (fr.), se Curettage. 
raclere (fr. racler): udskrabe. 

R 
Radesyge (»slemme Syge<<) (usikker 

Opr.; maaske af Raad Edder): væsentlig 
tidligere i Norge (og Sverige) brugt Be
tegnelse for flere forskellige ulcerative 
Processer, der optraadte endemisk, og 
rimeligvis især var Lepra, samt desuden 
Syfilis og Tuberkulose. 

Radialisfænomen (Nerv. radialis 
[lat. radius Straale]) (v. Strumpell): 
uvilkaarlig Dorsalfleksion i Haandled
det, der fremkommer, naar Haanden 
knyttes kraftigt, hos Pat. med cerebral 
Parese. 

Radicotomia (lat. radix [radic-] Rod 
+ gr. tome Snit) = Foerster's Operation. 

Radkulitis (lat. radicula, dim. af 
radix Rod): Betændelse i de spinale 
Nerverødder. 

Radikaloperation (lat. radix [radic-] 
Rod): Op., ved hvilken man søger at 
udrydde Ondet )>med Rod<<, at opnaa 
fuldstændig Helbredelse. 

Radioaktive (lat. radius Straale + 
lat. aclivus egnet til Virksomhed) kaldes 
forskellige Stoffer som Radium, Uran, 
Thorium, Polonium, Aktinium o. fl., der 
udsender Straaler, der er i Stand til at 
passere uigennemsigtige Legemer, paa
virke den fotografiske Plade, frembringe 
Fluorescens og ionisere Luften og der
ved gøre den ledende for Elektricitet. 
Man skelner mellem a-, {J- og y-Straaler, 
af hvilke a-Straalerne kun har ganske 
ringe, {J-Straalerne noget stærkere og 
y-Straalerne meget stærkere Gennem
trængningsevne. I Svulstterapien an
vendes saa godt som kun y-Straaler, 
idet a-Straalerne og langt de fleste 
{J-Straaler boldes tilbage ved Filtre af 
Bly, Platin, Guld, Kobber eller Messing. 

Radio-dermatitis (Radium [lat. ra
dius Straale] + gr. derma [dermat-] 
Hud), Radiodermitis: Hudbetændelse 
fremkaldt af Røntgen- eller Radium
straaler. -graphia (gr. grafein tegne) 
= Røntgenfotografering. -meter (gr. 
metron Maal): Straalemaaler. -sensi
bilitet: Følsomhed overfor Radium
eller Røntgenstraaler, bruges særlig ved 
terapeutiske Overvejelser over for Svul-
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st r. -skopia (gr. skopeein undersøge) prentningsevnen: 9 Ordpar (Ko - Eng 
~ Røntgenoskopi. -therapi (gr. the- o. s. v.) foresiges Pt., der derefter med 
rciJpeia Pleje): Behandling med Radium · visse Mellemrum ved Nævnelse af det 
eller Røntgenstraaler. første Ord i Ordparret skal kunne sige 

Radix (lat.): Rod; Betegnelse for det andet. 
P antedel, der anvendes som Lægemid- Ranula (lat., egl. lille Frø): Reten-
dl. R. mesenterii: Krøsroden. tionscyste i Ductus Bartholinianus, Ri-

Raillietina: Slægt af Bændelorme. vini eller Whartonianus og særlig i en 
E Række Arter i Tarmen hos forskel- Hovedudførselsgang fra den Blandin-
lige Fugle, bl. a. Høns og Duer. Nogle Nuhn'ske Glandel paa Tungespidsens 
Arter op mod 20 cm lange, andre be- Underside. 
tydelig mindre. Mellemværter forment- Raptus (lat., voldsom Bortrivelse): 
lig Insekter eller Snegle. enhver hurtigt optrædende og rask for-

Railway brain, Railway spine løbende Forstyrrelse af den sjælelige 
(eng.) (Erichsen): traumatiske Neuroser Ligevægt, event. ledsaget af Uro og 
efter Jernbaneulykker, hvis Sympt. Voldsomhed. 
henleder Tanken paa henholdsvis cere- Rareficatio (lat. rarefacere gøre tynd 
brale og spinale Læsioner. [rarus]): Svind af Knoglevæv, hvorved 

Raketsnit (eng. racket Ketsj·er), se Corticalis bliver tyndere og Spongial-
Ovalærsnit. bjælkerne slankere eller defekte. 

Rallelyde: L., som kan fremkomme Rash (eng.): akut opstaaende, i Al-
i Luftvejene, idet Slim, Slimhudfolder mindelighed forbigaaende (hyppigst 
o. l. sættes i Bevægelse af den strøm- pletformet) Hududslæt. 
mende Luft under Respirationsfasen. Raspatorium (latiniseret Form af ty. 
Lyden kan høres ved Stetoskopi af Bry- raspeln skrabe): Instrument til Afskrab-
steL Der skelnes mellem forskellige Ar- ning af Periost. 
ter af R., saasom tørre, fugtige, fine, Raspe: kronisk Hudbetændelse i 
grove o. s. v. De kan fremkomme ved Hasebøjningen hos Hest. 
Betændelsesprocesser i Lungerne, Bron- Rathke's (R., Mart. Heinr., 1793-
kitis, Lungebetændelse, Tuberkulose 1860, Anat., Konigsberg) Poche: lille 
o. a. Udposning fra Tarmanlæggets kraniale 

Ramificatio (lat. rarnus Gren + lat. Del, der i sin Vækst mod Mellemhjernen 
facere danne): Forgrening. er blevet afsnøret og danner en lille 

Ramon's (R., G., 1886-, Frankrig) Sæk, der er Grundlaget for Hypofysen. 
Reaktion: en Udfældning, som frem- Sml. Kraniofaryngeom. 
kommer, naar Difteritoksin (eller andet Ratin (fr. rat Rotte): dansk Præpa-
Toksin) og dertil svarende Antitoksin rat, bestaaende af en Kultur af Bac. 
blandes i passende Mængdefor hold. Re- enteritidis Gartner (Danysz-Typen), der 
aktionen benyttes til Bestemmelse af benyttes til Udryddelse af Mus og Hot-
Styrken af et Toksin (eller Anatoksin), ter. (Bahr, Louis, 1876-, Danmark). 
naar det anvendte Serums Styrke er Raucedo, Rancitas (lat.): Hæshed. 
kendt, eller omvendt. Som Grundlag for Rauschbrandbazillus (ty.), se 
Beregningen gaar man ud fra det Glas, Ødembaciller. 
i hvilket Fældningen indtræder hurtigst. Raygat's Prøve: naar Lungen af et 

Ramstedt's (R., Conr., f. 1867, Kir., dødt Barn kan holde sig flydende paa 
Mynster) Operation: Indsnit i Sphinc- Vand, er det et Tegn paa, at Barnet 
ter pylori ved Pylorospasmus hos Børn. har levet. 

Randfurekeratitis ( Keralitis s. d.): Rayleigh-Ligningen: Farveligning, 
meget torpid Ulceration i Kornea, som hvor en Blanding af homogent rødt og 
optræder hos gamle Folk. Danner en gulgrønt (sv. t. Lithium- og Thallium-
dyb Fure tæt indenfor Limbus. linierne) indstilles lig med en homogen 

Randkeratitis (Keratitis s. d.): over- gul Farve (Natriumlinien). Ved de be-
fladisk Hornhindesaar eller -infiltration nyttede Mængdeforhold paaviser man 
nær Limbus ved Konjunktivitis. Farveblindhed, spec. anomal Trikro-

Ranschburg's Prøve: P. paa Ind- masi. 
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Recamier's (R., Joseph Claude An
thelme, 1774-1852, fr. Gynæk.) Cu
rette: den først konstruerede Uterin
curette. R.'s Operation: 1) Curettage 
af Uterus, 2) Dilatatio ani forcee. 

recens (lat.): nylig, frisk (f. Eks. til
beredt); Receptudtryk. 

Recept (lat. recipere [receptum] mod
tage; eller Forvanskning af lat. præcep
tum Forskrift): Lægens skriftlige Anvis
ning til Apotekeren paa Fremstilling og 
Udlevering af Lægemidler. 

Receptorer (lat. receptor en som op
tager noget): de Bestanddele af Anti
generne, som er i Stand til at binde (ab
sorbere) de dertil svarende Antistoffer. 

Recessiv (lat. recedere [recessum] vige 
tilbage): vigende. Anvendes om Arve
anlæg, der ikke giver sig til Kende, naar 
det kun findes i den ene Partner i et 
Anlægspar. 

Rechute (fr.): Tilbagefald af en Syg
dom under Rekonvalescensen; cfr. Re
cidiv. 

Recidiv (lat. recidivus tilbageven
dende): nyt Anfald af samme Sygdom, 
som Patienten tidligere bar haft, efter 
at Sygdommen er overstaaet; cfr. Re
chute. 

Reciprok Bastard (lat. reciprocus 
tilbagevendende ad samme Vej): ved 
Krydsning mellem to Slægter A og B 
kan man enten befrugte A med B el. 
omvendt. A + B og B + A er da reci
proke B. Befrugter man A + B med B 
el. B + A med A opstaar iterative Ba
starder. 

v. Recklinghausen's (R., Friedrich 
Daniel, 1833-1910, Tyskland) Syg
dom: 1) Multipel Neurofibromatose 
samt næsten konstant talrige Nævi 
spredt over hele Legemet. 2) Ostitis 
deformans osteoplastica. 

Reclinatio cataractae (lat. reclinare 
bøje tilbage; Cataraeta s. d.): tidligere 
benyttet Stæroperation. Man væltede 
Linsen tilbage i Corp. vitr. med Forfla
den opad - i Modsætning til Depressio, 
s. d. 

Reclus' (R., Paul, 1847- 1914) Syg
dom: se 1) Maladie kystique de lama
melle, 2) Pblegmon ligneux. R.'s Me
tode til Lokalanæsthesi: Infiltration 
af Snitlinien med Kokainopløsning. R. 's 
Operation: Anlæggelse af en Anus præ-

ternaturalis i Fossa iliaca ved Cancer 
re c ti. 

Rectal (Rectum [lat. rectus lige]): til
hørende Endetarmen (Rectum). 

Recto-cele (Rectum [lat. rectus lige] 
+ gr. kele Brok): Udposning paa for
reste Del af Endetarmen, der fremkom
mer ved Fremfald af bageste Vaginal
væg, idet denne da trækker Endetar
mens Forvæg med sig. -pexia (gr. pexis 
Tilheftning): Fastheftning af bageste 
Væg af den prolaberede Rectum til det 
retro-rectale Væv (se Ekehorn). Roma
noskop (S Romanum + gr. skopeein 
undersøge) (Tuttle [T., Edward Gerry, 
1862- , New York] -Strauss [S., Isidore, 
1845- 1896, Paris]): 30 cm langt rør
formet Metalinstrument, forsynet med 
elektrisk Lys, til Undersøgelse af Ind
siden af Rectum og nederste Del af 
S Romanum. -rraphia (gr. rlla{e Søm): 
Foldning af Rectum - paa langs 
eller tværs - ved submukøse Suturer 
(ved Operation for Prolapsus recti). 
-skopia (gr. skopeein undersøge): Un
dersøgelse af Rectum med Rektoskop. 
-tomia (gr. tome Snit): Incision i Rec
tum. 

Recurrens (lat. recurrere løbe eller 
vende tilbage), se Febris recurrens. R.
Spirokæten, se Spirochaeta. 

Redier: Udviklingsstadium af Ikter. 
R. af Leverikten findes hos Mellem
værten (Sneglen Limnæa truncatula) i 
Leveren. 

Redlieh's (R., Emil, 1866- 1930, 
Neur, Wien) Fænomen: bos Neuro
pater kan ved meget vedholdende 
Haandtryk Pupillerne blive store og 
uregelmæssige og Lysreaktionen blive 
svag. R.'s Encephalomyelitis disse
minata acuta, s. d. 

Redressement (fr.): Handling, hvor
ved noget redresseres d. e. bringes i 
Orden, paa Plads. 

Reducerede Øje (lat. reducere føre 
tilbage): skematisk Konstruktion for at 
simplificere de optiske Beregninger. Det 
har kun een brydende Flade med Luft 
foran og V and bagved. 

Reduktionsdeling (lat. reductio Til
bageføring): en af Kønscellens Mod
ningsdelinger, hvorved Kromosomernes 
Antal halveres. Jfr. Ækvationsdeling. 

Reeducatio (lat. re- igen + lat. edu-
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catio Opdragelse): _Øvelsesterapi til Gen
erhvervelse af en tabt eller nedsat 
Funktion. 

Refleks (lat. reflexus Tilbagebøjning): 
v~d Irritation af en afferent (sensitiv) 
Nrrve automatisk (uden Bevidsthedens 
Iqdgriben) udløst Udslag i . en bestemt 
ef~erent (motorisk, sekretorisk, inhibi
tdrisk etc.) Nerves Omraade; f. Eks. en 
Muskelkontraktion. -epilepsi, se Epi
lepsi. -krampe: udbredt, uregelmæssig 
Refleks i Form af kloniske eller tetaniske 
Trækninger. -lammelse: L., der kan 
optræde reflektorisk ved Lidelser i indre 
Organer (særlig Urinvejene, Tarmen, 
Uterus), samt efter Traumer. Oftest 
foreligger der dog Neuriter eller andet 
organisk Grundlag. -ogen Zone (gr. 
gignomai [gen-] opstaar): Steder paa 
Legemet, hvorfra en Refleks kan ud
løses. -smerter, se Synalgia. 

Reflexe contrelaterale (fr.) = Brud
zinski's Symptom. 

Reflexplacenta (lat. reflectere [re
flexum] bøje tilbage • + lat. placenta 
Kage): P., hvis maternelle Del ikke blot 
bestaar af Decidua basalis, men ogsaa 
af D. reflexa. 

Reform-Øje, se Snelien's Reform
Øje. 

Refraktion (lat. refringere [refractum] 
bryde): 1) en Lysstraales Brydning eller 
R. er dens Afvigelse ved at passere fra 
et Stof til et andet. 2) Øjets R. eller 
Refraktionstilstand er dets optiske 
Forhold, som er bestemt ved, om pa
ralelle Straaler uden Akkomodation 
samles paa Retina (Emmetropi), foran 
eller bagved denne. Refra~tionsano
mali (gr. anomalos uregelmæssig): Af
vigelse fra den normale, emmetrope 
R.stilstand (Myopi, Hypermetropi, 
Astigmatisme). -sophthalmoskop (gr. 
o{thalmos Øje + gr. skopeein undersøge): 
O. til Undersøgelse i opret Billede. 

Refraktometer (lat. re f ringere [re
fractum] bryde + gr. melran Maal): 
1) Apparat til Bestemmelse af Stoffers 
Brydningsindeks (og Dispersion). 2) Ap
parater til at bestemme et Øjes )>Re
fraktion <<. 

Refraktur (lat. re- igen + lat. frac
tara Brud): ved Kunst fremkaldt Frak
tur ved daarligt helet Brud for at bringe 
Knoglestykkerne i bedre Stilling. 

Refrigeratio (lat.): 1) Afkøling, For
kølelse, d. e. ved Afkøling fremkaldt, 
let katarrhalsk Affektion af de øvre 
Luftveje. 2) Nedsættelse af Feber eller 
af Legemstemperaturen. 

Regeneration (lat. regeneratio Gen
fødelse): Gendannelse, mere eller min
dre fuldstændig, af Legemsdele og Væv. 

Regimen (lat., Styrelse): den Leve
maade, der af Lægen foreskrives Pa
tienten. 

Regionær Anæsthesi (lat. regio 
Egn; gr. anaisthesia Mangel paa Fø
lelse): Lokalanæsthesi af en bestemt 
Region ved Indsprøjtning om de tilsva
rende Nervestammer af Novocain el. 
lign. 

Regionære Metastaser (lat. regio 
Egn; gr. melastasis Flytning, Foran
dring): M. i de Glandler, der svarer til 
den Region, som den ondartede Svulst 
har angrebet. 

Register: Tonerække, hvis enkelte 
Toner frembringes efter samme meka
niske Princip (Orglets Registre!). Sang
stemmen har 3 Registre: Bryststemme, 
Mellemstemme ( = Voix mixte ), Falset
stemme ( = Fistelstemme, = Hoved
stemme). 

Regles (fr.) = Menstruation. R. Sup
plementaires = vikarierende M., s. d. 

Regnbuehindebetændelse = Iritis. 
Regurgitatio (lat. re- tilbage + lat. 

gurges [gurgit-] Hvirvel, Strømning): 
Tilbagestrømning sp. 1) den hastige Til
bageløben af sunkne Fødemidler uden 
egentlige Brækningsbevægelser eller af 
Fødemidler, der, naar de kommer ind 
i Munden, straks løber ud af Næsen p. 
Gr. af mangelfuld Aflukning af Næse
svælgrummet; eller 2) Blodets tilbage
gaaende Bevægelse p. Gr. af Klappe
insufficiens. 

Reichel's (R., Friedr. Paul, f. 1858, 
tysk Ob,stetriker) Filter: meget tæt Fil
ter af Porcelænsmasse, som anvendes 
til Filtrering af Bakterier fra V ædsker. 
Filteret er cylinderformet, lukket i den 
ene Ende; det anbringes i en Beholder, 
i hvilken der kan frembringes Vakuum; 
Vædsken suge~ fra Cylinderens Indre 
ud gennem dens V æg. 

Reichert-Meissl's Tal for Fedt
syrer er det, der angiver, hvor mange 
mg 1/ 10 n Kaliumhydroxyd der kræves 

/ 
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til Neutralisation af de i 5 g Fedtstof 
efter fuldstændig Forsæbning tilstede
værende flygtige Fedtsyrer, som tillige 
er opløselige i Vand. 

Reichmann's (R., N., 1851-1918, 
Warzava) Sygdom: kontinuerlig Hy
persekretion fra Ventrikelslimhinden 
selv i fastende Tilstand; den kan være 
ledsaget af forskellige dyspeptiske Sym
ptomer. 

Re-implantatio (lat. re- igen + lat. 
in ind + lat. plantatio Planten): Im
plantering af en løsreven Legemsdel 
(f. Eks. en Tand) paa sin tidligere Plads. 
-induration (lat. indurare forhærde): 
uden ny Smitte optrædende Induration 
(og Ulceration) paa en allerede lægt 
haard Chankers Plads (se Chancre re
dux). -infektion (lat. inficere ffilitte): 
fornvet Smitte med en eller anden Mi
krobeart hos en Person, som tidligere 
har overvundet Sygdommen foraarsaget 
af samme Mikrobe (bruges især naar 
Talen er om Syfilis). Sml. Superinfek
tion. -inversion (lat. inversio Omdrej
ning): Tilbageføring el. Tilhagekræng
ning af et udkrænget Organ, f. Eks. ved 
Inversio uteri. -iteretur (lat. iterare 
gentage): udleveres paa ny; Recept
udtryk. 

)>Reizserum~ (ty.): »lrritationsserum<< 
d. e. S., som man i diagnostisk Øjemed 
bringer til Udtrædning paa en Chankers 
(eller Papels) Overflade ved simpel Irri
tation (let Bankning eller Gnidning) af 
Saarfladen. 

Reklinationsleje (Lorenz) (lat. recli
nare bøje tilbage): Gipsleje til Udretning 
af en Kyfose. 

Rekonvalescens (lat. reconvalescere 
genvinde sine Kræfter): Genvinding af 
Kræfter efter en Sygdomsperiode. 

Rekonvalescentserum (lat. recon
valescere atter helbredes): Serum fra 
Personer, som nylig har overstaaet en 
Infektionssygdom; anvendes profylak
tisk eller terapeutisk mod samme Syg
dom. Det vigtigste R. er Mæslinge-R., 
som ved tilstrækkelig tidlig profylaldisk 
Anvendelse forebygger Mæslinger i ca. 
95% af Tilfældene. R. anvendes ogsaa 
mod Poliomyelitis, \Veil's Sygdom, 
Scarlatina, Tyfus o. fl. a. Sygdomme. 

Rekurrerende SensibiJitet (lat. re
currere løbe tilbage): Følsomhed, der er 

knyttet til Rygmarvens iøvrigt rent 
motoriske Forrødder, og som skyldes 
tilbagegaaende Nervegrene fra Bagrød
derne. 

Relactatio (lat. re- igen + lat. Iaetare 
give Mælk): Fornyelse af den (kort
varigt) standsede Mælkesekretion. 

Relaparotomi (lat. re- igen + gr. 
lapara Lysken + gr. tome Snit): gen
taget L. 

Relaps (lat. relabi [relapsus] falde til
bage): Tilbagefald. 

Relaxatio (lat., Slappelse, Lettelse): 
Afslappelse, Afspænding af V æv ene. 

Remak's (R., Ernst Julius, 1849-
1911) Symptom: Sensibilitetsforstyr
relse med forsinket Smerteledning, men 
uskadt Berøringsfølelse (et Stik føles 
forst som Berøring og et Øjeblik der
efter som Smerte). Sympt. ved Tabes 
og Polyneuritis. 

Remission (lat. remissio Slappelse): 
delvis Forsvinden eller Bedring af et 
sygeligt Symptom. Sml. Febris remit
tens. 

Ren Linie: (i Arvelighedslæren) en 
Slægt, hvor alle Individer er ens og 
homozygote m. H. t. samtlige arvelige 
Egenskaber. Findes kun hos homozy
gote Planter, der formerer sig ved Selv
befrugtning. Sml. Biotype, Klon. 

Ren arcuatus (lat. renes Nyrer): 
Hesteskonyre, fremkommer ved Sam
menvoksning af de 2 Nyrer. R. concre
tus: Sammenvoksning af de 2 Nyrer. 
R. cysticus: Cystenyre, cystisk Omdan
nelse af Nyrevævet, medfødt Misdan
nelse (S vulstdannelse ?). R. mobilis: 
Vandrenyre, bevægelig Nyre disloceret 
nedad. R. scutulatus: Kagenyre, frem
kommer ved Sammenvoksning af de 2 
Organer. R. unguliformis: Hestesko
nyre. 

Renal(is) (lat. renalis): tilhørende 
Nyren. R. Acidose: stærk Nedsættelse 
af Blodets alkalisk reagerende Stoffer, 
fortrinsvis af Bicarbonat, som kan ses 
ved terminale Stadier af kronisk Nefri
tis (se Acidose og Alkalose). 

Renifleurs (fr.): Personer, der gen
nem Indaauding af Vinlugt bliver køns
ligt paavirkede. 

Renkultur: Kultur, som udeluk
kende bestaar af Bakterier (eller andre 
ukønnede Organismer) af samme Op-
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rindelse, f. Eks. Meningokokker fra 
sa:r;nme Spinalvædske. Fra en oprinde
lig blandet eller ikke sikkert ren Kultur 
frermstilles i Laboratoriet R. ved Spred
nir).g, se Encellekultur. 

Reno-renal Refleks (lat. renes Ny
re~ne +lat. renalis hørende til Nyrerne): 
ved smertefulde Affektioner af den ene 
Nyre fremkaldt Funktionsforstyrrelse i 
den anden (Anuri f. Eks.). -tyfus (gr. 
iyfos Røg, Uklarhed), se Nefrotyfus. 

Rentehysteri: Betegnelse af tysk 
Oprindelse for en traumatisk Neurose, 
hvor Kampen om Erstatningen vedlige
boJder en hysterisk Tilstand hos den 
tilskadekomne. Erstatningen udbetales 
i Tyskland ikke paa een Gang, men som 
en Pension. 

Renverse (fr.): Omdrejning, Om
kastning (paa 180° af Bind, hvilket er 
nødvendigt for at faa dette til at slutte 
tæt om en Ekstremitet, der tiltager i 
Tykkelse opad). 

Reparationspannus s. Fannus repa
rativus, se Pannus. 

Re-perception (lat. re- tilbage + 
lat. perceptio Opfattelse): hypotetisk, 
psykisk Proces, der af nogle antages 
som Forklaring paa Hallucinationernes 
Mekanisme; ud fra den tilgrundliggende 
Teori skulde Hallucinationernes Livag
tigbed fremkomme ved, at de Hjerne
celler, hvori Erindringerne opbevares, 
udløser en tilbagegaaende Irritation af 
de til Sansningen knyttede Afsnit af 
Nervesystemet. -plantatio (lat. plan
talio Planten): Indgreb, som bringer et 
Vævsstykke til at hele ind igen paa sin 
Plads, Genanbringelse af løsnet Tand 
i dens egen Alveole. 

Reponibel (lat. reponere lægge til
bage): som kan reponeres, 'J: føres til
bage paa sin Plads (f. Eks. et Brok). 

Repositio (lat. reponere lægge til
bage): Handling, hvorved noget repo
neres d. e. bringes paa Plads. 

Reproduktion (lat. re- igen + lat. 
producere [productum] frembringe): Gen
frembringelse, Gendannelse. 

Repulsion (lat. repelUre [repulsum] 
støde tilbage): Tilbagestøden, Tilbåge
driven. 

Resektion (lat. resectio Afskæring): 
Afskæring eller Udskæring af Stykker 
af Legemsdele. 

Reserve- blod: Blodmængde, der ef
ter Føds-len overføres til Barnets Kreds
løb fra Placenta. -energi = Reserve
kraft. -kraft: klinisk set den Kraft el. 
Arbejdsevne, som en Muskel, Muskel
gruppe el. et Organ ikke anvender i Al
mindelighed, men har til Raadighed og 
kan bringe i Anvendelse, naar der stilles 
større og større Krav til det, Krav, som 
ligger udenfor det sædvanlige. Et sygt 
Organs R. kan være ringe el. mangle. 
Kan det kun udføre det Arbejde, som 
er nødvendigt for at opretholde den nor
male Funktion i Hvile siges det at være 
relativt insufficient. Kan det selv i 
absolut Hvile ikke udføre dette siges 
det at være absolut insufficient. -luft: 
Luftmængde, som efter en almindelig 
Udaanding endnu ved lidt Anstrengelse 
kan udaandes. 

Residual-blod (lat. residuus tilovers
blivende): det Blod, som bliver tilbage 
i Placenta efter dens Løsning fra Uterus
væggen. -lammelse: efter Apopleksi 
o. lign. varigt tilbageblivende Lammelse. 
-urin (gr. ouron Urin): Urin, der umid
delbart efter Vandladningen bliver til
bage i Blæren, naar Pt. ikke er i Stand 
til at tømme den fuldstændig. 

Residuum (lat. residuus tilovers
blivende): Betegnelsen anvendes ofte 
om den Rest, som bliver tilbage naar 
et Stof har været Genstand for en el. 
anden Behandling, Eks. Glødning, Op
løsning, Paavirkning af Ferment o. a. 

Resina (lat.): Harpiks, gummiagtige, 
klæbrige Substanser, der anvendes som 
Lægemidler. 

Resolution (lat. resolutio Opløsen): 
Helbredelsesproces i sygt Væv, Resorp
tion af Betændelsesekssudat f. Eks. 

Resorcinprøve til kvalitativ Bestem
melse af fri Saltsyre i Maveindbold: paa 
en Porcelænsskaal anbringes 1-2 Draa
ber Boa's Reagens (5 g Recorsin, 3 g 
Rørsukker, 100 g spir. dilist.) og 2 Dr. 
filtreret Mavesaft; Draaberne blandes 
og Skaalen opvarmes forsigtigt til V æd
sken er fordampet. Rosa el. zinoberrød 
Farve betyder Tilstedeværelse af fri 
Saltsyre. 

Resorption (lat. resorbere opsuge, 
drikke): indbragt i Fordøjelseskanalen 
og andre af Legemets Hulheder, paa 
Hud og Slimhinder, injiceret under Hu-
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den eller ind i Iuskler, vil opløste Stof
fer efter kortere eller længere Tid op
suges (resorberes), idet de føres over i 
Blod- eller Lymfebanerne. -sfeber: F., 
der opstaar ved Opsugning af f. Eks. 
Pleuraekssudat gennem ener og Lym
fekar. -stuberkler (lat. luberculum lille 
Svulst): opstaar i Nærheden af et pri
mært Focus, hvorfra Bacillerne er re or
berede. 

Respiration (lat. respiralio): Aau
ding. 

Respirator (lat. respirare aande): Be
tegnelse anvendt paa mange forskellige 
Apparater, f. Eks. 1) en Slags Masker, 
som bæres for Næse og Mund for at 
hindre Indaauding af tov, giftige Luft
arter o. a. 2) et Apparat, som kan an
vendes til at give kun tig Respiration 
i Tilfælde af Respirationsmuskellam
melse o. a. 

Respiratorisk Højdeskifte (lat. 
respirare aande), Friedreich's H., el. 
Frierlreich's Perkussion skifte: over Ka
verner, der er som en alnod el. storre, 
kan man faa tympanitisk Perkussions
tone, naar de ligger nær Overfladen. 
Hvis Patienten trækker ejret dybt, 
medens der perkuteres, bliver Tonen 
hojere, lig R. II. Se ti1lige \ intrich's 
Hojdeskifte. R. Legemstype (fr. type 
respiratoire): ældre Nomenklatur, svarer 
nærmest til den leptosome Type (s. d.). 

Restitutio (lat., Genopbyggelse): 
Gendannelse af en tidligere Tilstand, 
fuldstændig Helbredelse. 

Restkvælstof, Retentionskvælstof, 
ikke koagulabelt I vælstof, Filtratkvæl
stof: den Kvæl tofmængde, der bliver 
tilbage, naar Albumen er udfældet af 
Blod, Serum el. anden æv vædske. Be
staar af rinstof (ca. 50%), Aminosyre, 

rinsyre, Ammoniak, I reatinin o. a. 
Retardation (lat. relardatio Forsin

kelse): Forsinkning. 
Retentio (lat., Tilbageholdelse): en 

Tilstand, hvor noget retineres: holdes 
tilbage. R. membranarum: Tilbage
holdelse af Æghinderne efter Moder
kagens Fødsel. R. placentæ: Tilbage
holdelse af Efterbyrden i Livmoderen. 

Retentionscyste (lat. relenlio Tilba
geholdelse + gr. kyslis Blære): dvid
ning af Kirtler paa Grund af tilbageholdt 
Sekret ved Tilstopning af Udførselsgang. 

Retikulo-endotelialt System (lat. 
reliculum lille Net; Endothelium [gr. 
endon indeni + gr. thele Brystvorte]): 
herunder sammenfattes de Celler, som 
vitalt lader sig farve med Karmin; det 
er Stjerneceller i Leveren, Celler i Milt
pulpa, Knoglemarv, Kirtler og Binde
væv. Fra disse Celler menes visse Mono
cyter i Blodet at stamme. -cyter (gr. 
kytos Hulrum) el. reticulerede Erytro
cyter: med visse Farvestoffer, særlig 
basiske, og ved visse Farvemetoder, for
trinsvis supravitale, kan man faa et saa
kaldt Reticulum el. reticulær Dannelse 
frem i nogle Erytrocyter. Reticulum 
viser sig som smaa Granula ordnede i 
Grupper el. i Rækker, som igen kan 
danne netformede el. grenede Figurer. 
Reticulum findes oftest i unge Erytro
cyter, og er Tegn paa regenerativ Ak
tivitet i de bloddannende Væv. -cyter
nes Antal: hos normale Voksne kan 
findes 0,3-1%, hos Børn 5-10%- Ved 
visse Anæmier kan ses 2-20 % el. mere; 
særlig mange ses ved hæmolytisk Ik
terus. 

Reticulum (lat., lille Net): netformet 
Dannelse; se bl. a. Reticulocyter. 

Retinitis (Retina [lat. rele Net]): 
Betændel e eller Degeneration i Net
hinden. Kan give sig til I ende ved 
Blødninger, ved hvide Ekssudatpletter 
ellet ved diffuse klarheder. De fleste 
Former stammer fra Sygdomme, der an
griber hele Organismen og er derfor hyp
pigst dobbeltsidige. Ofte er samtidig N. 
opticus eller Chorioidea angrebet (Neu
roretinitis og Chorioretinitis). R. al
buminurica: R. paa Grund af Nyre
betændelse. Blødningerne og Eks uda
terne findes hovedsagelig i Makularegio
nen og Ekssudaterne er her ofte stjerne
formigt ordnede. R. circinata (Fuchs): 
sammenflydende, smaa, runde Ekssuda
ter, oftest dannende en Ring eller en Del 
af en saadan omkring Makularegionen, 
omtrent i Papillens Afstand fra denne. 
Tillige er selve Makularegionen som 
Regel degenereret, saa at Synsstyrken 
er stærkt nedsat. Findes hos ældre Per
soner (Arteriosklerose). Sjælden. R. 
diabetica: ligner R. albuminurica, men 
har sjældnere den stjerneformige Ord
ning. Hos Sykkersyge-Patienter. R. ex
sudativa externa: store, prominerende 
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Eifssudater i Retinas ydre Lag og bag 
de~ne, saa at Retinalkarrene er udæk
kede. 1) juvenil Form: hos unge, som 
Rhel eensidig, endende med Amotio og 
B~indhed (Coats). Sjælden. 2) hos ældre 
el~er Syfilitikere. Oftest i Makularegio
nen og dobbeltsidig. R. gravidarum: 
ved Svangerskabsnefritis. R. hæmor
rhagica med talrige Hæmorragier i Net
hinden. Ved Karlidelser, spec. Throm
bosis v. cel1tralis retinae. R. leucæmi
ca: R. ved Leukæmi; kendetegnes ved 
foruden de sædvanlige retinitiske For
andringer at have hvide Pletter omgivet 
af en rød Søm og lyse, ofte dilaterede 
og slyngede Kar. R. luetica = R. syphi
litica. R. metastatica ved septisk Em
boli i en Retinal-Arterie. Giver ofte 
Abscesdannelse og Panoftalmitis. R. 
nephritica = R. albuminurica. R. pig
mentosa = Pigmentdegeneration af 
Nethinden. R. proliferans (Manz): 
Dannelse af tætte, hvide Bindevævs
masser og Strøg, strækkende sig frem 
i Corp. vitreum. R. pseudonephritica: 
Ekssudater med stjerneformig Ordning 
i Makularegionen, Jignende R. albumin
urica, men uden Nefritis. Sjælden. R. 
punctata al beseens (Mooren): en Form 
af R. pigmentosamed talrige, fine, hvi~e 
Pletter over hele Nethinden. R. septica: 
ved Sepsis. Karakteristisk for den er 
store, hvide Pletter i Nærheden af Pa
pillen (de Roth'ske Pletter). R. splenica 
= R. leucæmica. R. stellata = R. 
pseudonephritica. R. striata: hvide el. 
blaalighvide Strøg, som forgrener sig 
og strækker sig over en stor Del af Net
hinden. De ligger bag dennes Kar. I 
mange Tilfælde er Forandringerne en 
Folge af Nethindeløsninger, som er helet 
til igen. R. syphilitica er hyppigt kom
bineret med Chorioiditis. Retina kan 
være diffust uklar eller der kan være 
pletformige Infiltrater, hyppigst langs 
Karrene. 

Retino-chorioiditis s. Chorioretini
tis : samtidig Nethinde- og Aarehinde
betændelse. -skopi (gr. skopeein se, 
undersøge) = Skiaskopi. 

Retractor (lat. retrahere [retraclum] 
trække tilbage): 2- eller 3-fliget (-hove
det) Stykke Gaze, der ved Amputationer 
benvttes til at svøbe om Bløddelene for 
der~ed at trække disse tilbage under 

Gennemsavningen af Knoglen eller 
Knoglerne. 

Retrahere (lat.): at trække tilbage. 
Retraktion (lat. retractio Formind

skelse): Forkortning, Skrumpning, i 
Reglen paa Grund af aragtige Foran
dringer, saaledes R. af Thoraxvæggen 
efter Pieuritis med Adhærencedannelse 
(retreci sement thoracique). 

Retraktionsring (lat. retractio Til
bagetrækning): den tværløbende For
dybning, der undertiden er syn1ig og 
følelig paa Forsiden af Uterus paa 
Grænsen mellem øverste og nederste 
Uterinsegment ved truende Ruptura 
uteri under Fødslen. Bruges ogsaa = 
Kontraktionsring. 

Retransfusion, se Autotransfusion. 
Retrecissement (fr.) = Retraction. 
Retro-coHis spasmodicus (lat. relro 

tilbage, bagved + lat. callis Hals): per
manent Bagoverbøjning af Hovedet som 
Følge af en (gerne rent )>funktionel <<) 
Krampe i Nakkemusklerne. -deviatio 
uteri (lat. deviare gaa bort fra Vejen): 
Deviation bagtil af Uterus fra den nor
male Stilling. -flexio uteri (lat. flexio 
Bøjning): Bøjning bagover af Corpus 
uteri i Forhold til Collum. -gnathia (gr. 
g nathos Kæbe): abnorm ringe Udvikling 
af Kæberne, saa de ikke naar frem til 
Pandens Plan. -grad Amnesi (lat. re
trogradus tilbagegaaende), se Amnesi. 
-grad Incarceration, se Incarceration. 
-molar (lat. molares Kindtænder (lat. 
mola Mølle]): bag Molarerne. -placen
tart Hæmatom (lat. placenta Kage): 
den Blodmængde, der kan samles mel
lem Uterinvæggen og Placenta, naar 
denne løsnes først i det centrale Parti, 
medens Randpartierne endnu er adhæ
rente. -positio uteri (lat. posiiio Stil
ling): Forskydning af Uterus bagtil. 
-pulsion (lat. pulsio Støden): med Pro
pulsion analog, tvangsmæssig Gaaen 
baglæns, naar Ligevægten forstyrres ved 
et Stød forfra el. lign. Sympt. ved Para
lysis agitans. -versio uteri (lat. vertere 
dreje): Drejning bagover af hele Uterus. 

Retsmedicin: Medieina forensis s. 
legalis. 

v. Reuss' (v. R., August, 1841- , 
Wien) Farvetavler: farvede Bogstaver 
paa farvet Baggrund, valgt saaledes, at 
nogle af dem er usynlige for farveblinde. 
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Revakcination (lat. re- igen + V ak
cination [s. d.]): gentagen Vakcination 
efter længere Tid Forløb, spec. Koppe
vakcination. 

Reverdin's (R., Jacques, 1842-1929, 
Geneve) Transplantation: Dækning af 
Huddefekter ved T. af smaa Hudstyk
ker, der afklippes andre Steder paa 
Legemet. 

Reversibel (lat. reverli [reversum] 
vende om, vende tilbage): hvis et Stof 
el. Legeme har været udsat for en el. 
anclen Paavirkning, Slag, Kulde, Varme, 
Indtørring o. a., og det derefter atter 
er i Stand til at vende tilbage til sin op
rindelige Tilstandsform, siger man det 
har gennemgaaet en reversibel Proces. 
Stoffer, som danner kolloide Opløsnin
ger og kan taale Indtørring og atter 
danne Kolloidoplosning, er reversible. 

Revilliod's (R., Henri, nulevende, 
Schweiz) Symptom: Tabet af Evnen til 
at lukke Øjet paa den angrebne Side 
alene (ved central Facialisparese). 

Revolutio cardis (lat. revolutio Til
hagevæltning; lat. cor Hjerte): en fuld
stændig Hjertefunktionsfase, Atriers og 
Ventriklers Systole, deres Diastole og 
den paafølgende Pav e. 

Revulsio (lat., Løsrivning): Afled
ning, Aflastning. Tidligere meget brugt 
Behandling, f. Eks. ved Febersygdom, 
hvor man mente at ~aflede « Feberen ved 
at give Afføringsmidler, Aareladninger 
o. lign. Syn. Derivatio. 

Reynold's Acetonprøve: Opløsnin
gen (Urinen) tilsættes Sublimat og Kali
lud til alkalisk Reaktion. I Filtratet faas 
med Ammoniumsulfat et sort Bundfald, 
hvis Opløsningen indeholder Aceton. 

Rhabdo-myom (gr. rhabdos Stav + 
Myom [gr. mys Muskel]): Svulst be
staaende af og udgaaet fra tværstribet 
Muskulatur. -phobia (gr. {obos Frygt): 
tvangsmæssig Frygt for Stokke (og 
Stokkeslag). 

Rhachisagra (gr. rhachis Rygrad + 
gr. agra Fangst): Gigt i Hvirvelsøjlens 
Led. 

Rhachi-algia (gr. rhachis Rygrad + 
gr. algos Smerte): Smerte (og Ømhed) 
langs Rygsøjlen, spec. den hysterisk be
tingede. -analgesia (gr. analgesia Uføl
somhed for Smerte): Ophævelse af Ryg
marvens Smertefølelse. -anæsthesia 

(gr. anaisthesia Iangel paa Følelse): 
Ophævelse af Rygmarvens sensitive 
Funktion. -ocentesis (gr. kentesis Stik
ken): Lumbalpunktur. -odynia (gr. 
odyne Smerte): (rheumatiske) Smerter 
i øverste, midterste Del af Ryggen. 
-omyelitis = Myelitis. -oplegia (gr. 
plege Slag): Rygmarvslammelse. -oto
mia (gr. tome Snit): Opmejsling eller 
Opklipning af Hvirvelsøjlen. -pagus 
(gr. pegnymi [pag-] sammenføjer): Dob
beltmisdannelse med Sammenvoksning 
af Individerne i Columna thoracalis og 
lumbalis. -schisis (gr. schisis Spaltning) 
= Spina bifida. R. posterior: Spina 
bifida. 

Rhagade (Rhagas) (gr. rhagas [rha
gad-] Ridse, Spalte): langagtig, smal 
Sprængning eller Fissur i Hud (eller 
Slimhinde) indtagende alle eller kun de 
øverste Lag; findes især omkring Mun
den og ved Anus ( dtrykket bruges 
navnlig ved Børn med medfødt Syfilis). 

Rhesasthenia (gr. rhesis Talen + gr. 
aslheneia Kraftesløshed): abnorm Træt
hed af Talestemmen. 

Rheumarthritis (gr. rheuma det fly
dende; det i Legemet flydende Syg
domsstof + gr. arthritis Sygdom i Led
dene): Ledrheumatisme. 

Rheumat-algier (gr. rheuma det i 
Legemet flydende Sygdomsstof + gr. 
algos Smerte): rheumatiske Smerter. 
-oid (gr. eidos Form, dseende): oftest 
multiple Ledaffektioner i Tilslutning til 
visse akute Infektionssygdomme (Scar
latina, Puerperalsepsis etc.) og foraar
saget af den Infektionssygdommen frem
kaldende Bakterie. -oid Arthritis = 
Arthritis deformans. -okelis (gr. kelis 
Plet) = Purpura rheumatica. 

Rheumatisk Diatese: Anlæg for 
rheumatiske Sygdomme. 

Rheumatismus (gr. rheuma det i 
Legemet flydende Sygdomsstof): en 
mere populært anvendt Betegnelse for 
pludseligt eller flygtigt optrædende 
Smerter i Muskler og Led, og som 
kommer enten uden paaviselig Aarsag 
el. kan sættes i Forbindelse med For
kølelse, Kulde eller Vejrforandring. 

Rhexis (gr.): Sønderrivning; Blød
ning pr. rhexin. 

Rhin-aesthesia (gr. rhis [rhin] Næse 
+ gr. aisthesis Følelse): Lugtesans. 
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-agra (gr. agra Fangst) Gigtsmerter i 
Næsen. -algia (gr. algos Smerte): Næse
smerter. -enchysis (gr. enchysis Ind
h,ldning): Næseudskylning. -eurynter 
(gr. eurynein gøre bred): Instrument 
intlrettet analogt med en Kolpeurynter 
til at indføre i Næsen til Tamponade 
ved Næseblødning. -haematoma (gr. 
haima Blod): subperikondral Blødning 
i Næses1dllevæggen. -iatrie (gr. iatreia 
Helbredelse): Læren om Næsens Syg
domme. -ismus: Snøvl en. -itis: Be
tændelse af Næseslimhinden. Rh. an
terior sicca: ved Næsepillen frem
kaldt Betændelse af den forreste Del 
af NæseskiBevæggen med Erosion og 
Skorpedannelse og ofte Perforation. 
Rh. atroficans foetida = Ozæna, s. d. 
Rh. vasomotorica: st. forøget vandig 
Næseafsondring paa Grund af abnorm 
Nervepaavirkning. -oantritis (gr. an
tron Hule): Næsekatar i Forbindelse 
med Bihulebetændelse. -oblennor
rhea (gr. blennos Slim + gr. rhoe Flod): 
purulent Afsondring fra Næsen. -oke
phalus (gr. kefale Hovede): Misfoster 
med snabellignende Hudfolder i Stedet 
for Næse og et enkelt midtstillet Øje. 
-okleisis (gr. kleisis Tillukning): Til
lukning af Næsen. -odiaphanoskopia 
(gr. diafainein lade skinne igennem + 
gr. skopeein undersøge): Gennemlysning 
af Næsehulen og K æbehulerne fra Mun
den. -odynia (gr. odyne Smerte): Smer
ter i Næsen. -ogen (gr. gignornat [gen-] 
opstaar): stammende fra Næsen. -olalia 
(gr. lalia Talen): Snøvlen. Eftersom 
Næsen er tilstoppet eller passabel, er 

· Klangen lukket (Rh. clausa) eller aaben 
(Rh. aperta). -olith (gr. lithos Sten): 
Næsesten; Konkrement i Næsehulen, 
som oftest dannet omkring et Fremmed
legeme. -ologia (gr. logos Ord, Lære): 
Læren om Næsens Sygdomme. -omy
kosis (gr. mykes Svamp): Betændelse i 
Næsen, fremkaldt af Svampe. -opha
ryngitis (gr. farynx [{aryng-] Svælg): 
Betændelse af Næsesvælget; Næsesvælg
katar. -ophonia (gr. fone Stemme): 
Snøvlen. -ophthalmus (gr. o{thalmos 
Øje) = -okephelus. -ophyma (gr. {yma 

dvækst): )>Phyma paa Næsen <<, i Al
mindelighed som Følge af kronisk, vold
som Akne rosacea opstaaende, diffus, 
uregelmæssig Forøgelse af Næsens sub-

kutane Væv, dækket af hyperæmisk, 
fortykket Hud. -oplastik (gr. plastike 
Kunsten at forme): Operation til Dæk
ning af Næsedefekt. Hertil kan bruges 
en stilket Lap fra Panden (den indiske 
Metode), fra Kinden (den franske Me
tode) eller fra Armen (den italienske 
Metode). -orrhagia (gr. rhegnymi [rhag-] 
bryder): Næseblod. -orrhaphia (gr. rha
fe Søm): Næsesammensyning. -orrhoea 
(gr. rhoe Flod): Næseflod. R. cerebro
spinalis: Udflod af Cerebrospinalvæd
ske gennem Næsen, f. Eks. ved Kranie
brud. -oskleroma (gr. skleroma Baard
hed): kronisk Infektionssygdom optræ
dende i de øverste Luftveje, særlig i 
Næsen og paa Overlæben, med ildelug
tende Afsondring, dannende Knuder og 
haardt, stenoserende Arvæv. -oskopia 
(gr. skopeein se, undersøge): Undersø
gelse af Næsens Indre, dels ved direkte 
Indblik forfra (R. anterior), dels ved 
indirekte Indblik bagfra ved Hjælp af 
et Spejl. indført i Svælget (R. poste
rior). Ved Indførelse af Killian' s lang
bladede Speculum kan ogsaa den øver
ste og midterste Del af Næsen gøres til
gængelig for Synet (R. media). -oste
nosis (gr. stenosts Forsnævring): For
snævring af N æsen. 

Rhipicephalus (gr. rhipis Vifte + 
gr. kefale Hovede), se Fievre bonton
neuse. 

Rhizoma (gr.): Rodstok; Betegnelse 
for Plantede!, der anvendes som Læge
middel. 

Rhizopoder (gr. rhiza Rod + gr. 
pous [pod-] Fod): Klasse af Protozoer, 
der udmærker sig ved at forandre Form 
meget let. Deles i flere Ordener, af hvilke 
kun Amoebina har Interesse for Læge
og Veterinærvidenskaben. Se Amøber 
og Entamoeba. 

Rhizotomia post. (gr. rhiza Rod + 
gr. tome Snit) = Foerster's Operation. 

Rhodesiafeber (Rhodesia, Sydafri
ka), se Piroplasmose. 

Rhombus lurnbalis (gr. rhombos 
Rhombe; lat. lumbus Lænd) = Lænde
rbomben (Lendenraute [Waldeyer]); 
dennes tre nederste Vinkelspidser er de 
samme som i Michaelis' Rbombe (s. d.), 
men medens dennes Toppunkt svarer 
til Proc. spinosus vertebræ lumb. V, 
ligger L.'s øverste Vinkelspids noget 
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hojere, nemlig ved Sammen tødsstedet 
af nederste Rand af Muse. acrospinales. 

Rhonchus (gr. rhonchos Snorken), 
ogsaa kaldet torre Rallelyde; det er de 
snorkende, brummende, fløjtende eller 
pibende Lyde, som kan opstaa i de 
tørre Bronchier, ved at lim el. svullen 

Slimhinde sættes i Bevægelse under 
Luftens Passage. 

Rhotacismus (gr. rho Bogstavet r): 
mangelfuld dtale af Bogstavet »n. 

Rhyas (gr., flydende): 1) Taareflod. 
2) Atrofi af Caruncula lacrymalis. 

Rhypia (gr. rhypos Snavs) = Rupia. 
Rhytidosis corneae (gr. rhytidoein 

gore rynket): rynket Udseende af Kor
nea som Følge af stærk Tryknedsættelse 
i Øjet, f. Eks. ved betydeligt Tab af 
Glaslegemet ved Læsioner eller Opera
tion. 

Richter's (R., August Gottlieb, 1742 
--1812) Hernie: H., der kun omfatter 
en Del af Tarmvæggen, parietalt Hernie 
= Littres Hernie. 

Rickettsia (Ricketts, Howard Tay
lor, 1871- 1910, Amerika): meget smaa, 
bacillignende Parasitter, som hoved
sagelig findes intracellulært. De anses 
for det specifike irus for nedennævnte 
Sygdomme: R. Prowazeki: findes i 
Lus, som overfører Plettyfus, R. quin
tana: i Lus, som overforer Febris quin
tana, kan ikke skelnes fra R. pediculi, 
som findes hos sunde Personer. Paavis
ning af R. hos Mennesket ved Plettyfus 
og Fb. quintana er usikker. R. Rickett
sii = Dermacentroxenus Rickettsii fin
des saavel hos Miden Dermacentor An
dersoni som hos Patienter med Rocky 
1ountain potted Fever. 
Ricord's (R., Philippe, 1880-1889, 

Pari ) Chanker: haard Chanker med 
ubetydelig, pergamentagtig Induration. 
R.'s Speculum: andenrebsformet pe
culum til Undersøgelse af (nederste Del 
af) Rectum. 

Rideal-W alker's Prøve: en bestemt, 
detailleret udarbejdet Teknik til Maa
ling af et Desinfektionsmiddels bakterie
dræbende Evne. Forsaget gaar ud paa 
at bestemme de Koncentrationer af hen
holdsvis Fenol og det Desinfektions
middel, der skal undersøges, som dræber 
en Tyfuskultur i Løbet af 5- 71/ 2 Minut. 
Dersom det undersøgte De infektions-

middel er virksomt i n Gange saa bøj 
Fort nding som Fenol, er dets R.-W.
Koefficient = n. 

Rictus lupinus (lat. riclus Gab; lat. 
lupinus Ulve-) = Cheilognatho-palato
schisis: Spalte gennem Læben, mellem 
Over- og Mellemkæbe samt gennem 
Ganen. 

Ride- banebevægelse: tvangsmæs
sig Bevægelse i Rundkreds (i Stedet for 
ligeud). -bukseanæstesi (gr. anaisthe
sia Folesløshed): til Læsion af Rygmar
vens Conus og Epiconus, resp. de herfra 
udtrædende Nerver i Cauda equina, 
svarende Folelsessvækkelse i Perineum, 
omkring Anus og ned langs Laarenes 
Indside og Bagside. -knogle: Knogle
udvikling i Femurs Adduktorer som 
Følge af en traumatisk Myositis ossi
ficans. 

Ridel's Leverlap el. Korsetlever el. 
Snørelever, en Abnormitet ved Leveren, 
karakteriseret ved en tungeformet d
videlse af Leverens forreste, nederste 
Del; den kan føles under Kurvaturen 
og forveksles med Galdeblære, Tumor, 
Nyre o. a. Menes at kunne fremkaldes 
af langvarigt Brug af Klædningsstykker, 
der sidder meget stramt i Livet. 

Riederceller: Variation af Lyrufo
blaster; karakteristisk er at Kernen er 
ejendommeligt lappet; det ser ud, som 
om to el. flere Kerner ligger delvis oven
paa hverandre el. op mod hverandre. 
De kan forekomme i stort Antal ved 
lymfatisk Leukæmi. 

Riegel's (R., Franz, 1843- 1904, tysk 
Læge) Prøvemaaltid = Leube's P., 
til Undersøgelse af Mavens motoriske 
Funktion: 6-7 Timer efter sidste Maal
tid, el. paa fastende Mave foretage en 
Maveudskylning; der gives derefter 3-
400 cma Kødsuppe, 150- 200 g Kød 
som Bøf, 150 g Kartoffelmos. Efter 8 
Timers Forløb skylles Maven atter; den 
skal da normalt være tom. 

Rieux' (R., Leon) Hernie = Hernia 
retrocoecalis. 

Riga's (R., Antonius, italiensk Læge) 
Sygdom (Stomatitis Riga): under
tiden epidemisk optrædende Lide] e, der 
karakteri eres ved en Induration under 
Tungen, ved Frennulum; den er dækket 
af en hvidlig, kinnende Belægning, og 
kan ulcerere; varer Maaneder; ses ofte 



Rigg' Sygdom- Robert's Bækken 431 

hos Born, paa Tidspunktet for Udbrud
det af den første Tand. Skal optræde 
ret hyppigt i Syditalien. 
Ri~~·s (R., John M., 1810- 1885, 

ant Tandlæge) Sy~dom: Pyorrhoea 
alveolaris, se Paradentose. 

Ri~iditas (lat. rigidilas), Ri~iditet: 
tivhed. R. colli uteri: sygelig U efter

givelighed af Livmoderhalsen under 
Fødslen, idet Modermunden trods til
syneladende gode Veer ikke aabner sig. 
Muskel-R.: af abnormt forhøjet Tonus 
afhængig Spænding og Stivhed i Musk
ler. Sml. Spasticitet. 
Ri~or (lat.): Stivhed. R. mortis: 

D odssti v hed. 
Rindfleisch's (R., Walt., 1864-

1919, Kir., Stendal) Variceoperation: 
Spiralsnit om Crus med nderbinding 
af samtlige trufne Vener. 
Rin~-absces i Kornea, se Keratitis. 

-fod: kronisk aseptisk deformerende 
Arthritis og Periarthritis i Kron-, resp. 
Kodeled hos Hest. -kniv: ringformet, 
skærende Instrument (Gottsteins, Beck
manus) til Fjernelse af adenoide Vege
tationer i Næsesvælget. -orm, -skurv 
= Trichophyti. 
Rin~ed eruption on the fin~ers 

(eng.) (Calcott Fox): 'ringformede Sar
koid, e Sarkoid. 

Rinne's (R., Friedrich Heinrich Adolf, 
1819- 1868, Tyskland) Forsø~: an
slaaet Stemmegaffel sættes paa · Pro
cessus mastoideus. Naar den ikke høres 
længere, anbringes den lige ud for Øret. 
Den vil da ved normal Hørelse eller ved 
Lidelse af det indre Øre høres paa ny 
(R + ), medens den ved Lidelse af 
Mellemøre eller Øregang ikke høres 
(R -;- ). 

Ripault's (R., Louis Henri Antonin, 
1807- 1856) Dødste~n: permanent For
andring af Pupillens Form, fremkaldt 
ved Tryk paa den ene Side af Bulbus. 

Risley's (R., Samuel Doty, 1845- , 
Philadelphia) Prisme: til Bestemmelse 
af Ligevægtsforstyrrelser i Øjenmuskel
ystemet. 

Rissbrud (ty. Riss): Afrivningsbrud. 
Risus sardonicus (lat. risus Latter; 

gr. sardanlos el. sardonlos haanlig [om 
Latter]) : om et fortrukket mil min
dende permanent Spa me i Ansigtets 
(Latter-)Muskler ved Tetanu . 

Rit~en's (R., Ferdinand August Max 
Franz, 1787- 1867, Giessen) Haand
~reb: anvendes til Ledelse af Hovedets 
Fødsel gennem den ydre Fødselsaab
ning. Medens den ene Haand holder paa 
Issen, der viser sig i Vulva, trykker de 
fire Fingre af den anden Haand i Ve
pau en paa Fosterhovedet gennem Par
tiet bag ved Anus (,>Hinterdamm <<); naar 
der kommer en e, holdes Hænderne 
ubevægelige. 

Ritter's Sy~dom = Dermatitis ex
foliativa neonatorum. 

Ritter-Rollet's (R., Alexander, 1834 
-1903, ·wien) Fænomen: ved lige stærk 
elektrisk Irritation af motoriske Nerve
stammer reagerer visse Muskelgrupper 
(Fleksorer, Adduktorer) livligere end 
andre (El<stensorer, Abduktorer). 

Ritter-V alli's (V., Eusebio, 1726-
1816, Italien) Lov: det efter Overskæ
ring o. lign. degenererende, perifere 
Stykke af en Nerve viser i Begyndelsen 
forhojet (elektrisk) Irritabilitet, senere 
fuldstændig Reaktionsløshed. 

Rivalta's (R., Sebastino, 1832- 1893, 
ital. Dyrlæge) Prøve: kan anvendes til 
at afgøre, om en V ædskeansamling, 
f. Eks. i Pleura, skyldes en Betændelses
proces (Eks udat) eller ikke (Transsu
dat). Ved Betændelse fremkommer visse 
Proteinstoffer, som lader sig fælde med 
Eddikesyre. I et Glas med tynd Eddike
syre (2 Dr. Iseddike til 200 cm3 Vand) 
lader man falde en Draabe af Pleura
vædsken; findes der Proteinstof, kom
mer der skyagtig Udfældning; ved 
Transsudat ubetydelig Uklarhed. Prø
ven kaldes af nogle Primavera-Rival
ta's Prøve. 

Riva's (R., Alb., italiensk Patolog) 
Prøve for Urobilin i Fæces: til Kloro
formekstrakt af Fæces sættes salpeter
syreholdig altsyre. Opløsningen under
søges spektroskopisk for robilin. 

Rivus lacrymalis (lat. rivus Bæk; 
lat. lacrima Taare): Rum, som bliver 
tilbage mellem Øjelaagsrandene og Bul
bus oculi, naar Øjet lukkes. 

Robert's (R., Heinr. Ludw. Ferd., 
1814- 1878, Gyn., Wiesbaden) Bæk
ken: ankylotisk, tværforsnævret B. 
(meget sjældent). Der er medfadt Defekt 
af begge Alæ ossis sacri og Ankylose i 
Artic. sacro-iliacæ. (Pelvis · transvers e 
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per ankylosin vel per defectum an
gusta). 

Roberts' (R., Sir William, 1830-
1899, London) Metode til tilnærmelses
vis Bestemmelse af Sukkermængden i 
Urin: Sukkerprocenten er 0,23 X (Vægt
fylden før + V ægtfylden efter Forgæ
ring af Sukkeret). 

Roberts-Stalinkow-Brandberg's 
Metode til tilnærmelsesvis Bestemmelse 
af Albumenmængden i Urin: Urinen for
tyndes indtil en Heller's Prøve giver 
synlig Ring paa 2-3 Min. Albumen
mængden er da 3,5 mg i 100 cm3 af 
Vædsken. 

Robertson's Symptom ved Tabes, 
se Argyll-Robertson. 

Roborantia (lat. roborare styrke): 
gammel Betegnelse for Lægemidler, der 
antages at styrke Organismen. 

roborerende, se Roborantia. 
Rock-fever (eng.): Pebris melitensis. 
Rocky Mountain Spotted Fever 

(eng.): i Amerika endemisk )>Pletfeber« 
(black fever, blue disease, spotted fever, 
tick fever). Foraarsages af en til RiekeU
siagruppen horende Mikrob, Dermacen
troxenus rickett i, om overføres ved 
Miden Dermacentor Andersoni. Sym
ptomer: initial Kulderystelse, Muskel
smerter, Hovedpine, Purpura, ofte Ik
terus. 

Rodneuralgi (gr. neuron Sene, Nerve 
+ gr. algos Smerte): N. svarende til 
Rygmarvsnervernes dbredningsom
raade. Sml. Radiculitis. 

Roederer's (R., Johann Georg, 1727 
-1763) Evolutio spontanea, se E. sp. 
R.'s Obliquitet: den meget stærke 
Fleksion af Fosterhovedet, der ofte iagt
tages ved Fødsel i Issestilling ved over
alt forsnævret Bækken. 

Rohrer's Indeks: 

Legemsvægten 
Legemshøj den a· 

Rokitansky's (v. R., Karl, 1804-
1878, Wien) Divertikel (Traktionsdiver
tikel): Udbugtning af Spiserørets Væg, 
opstaaet som Følge af Træk udefra, der 
skyldes begrænsede, aflobne Betændel
sesprocesser i den nærmeste Omegn af 
Øsofagus (mediastinale Lymfekirtler). 
Sidder som Regel paa forreste eL late
rale Øsofagusvæg i Omegnen af Tra-

cheas Bifurkatur. R.'s Regel: Lunge
tuberkulose forekommer ikke sammen 
med Mitra1steno e. 

Romanoskopi (S Romanum + gr. 
slcopeein undersøge), se Recto-Romano
skopi. 

Romanowsky-Farvning (R., Dimi
tri Leonidovitz, 1861-1921, Rusland): 
Eosin- Ietylenblaatfarvning. Se Giemsa
Farvning. 

Romberg's (R., 1or., 1795-1873, 
Neur., Berlin) Symptom: Vaklen, Svin
gen af Legemet og event. Fald ved For
søg paa at staa med lukkede Øjne og 
samlede Ben. Sympt. ved Tabes, Cere
bellarlidelser, Polyneuritis m. m. 

Romersk Bad ( = Varmluftsbad): 
Ophold i Rum med varm, tor Luft; 
Temperaturen kan være 50-75° C. An
vendes ved Gigtlidelser, Betændelser, 
Sinuiter, som Led i Afmagringskur. 

Ronchi (Sing. Ronchus) (gr. rhon
chos Snorken): snurrende, snorkende, 
pibende eller fløjtende Lyd, som kan 
høres ved Auscultation af Lungerne; 
den skyldes sejg Slim eller svullen Slim
hinde, som sættes i Svingning i de store 
Eronehler af Luftpassagen under Re
spirationen. 

Rosacea (lat. rosaceus, Adj. til rosa 
Ro e): Lidelse i Ansigtshuden, karak
teriseret ved kronisk Hyperæmi og Kar
udvidninger i forskellig Grad; findes of
test sammen med Akne. -Keratitis (Ke
ratitis s. d.): ved Rosacea i Ansigtet kan 
optræde Ulcera eller Infiltrater i Kor
nea, eller progredierende Keratiter, der 
ligner Ulcus cornea rodeus. -Konjunk
tivitis (Conjunctivitis, s. d.): Ved Rosa
cea i Ansigtet kan der optræde en uka
rakteristisk Konjunktivitis, eller Erup
tion af smaa, gule Knuder paa den frie 
Del af Conjunctiva bulbi. 

Rose's (R., Edmund, 1836-1914, 
Berlin) Hovedtetanus: efter Hoved
læsioner opstaaende - til Kraniener
verne fortrinsvis lokaliseret - Tetanus, 
ofte med fremtrædende Svælgkramper 
samt Facialislammelse. R.'s Struma
hjerte: Hypertrofi og Dilatation af 
højre Hjerte ved Trachealstenose paa 
Grund af Forandring i Venecirkulatio
nen ved besværet Aandedræt. 

Rose's (R., Heinrich, 1795-1864, 
Kemiker, Berlin) Blodprøve: indtørret 
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Blod af krabes og koges med fortyndet 
Kalilud. Det opløste Hæmatin giver i 
tynde Lag af Vædsken en galdegrøn, i 
ty~kere Lag en rød Farve. 

Rosen, se Erysipelas. R. hos Hest 
en læg Betegnelse for Lymfangitis, akut 
eller kronisk; ses ofte hos Hest, særligt 
i Bagbenene, kan re ultere i Elefantia
si . Er ikke identisk med Menneskets 
Rosen, Erysipelas. 

Rosenbach's (R., Ottomar, 1851-
1907, Berlin) Galdefarvestofreaktion: 
filtrerer man galdefarvestofholdig Urin 
og drypper (rygende) Salpetersyre paa 
Filtret, opstaar uden om Salpetersyre
draaben farvede Ringe, hvoraf en sma
ragdgrøn er karakteristisk for Galde
farvestof. R.' s Lov: ved centrale eller 
perifere Nerveaffektioner lammes Eks
tensorerne før Flek orerne; for Recur
rens gælder, at de Muskler, der udvider 
Glottis, lammes før de, der forsnævrer. 
R.'s Sygdom: Reberdens Knuder. R.'s 
Symptom: 1) neurastheniske Personers 

tilbøjelighed til hurtigt at lukke Øj
nene paa Kommando under Udførelsen 
af Romberg's Forsøg. 2) Vibrering af 
Palpebræ, naar Øjnene lukkes (ved 
Morb. Basedowii). 3) Tab af Bugre
fleksen ved akut Betændelse i Bughulen. 

Rosenbach (R., Ottomar, 1851-
1907, Berlin) -Semon's (S., Felix, 
1849-, London) Lov: ved organiske 
Lidelser af Nervus recurrens rammes 

trubemuskulaturens Abduktorer ude
lukkende eller før Abduktorerne. 

Rosenkrans: Fortykkelser, der hos 
rakitiske Børn findes paa Overgangen 
mellem Ribben og Ribbensbrusk. 

Rosenilial's Prøve (Bromsulfali.~in
prøve): Leverfunktionsprove; der inji
ceres intravenøst 2 mg BromsulfaH~in 
per kg Legemsvægt; 1 Time efter tages 
en Prove af Blodserum, og Indholdet 
af BromsulfaHHn bestemmes kolorime
trisk. Normalt findes da intet eller kun 
Spor af Stoffet; ved Leverlidelser findes 
5- 100%. 

Roseola (di m. af lat. rosa Rose): 
pletformede Erytemer. R. balsamica: 
R. efter Indgivelse af Balsamica. R. ma
culata = Roseola. R. papulosa: Rose
olaeksantem med begyndende Papel
dannelse i Pletterne. R. sypbilitica: 
meget almindeligt Symptom ved Syfilis 

Klini k Ordbog. 

i den første Tid efter Infektionen. R. 
typhosa: Roseolaeksantemet ved Ty
fus. R. vaccinica: Forstadiet til Vak
cinepustlerne. R. variolosa: Begyndel
seseksantemet ved V ariola. 

Roseole (fr.) = Roseola. R. ortiee: 
Rosealapletter med stærk Ekssudation, 
saa Affektionen faar Karakter af Vabler. 
R. tardive: Syphilider af Roseaiakarak
ter paa et langt senere Stadium af Syg
dommen end man ellers i Almindelighed 
træffer Roseola. 

Roser (R., Wilhelm, 1817- 1888) 
-Braun's Symptom: manglende Pul
sation af Dura i Trepanationsaabning 
taler for en underliggende Tumor. 

Roser (R., Wilhelm, 1817- 1888) 
-Nelaton's (N., Auguste, 1807- 1873) 
Linie: Linie fra Tuber ischii til Spin a 
ilii ant. sup. Tangerer under normale 
Forhold øverste Rand af Trochanter 
major. 

>>Roskilde- Syge<<: N ausea epide
mica. 

Ross' Cyclus, se Cyclus R. 
Rossel,s (R., Otto, 1875- 1911, 

Schweiz) Blodprøve: til det eddikesure 
Æterekstrakt af Fæces eller Maveind
hold sættes 20- 30 Draaber gammel 
Terpentinolie, derefter 10- 15 Draaber 
Alainopløsning (1 Knivspids Aloin i 
3-4 cm3 Spirit. dilut.). Ved Til tede
værelse af Blod faas en lyserød, efter
haanden kirsebærrød Farve. Syn. AJoin
prøve; cfr. Benzidinprøve. 

Rossignol (fr.): Benævnelse for en 
ulcerativ, professionel Proces paa Hæn
derne hos Farveriarbejdere. 

Rossolimo's (R., G. J., 1860- 1928, 
Neur., Moskva) Refleks: ved et let Slag 
paa Tæernes nderside fremkommer 
Plantarfleksion resp. Spredning af 
Tæerne. Tegn paa Pyramidebanelæsion. 

Ro sy drop = (eng.) Akne rosacea. 
Rotationskrampe (lat. rotatio Om

drejning); Tic rotatoire: uvilkaarlige 
(vanemæssigt opstaaede) Drejebevægel
ser af Hovedet. 

Rotatorisk Reaktion (egent!. post
rotatorisk R.) (lat. rotatio Omdrejning): 
efter Rotation af Individet fremkom
mende Nystagmus ( . d.), Forbjpegning 
i Ekstremiteterne, Faldtendens af Lege
met samt Svimmelhed. 
Ro~cb's (R., Thomas Morgan, 1848-, 

28 
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Boston) Symptom: Dæmpning i 5. 
højre Intercostalrum ved Ansamling i 
Perikardiet. 

Roth (R., Vladimir Karlovitch, 1848 
-1916, Rusland) -Bernhardt's (B., 
Martin, 1844-1915, Berlin) Sygdom: 
Meralgia paræsthetica. 

Roth's Pletter: runde, hvide P. i 
Retina ved septisk-toksisk Retinitis. 

Rottebidsyg dom, Rottebidfeber: In
fektion med Spirochaeta morsus muris, 
overført ved Rottebid (sjældnere ved 
Kattebid). Symptomer: Violet Eksan
tem, intermitterende Feber, Nervesym
ptomer. 

Rotz (ty.): nive, 1alleus. 
Rouge' s Operation: Aabning af 

Næsehulen gennem Sulcus alveolo-buc
calis. 

rough (eng.), se ru. 
Rougnon (R., Nicolas Fran<;ois, 1727 

-1799) -Heberden's (H., William, 
1710-1801) Sygdom: Angina pec
toris. 

Rous' (R., Peyton, 1879- , U. S. A.) 
Sarkom: et Sarkom hos Hons, som kan 
overføres ved et filtrerbart Virus. 

Roussy (R., G., nul., Neur. og Pat.) 
-Levy's (L., Gabrielle, 1886.:_1934, 
Neur., Paris) Sygdom: arvelig rerve
sygdom, der staar Friedreich's Sygdom 
nær. Syn.: Dystasie areflexique hert~

ditaire. 
Roux-Flaske (R., Emile, 1853-

1933, Frankrig), Kolle-Flaske (K., Wil
helm, 1868- 1935, Tyskland): flade Fla
sker, hvori der hældes Agar W Brug ved 
Dyrkning af Bakterier i større 1ængde, 
særlig til Vakcinefremstilling. 

Rovsing's (R., Thorkild, 1862- 1927, 
Danmark) Behandling af Brandsaar: 
Huden omkring Saarene renses med 
Sæbe og Vand, Æther og Alkohol (even
tuelt i Narkose), selve Brandsaarene af
skylles med fysiologisk Kogsaltopløs
ning, Bullæ opklippes, og de enkelte Saar 
dækkes nu med sterilt Guttaperkapapir, 
der er forsynet med talrige, spaltefor
mede Aabninger, der tillader den serøse 
Ekssudation at sive ud i de udenpaa 
Guttaperkapapiret anbragte Forbin
dingsstoffer: inderst Lapis gaze, derpaa 
steril Gaze og yderst hydrofobt Vat. 
R.'s Metode til Radikaloperation for 
Cruralhernie : Lukning af Canalis fe-

moralis ved at sy Lig. Pouparti til Pec
ten pubi med fortløbende Aluminium
broncesutur. R.'s Metode til Total
eksstirpation afVesica: Eksstirpation 
af Blæren som en cystisk Svulst, og Im
plantation af Uretererne i Lænderegio
nen. R.'s Operation ved Ectopia ve
sicæ: Blæren skilles fra Uretbra og for
enes om et Pezzer's Katheter. R.'s 
Symptom ved Appendicitis: indirekte 
Omhed paa 1c Burney's Punkt, frem
kaldt ved et opadrettet Tryk paa ne
derste Del af Colon descendens. (Rov
sing: se iovrigt under Cystitis, Cysto
stomia, Gastroenterostomi ved Time
glasventrikel, Gastropexia, Gastroskop, 
Gastrostomia, Hepatopexia, Jejunosto
mia, Nefropexia). 

ru (ro ug h [eng.], R) kaldes Bakte
rier, h is O-Antigen er forandret paa en 
saadan Maade, at den normale Speci
ficitet er helt eller delvis ophævet; i 
Stedet herfor fremkommer nye, mindre 
karakteristiske antigene Egenskaber. 
Kolonierne faar oftest en ujævn Over
flade og uregelmæssig Rand; i Bouillon 
vokser udpræget ru Bakterier som 
Klumper, der hurtigt synker til Bunds; 
Opslemninger er tilbøjelige til Spontan
agglutination og Termoagglutination. 
Sml. glat. 

Rubeolæ (lat. rubeus rod): Røde 
Hunde, Rødlinger, tysk: Roteln: akut, 
smitsom Infektionssygdom. Skyldes et 
filtrerbart Virus. Symptomer: lette Ca
tarrhalia, let Feber, smaaplettet Eksan
tem, Svulst og Ømhed af Hals- og 
Nakkekirtler. Varighed: 3-4 Dage. 
God Prognose. R. scarlatinosae, se 
Duke's Sygdom. 

Rubiginøst Ekspektorat (lat. rubt
ginosus rusten): rustfarvet E. paa Grund 
af intim Blodtilblanding, specielt ved 
krupos Pneumoni. 

Rubner's (R., Max, 1854- 1932, Ber
lin) Sukkerprøve til kvalitativ Bestem
melse af Mælkesukker, f. Eks. i Urin: 
til 10 cm3 Urin sættes 2,3 g Blyacetat; 

ædsken rystes og filtreres, Filtratet 
koges, og der tilsættes 1- 2 cm3 Am
moniumbydroxyd, hvorefter der op
varmes igen. Hvis der er lælkesukker 
til Stede, bliver Vædsken rod, og der 
kommer et teglstensrødt Bundfald. 
Bundfaldet er Kriteriet (Glukose giver 



Rubor- Rygmarvstyfus 435 

gult Bundfald). Prøven er ikke særlig 
følsom; til kvantitativ Bestemmelse 
bruges Titrering med Feling's Vædske; 
1q cm3 heraf reducerer 0,007 g Mælke
sukker. 

Rubor (lat.): Rødme, spec. om Be
tændelsesrødme. R. pudoris = Ery
thema pudoris. 

Ructus (lat. ructus, ructatio) (Ructi
tatio): Opstød, Ræb en. 

Ruhr (ty.): Dysenteri. 
Ruminatio (lat.): Drøvtygning, fin

des i enkelte Tilfælde som nervøst eller 
hysterisk Fænomen, hvor de paagæl
dende Individer voluntært kan frem
kalde Brækningsrefleksen. Syn.: Mery
cismus. 

Rummo's (R., Gaetano, t 1917, Ita
lien) Sygdom: lavtliggende og abnormt 
bevægeligt Hjerte ( = Cardioptose ). 

Rurnor (lat.): Lyd. R. confrictatio
nis: Gnidningslyd. R. poculi fes si: 
Bruit de pot f el e. R. venosus: blæsende 
Lyd, som kan høres ved Auskultation 
over en Vene, særlig Halsvener, ved 
visse Lidelser ( = >>Nonnesusen<<) . 

Rumpel (R., Theodor, 1862-1923, 
Hamburg) -Leede's (L., C., nulev., 
Tyskland) Tegn ved Scarlatina: ved 
Kompression af Overarmen fremkom
mer der Petechier i Albubøjningen. Kan 
ogsaa ses ved Lupus, Ekzem, Syfilis. 

Rumpf's (R., Heinrich Theodor Ma
ria, 1851-1934, Bonn) Symptom: ved 
Irritation af smertende Steder hos Neu
rastenikere skal der kunne komme for
øget Hjerteaktion, Forandring af systo
lisk Blodtryk, eventuelt Cyanose og 
Sved. 

Rundorme, se Nematoder. 
Rundskalle, se Brakvcefal. 
Runeberg's (R., Joh.-Wilhelm, 1843 

- 1918, Helsingfors) Formel: anvendes 
til Bestemmelse af Æggehvideindhold i 
serøse Vædsker. Det er en modificeret 
Reuss' Formel (E = i (S - 1000) 
- 2,8; S= Vædskens Vægtfylde). I Ste
det for 2,8 trækker Runeberg 2, 73 fra, 
naar det drejer sig om Transsudater, 
2,88 ved Ekssudater. 

Rupes (Kaposi) = Rupia (gr. rhypos 
Snavs; el. lat. rupes Klippe): »Smuds
plet<<, bruges væsentlig i følgende For
bindelser: R. escharotica = Derma
titis gangrænosum infantum. R. syphi-

litica: sorte eller brunsorte, østersskal
lignende, haarde Skorper over Ulcera
tioner, fremgaaede af pustuløse Syfi
lider. 

Ruptura (lat. rumpere [ruptum] bry
de, sønderrive): Bristning, Overrivning, 
Sprængning. R. lacunaris vaginæ = 
Kolpoporrhexis (s. d.). R. perinæi = 
B. af Mellemkødet. R. perinæi centra
lis = Centralruptur, s. d. R. perinæi 
completa: Bristning af Mellemkød og 
Sphincter ani (eventuelt ogsaa Rectal
væggen) . R. perinæi incompleta: 
Bristning af Mellemkød uden Læsion af 
Anus og Rectum. R. sinus circularis: 
B. af den saakaldte >>Randvene <• i Pla
centa, kan give Anledning til Blødning 
under Fødslen. R. symphysis: B. af 
Symfysen under Fødslen ved mekanisk 
Misforhold. R. tentorii cerebelli: B. 
af Sinus tentorii cerebelli, ikke sjælden 
Læsion hos nyfødte. R. uteri: Liv
moderb. R. uteri completa: fuldstæn
dig B. af Livmoderens Væg, saa at der 
er aaben Forbindelse mellem Cavum 
uteri og Cavum peritonæi. Ved R. ut. 
incompleta sidder B. kun i Slimhinde 
og Muskulatur, medens Serosa holder. 
R. ut. externa (sjælden): Serosa og 
Muskulaturen er bristet, men Mucosa 
holder. R. ut. spontanea: Livmoder b., 
der opstaar uden ydre Vold og uden 
stærkere, forudgaaende Fødselsarbejde, 
som oftest paa Grund af tidligere Læ
sioner af Uterinvæggen (Kejsersnitsar 
f. Eks.). R. ut. violenta: Livmoderb., 
der er frembragt ved ydre Vold, f. Eks. 
Forløsningsforsøg. 

Russisk Bad: Form for Dampbad; 
Pt. opholder sig i Rum, som indeholder 
Damp; Temperatur 42-45° C.; Badets 
Varighed 5-25 Min. 

Russo's (R., Mario, f. 1866, Catania) 
Urinprøve: anbefalet som Erstatning 
for Diazoreaktionen. Til 4--5 cm3 Urin 
sættes 4 Draaber 1 Ofoo vandig Methylen
blaatopløsning. Efter Omrystning faas 
en grønlig Farve, hvis Reaktionen er 
positiv. 

Rygmarvs-betændelse = Myelitis. 
-tæring = Tabes dorsalis. -tyfus hos 
Hest, akut Sygdom. Symptomer: Lam
melse af Lemmerne, Uro, som Regel 
Død i Løbet af 24 Timer. Aarsag ukendt, 
muligvis samme Smitstof som fremkal-

28* 
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der Svælglamhed hos Kvæg, se Bulbær
paralyse. 

Rystelamhed = Paralysis agitans. 
Rysten = Tremor. 
Rødblindhed og Rødgrønblindhed, 

e Farveblindhed. 
Røde Hunde, se Rubeolæ. 
Rødsot, se Dysenteri. 
Rødsyge: akut eller kronisk forlø

bende Sygdom hos Svin. Aars ag: B aet. 
rhusiopathiae suis. Behandle med Se
rum. Lidelsen kan ytre sig som akut 
Rødsyge, kronisk Rodsyge, Knudero
sen, Hudbrand. Følgelidelse er Rød y
geendokarditis (verrucosa). Mortaliteten 
er ved akut Rødsyge bøj, ved de andre 
Former kun ringe. 

Rødsyn = Erythropsia. 
Rødt Blodlegeme: Erytbrocyt. 
Romer's (R., Paul Heinrich, 1876-

1916, Tyskland) lokale Difteritoksin
reaktion: Metode til Maaling af meget 
smaa Mængder Toksin og Antitoksin 
ved intrakutan Injektion af Toksin eller 
Toksin-Antitoksinblandinger i Marsvine
hu d. En tilsvarende Reaktion kan ud
føres paa Kaniner med en Teknik, om 
ærlig er sat i System af Jensen (J., 

Claus, 1900- , Danmark). 
Rønne's (R., Henning, 1878- , Dan

mark) nasale Spring: Synsfeltdefekt, 
karakteriseret ved, at der nasalt er en 
betydelig Forskel mellem Y dergrænsen 
ovenfor og nedenfor Horizontalmeridia
nen. Findes hyppigst ved Glancorna 
simplex. 

Røntgen-carcinom (gr. karkinoma 
Kræftsvulst): (Hud-) Carcinom op
staaet som Folge af Rontgenstraalers 
Indvirkning. -dermatitis (gr. derma 
Hud): Hudbetændelse opstaaet som 
Følge af Bestraaling med Rontgen traa
ler. -dosimeter: se abauraud, Ftir
stenau. -dosis (gr. dosis Portion, Do
sis (e gl. Gave]): samlede Mængde Ront
gen traaleenergi, der under en Bestraa
ling rammer det behandlede Parti. I Al
mindelighed be temmes Do is ved Maa
ling paa Huden, da der ved dybere lig
gende Lidelser naturligvis kun sjældent 
er Mulighed for 1aalinger her. -gen
nemlysning, se Radioskopi. -Hud
Erytemdosis (H. E. D.): et vist 
Maal for en Røntgenbestraaling; 1 
H. E. D. er den Røntgenbestraaling, 

som efter 3 gers Forløb giver let 
Rødme af et Hudparti. -kymografi 
(gr. kyma Bolge + gr. gra[ein skrive, 
tegne): Metode ved Hjælp af hvilken 
man ved Anvendelse af Røntgenfoto
grafering kan undersøge et Organs Be
vægelser (Eks. Hjertet og Ventriklens). 
Fremgangsmaaderne kan være forskel
lige; Eks.: Mellem Patienten og Rønt
genpladen bevæge under Optagelsen en 
be temt bygget Blænde af Bly; den er 
forsynet med talrige Slidser af ca. 1/ 2 
mm's Bredde og beliggende med ca. 12 
- 24 mm's Mellemrum. Organets Kon
turer viser sig paa Røntgenbilledet som 
en bølgeformet el. takket Linie. For
skellen mellem Takkerne Apex og Ba
sis kaldes Amplituden og er et Maal for 
Bevægelsens Størrelse. Man skal ved 
denne Metode kunne faa et Billede af 
f. Eks. Bevægelse maaden i Hjertets 
forskellige Afsnit og have et Middel til 
Bedømmelse af patologiske Forhold. 
-saar: Huden har overfor Rontgen
straalers Paavirkning en Taleransgræn
se; overskrides den kommer Rødme, 
Afskalning, Blære- og Saardannel e og 
Nekrose (Hendøen af Væv). Saaret _har 
Vanskelighed ved at læges. -shock: 
stærk Reaktion efter Behandling med 
Røntgenstraaler. -straaler (opdaget 
1895 af \V. C. R. i Wiirzburg) = elek
tromagneti ke Bølger med en Bøl
gelængde fra 10- 5 til 10- 8 m. m. Har 
man en næsten lufttom rørformet Glas
beholder, hvori der i hver Ende er ind
smeltet en Platinelektrode, og sender 
en højspændt elektrisk Strøm gennem 
Røret, vil der fra Katoden udslynges 
Elektroner med stor Energi; rammer de 
paa deres Vej mod Anoden f. Eks. en 
skraatstillet Wolframplade, Antikato
den, vil der dannes Røntgenstraaler, 
som kastes udfra Wolframpladen. Straa
lerne har bl. a. den Egenskab, at de til 
en vis Grad kan gennemtrænge uigen
nemsigtige Legemer og kan paavirke en 
fotografisk Plade. De kan under visse 
Betingelser anvendes til Undersøgelse 
af Organer og Knogler i det menneske
lige Legeme. -straalefiltrering: Rønt
genstraaler kan have forskellig Kvalitet, 
langbølgede Straaler er bløde, kortbøl
gede er baarde; de haarde har større 
Gennemtrængningsevne og Dybdevirk-
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ning. Et alm. Røntgenrør udsender 
baade bløde og haarde Straaler. Ønsker 
man tor Dybdevirkning, maa man fil
trere de bløde Straaler fra, fordi de har 
en stærk hudirriterende Virkning og hin
drer en større Anvendelse af de korte 
~raaler; Filtreringen kan ske ved Alu

minium, Eks. 1- 10 mm, Zinkplader 
1/ 2- 1 mm. el. Kobberplade 1/ 2- 1 mm. 
-straalemængde: ))n, af .den inter
nationale Standardisering kommission 
defineret som den Røntgenmængde, 

S (Forkortelse af smooth), se glat. 
Saar, Ulcus, Vulnus. -bage: Instru

ment til at holde Saarrande adskilte 
under en Operation (stumpe og skarpe, 
selvholdende og andre Modeller). 

Saatboff's (S., Liibhard, 1877- 1929, 
tysk Læge) Metode til Paavisning af 
Fedt i Fæces: lidt Fæces udrøres med 
en Sudanopløsning og opvarmes svagt; 
den grodede Masse undersøge mikro
skopisk; tilstedeværende Fedtdraaber 
el. Kugler vil vise sig røde el. gulligrøde. 

Sabauraud's Maalemetode for 
Røntgenbestraaling: Princippet er, 
at den biologiske og kemiske Virkning 
af Røntgenstraaler er omtrent ensar
tede. Ved Hjælp af Straalernes kemiske 

irkning kan man faa et Maal for deres 
biologiske. S. lagde et Stykke Papir, 
præpareret med Platinsaltet Barium
platincyanur, der er grønt, ned i traale
feltet fra et Røntgenrør; under Bestraa
ling forandres Farvenuancen over gult 
til brunligt. Har man bestraalet en Tid, 
kan man sammenligne Papirets Farve
nuance med en Standardfarve kala og 
ved Hjælp af den faa et vist Maal for 
Bestraalingen. 

Sabelben: fortil kanveks Deformitet 
af Skinneben, ofte som Følge af perio
stale og ostale Forandringer ved med
født Syfilis. 

Sabouraud's (~., Raymond Jacques 
Adr., 1864- , Frankrig) Substrat: et 
Agarsubstrat til Dyrkning af patogene 

s 

der ved Be traaling af 1 cm3 Luft, 
760 mm Tryk og oo Celsius frembrin
ger saa stærk Ionisation, at Mætnings
strømmen er lig 1 elektrostatisk Enhed. 

Røntgeno-gram (gr. gramma Skrift
tegn): Røntgenbillede. -grapbia (gr. 
grafein tegne, skrive) = Røntenfotogra
fering. -skopia (gr. skopeein undersøge): 

ndersøgelse ed Gennemlysning med 
Røntgenstraaler og fluorescerende 
Skærm. 

Roteln (ty.): Rubeolae. 

Hud vampe. Indeholder bestemte Pep
ton- og ialtosefabrikater. 

Saccaderet Respiration (fr. saccader 
rykke i Tømmen): R. med en Inspira
tion, der kommer i flere Sæt, stødvis 
med smaa Afbrydelser. 

Saccharepbidrosis (gr. sakcharon 
Sukker + gr. efidrosis let Sved): Til
stedeværelse af Sukker i den udskilte 
S ed. 

Saccharimeter (gr. sakcharon Suk
ker + gr. metron Maal): Apparat til 
kvantitativ Bestemmelse af Sukker i 
en Vædske, sp. rin. Cfr. Lohnstein's 
S., Polarimeter etc. 

Saccharomyces (gr. sakcharon Suk
ker + gr. mykes Svamp): Gærsvamp. 
S. farcimikosus, se Cryptococcus. 

Saccharomykosis (gr. sakcharon 
Sukker + gr. mykes Svamp): Sygdom, 
fremkaldt af Gærsvampe. 

Saccharorrbea (gr. sakcharon Suk
ker + gr. rhoe Flod) = Glycosuria. 

Sacbs (S ., Hans, 1877- , Heidelberg) 
-Georgi's (G., Walter, 1889- 1920, 
Frankfurt a. M.) Reaktion: en Fæld
ningsreaktion for Syfilis. 

Sachs' Lampe: L., som kun lader 
Lys træde ud af en Spids. Denne an
bringes paa Øjet, saaledes at den gen
nemlyser Sklera. Man ser da Pupillen 
lyse rødt, med mindre en Tumor eller 
lign. hindrer Lyset i at komme ind i 
Øjet. 

Sacral (lat. sacrum [os] [ sacer hellig]): 
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hørende til Os sacrum (Korsbenet). 
-anæsthesi (gr. anaisthesia Følesløs
hed): epidural Ledningsanæsthesi af 
Sacralnerver. -gia (gr. algos Smerte): 
Smerter i Sakralregionen. 

Sacro-coxalgia (lat. sacrum (os] 
[sacer hellig] + lat. coxa Hofte + gr. 
algos Smerte): Smerte i Articulatio 
sacro-iliaca. -coxitis (lat. coxa Hofte): 
Betændelse i Art. sacro-iliaca. -dynia 
(gr. odyne Smerte): Ømhed af Os sacrum 
ved Hysteri og andre nervøse Lidelser. 

Saddelnæse: Misdannelse af den 
ydre Næse bestaaende af en Indsynk
ning af Næseryggens øverste Del, frem
kaldt ved en Destruktion i dennes 
benede Grundlag. 

Sadismus (Marquis de Sade, 1740-
1814): Form for Perversitet, hvor den 
seksuelle Tilfredsstille! e opnaas gen
nem l\1ishandling af den anden Part, 
event. endog ved •Lystmord•. Sml. 
Masochisme, Algolagnia. 

Sadler's Lov, se Hofacker. 
Saemisch's (S., Edwin Theodor, 1833 

- 1909, Tyskland) Saar = Lncus ser
pens corneae. 

Saenger's (S., Max, 1853-1903, 
Gyn., Prag) Stave: Sølvstave til Uterin
ætsning. 

Sanger-Brown's Ataksi: progres
siv, degenerativ Lidelse i Centralnerve
systemet, der staar Friedreich's Ataksi 
nær. 

Sahli's (S., Hermann, f. 1856, 
Schweiz) Hæmoglobinometer: Appa
ratur til Bestemmelse af Blodets Hæ
moglobinindhold ad kalorimetrisk Vej. 
I et 'laalerør kommes n/10 Saltsyre til 
et Mærke 10, og ved Afpipettering 20 
mm3 Blod, der omrystes, og efter 1 Mi
nuts Forløb begyndes Fortynding af 
Blandingen og dens Farve sammenlignes 
i et Kolorimetristativ med en Standard
farvevædske; denne kan forandres af 
Lyset og maa fra Tid til anden justeres. 
Tallet 100% svarer til 17,3 g Hæmo
globin pr. 100 cm3 Blod; 80% = Nor
malværdi. 

Sakralisation (lat. os sacrum det 
hellige Ben) af 5. Lumbalhvirvel: ana
tomisk Abnormitet, hvor denne Hvir
vels Tværtappe er forbundet med Os 
sacrum. 

Saksebid, se Tandfejl hos Hest. 

Saktosalpinx (gr. saklos stoppet fuld 
+ gr. salpinx Trompet): Salpinx ud
spilet af serøs ædske, Pus eller Blod; 
jfr. Hydro-Py o-Hæmatosalpinx. 

Salaam-Krampe (arab. saliim Fredi 
[Hilsen]), se Nikkekrampe; Spasmus 
nutans. 

Salacitas (lat.): abnorm kønslig Op
stemthed. 

Salinsk (lat. salinus hørende til Salt): 
saltagtig. 

Saliva (lat.): Spyt. 
Salivatio (lat.): Spytflaad. Syn.: 

Ptyalismus. 
Salivomania (lat. saliva Spyt + gr. 

mania, Raseri, Vanvid): sygelig Vane 
at skulle spytte ustand eligt. 

Salolprøve for Ventrikelmotilitet: 
da alol i alkalisk Opløsning, f. Eks. i 
Tarmsekretet, spaltes i Salicylsyre og 
Phenol, vil en Salicyludskillelse i Urinen 
længere Tid (ca. 27 T.) efter Indtagelse 
af alol tyde paa en motorisk Insuffi
ciens af Ventriklen. 

Salomon's (S., Hugo, nulev., Wien) 
Prøve: skyller man Ventriklen med 
fysiologisk Kogsalt, efter i 1 Dag at 
have givet Patienten flydende, ægge
hvidefri Kost, vil Skyllevandet, hvis 
der findes en ulcereret Ventrikelcancer, 
med Esbach's Reagens give et tydelig 
fnugget Bundfald. 

Salmonella (Salmon, amrk. Bakte
riolog): en Gruppe af Gram-negative 
Stave, som fortrinsvis træffes i Tarm
kanalen hos Mennesker og Dyr; de 
fremkalder dels Gastroenteritis, dels 
tyføse eller septiske Sygdomsbilleder. 
De enkelte S.typer defineres hovedsage
lig ved deres antigene Struktur (0- og 
H-Antigen); i nogle Tilfælde tages der 
ved Typernes Definition og aa Hensyn 
til Forgæringsreaktioner og Nærings
krav. Efter Kauffmann (K., Fritz, 1899 
-, Berlin, fra 1933 København) -Whi
te's (W., P. Bruce, nulev., England) 
System regnes der f. T. med ca. 60 
navngivne Typer; de fleste af disse kan 
ved Forgæringsreaktioner o. lign. deles 
i flere kulturelle Typer. De vigtigste 
S. typer er: S. paratyphi A, Brion
Kayser's Bacil (B., Albert, 1874-, 
Strasbourg; K., Heinrich, 1876-, 
Weimar); S. paracyphi B, Schott
miiller's Bacil (S., Hugo, 1867-1936, 
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H~mburg); S. typhi murium ( = Bac. 
Breslau-Aertrycke); S. abortus equi; 
S. a bortus ovis; S. paratyphi C; S. 
cholerae suis ( = Bac. snipestifer Ame
ri~a og Bac. snipestifer Kunzendorf). S. 
typhi suis ( = Bac. snipestifer Glas
se~ (G., Karl, 1881-, Hannover) -Vol
dagsen); S. thompson- berlin; S. new
port; S. bovis morbificans; S. ty
phi, Tyfusbacillen (Eberth, Karl Jo
seph, 1835-1926, Tyskland). S. enteri
tidis, Gartner's Bacil (G., August, 1848 
-1935, Tyskland), S. gallinarum, S. 
pullorum. Se iøvrigt Paratyfus hos 
Dyr og Mennesker samt Hønsetyfus. 

Salomonsen's (S., Carl Julius, 184 7 
-1924, Danmark) Metode til Under
søgelse af Bakterie-Kulturer: lidt af 
Kulturen udrøres paa et Objektglas i 
en Draabe fortyndet Karbolfuchsin, der
over Dækglas. 

Salpingektomia (gr. salpinx [sal
ping-] Trompet + gr. ekiome Udskæ
ring:) operativ Fjernelse af Salpinx eller 
et Stykke af denne. 

Salpingitis (gr. salpinx Trompet): 
Betændelse i Salpinx (Æggelederen); 
S. opstaar ofte sammen med en Be
tændelse i Æggestokken som en Sal
pingooophoritis (s. d.). Man skelner 
mellem akute og kroniske S.former, ka
tarrhalske og purulente (ofte paa go
norrhoisk Basis); endvidere kroniske 
parenkymatøse Former (Pachysalpin
gitis), samt Hydro-, Hæmato-, Pyo- og 
Saktosalpinx (s. d.). S. anvendes til Ti
der ogsaa som Betegnelse for Betændelse 
i det Eustachiske Rør (Tuba auditiva). 

Salpingo-oophorectomia (gr. sal
pinx [salping-] Trompet + gr. oon Æg 
+ gr. foros bærende. + gr. ektome Ud
skæring): operativ Fjernelse af Salpinx 
og Ovarium. -ooforitis: Betændelse i 
Salpinx og Ovarium. -pexia (gr. pex is 
Tilhæftning): Fiksering af S. til Ovariet 
eller Lig. infundibulopelvic. -plastik: 
(gr. plastike Kunsten at forme): plastisk 
Operation paa S. (til Udvidning af for
snævrede Partier). -stomia (gr. stoma 
Aabning): Operation til Gendannelse af 
det tillukkede Ostium abdominale. -to
mia (gr. tome Snit): OP,erativ Aabning 
af Tuba, som Regel Syn. for Salping
ektomi. 

Saltatorisk Reflekskrampe (lat. 

saltatorius dansende): klonisk Krampe 
i Benene under Forsøg paa at staa, 
hvorved udløses hoppende Bevægelser. 
Sml. Tic. 

Saltfeber: F. efter Injektion eller 
indvendig Anvendelse af Kogsaltopløs
ninger, særl. hos svækkede Spædbørn. 

I>Saltflod<<: gammel Benævnelse for 
vædskeude Ekzem. 

Saltsyre i Maveindhold, se bl. a. 
Boas' Prøve, Resordnprøve; Christian
sen's Aciditetsbestemmelse; Gtinzburg's 
Prøve, Tøpfer's Metode. 

Saltsyremangel i Mavesaften: Achy
lia gastrica, Achlorhydria, Anachlor
hydria. 

Salveansigt, se Facies oleosa. 
Salver (ty. Salbe), se Ungventa. 
Sammentrækningsfure, s. Kon-

traktionsfure. 
Sanatio (lat.): Helbredelse. 
Sandbad: B. i fint Sand ophedet, 

ved Solvarme eller ad kunstig Vej. 
Sanders' (S., James, 1777-1843) 

Symptom: bølgeformet Bevægelse af 
Thoraxvæggen og Epigastriet ved Sym
physis pericardii. 

Sandflue, se Phlebotomus. 
Sand-fly fever (eng.) = Pappataci

feber. 
Sandow's Metode til Paavisning 

af Jod i Urin: 25 cm3 Urin, 2 cm3 10% 
Svovlsyre og 1 cm3 0,2% Natriumnitrit
opløsning udrystes med Kloroform, i 
hvilken Joden optages. 

Sandsvulst: Psammom. 
Sangerknude = Nodulus vocalis: 

begrænset, godartet Nydannelse, be
staaende af epitelklædt Bindevæv, sid
dende paa Stemmelæbens frie Rand. 
Fremkommer som Regel ved Over
anstrengelse af Stemmen. 

Sanguinolent (lat. sanguinolentus): 
blodtilblandet. 

Sanitas (lat.): Sundhed. 
Sankt Veits Dans = Chorea. 
Sanson's (S., Louis Joseph, 1790-

1842), parisisk Læge) Symptom: For
dobling af 2. Hjertetone ved Basis af 
Hjertet ved Mitralstenose. 

Saponificatio (lat. sapo [sapon-] 
Sæbe + lat. facere gøre) = Adipocire
dannelse, se Ligvoks. 

Sapphismus (Sappho, græsk Digter
inde fra Lesbos, ca. 600 f. Kr.): Form 
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for homoseksuelt Samkvem mellem 
Kvinder, spec. Slikken af Genitalia. Se 
Amor lesbicus, Tribadismus. 

Sapræmia (gr. sapros raadden + gr. 
haima Blod): sygelig Tilstand, foraar
saget ved Overgang af Forraadnelses
gifte i Blodet. 

Saprofyter (gr. sapros raadden + gr. 
{yton Plante): Mikrober, som lever af 
organiske Stoffer (f. Eks. paa Slimhin
dens Overflade i Tarmkanalen eller ude 
i Naturen) uden at angribe den levende 
Organisme. 

Saprogen (gr. sapros raadden + gr. 
gennaein frembringe): forraadnelses
vækkende. 

Sareina (lat. sarcina Pakke): store 
Kokker, der er ordnede kubisk, som 
Vareballer. S. tetragena s. Micrococcus 
tetragenus, ordnet i Grupper paa fire 
Individer, findes i Spyt og Kaverne
indhold. S. ventriculi findes i Mave
indhold. 

Sarcinuri(a) (Sarcina [s. d.] + gr. 
ouron Urin): Forekomst af Sareina i 
Urinen. 

Sarcitis (gr. sarx [s ark-] Kød) = 
Myositis = Betændelse i Muskler. 

Sarko-blaster (gr. sarx [sark-] Kød 
+ gr. blastos Kim): Moderceller til tvær
stribet Muskulatur. -cele (gr. kele Brok): 
)>Kødbrok«; gammeldags Betegnelse for 
faste Svulster i Scrotum eller for Ele
phantiasis scroti. -cystis (gr. kystis 
Blære, den eneste kendte Slægt inden
for Sarcosporidia: Sporozoer, som ud
vikler sig intracellulært i Muskelfibrene. 
S. muris og forskellige andre Arter 
træffes hos Pattedyr, Fugle og Krybdyr, 
kun undtagelsesvis hos Mennesket. 
-ider (gr. eidos Form): hermed betegnes 
dels (sjældent) Mykosis fungoides og en 
Del andre Hud ygdomme, dels især 
visse mere eller mindre godartede Svul
ster i Huden, nemlig: 1) det Boeck'ske 
Sarkoid, der især findes i Ansigtet, paa 
Ryggen og Underarmene. 2) det ring
formede Sarkoid, der kan findes paa 
Overekstremiteterne og i meget minder 
om Granuloma annulare. -leukosen 
(Sternberg) (gr. leukos hvid): lymfobla
stisk Form af akut Leukose forbundet 
med tumorlignende Masser af lymfatisk 
Væv i Thymus, Mediastirrum og retro
peritoneale Væv. -lyse (gr. lysis Opløs-

ning): Henfald af Muskelvæv (-traade) 
Sarcomorer, overhovedet Autolyse af 
Muskelvæv. -phaga (gr. {age in spise): 
Slægt af Spyfluer, Larvipar. Nogle Arter 
kan lejlighedsvis aflægge Larverne i 
Saar eller VIcerationer hos Dyr eller 
Mennesker (Myiasis). -plasma (gr. 
plasma det formede): den ikke-kontrak
tile Substans i Muskelceller. -plaster 
(gr. piastos formet), se Sarkoblaster. 
-psylla penetrans (gr. psylla Loppe; 
lat. perretrare trænge ind i): Sandloppen, 
forekommer i Troperne. Den befrugtede 
Hun borer sig ind i Huden (særlig paa 
Tæerne) af Mennesket og adskillige Hus
dyr. -pterinus (syn. Harpirhyncus) 
nidulans (gr. pterinos bevinget): Fjer
sækmiden, en 0,4 mm lang Mide, der 
snylter i Fjersækkene hos forskellige 
Fugle (Duer, Papegøjer o. a.). Bevirker 
Fjeraffald, event. Ulcerationer. -spo
ridier (gr. sparos Frø, Sæd): Gruppe af 
Protozoer, nærmest hørende til Sporo
zoernes Klasse. Snylter i de tværstri
bede Muskeltraade og Hjertemuskel
celler hos forskellige Pattedyr; i meget 
sjældne Tilfælde fundet hos Mennesket. 
S. præsenterer sig i Muskelc-ellerne som 
sækformede Dannelser, indeholdende 
talløse smaa Celler (Seglkim); Overforel
sen til nye Værter sker formentlig med 
di se, men Maaden er ikke kendt. De 
meget hyppigt hos forskellige Husdyr 
(især Kvæg, Svin og Hest) forekom
mende Arter hører til Slægten Sarco
cystis. S. Miescheriana ()>Miescher'ske 
Sække<<) hos Svinet. S. tenella danner 
meget store (op til bønnestore), hvidlige 
Sække i Spiserørets Muskulatur hos 
Faaret. 

Sarcoptes scabiei (gr. sarx [s ark-] 
Kød + gr. koptein slaa, plage; lat. sca
bies Fnat) var. hominis: Fnatmiden, 
fremkalder Fnat (Scabies) hos Menne
sket ved at grave Gange i Epidermis. 
En Række andre Varieteter (S. s. var. 
canis, caprae, equi, ovis, suis) træffes 
hos forskellige Husdyr. Hver af de 
nævnte Varieteter kan forekomme hos 
flere forskellige Dyrearter og hos Menne
sket. 

Sardonisk Latter: Risus sardonicus 
(s. d.). 

Sarkoma (gr., Kødsvulst [sarx Kød]): 
ondartet Svulst, bygget op af Binde-
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vævsgruppens E lementer. Efter Celler
nes Art skelnes mellem S. fusicellu
lare (Tencelles.), gigantocellulare 
(Kæmpecelles.), globocellulare (Rund
c~lles.) eller Blandingsformer (poly
morfcellet S .) . Efter Intercellulærsub
stJansens Beskaffenhed eller Cellernes 
O~rindelse skelnes mellem Angio - , 
Chondro- , Fibro-, Glio-, Lymfo- , 
M yo- , M yx o-, Osteos. S. idiopathi
cum multiplex hæmorrhagicum 
(Kobner) = S. i. m. pigment. (Kaposi: 
særlig Form af multiple, pigmentrige, 
sarkomatøse Hudsvulster, i Almindelig
hed opstaaende samtidig paa Hænder 
og Fødder. S. mucosum = E lephan
thiasis. 

Sarkomatosis (sarkomata [pl. af sar
koma]): Tilstand, hvor Organismen er 
overfyldt med Sarkommetastaser. 

Sarkomphalos (gr. sarx [sark-] Kød 
+ gr. omfalos Navle) : Kødnavle, Gra
nulationsdannelse paa Afstødningsste
det for Navlesnorsstumpen. 

Saturationsindeks ( = index satura
tionis) (lat. saturatio Mættelse + lat. 
index Angiver, Register): Forholdet mel
lem Mængden af Hæmoglobin i Blod 
i % af det normale og Cellevolumen i % 
af det normale. S. er et Udtryk for Kon
centrationen af Hæmoglobin i Erytro
cyterne. 

Satyriasis (Satyros, en af Bacchus' 
Ledsagere, repræsenterer dyrisk Raahed 
og Lystenhed): 1) sygelig forøget Køns
drift hos Mænd. 2) = Leontiasis paa 
Grund af Ansigtets satyragtige Ud
seende. 

Sauerbruch's (S., Ferdinand, 1875 
- , Kirurg, Berlin) Undertrykskam
mer: lufttæt Operationsværelse, hvori 
Luften holdes fortyndet ved en Pumpe 
(8 mm Hg) . Benyttes ved Aabning af 
Thoraxhulen for at hindre Collaps af 
L ungen, hvis indre Flader staar under 
Atmosfærens Tryk, idet Pt.s Hovede er 
lejret udenfor Kammeret (sml. Over
tryksmetoden). 

Saundby 's (S., Robert, 1849- 1918, 
England) Prøve for Blod i Afførin
g en: 20 Draaber Brintoverilteopløsning 
og 10 Draaber mættet Benzidinopløs
ning sættes i Reagensglas til en lille 
Smule af Afføringen. En blivende blaa 
Farve tyder paa Tilstedeværelse af Blod. 

Cfr. Benzidinprøven med Gregerserr's 
Modifikation. 

Sauri-asis (gr. saura Firben) = 
Ichthyosis sauroderma. -dermia (gr. 
derma H ud) = l chthyosis hystrix. -osis 
= Sauriasis. 

Sanrodermia = Sauridermia. 
Sauton's Substrat: flydende Sub

strat til Dyrkning af Tuberkelbaciller; 
det er proteinstoffrit, idet det som 
N-Kilde kun indeholder Asparagin. 

Savill's (S., Thomas Dixon, 1856-
1910, London): akut, epidemisk, vesico
papuløs Dermatitis, der ledsages af 
sværere Almentilfælde og efterfølges af 
Afskalning. 

Sayre's (S., Lewis Albert, 1820-
1900, New York) Bandage (Korset) : 
Gipskorset (ved Spondylitis) . S. ' s For
binding: Hefteplasterforbinding ved 
Fractura claviculæ. 1ste Hefteplaster
strimmel fatter om Overarmen paa sam
me Side, udadroterer denne og fæstes 
om paa Ryggen; 2den Strimmel gaar 
ned om Albuen, op over modsatte Skul
der, hvorved Armen løftes; 3die Strim
mel gaar fra Haandleddet op over Frak
turstedet og øver et korrigerende Tryk 
her. 

Scabies (lat.) : Fnat, kløende, smit
som Hudsygdom, som skyldes en Mide 
(>> Sarcoptes scabiei). S. crustosa : sjæl
den Form af Scabies, hvor der dannes 
store, gullige Skorper paa Huden, be
staaende af Epidermismasser, som inde
holder talrige Mider i alle dviklings
trin. S . norvegica (Boeckii) = S. cru
stosa. S. sicca papulosa = Prurigo. 

>> Sca biesgang<< (lat. scabies Fnat): 
den af Fnatmidens H un gravede Gang 
i Patientens Hud (Fnatgang). 

Scabiophobia (lat. scabies Fnat + 
gr. {obos Frygt) : Frygt for Fnat, en især 
hos Personer, som tidligere har været 
befængt med Fnat, optrædende, hy
pokonder Forestilling om at lide af 
Fnat. 

Scabrities (lat.) : R uhed af H uden. 
S. ungvium: Neglelidelse, hvor Neg
lene er ru, fortykkede og møre samt 
opflossede i den frie Rand. 

Scanzoni's (S., Friedrich Wilhelm, 
1821- 1891, · Tyskland) Metode: Drej
ning af Fosterhovedet ved Hjælp af 
Fødsel tangen ved Fødsel i Forissestil-
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ling for at faa Bagho edet hen bag Sym
fysen, før Fremtrækningen begynder. 

Scapul-algia (lat. scapulae Skulder
blade + gr. algos merte), -odynia (gr. 
odyne Smerte): Smerter i Scapulas Musk
ler. 

Scapulæ alatæ (lat., vingeformede 
Skulderblade): ,>Englevinger«, vinge
agtigt udstaaende Skulderblade ved 
Serratuslammelse, almindelig luskel
svaghed o. lign. 

Scapulær-linie eller Angulærtinie 
(lat. scapulae Skulderblade; lat. angulus 
Vinkel): lodret Linie gennem Angulus 
scapulæ. -refleks (lat. re{lexus Tilbage
bøjning): ved Strygning mellem den 
indre Scapularand og Columna opstaa
ende Muskelkontraktion, hvorved Skul
derbladet trække indad og lidt opad. 

Scarificatio (lat., Ridsen i Huden): 
Operation, der bestaar i ganske over
fladiske Rids eller Snit i Hud eller Slim
hinder. 

Scarlatina (mlat. scarlatum Skar
lagen): Skarlagensfeber, akut Infektions
sygdom. Symptomer: Angina, Feber, 
højrødt Eksantem med paafølgende Af
skalning. Om Smitstoffets Natur er 1e
ningerne delte (Streptokokker? Filtrer
bart Viru ?). -difteri (gr. di[tera Læ
der): ældre Betegnelse for en nekroti
serende Angina, fremkaldt af Strepto
kokker, der kan findes ved Scarlatina. 

Scarpa's (S., Antonio, 1752-1832) 
Sko: S. til Redres ement af Klumpfod. 
S.'s Søm: Blytraad, som man tidligere 
førte ned i Canalis nasolacrymalis ved 
Strikturer efter først at have aabnet 
Sækken og spaltet Strikturen. Fjernedes 
atter, naar Saaret i Kanalen var helet. 

Schamberg's (S., Jay Frank, 1870 
-, Philadelphia) Dermatitis: Hud
lidelse i Form af rødlige, confluerende 
Smaapletter, der svinder med Efter
ladelse af let Pigmentering. 

Schafer's (Edinburgh) Aandedræts
metode: Patienten lægges paa Maven 
paa en sammenrullet Frakke el. lign., 
Panden lægges paa hans ene Underarm. 
1an fatter med Hænderne paa nederste 

Del af Pt.s Brystkasses Bag- og Side
partier, saalede at Tommelfingrene 
ligger 5-10 cm fra hinanden, de andre 
Fingre spredes aa meaet som muligt. 
1an bøjer sin Ryg fremad og nedad 

med let bøjede Arme og udøver et jævnt 
og kraftigt Tryk med Hænderne paa 
Pt. Brystkasse, tællende lang omt 1-2. 
Derefter retter man Ryggen, slapper 
Hænderne langsomt tællende 3-4. 

Schafer's antagonistiske Refleks: 
Ekstensionsbevægelse af Tæerne (i Ste
det for den normale Fleksion) ved Knib
ning af Akillessenen eller Huden over 
den. Tegn paa organisk Lidelse i Nerve
systemet (Apopleksi o. lign.). 

Schanz' (S., Alfr., 1868- 1931, Or
thop., Dresden) Sygdom, se Insuffi
cienta vertebræ. 

Schapiro's Symptom: ved Myo
cardielidelser vil Pulsen ikke blive lang
sommere i liggende Stilling. 

Scharpi (fr. charpie [gl. fr. charpir af 
lat. carpere plukke, sønderrive]): fint 
plukket Lærred til Forbindinger af Saar. 

Schatz' (S., Chr. Friedr., 1841- 1920, 
Gynæk., Rostock) Skaalpessar: skaal
formet, gennemhullet Pessar til Behand
ling af Utero-vaginal-descensus. 

Schauta's (S., Friedr., 1849-1919, 
Gynæk., Wien) Operation: Totaleks
stirpation af Uterus. 

Schede's (S., Max, 1844-1902, Bonn) 
Thoracoplastik: Snit fra forreste Rand 
af Pectoralis major i Højde med Axillen, 
i stor Bue nedad til Lungeranden og 
derpaa om paa Ryggen mellem Columna 
og Scapula til 2den Costa. Samtlige 
Costæ fra 2den nedad resecere fra Tu
berculum til Brusken, og Resten af 
Thoraxvæggen (Intercostalmuskler og 
fortykket Pleura) eksstirperes. Efter 
Rensning af Pleura pulmonalis lægges 
Hudlappen ind til denne. 

Scheel's (S., Poul, 1773- 1811, Dan
mark, Underaccoucheur hos Math. Sax
torph) Metode til Partus arte præ
maturus: der gøres Hindesprængning, 
hvorefter Veerne indfinder sig af sig 
selv. 

Scheibe's (S., nulev., Erlangen) 
Symptomkompleks: akut Mellemøre
suppuration, ledsaget af høj Feber, oftest 
af pyæmisk Karakter i Forbindelse med 
god Almentilstand og uden Mastoiditis 
og Sinuspblebitis. Optræder bos Børn 
særlig i Tilslutning til akute Infek
tionssygdomme. 

Scheiner's (S., Christoph, 1575-
1650, tysk Præst og Fysiker) Forsøg: 
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betragter man gennem et Stykke Papir 
med 2 punktformede Aabninger, hvis 
indbyrdes Afstand er mindre end Pu
pillens Diameter, to Naale i forskellig 
Aljstand fra Øjet, ses den bageste dob
beilt, naar man fikserer den forreste og 
omvendt. Det andet Øje holdes lukket 
under Forsøget. 

Scheinkatarakt (ty.) = falsk Lenti
conus. Linsen er klar, men dens centrale 
Dele har en stærkere (myopisk) Refrak
tion. 

Schereschewsky's Næringssub
strat: halvstift Hesteserum, der har 
været opvarmet til ca. 60°. Har været 
brugt til Dyrkning af Spirochæte pal
lida. 

Scheuermann's (S., Holger Werfel, 
f. 1877, dansk Røntgenolog) Sygdom: 
juvenil, lavtsiddende, dorsal Kyfose; 
skyldes Vækstforstyrrelser i Apofyserne. 

dheler med kileformet Deformation af 
de paagældende Hvirvler. 

Schick's (S., Bela, f. 1877, Børnelæge 
i Wien, senere New York) Reaktion: 
ved intrakutan Injektion af Difteri
toksin fremkommer der en rød Infiltra
tion hos Individer, der er modtagelige 
for Difteri. S.'s Symptom: eksspira
torisk Piben ved Kompression af Hoved
bronchus af forstørrede (tuberkuløse) 
Bronkialkirtler. 

Schilder's (S., Paul, f. 1886, Neurol., 
Wien) Encephalitis periaxialis dif
fusa, s. d. 

Schimmelbusch's (S., Curt, 1860-
1895, Berlin) Maske: Modifikation af 
Esmarch's Maske, ved hvilken det er 
let at veksle Flonelstykket. 

Schistocyt (gr. schistos spaltet + gr. 
kytos Hulrum): afsnøret Stykke af gam
melt Blodlegeme; 1ikrocyt. 

Schistoglossia (gr. schislos spaltet 
+ gr. glossa Tunge): medfødt Spalte
dannelse af Tungen. 

Schistosoma haematobium (gr. 
schistos spaltet + gr. soma Legeme; gr. 
haima [haimat-] Blod + gr. bios Liv): 
Bilharzia-Ikte, er i Modsætning til næ
sten alle andre Ikter særkønnet; Hannen 
er flad, men sammennillet omkring den 
cylindriske Hun. Se Bilharziose. S. 
crassum (Bilharzia bovis) hos Kvæg 
og Faar. S. japonicum hos Menneske, 
Hund og Kat. 

Schizo-blepharia (-blepharon) (gr. 
schizein spalte + gr. blefaron Øjelaag) 
= Coloboma palpebrae. -cephalus (gr. 
kefale Hovede): Misdannelse, ved hvil
ken Kraniet er spaltet i sagittalt Plan. 
- goni (gr. gone Fødsel): FJerdeling af 
Protozoer uden foregaaende Befrugt
ning, f. Eks. Malariaparasiter i Menne
skeblod. Sml. Sporogoni. -myceter (gr. 
mykes Svamp): Spaltesvampe, Bakte
rier. -nychia (gr. onyx [onych-] Negl): 
Neglelidel e i Form af Opflosning af 
Neglenes frie Rand. -phrenia (Bleuler) 
(gr. {ren Sind): Dernentia præcox (s. d.), 
Ungdomssløvsind. Nu gerne brugt syn. 
med Dernentia præcox. -trichia (gr. 
thrix [ trich-] Haar): Opspaltning af Haa
rene i deres frie Ende. -trypanum 
Cruzi (gr. trypanon Bor): Trypanosom, 
der er Aarsag til en i Brasilien endemisk, 
myxødemlignende Sygdom hos Børn. 
Overføres ved en Tæge, Conorrhinus 
megistus. 

Schizotym Konstitution (gr. schi
zein spalte + gr. thymos Sind): lettere 
Grad af schizoid K., der er inden for 
)>Normen <<. Modsat synton K. 

Schizoidi, se schizoid Konstitution. 
Schizoid Konstitution (gr. schizein 

spalte + gr. eidos Form, dseende): 
schizofrenilignende, lettere psykopatisk 
Konstitution, der særligt forekommer i 
Familier med Schizofreni. 

Schizont (gr. schizein spalte): det 
Stadium af en Sporozos dvikling, som 
gaar forud for dens Deling i Merozoiler; 
anvendes ogsaa om den vegetative Form 
i det hele i Modsætning til Gameterne. 

Schiøtz' (S. , Hjalmar, 1850-1927, 
Oftalm., Kristiania) Tonometer: Ap
parat til at maale Øjets Spænding. 

Schlatter's (S., K., 1864-, Ziirich) 
Sygdom: Lidelse, der næsten kun fore
kommer hos Drenge i 12- 15 Aars Alde
ren; den skyldes et voldsomt Træk af 
Quadriceps-Senens Tilheftning til Tube
rositas tibiæ (Epifyseløsning ?), som 
efterhaanden bliver let fortykket og øm. 

Schlayer (S., Karl, f. 1876, berlinsk 
Læge) og Hedinger's Prøvekost til 
Nyrefunktionsprøve: Morgen: 350 cm a 
Kaffe med Mælk, 50 g Brød; Frokost: 
350 cm3 Mælk, 60-80 g Brød ; Middag: 
1 Tallerken klar Bouillon, 150 g Kød, 
150 g Kartoffelmos, 1 Rundstykke, 1 
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Kop Kaffe; Eftermiddag: 350 cm3 Kaffe 
med Mælk og 60- 80 g Brod; til Aften: 
500-600 g Grød. 

Schleich's (S., Karl Ludwig, 1859-
1922, Berlin) Anæsthesi: Infiltrations
anæsthesi med tynd Kokainopløsning 
(1o/oo)· 

Schlesinger's (S., Hermann, 1868- , 
Østrig) Tetanisyrnptorn, se Benfæno
men. 

Schlesinger's (S., Wilhelm, f. 1869, 
wiensk Læge) U robHinprøve: modi
ficeret af Hildebrandt: stort Reagens
glas fyldes 3 f 4 med lige Dele Urin og en 
10% alkoholisk Opløsning af Zinkacetat 
og rystes. Filtratet viser da grønlig Fluo
rescens ved positiv Reaktion. 

Schlosser's (S., Carl, Øjenlæge, Mun
chen) Injektion: Indsprøjtning af 70-
80% Alkohol i Nerven ved Neuralgi. 

Schloffer's (S., Herm., f. 1868, Kir., 
Prag) Operation: plastisk Phimosis
Operation, hvor Forhuden bevares. 

Schrnerz's (S., Herm., f. 1881, I ir., 
Graz) Klemme: Metalbøjle med skarpe 
Hager til Knogleekstension. 

Schrnidt's (S., Adolph, 1865-1918, 
Tyskland) Kerneprøve: til Schmidt
Strassburger's (s. d.) Provekost gives 
Patienten smaa Stykker i Alkohol hær
det Oksekød indpakket i Gaze. Disse 
opsøges i Afføringen. Tilstedeværel e af 
Cellekerner i Kodstykkerne tyder paa 
fuldstændig Pankreasinsufficiens, hvis 
Kødstykkerne ikke har passeret Tarm
kanalen for hurtigt eller opholdt sig der 
i mere end 30 Timer. S.'s Sublimat
prøve: til de i Vand vel udrørte Fæces 
sættes en mættet, vandig Sublimat
opløsning. Efter 24 Timers Forløb er 
de urobilinholdige Dele rosa, de bili
rubinholdige grønne. S.'s Termostat
prøve: Fæces røres godt ud i Vand og 
henstilles 24 T. i Termostat (37°) i et 
særlig konstrueret Gæringsapparat. Den 
udviklede Luft opsamles i en Beholder, 
hvor dens Mængde og Lugt kan under
søges. 

Schmidt's (S., Johann Friedrich Mo
ritz, f. 1838, tysk Laryngolog) Syn
drom: halvsidig Lammel e af Gane, 
Tunge, Strube og de af N. accessorius 
innerverede Muskler (o: Lammelse af 
N. accessorius ovenover Forhindel en 
med N. vagus). 

Schrnidt's (S., Adolf, 1865-1918, 
tysk Læge) Prøve for robilin i Fæces: 
lidt Fæces udrøres med en mættet Op
løsning af Merkuriklorid og stilles hen 
i 24 Timer. Rødfarvning betyder Til
stedeværelse af Urobilin. 

Schrnidt-Strassburger's Prøve
kost til Undersøgelse af Tarmens 
Funktion: 3 Dage i Træk gives Morgen 
og Eftermiddag: 1/ 2 l Mælk (el. I akao) 
og 50 g Tvebak; Formiddag og Aften 
1/ 2 l Havresuppe. Til Middag: 125 g 
Oksekod og 250 g Kartoffelmos. Den 
normale »Prøveafforing« er homogen. 

,>Schneeberger Lungekræft«: Lym
fosarlwm i Lungen, optræder endemisk 
ho Koboltarbejdere i Schneeberg. 

Schnellende Hiifte (ty), se: hanche 
å re ort. S. Finger, se: doigt å ressort. 

Schonlein-Henoch's Purpura, se 
Morbus Schonlein-Henoch. 

Schonlein's (S., Johann Lucas, 1793 
- 1864, Berlin) Sygdom = Peliosis 
rheumatica. 

Schott's (S., Aug., 1839- 1886; 
Theod., 1852-1921, Læge i Nauheim) 
Metode: Behandling af Hjertepatienter 
med Kulsyrebade i Forbindelse med 
pa sende Træning som Spad ereture o. l. 
(Syn. Nauheimmetoden). 

Schreiber's (S., Julius, 1848- 1932, 
Konigsberg) Kunstgreb under Forsøg 
paa Fremkaldelse af Patenarrefleksen: 
be taar i Gnidning af Laarets Indside, 
hvorved den af Opmærksomhedskon
centrationen fremkaldte, hæmmende 
Muskelspænding formindskes. 

Schridde's (S., Herm., f. 1875, Patol., 
Dortmund) Granula: G., der farves ved 
Giemsa- og Romanowskifarvning (eosi
nofile), og findes i Knoglemarvens Me
gakarycyter samt i Blodplasmaet. 

Schroeder's (S., Karl, 1838- 1887) 
Ring = Bandl's R. 

Schroeder's (S., Knud, 1877-, Dan
mark) Blodprøve: modificeret Guajak
Terpentinprøve, idet S. har vist, at der 
maa være et vist Forhold mellem Gua
jakoplosningens Styrke og Blodmæng
den i V ædsken, for at Reaktionen skal 
komme frem. Prøven bestaar i, at man 
undersoger Reaktionen i 3 Glas. Glas I. 
Abs. Alkohol2 cm3 + 10 Draaber Tinct. 
Guajaci + lige Dele Terpentin + 10 cm3 
Urin (el. Fæcesekstrakt). Glas II. Abs. 
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Alkohol 2 cm3 + 2 Draaber Tinct. Gau
jaci + etc. Glas II I. Abs . Alkohol 2 cm3 

+ 2 Draaber af Glas U + etc. S.' s 
Feberbehandling: Fremkaldelse af F. 
v d Injektion af Svovl (Sulfosin), spe
cielt ved Demen.paralys. S. ' s Hjerte
bord: bøjleformet Stativ med Pande
støtte, der kan skydes ind over en Seng 
til Støtte for en stærkt dyspnoeisk Pa
tient. 

Schrotter' s (S., Leopold, 1837-
1908, Wien) Chorea: Larynks-Tic. 

Schroth's (S., Johann, 1800--1856, 
Tyskland) Kur: Tørstekur ved visse 
kroniske Sygdomme (Syfilis, Gigt, eks
sudativ Pieuritis etc.); Patienterne faar 
væ entlig tørt, haardtbagt Brød, til 
Middag Vandgrød med Smørtilsætning. 
Efterhaanden indskrænkes Vædsketil
førslen, saa Pt. tilsidst kun faar 2 smaa 
Glas Vin daglig. Hver 3. Dag en saa
kaldet »Drikkcdag<<. hvor der gives noget 
større V ædskemængde. 

Schuchardt' s (S., Karl Aug., 1856-
1901, tysk Kir.) Snit : Kolpoepisiotomi, 
hvorved ikke blot Vagina gennemskæ
res, men ogsaa de omgivende Muskler 
{Constrictor cunni, Levator ani). 

Schiiffner's (S., Wilhelm, 1867- , 
Tyskland, senere Amsterdam) Korn: 
fintkornet, rødfarvet Udfældning i de 
angrebne røde Blodlegemer ved Giemsa
Farvning af Blodpræparater fra Patien
ter fned Tertianfeber. 

Schiiller's (S., Karl Heinrich Anton 
Ludwig Max, 1843- 1907) M etode til 
k unstigt Aandedræt: rytmiske Løft
ninger og Sænkninger af Thorax ved 
Hjælp af de om Kurvaturernes Rande 
krogformet indførte Fingre. 

Schiiller's (S ., Arthur, 1874- , østr . 
Neur.) Sy gdom : Xanthomatosis, Dia
betes insipidus, Exoftalmus, Kranie
defekter. Syn.: Schiiller-Christian' s Syg
·dom, Christian's Sygdom. 

Schultz' Angina, se Mononucleosis 
infektiosa. 

Schultz (S ., Werner, 1878- , Tysk
land) -Charlton's Afblegningsfæno
men: ved intrakutan Injektion af Scar
latinarekonvalescentserum paa en Scar
Jatinapatient afbleges Eksantemet paa 
In j ektionsstedet. 

Schultze's (S., Bernhard Sigismund, 
1827- 1919, J ena) (spontane) Efter-

byrds løsning: Placenta løsner sig fø rst 
centralt, derefter mere og mere perifert ; 
P lacenta krænges om, saa at der dannes 
en blodfyldt Sæk paa den uterine Side, 
medens Efterbyrden forlader Uterus 
med den føtale Flade forrest. Cfr. Dun
can's Efterbyrdsløsning. S.'s Sving
ninger : Metode til Genoplivning af 
skindøde Børn. Barnet fattes om Skul
drene, og idet Kroppen hænger ned, ud
vides Thorax - lndaandingen sker. 
Barnet svinges derpaa, saa at Hovedet 
vender nedad, og Tyngden af Kroppen 
komprimerer Thorax, hvorved Ddaan
dingen foregaar - ca. 15 Svingninger i 
Minuttet. 

Schurnm's (S., Otto, f. 1874, Ke
miker, Hamburg) Blodprøve : Modifi
kation af Weber's Prøve til Paavisning 
af Blod i Fæces. Ved Forbehandling med 
Alkohol og Æter fjernes andre Farve
stoffer. Blodfarvestoffet paavises ved 
Guajakmetoden. 

Schwabach's (S., Dagobert, 1846-, 
Berlin): en anslaaet Stemmegaffel sættes 
paa Issen eller paa Proc. mast oideus. 
H~res den længere end normalt, tyder 
det paa en Lidelse af Mellemøret eller 
Øregangen; høres den kortere, tyder det 
paa en Lidelse af det indre Øre. 

Schw a r tze 's (S., Herman, 1837-
1910, Tyskland) Operation: Opmejs
ling af Processus 'mastoideus. 

Schwarzwasserfieber (ty.), se 
Blackwater fever. 

Schw atzepilepsie (ty.): epilektisk 
Anfald med automatisk Gentagelse af 
enkelte meningsløse Ord. Syn. : Epilep
sie marmottante. 

Schweinsberger- (Stednavn, Tysk
land) Syge, kronisk Leverschirrhose hos 
Hest p. Gr. af Intoksikationer; ses i visse 
Egne i Tyskland. 

Schweninger's (S., Ernst, 1850-
1924, Miinchen) Kur: Affedningskur, 
der ligner Oertel's K ur, men med Væd
sketilførsel under Maaltiderne. 

Sciatique (fr.): Ischias. 
Scirrho- blepharoncus (gr. skirrhos 

haard + gr. blefaron Øjelaag + gr. 
onkos Masse, Svulst): skirrøs Cancer paa 
Øjelaaget. -scar a (gr. sarx [sark -] Kød) 
= Sklerodermia. 

Scirrhus (gr. skirrhos haard Svulst ): 
Karcinom, hvor Bindevævsstramaet er 
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meget stærkt udviklet i Forhold til de 
ofte meget sparsomme epiteliale Ele
menter. 

Scissura pilorum (lat., Spaltning 
af Haarene) = Schizotrichia. 

Scler-ectasia (gr. skieros haard + 
gr. ektasis Udvidelse): Udspiling af Skle
ra med Fortyndelse af denne. -ectomia 
(Lagrange) (gr. ektome Udskæring) s. 
Iridoselerectomia: Operation for Glau
kom. Snit i Sklera langs Limbus corneae 
med Fjernelse af et Stykke Sklera og 
Iridektomi. -ectomia praeaequatori
alis (Holth): Operation for Amotio re
tin ae og højere Myopi; Trepanation af 
Sklera i nedre temporale Kvadrant. 

Sclereme (fr.) (Chaussier) = Skle
rema neonatorum. S. en plaquards 
(Besnier), S.landacee = Sklerodermia. 

Scleremie (fr.) (Alibert) == Sklerema 
neonatorum. 

Scleritis (gr. skieros haard): Be
tændelse i Sklera. Viser sig ved For
tykkelse og blaalig Injektion. Efter
lader ofte en Fortynding og derfor en 
blaalig og skiferagtig Farve. Kan være 
forbundet med Betændelse i andre Dele 
af Øjet (Sclero-keratitis, -iritis, 
-chorioiditis, -conjunctivitis). Skyl
des hyppigst reumatisk Infektion eller 
Arthritis urica, dernæst Tuberkulose 
eller Syfilis. 

Scleronyxis s. Scleroticonyxis (gr. 
skieros haard + gr. nyxis Stikken): Ind
førelse af en Stærnaal gennem Sklera. 

Selerose en plaques (fr.) = dissemi
neret Sklerose, multipel Sklerose: Li
delse, hvor en jævnt tiltagende Udvik
ling af spredte, skierotiske Partier i 
Hjerne og Rygmarv frembringer ' en 
Række meget varierende Sympt., af 
hvilke de væsentligste er Intentions
tremor, skanderende Tale, Nystagmus 
og spastiske Pareser. S. pulmonaire = 
interstitiel Pneumoni. 

Sclerosis (gr. skieros haard): Binde
vævsforøgelse i Væv med deraf følgende 
fastere Konsistens. S. cerebri: med 
Tilgrundegaaen af Parenkymet forbun
den gliøs, resp. fibrøs Forhærdning af 
Hjernen paa degenerativ ( ?), toksisk el. 
infektiøs Basis. Sml. Encephalitis peri
axialis diffus a (diffuse Hjernesklerose) 
og Krabbes infantile Form af denne. 
S. disseminata, se Selerose en plaques. 

Sclerostom uro (gr. skieros tør, haard 
+ gr. stoma Mund), se Strongylus. 

Selerotornia s. Selerotornia anterior 
(gr. skieros haard + gr. tome Snit): Snit 
i Sklera, specielt en af de Wecker anbe
falet Operation for Glaukom, hvor man 
med en smal Kniv gaar ind gennem 
Kammervinklen og ud gennem denne 
paa den modsatte Side, hvorved der 
paa begge Sider dannes ,>Filtrationsar«. 

Scolex (gr. skolex Orm): ,>Hovedet<< 
af Bændelorme, se Cestoder. 

Scopophobia (gr. skopeein se + gr. 
{obos Frygt): sygeligt Ubehag ved og 
Frygt for at blive set paa. 

Scorbutus (Opr. usikker; maaske la
tiniseret Form af et germansk Ord af 
Stammen Schurf Skurv): »Skørbug<•, hæ
morrhagisk Diatese karakteriseret ved 
en ofte nekrotiserende Gingivitis og 
multiple Blødninger i Hud og indre Or
ganer. Skyldes Mangel paa C-Vitamin 
( = Ascorbinsyre) i Kosten. S. infan
turo = Moller-Barlow's Sygdom. 

Scotoma (gr. skotos Mørke): De
fekt i Synsfeltet. Kan være positivt 
eller negativt, eftersom det bemær
kes af Pt. som en Plet eller ikke. Bjer
rum's Skotom, s. d. S. helieclip
ticum, opstaaet ved at se paa Solfor
mørkelse. S. scintillans s. Amblyopia 
(partialis) fugax s. Flimreskotom s. 
Festungsehen, s. Migraine ophthalmique 

· s. Teichopdia s. Hemianopsia tempora
lis: anfaldsvis optr~dende, ofte hemian
opisk Synsforstyrrelse. Begynder med 
Optræden af en blind Plet nær Fiksa
tionspunktet. Dette Skotom breder sig 
paa den ene Halvdel af Synsfeltet, me
dens der paa det angrebne Parti ses 
Flimren af takkede Linier. Disse kan 
ligne Takkerne paa en Fæstningsmur. 
Efter Anfaldet Hovedpine og Ilde
befindende. 

Scotophobia (gr. skotos Mørke + gr. 
{obos Frygt): MørkerædseL 

Scotopsia (gr. skotos Mørke + gr. 
apsis Syn) = Mouches volantes. 

Scotopticometer, se Skotoptiko
meter. 

Scrofula = Scrofulosis. 
Scrofulosis (lat. scrofulae Halskirt

ler [af seraf a So]): Lymfekirteltuberku
lose hos Børn med ekssudativ-lymfa
tisk Diatese. Paa Grund af Svulsten 
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af Halskirtlerne kommer der Lymfe
stase og deraf følgende Svulst af Partiet 
obkring Munden, deraf Navnet. S. er 
of te forbundet med Conjunctivitis flyc
t nulosa. 

Scrophulid( e) (lat. scrofulae Hals
k~rtler [af seraf a So] + gr. e i dos Form): 
Jiudruption i al Almindelighed i Forbin
ctelse med og som Led i Scrophulosis; 
bruges dog især om visse sikkert eller 
tvivlsomt tuberkuløse Lidelser i Huden. 
S. boutonneuse (Bazin) = Liehen scro
phulosorurn. S. boutonneuse benigne 
(Bazin) = Liehen urticatus. S. erythe
mateuse = Lupus erythematosus. S. 
tuberculeuse maligne = Lupus vul
garis. 

Scrophulo-derma (lat. scrofulae 
Halskirtler + gr. derma Hud): betegner 
i al Almindelighed Hudlidelser ved Scro
p~ulosis, men bruges især om tuberku
løse Hudlidelser (gomme scrophuleux). 
S. miliare = Liehen scrophulosorum. 
S. papinosum = Liehen scrophulo
sorum. S. pustulare = Aknitis. S. 
verrucosum Lupus verrucosus. 
-phyma (gr. fyma Udvækst, Svulst) 
= Lupus verrucosus. 

Scutulum (lat. , dim. af scutum 
Skjold): skaalforrnet 3-4 mm bred, 
gullig Skorpe, der omgiver Favushaa
rene og væsentlig bestaar af Svampe
elementer, s. Favus. 

Sebolith (lat. sebum Talg + gr. lithos 
Sten): Stendannelse i GI. sebaceæ. 

Seborrhagia, Seborrhoea (lat. se
bum Talg + gr. rhegnymi [-rhag] bry
der, gr. rhoe Flod): sygelig Forøgelse 
af Hudfedtudskillelsen, saa Huden bli
ver fedtet, skinnende og gullig; findes 
især som Seborrhoea faciei (oleosa), 
hvor Ansigtshuden, særlig paa og om 
Næsen, er afficeret. S. adiposa = S. 
oleosa. S. congestiva = Lupus erythe
rnatosus. S. oleosa, se Seborrhoea. S. 
præputii = 1) Balanoposthitis. 2) 
Srnegma. S. squamosa neonatorum 
= Cutis testacea. S.: Lidelsen ses som
metider hos Hesten udbredt over hele 
Kroppen. 

Seborrhoisk Ekzem (lat. sebum 
Talg + gr. rhoe Flod): bruges ofte 
som Betegnelse for visse Ekzernformer, 
udgaaende fra Seborrhoe, men især om 
Pityriasis circinata corporis. S. Haar-

affald: særlig Form af H., der skyldes 
Seborrhoe i Haarbunden og i Alminde
lighed begynder samtidig i de centrale 
Dele af begge Tindingeregioner og senere 
tillige optræder bagtil i Issen, •>flen
skaldet<< og >>kronskaldet <<. 

Secateur (fr.): Instrument til Sønder
deling af Fremmedlegemer i Blæren. 

Secessus involuntarii (lat. secessus 
Bortgang; lat. involuntarius ufrivillig): 
ufrivillig Afførings- og Urinudtørnrnelse. 

Seclusio pupillae (lat. secludere (se
clusum] tillukke): Tillukning af Forbin
delsen mellem forreste og bageste Kam
mer i Øjet ved Sammenvoksning af Iris 
med Linsen langs Pupilranden. 

Seeretan's (S., Henri, 1856- ) Syg
dom: haardt Ødem af Haandryggen i 
Tilslutning til et - event. lille -
Traume. 

Secretodermatosis (lat. secernere 
[secretum] udskille + gr. derma (dermat-] 
Hud): Hudsygdorn karakteriseret ved 
abnorm Sekretion fra Huden. 

Sectio (lat.): Snit. S. alta: højt Blære
snit, suprapubisk Cystotomi; S. cae
sarea, se Kejsersnit; S. hypogastrica 
= S. alta; S. lateralis: Side-Stensnit, 
Lithotomia urethroprostatica: Hudsnit 
fra Midten af Raphe til Midten af en 
Linie fra Anus til Tuber ischii: S. me
diana: Stensnit, hvorved bageste Del 
af Urethra aabnes gennem Snit i Peri
næum; S. suprapubica = S. alta; · S. 
uretbralis = S. mediana; S. vagina
lis: In cision i Vagina; S. ventralis = 
S. alta; S. vesico-vaginalis: Cystotomi 
gennem Incision i Vagina. 

Sectio (lat., Skæren): Aabning af Lig. 
S. forensis s. legalis: retsmedicinsk 
S., Autopsia. 

Secundinæ (lat. secundus følgende): 
Efterbyrd, se Placenta. 

Sedativ (lat. sedare berolige): bero
ligende. S. Behandling: Behandling 
med Sedativa, s. d. 

Sedativa (lat. sedare berolige): bero
ligende Midler. 

Sedes (lat., Sæde): 1) Sæde; 2) Af
føring. S. cruentae: blodig Afføring. 
S. mor bi: Sædet for en Sygdom. 

Sediment (lat. sedimentum Bund
fald): Udfældning specielt i Urin. S. 
lateritium: teglstensfarvet S. af Urater 
og Urinsyre. 
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Seeligmiiller's (0., Ludw. Ad., 1837 
-1912, Neurol., Halle) Neuralgi: dob
beltsidig Neuralgi af N. auriculo-tempo
ralis. Angaves tidligere at være specifikt 
for Lues. 

Segmentdiagnose (lat. segmenturo 
Afsnit+ gr. diagnosis Bestemmelse): Lo
kaldiagnose (Højdediagnose) i Rygmar
ven; Afgørelsen af, hvilke Segmenter 
der er angrebne. 

Seglkim, se Sarkosporidier. 
Seglringsformer af 1alariapara

siter, se Malaria. 
Segmentation (lat. segmentum Af

snit): Lagdeling. 
Begmentær (lat. segmentum Afsnit): 

tilhørende et bestemt Lag (de enkelte 
Rygmarvsnerver svarer til bestemte 
Segmenter i Rygmarven). 

Sehrt's (S., Ernst, f. 1879, Kir., Frei
burg) Aorta-Kompressorium: bøjle
formet Metalinstrument til Sammen
presning af Underlivet, hvorved Aorta 
aflukkes. 

Seifert's (S., 0., 1853-1933, Otol., 
Wiirzburg) Fænomen: Bagoverbøjning 
af Hovedet og Kroppen under Intona
tionen. Ved hysterisk Afoni. 

Sein hysterique (Charcot) (fr.): hy
sterisk Smerte i 1amma (Mastodyni), 
event. forbunden med Hyperæstesi, 
Svulst, Rødme (og Ulceration). 

Seitz-Filter: Asbestfilter til Frafil
trering af Bakterier. 

Sejershætte: Hætte af Fosterhinder, 
som Barnet undertiden er dækket med, 
naar det fødes. 

Sekreter (lat. secernere [secretum] ud
skille, afsondre): Afsondringer. Ved Se
kreter i egentlig For tand forstaas Af
sondringer dannede i særlige Organer 
(Kirtler), idet Sekretet befordres ud af 
Kirtlen gennem en særlig U dførsels
gang (sml. Hormoner). 

Sekretion (lat. secernere [secretum] 
udskille, afsondre): Kirtel virksom-
hed. 

Sekretionsneurose (lat. secretio Ud
. skilleise + Neurose [s. d.]): N. med 

fremtrædende Symptomer fra en eller 
flere sekretariske Nervers Omraade. 

Seksuel Neurasteni (lat. sexualis 
hørende til Kønnet): N. med særligfrem
trædende seksuelle Symptomer, spec. 
Impotens. 

Sektorialkimære (lat. secare [ sec
tum] udskære), se Kimære. 

Sekundenherztod (ty.): pludselig 
Svigten af Hjertefunktionen. 

Sekundær-Blænde: Apparat, som 
bestaar af en Række tætstillede, smalle 
Blystrimler; det anbringes ved Rønt
genfotografering mellem Patienten og 
Kassetten, og Hensigten med det er, at 
hindre den Sløring af Røntgenbilledet, 
som kan opstaa p. Gr. af de Straaler, 
som opstaar i Legemet (under Bestraa
ling fra Røntgenrøret) og som udsendes 
i alle Retninger. Ved Anvendelse af 
Blænde rammes Filmen kun af Straaler, 
som kommer fra Røntgenrøret. For at 
undgaa Skyggedannelse af Blystrim
lerne kan man bevæge Blænden under 
Optagelsen. (Bucky el. Potter's Blænde). 
S. Infektion: Infektion, som først op
træder, naar en forudgaaende Infek
tion har beredt Jordbunden for den. 
Eks.: Kokker, som fremkalder Suppura
tion i V ariaiapustler; Bronkopneumo
nier, fremkaldt af Pneumokokker, Strep
tokokker o. a. ved Influenza, Kighoste 
og Mæslinger. 

Sekvester (lat sequestrus afsondret, 
udskilt): dødt Stykke af et Organ, hyp
pigst af en Knogle. 

Sekve-stration (lat. sequestrare ud
skille): Losning af et Sekvester. -stro
tomi (lat. sequestrus afsondret + gr. 
tome Snit): operativ Fjernelse af et Se
kvester = N ekrotomia. 

Selektion (lat. selectio): Udvalg. Bru
ges i Udviklingslæren om det Udvalg, 
der finder Sted ved Kampen for Til
værelsen; i Arvelighedslæren om den 
Forogelse el. Formindskelse i bestemte 
arvelige Formers Antal, der sker paa 
Grund af deres relativt store eller ringe 
Frugtbarhed. 

Selter's (S., Paul, f. 1866, Pædiatr., 
Solingen) Sygdom = Fur's Sygdom = 
Pink disease (s. d.). 

Selv- besmittelse, se Onani. -for
døjelse: Henfald af Væv p. Gr. af Ind
virkning af Fordøjelsessaften efter Dø
dens Indtræden; hyppigst og stærkest 
ses S. af Mavesækken og Spiserøret. -in
fektion, se Autoinfektion. -mord = Sui
cidium. -mordsforsøg = Tentamen sui
cidii. -udvikling=Evolutio (s. d.) spon
tanea. -vending = Versio spontanea. 
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Sernen (lat.): Frø; Betegnelse for 
Plantede!, der anvendes som Lægemid
del. 

Semicocti infantes (lat.): •>halvkogte 
B~~~H~rn~gtB~~be~ 
Børn med Pemphigus syphiliticus (som 

dtryk for at de saa ud som skoldede). 
Semi-decussatio (lat. semi- halv + 

lat. decussalio Krydsning af to Linier) : 
halv Krydsning (af Nervebaner) . -letal
gen (lat. leialis dødelig + Gen [s. d.]): 
G., som medfører en Svækkelse uden at 
være letale. Sml. Subletalgen. -lunaris 
(lat. lunaris maaneformet): halvmaane
formet. -permeabel (lat. permeabilis 
som kan gennem vandres): halvgennem
trængelig; S. Membran: gennem
trængelig f. Eks. for Vand, men ikke 
for Salte. 

Seminom (lat. semen Sæd): Svulst
Karcinom af karakteristisk Bygning, 
som antages at udgaa fra Epitelet i Sæd
kanalerne, undertiden dog fra Ovarie
epitel ; Svulstcellerne producerer Pro lan. 

Seminuria (lat. semen Sæd + gr. 
ouron Urin) = Spermaturia. 

Semiologia (gr. semeion Tegn + gr. 
logos, Ord Lære): Symptomatologi, Læ
ren om Sygdomstegn. 

Semmelweis ' (S., Ignaz Phil., 1818 
- 1865, Gyn., Wien og Budapest) Bar
selfeberprofylakse: grundig Desinfek
tion af Fødselshjælperens Hænder ved 
Vask i Klorvand eller Klorkalk for at 
undgaa Puerperalin'fektion. 

Sernon (S., Felix, 1849-1921, Lon
don) -Rosenbach's (R., Ottomar, 1851 
- 1907) Lov , se Rosenbach. 

Senectus (lat.): Alderdom. 
Seneknude, se Ganglion. 
Senilis (lat.): hvad der hører til 01-

dingealderen. 
Senilismus (lat. senflis Oldinge-): i 

en yngre Alder optrædende Hudforan
dringer, som de der findes i Oldinge
alderen, og mangelfuld Udvikling af 
Kønsorganerne. 

Senilitas (lat. senflis hørende til Ol
dingen): Alderdomssvækkelse. S. præ
cox : tidligere end normalt optrædende 
S., specielt i psyki k Henseende. 

Senium (lat., Alderdom, Alderdoms
svækkelse): Oldingealderen. 

Senn's (S., Nicholas, 1844-1908, 
Kir., Chicago) Knogleplader: særligt 

Klinisk Ordbog. 

behandlede Knoglestykker til Forening 
af Tarmender (sml. Murphy's Knap). 

Sensation (lat. senlire [sensum] føle): 
Fornemmelse. 

Sensibilisere (lat. sensibilis følsom): 
gøre følsom, sensibel. -t Vakcine: le
vende eller dræbt Bakteriekultur, som 
man har ladet absorbere specifikt Anti
stof. 

Sensibilisin (lat. sensibilis følsom): 
det anafylaktiske Antistof, der tænkes 
dannet som Følge ~ den før te Ind
sprøjtning ~ Anafylaktogenet, og som 
ved en fornyet Indsprøjtning ~ Ana
fylaktogen forener sig med dette til 
Giftstoffet Anafylaktoksin (Friedber
ger). 

Sensibilitet (lat. sensib ilitas Følsom
hed): Følesans; Følelse, Følsomhed. 

Sensibilogen (lat. sensibilis følsom 
+ gr. gennaein frembringe): Anafylak
togen, Stof, der frembringer den anafy
laktiske Tilstand. 

Sensorium (lat., Sansernes Sfære): 
Hjernens Sansesfære og den dertil knyt
tede Bevidst hed. 

Sensualismus (lat. sensualis følsom, 
sanselig) : 1) Læren om alle sjælelige 
Processers Afhængighed af Sansning. 
2) Sanselighed. 

Separator (lat., Adskiller): Instru
ment, konstrueret som et dobbelt Ka
teter og forsynet med en Gummimem
bran, ved hvilken man kan dele Blæren 
i 2 Afsnit og paa denne Maade opsamle 
Urinen fra de 2 reterer hver for sig; 
obsolet. Erstattet af Uretercystoskopet. 

Sepsis, Septicæmia (gr. sepsis For
raadnelse [septikos som fremkalder For
raadnelse] + gr. Ilaima Blod): sygelig 
Tilstand med høj Feber og stærk Svæk
kelse, betinget af, at Bakterier og deres 
Toksiner er gaaet over i Blodet, i Reglen 
fra et lokalt Betændelsesfokus (•>Blod
forgiftning<< i Tilslutning til et urent 
Saar). Hvis der foruden Almensympto
mer ogsaa optræder metastatiske Ab
scesser, kaldes Tilstanden Pyæmi. Sml. 
Toksinæmi. 

Septhaemi = Septikæmi. 
Septicaemia haemorrhagia, se Pa

steurella. 
Septicopyaemi, se Sepsis og Pyæmi. 
Septic rash (eng.): scarlatinalignen

de Eksantem ved Sepsis. 
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Septisk (gr. septikos som fremkalder 
Forraadnelse): forbundet med Sepsis. 

Septurn-defekt (lat. septum Indheg
ning, Væg+lat. deficere [defectum] mang
le, svigte) i Hjertet: medfødt Misdan
nelse, findes enten som ren fisdannelse 
eller opstaaet ved manglende Sammen
voksning af de enkelte Dele. Hyppigst 
findes aabentstaaende Foramen ovale, 
sjældnere Defekt i Septum ventriculo
rum. -deviation (lat. deviare afvige 
fra Vejen): Forskydning af Næseskille
væggen. -resektion (lat. reseclio Af
skæren), se Killian's submukose Septum
resektion. 

Sequestration, se Sekvestration. 
Sequestrotomi, se Sekvestrotomi. 
Sergent' s (S., Emile, f. 1867, parisisk 

Læge) Symptom: ved Binyreinsuffi
ciens faas ved at ridse paa Bugvægs
huden en Bleghed af de irriterede Par
tier. 

Sero-dermatosis (lat. serum Væd
ske, Valle + gr. derma [dermat-] Hud): 
Hudsygdom kendetegnet ed enten Af
sondring af serøs Vædske fra eller ved 
Ødem i Huden. -diagnostik (gr. dia
gnosis Afgørelse, Sondring): Diagnose af 
Infektionssygdomme ved Paavisning af 
Antistoffer mod bestemte Bakterier i 
Patienternes Blod, eller Bestemmelse af 
Bakteriearter ved at bringe dem sam
men med specifike Antistoffer, f. Eks. 
Tyfus-Diagnose ved Agglutinations
prøve. Se ogsaa W assermann's Reaktion. 
-logi (gr. logos Ord, Lære): Læren om 
Sera, Immunitetslære m. m. -pneumo
thorax (gr. pneuma Luft + gr. thorax 
Bryst)= Hydropneumothorax. -phthi
sis perniciosa endemica (gr. flhisis 
Udtæring) = Beriberi. -synovitis (Syno
via (gr. syn sammen med + lat. ovum 
Æg): Synovitis ledsaget af større, serøs 
Ansamling. -terapi (gr. therapeia Pleje, 
Behandling): Behandling af Infektions
sygdomme ved Indsprøjtning af Serum, 
særlig specifikt Serum, enten a) fremstil
let ved Injektion af Sygdommens Mikrob 
paa Heste el. andre Dyr eller b) Rekon
valescentserum (s. d.). -vaccination 
( Vakcine [lat. vaccinus hørende til en 
Ko): passiv Immunisering, Frembrin
gelse af en forbigaaende Immunitet mod 
en Infektionssygdom v ed Indsprøjtning 
af specifikt Antiserum. 

Serositis (lat. serum Vædske, Valle): 
Betændelse af serøs Hinde. 

Serpigniosus (lat. serpere krybe), 
>>serpiginøs<<: krybende, bruges især om 
Saar og Hudlidelser, som breder sig 
»krybende~ fra Randen af de bestaaende 
Elementer. 

Serpig o (lat. serpere krybe): 1) Ring
orm; 2) Herpes; 3) enhver serpiginøs 
Eruption. 

Serres fines (fr.): smaa, fjedrende 
Hager til at holde Saarrande sammen 
med i Stedet for Suturer (sml. Agraffer). 

Serumalbumin: Albumin i Serum, 
normalt ca. 4,5 g i 100 cm3• 

Serumfaste Bakterier: B., der ved 
Tilvænning er blevet resistente mod 
deres specifikke Antistoffer. 

Serumsygdom (Serum [lat., egl. 
vandklar Vædske, Valle]): Sygdoms
billede, der af og til optræde.r i Tilslut
ning til en Serumindsprøjtning. Sym
ptomerne kan være Feber, Eksantemer, 
Ødemer, Albuminuri, Ledtilfælde. S. 
kan optræde 8-10 Dage efter en enkelt 
Serumindsprøjtning, men er hyppigere 
efter gentagne Indsprøjtninger og kan 
da indtræde efter kortere Tids Forløb, 
event. i direkte Tilslutning til Injek
tionen. 

Seryle (af lat. serum, Analogidannelse 
til Kanyle): Serum-Ampul, forsynet 
med Kanyle. I S. befinder Serum'et sig 
under Overtryk, saa at det strømmer 
ud af den, naar der tilvejebringes For
bindelse mellem S. og Kanylen. 

Setaria equina (syn. Filaria papillo
sa) (lat. sela Børste): en 6- 12 cm lang, 
ret tynd Rundorm, der snylter frit i 
Bughulen hos Hesten; Embryonerne 
findes i Blodet, hvorfra de formentlig 
med blodsugende Insekter overføres 
videre. 

Sevrage (fr.) = Ablactio. 
Shaking palsy (eng.) = Paralysis 

agitans. 
Sharp (S., Samuel, t 1778, Kir., Lon

don) -J åger's Amputation: Amputa
tio metatarsea. 

Shell-shock (eng.): Skrækneurose 
efter Granateksplosion. 

Shepherd's (S., Francis J., 1851- , 
Canada) Fraktur: F. af Proc. post. tali, 
der uden Grund undertiden endnu be
nævnes saaledes, idet de af Shepherd 
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beskrevne Brud sikkert kun var Tilfælde 
af Brud af Os trigonum. 

Sherrington's (S., Charles Scott, 
nulev., England) Lov: hver af Rygmar
vens (sensitive) Bagrødder innerverer 
et vist Hudbælte, men dis e Bælter gri
ber ind over hinanden. 

Shiga's Bacil, e B. dy enteriæ. 
Shigella: en af a mrk. Bakteriologer 

anvendt Fællesbetegnelse for Dysenteri
bacil1erne og forskellige andre Bakterier. 

Shock (eng.): ved voldsomme, ydre 
Paavirkninger - tød, Rystelser, øn
derrivninger, Knusninger, Forbrændin
ger, Skræketc. - fremkaldt Hæmning 
af et eller flere Organers Funktion, 
event. endog førende til Døden ved re
flektorisk Lammelse af Vasomotorerne, 
af Respirationen, af Hjernevirksomhe
den etc. Ved større Bløddelslæsioner, 
spec. af Muskelvæv, skyldes S.-Tilstan
den Resorption af Giftstoff~r fra Læ-
ionsstedet. 

Show (eng.): Afgang af Blod og Slim 
ved Fødslens Begyndelse. 

SialadenHis (gr. siaion Spyt + gr. 
aden Kirtel): Spytkirtelbetændelse. 

Sialo-dochitis (gr. siaion Spyt + gr. 
doche Kar i Legemet): Betændelse i en 
Spytkirtels Udførselsgang. -lith (gr. li
thos Sten): Spytsten. -phan (gr. {aino
mai [{an-] bliver synlig): synlig i Spyttet. 
-rrhoea (gr. rhoe Flod): Spytflaad. 

Si b bens (skotsk): et Syfiloid (i Skot
land). 

Sibensbetændelse: Ethmoiditis. 
Sibilans (lat. sibilare pibe): Piben; 

aaledes: sibilerende Ronchi. 
Sidebristning: Bristninger til Siden 

i Fodselsaabningen, ikke bagtil i Mellem
kodet. 

Sidekædetheori, se Ehrlich. 
Siderans (lat. sidus [sider-] Stjerne, 
vejr): vold omt for løbende. Syn. ful-

minans. 
Siderodromophobia (gr. sideros 

Jern + gr. dromos Løb + gr. {obos 
Frygt): sygelig Frygt for Jernbaner 
(Jernbaneulykker). 

Siderosis (gr. sideros Jern): Aflejring 
af Jern i æv. S. bulbi: Degeneration 
af Øjet paa Grund af Tilstedeværelse af 
Jern i det. Der kommer gulbrun Mi farv
ning af Iris, bagre Synekier, brunlig Pig
mentering i Linsen og Synsnedsættelse, 

begyndende med Hemeralopi og Syns
feltsindskrænkning. S. conjunctivae: 
Rustfarvning af Bindehinden i Øjet. 

Sideroskop (gr. sideros Jern + gr. 
skopeein se, undersøge): magnetisk In
strument til Paavisning og Lokali ation 
af Jernsplinter i Øjet (Sideroskopia). 

Sidevegetationer: adenoide Vegeta
tioner, siddende paa Næsesvælgets Side
vægge. 

Sidstkommende Hoved: ved Fød
sel i Underkropsstilling fødes Fosterets 
Hovede sidst, og Fremhjælpning er da 
ofte fornøden. Risikoen for Kompres
sion af Navlesnoren er særlig stor ved 
denne Stilling. 

Siebold's (S., Karl Kaspar v .. , 1736 
- 1807, tysk Gyn.) Saks: kraftig Saks 
med særlig Krumning, beregnet til Em
bryotomi. 

Siegemundin's (S., Justina, t 1705, 
tysk Overhofjordemoder ved Branden
burgerhoffet i Berlin) Haandgreb: ved 
Vending paa Fod ved Hovedstillinger 
kan man lægge Vendingsslynge paa den 
Fod, man har fattet, og saaledes faa den 
Haand fri, der er indført i Fødselsvejen, 
til direkte at skyde Hovedet op, naar 
der er V an skeligbeder derved. Kaldes 
Double manoeuvre eller Vending a. m. 
J. s. 

Siegle's (S., Emil, 1833-1900, Stutt
gart) Tragt: Øretragt udadtil lukket 
med en skraatstillet Rude og paa Siden 
forbundet med en Gummislange med 
Ballon, saaledes at man ved Hjælp af 
denne kan fortætte og fortynde Luften 
i Øregangen. De herved fremkaldte Be
vægelser af Trommehinden iagttages 
gennem Tragtens Rude. 

Siemens' Dosismaaler: Dosimeter 
ved Røntgenbehandling paa Basis af 
Luftens Jonisering. 

Sigault's (S., Jean Rene, fr. Kirurg 
i det 18. Aarh.) Operation = Sympby
seotomia. 

Sigma-Reaktion (E [Sigma, græsk 
S] = Syfilis): en af Dreyer (D., Georges, 
1873- 1934, Danmark, senere London) 
og Ward angivet Fældningsreaktion for 
Syfilis. 

Sigmatismus (gr. sigma Bogstavet 
S): mangelfuld Udtale af >> S<1-Lyde, 
Læspen. 

Sigmoideoskopia eller Sigmosko-
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pia (Sigmoideum [af gr. sigmoeides for
met som Bogstavet S, sigma + gr. sko
peein under øge) = Romanoskopia. 

Sigmoideus (gr. sigmoeides): S-for
met. 

Sigmoiditis (Sigmoideum [af gr. sig
moeides formet som Bogstavet S, sigma]): 
lokal Betændelse i Colon sigmoideum. 

Signe du cordoit (fr.): Afvigelse af 
Sternums normale Stilling ved Deformi
tet af Thorax maalt ud fra en Linie fra 
Jugulum til Symfysen. S. du sou: ved 
Bankning med en Mønt mod en anden, 
der ligger paa Huden over en Dæmp
ning i Thorax, vil man paa modsatte 
Side af Thorax i Tilfælde af Vædske
ansamling høre en stærk Metalklang, 
ved Lungeinfiltration bliver Lyden som 
Slag mod Træ. S. d'eventail (Babinski) 
(fr.): reflektorisk Spredning af Tæerne 
ved Strygning langs Planta. Sympt. er 
særlig udtalt ved infantil Hemiplegi. 
S. de journal (fr.), se Froment's Sympt. 

Signuro (lat.): Tegn, Symptom. S. 
mali ominis: Tegn paa noget ugun
stigt; S. morbi: Tegn paa Sygdom. 
S. mortis: Dødstegn, s. d. 

Silicosis (lat. sil ex [ silic-] Kisel): 
Pneumonoconiose (Lungestøvsygdom), 
der skyldes Indaauding af Siliciumstø , 
f. Eks. Slibestøv, Skurepulver. Ligner 
klini k Tuberkulose. 

Silvester's (S., Henry Robert, 1828 
-1908, England) Metode til kunstigt 
Aandedræt: man staar ved Patientens 
Hoved, trækker Armene opad og bagtil, 
hvorved Thorax dilateres; man forer 
dernæst de bøjede Arme tilbage til Tho
rax' Sidepartier og presser dem fast 
herimod for at formindske dens Rum
fang. 

Simrnons' (S., James Stevin Stevens, 
1890-, U. S. A.) Substrater: synte
tiske Substrater, stivnede med udvasket 
Agar, hvortil der sættes Glykose eller 
andre organiske Stoffer. Benyttes i dia
gnostisk Øjemed til Undersøgelse af for
skellige Bakteriers Næringskrav. For at 
en Bakterie skal kunne vokse paa S.'s 
S., maa den være i Stand til baade at 
udnytte de i Grundsubstratet tilstede
værende Ammoniumsalte som N-Kilde 
og det tilsatte Stof som C-Kilde. 

Simmond's (S., Morris, 1855-1925, 
hamburgsk Læge) Sygdom: hypofysær 

Kachexia, viser sig ved Kachexia, for 
tidlig Alderdom, Haaraffald, rynket 
Hud, nedsat Muskelkraft, ned at Stof
skifte og Genitalfunktioner, samt Hy
poglykæmi. 

Simon's (S., Gustav, 1824-1876, 
Tyskland) Operation: Kolpokleisis. 

Simonart's (S., Pierre Joseph Cici
lien, 1817- 1847, Belgien) Strenge: 
strengformede Sammenvoksninger mel
lem Aronion og Fosterets Overflade; ses 
oftest ved Oligohydramni. 

Simonea (Simon, C. Gust. Th., 1810 
-1857, Berlin) folliculorum = Demo
dex f. 

Simons' (S., Arthur, f. 1879, Neurol., 
Berlin) Sygdom = Lipodystrofia pro
gressiva: Lidelse, hvor det subkutane 
Fedt svinder i Ansigt og paa Overeks
tremiteter, men forøges stærkt paa 
Nates og Underekstremiteter. 

Simplicia (lat. simplex [simplic-] en
kelt): enkle Lægemidler, d. v. s. Læge
midler, der kun indeholder et enkelt 
virksomt Stof. 

Sims' (S., James Marion, 1813-1883, 
Gyn., New York) Operation: Gennem
skæring af Sphincter cunni bilateralt 
ved Vaginismus. S.'s Speculum: rende
formet Dobbeltspekulum til gynækolo
gisk Undersøgelse. 

Simulatio (lat., Forstillelse, Bedrag): 
Efterligning af Sygdom i bedragerisk 
Øjemed. 

Simulium (lat. simulare efterligne): 
Kvægmyg, smaa fluelignende Myg, hvis 
Hunner optræder i store Sværme og 
suger Blod af Husdyr, især Kvæg og 
Heste; større Antal Stik kan virke toks
isk og medfore Døden. Ogsaa Mennesker 
kan anfaldes (Nordamerika). dviklin
gen (Æg, Larve, Puppe) foregaar i rin
dende and (Aaer og Bække). Her i 
Landet en halv Snes Arter; vigtigst er 
S. argyreatum og S. equinum. I Un
garn og paa Balkan den saakaldte »Ko
lumbacserflue«. 

Simultanpodning (lat. sirnul sam
tidig), se Immunisering. 

Sindput (lat.): Forhovedet. 
Sinds-lidelse (i Almindelighed) 

Psychopathia. -sygdom = · Morbus 
mentalis. Psychosis. Alienatio mentis. 

Singultus (lat.): Hikke, høj, inspira
torisk Lyd, der kommer i Stand ved 
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krampagtig, hæftig Kontraktion af Dia
fragma og pludselig Afbryden ved Luk
ning af Stemmelæberne. S. epidemi
ens: >>Hikkesyge<<, en Form af Encepha
l;itis epid. 

Sinistrosis (fr. sinistre Ulykkestil
fælde [lat. sinister ulykkelig]) = trau
matisk eurose. 

>>Sinken: Individer med let Grad af 
Intelligensdefekt (Intelligenskvotient 7 5 
- 90). Syn.: Inferioritas intellectualis. 

Sinuitis (lat. sinus Bugt, Fordyb
ning): Bihulebetændel e. S. etbmaida
lis (Ethmoiditis): Sibensbetændelse. S. 
frontalis: Pandehulebetændelse. S. 
maxillaris: Kæbehulebetændelse. S. 
sphenoidalis: Kilebenshulebetændelse. 

Sinus-arhytrni (lat. sinus Bugt, For
dybning + gr. a- priv. + gr. rhythmos 
Rytme): A. udgaaende fra Keith-Flack's 
Knude. -aurikulærblok (fr. auricule 
[lat. auriculalille Øre]): Form for Hjerte
blok, hvor Afbrydelsen i Hjertets speci
fike Muskel- el. Ledningssystem ligger 
mellem Sinusknuden og Forkamrenes 
Del af Ledningssystemet (el. Taw.ara's 
Knude). I Elektrokardiogrammet ser 
man, at et helt Kompleks (Atrie- og 
Ventrikeltakker) af og til falder bort, 
medens Komplekserne iøvrigt kan fore
komme nornaJe og med normale og 
regelmæssige Afstande. -itis = Sinuitis. 
-knuden el. Keith-Flack's Knude: Del 
af det specifike MuskeL ystem i Hjertet 
(s. d.). . ligger i højre Forkammer mel
lem Indmundingsstedet for Vena cava 
sup. og højre Aurikel, i Sulcus sermina
lis; den er ca. 2- 3 cm lang og 2- 3 mm 
bred, har en Udvidning opadtil (Caput) 
og ender nedadtil korte Udløbere ud i 
Muskulaturen; de kan ikke følges længer 
ud i Muskulaturen. Impulser til Hjerte
kontraktionerne skal opstaa her og ledes 
videre gennem det atrioventrikulære 
Ledning ystem, ud i Muskulaturen. 
-phlebitis (gr. fleps [fleb-] Aare): Be
tændelse af en Blodsinus. -punktur (lat. 
punctura Stik): Indstik i Sinus sagittalis 
superior. -thrombose (gr. lhrombos 
størknet Blodklump): T. af en Blod
sinus. 

Sipping-Kur (eng. sip nippe til 
flydende Føde): Drikning af radioaktive 
Vædsker i ganske smaa Mængder ad 
Gangen. 

Sippy's (S., Bertram Welton, 1866-
1924, Chicago) Kur: særlig Kur med 
Indtagelse af Mælk samt N a tron og 
Magnesia ved Ulcus ventriculi. 

Siriasis (gr. seiriasis): Solstik, Hede
slag, fremkaldes af høj Varme, særlig 
Solvarme, under stærkt legemligt Ar
hej de og uhensigtsmæssig Paaklædning. 

æsentligste ymptom er en Hyper
pyrexi. Syn.: Insolatio. 

Sismotherapia (gr. seismos Rystelse 
+ gr. lherapeia Pleje): Vibrationsterapi. 

Sitieirgia (gr. sition Føde + gr. eir
gein udelukke, afholde fra): Anorexia 
nervosa el. Spisevægring. 

Sitio-logia (gr. sition, sifon Spise + 
gr. logos Ord, Lære): Næringsmiddel
lære. -mania, Sitarnania (gr. mania 
Raseri, Vanvid): sygelig Graadighed. 
-phobia, Sitophobia (gr. {obos Fry~: 
sygelig Frygt for eller lyst til at spise. 

Situationspsykose: af øjeblikkelige, 
ydre, uheldige Forhold afhængig ~psyko
gen<< Sindssygdom (f. Eks. Fængselspsy
kose). 

Situs inversus (lat., omvendt Stil
ling): Lejeforandring af Organerne, saa
lede at de danner et Spejlbillede af det 
normale Leje. Syn.: S. perversus, varior, 
transversus, Transpositio viscerum. 

Sjæle-anæstesi (gr. anaisthesia Fø
lesløshed): taktil Agnosi, Astereognosi 
(s. d.). -blindhed, se Agnosia optica. 
-døvhed: akustisk Agnosi. 

Skab hos Dyr: foraarsages af 1) Aca
ru (Sarcoptes), Gravemider; 2) Psorop
tes (Dermatocoptes), Sugemider; 3) Cho
rioptes (Dermatophagus), Gnavemider. 
De forskellige Mider kan angribe mange 
for kelUge Dyrearter. 

Skalpel (lat. scalpellum [ dim. af scal
prum Kniv]): kirurgisk Kniv med fast 
Blad. 

S kanderen; skanderende Tale; 
Skansion, skandere = fremsige Ver 
med Betoning af de enkelte Versefødder 
[af lat. scandere stige]): Taleforstyrrelse, 
der er karakteriseret ved, at de enkelte 
Stavelser er adskilte ved minimale Pau
ser; desuden er der gerne en vis Lang
somhed i Udtalen og Mangelfuldhed i 
Betoningen. Sympt. ved dissemineret 
Sklerose. 

Skaphocephalia (gr. skafos Skib + 
gr. kefale Hovede): kølformet Kranium. 
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Skapulærlinien (lat. scapulae Skul
derblade) ( = Angulærlinien): L., som 
tænkes trukket vertikalt paa Thoraks' 
Rygflade gennem Angulus scapulae. 

Skarificere, se Scarificatio. 
Skarlagensfeber, se Scarlatina. 
Skarp Ske: skeformet Instrument 

med skarpe Rande (spec. til Udskrab
ning af Knoglehuler). 

Skatom (gr. skor [gen. skalos] Skarn): 
Ansamling af haarde Fæcalier i Tarmen 
- simulerende en Tumor. 

Skatophagia (gr. skor [gen. skalos] 
Skarn + gr. fagein spise) = Kopro
phagia. 

Skede-katarrh, smitsom hos 
Kvæg: Colpitis granulosa, en kronisk, 
katarrhalsk Betændelse i Vagina og 
Vestibuluro med Knudedannelse i Slim
hinden. Aarsag ukendt, muligvis en 
Streptokok. -krængning hos Ko og 
Hund: Prolapsus vagina e. 

Skelen, se Strabismus. 
Skele-operation: Skelen rettes ved 

en Penotomi, hvorved den for korte 
Muskelsene overklippes ved Tilhæftnin
gen til Øjet, eller ved en Fremlægning 
af den mod atte Muskel, som bringes 
til at fæstne sig længere fremme paa 
Øjet. -vinkel: primære S. er den Vin
kel, som det skelende Øjes Synslinie af
viger fra den normale Stilling, naar det 
andet Øje fikserer et Objekt; sekun
dære S. angiver, hvor meget det (til
dækkede) sunde Øje afviger, naar det 
egentlig skelende Øje fikserer. 

Skeletotopi (Skelet [vistnok af gr. 
skeletos udtørret, skeleton Mumie] +gr. 
to pos Sted): Beliggenhed af en Legems
del i Forhold til Skelettet. 

Skene's (S., Alex John ton Chalmers, 
1838-1900, Gyn., Brooklyn) Katheter: 
hesteskoformet Glaskateter, beregnet til 
»å. demeure<<-Indlæggelse i Kvindens 
Uretbra (benyttes sjældent). 

Skiaskopia (gr. skia Skygge + gr. 
skopeein undersøge): 1) = Retinoskopia, 
Metode til Bestemmelse af Øjets Re
fraktion (Cuignet). 2) = Røntgenunder
søgelse. 

Skimmelsvampe: Svampe med 
Luftmycel og særlige Fruktifikations
organer. Se Aspergillus, 'lucor og Peni
scillium. 

Skindød: tilsyneladende Død; de 

livsvigtige Funktioner ar b ej der i ganske 
minimal Udstrækning. 

Skinner: Støtteredskaber (af Pap, 
Træ, Gips, Metal o. 1.) til Fiksering af 
et Organ. 

Skleradenitis (gr. skieros haard + 
gr. aden Kirtel): regionær Adenitis af 
en særlig haard Konsistens, som optræ
der i Tilslutning til den »haarde Chan
ken. 

Sideral-ring (gr. skieros haard): 
smal, hvid Zone omkring Papillen eller 
en Del af den, opstaaende ved, at Cho
rioidea og Pigmentepitel ikke naar helt 
til dennes Rand. -staphylom (Slaphy
loma s. d.): partiel Udvidning af Sklera. 

Sidererna (gr. skieros haard): bruges 
af og til syn. med Sklerema adiposum. 
S. adiposum, se S. neonatorum. S. 
adultorum = Sklerodermia. S. neo
natorum: alvorlig Lidelse hos spæde 
Børn i Form af udbredt, dejgagtig In
filtration i det subkutane Væv som 
Følge af serøs Ekssudation, S. oedema
tosum, eller Stivnen af det subkutane 
Fedt, S. adiposum. S. oedematosum, 
se S. neonatorum. 

Skieriasis = Sklerodermia. 
Sklero-daktylia (gr. skieros haard + 

gr. daktylos Finger): særlig Form af 
Sklerodermi, der først angriber Fingrene 
og i Almindelighed ogsaa interesserer de 
underliggende Væv, saa Fingrene bliver 
til pidsede; breder sig senere tillige til 
andre Hudpartier. -derma, -dermi(a) 
(gr. derma Hud): ret sjælden Hudsyg
dom af ikke sikkert erkendt Oprindelse 
bestaaende i Fortykkelse og Stramning 
af Huden, der bliver glat og skinnende. 
De patologisk-anatomiske Forandringer 
findes i ær i det subkutane V æv og Læ
der huden, og det elastiske Væv er rela
tivt forøget. Ian skelner mellem: 1) den 
diffu e S., 2) den progressive S. = Skle
rodaktyli, 3) den partielle, pletformede 
S. = Morphæa. -ma = Sklerema neo
natorum. -nychia (gr. onyx [onych-] 
Negl): Fortykkelse af Neglene, som 
bliver haarde, ru og gulliggraa. -me
ter (gr. melron Maal): Apparat til Be
stemmelse af en Muskels Haardhed. 
-stenosis cutanea (gr. stenos snæver) 
= Sklerodermia. 

Skleroedem(gr. skleroshaard + gr. oi
dema S ulst) = Sklerema oedematosum. 
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Siderom (gr. skleroma Haardhed, For
hærdelse): en sjælden Lidelse i Form af 
Udvikling af meget haardt, nydannet 
Væv i Hud og Slimhinder, særligt Næ
sbns (og Mundhulens). Ætiologien ikke 
sikkert fastslaaet. 

Sklerose, Sklerosis (gr. skieros 
haard): Forhærdning af Væv, Indura
tion, Cirrhose. S. multipel - , se Scle
rose en plaques. S. corii (Wilson) 
Sklerodermia. 

Sklerysma (gr., Forhærdelse) 
Sklerema neonatorum. 

Skoda's (S., Johs., 1805- 1881, Kli
niker i Wien) Lyd el. Fænomen: tym
panitisk Perkussionstone, som kan fin
des lidt ovenfor øverste Grænse af 
Dæmpningen over et middelstort Pleura
ekssudat. Skyldes maaske Kompression 
af Lungevævet. Den tympanitiske Lyd 
kan variere i Tonehøjde, naar Patienten 
aabner el. lukker Munden, hvilket kaldes 
William's Trakealtone, - ligeledes 
under Ind- og Eksspiration, lig Friede
rich's Fænomen, - og naar Patienten 
sidder el. ligger, lig Gerhardt's Fæno
men. Haard Perkussion over det tym
panitiske Parti kan give en Lyd, som 
ligner den der fremkommer, naar der 
bankes paa en revnet Lerpotte, lig 
sprukken Pottelyd. 

Skoldkopper, se Varicellae. 
Skolefollikler (lat. folliculus lille 

Sæk): &Schulfollikel«: smaa F. i nedre 
Konjunktivalfold, som undertiden fin
des hos talrige Individer i en Skole eller 
paa andre Anstalter, se Conjunctivitis 
folliculosa. 

Skolekoiditis (gr. skolekoeides orme
agtig [skolex Orm]) = Appendicitis. 

Skoliasis (gr., Krumning): Side
krumning af Hvirvelsøjlen, oftest som 
Følge af Rakitis. Fosterhovedets Sko
liose (Stadfeldt): Assymmetri af Hove
det hos Fosteret og det nyfødte Barn 
(ingen Følge af Akkomodationen i Fød
selsvejen). 

Skomagerbryst: tragtformet Ind
sænkning af midterste eller nederste Del 
af Sternum. Kan forekomme ved fler
aarigt, i den unge Alder begyndende 
Tryk af Værktøjet hos Haand-Skoma
gere, men ogsaa af anden Grund (f. Eks. 
Rakitis). 

Skorbut = Scorbutus = Skørbug. 

Skorpefnat = Scabies crustosa. 
Skorstensfejerkræft: hos Skorstens

fejere optrædende Form af Hudcancer, 
som skyldes Sodens Irritation og især 
lokaliseres til Scrotum. 

Skorstenskanyle (fr. canule): y-for
met Trachealkanyle. 

Skotadinia (gr.): Svimmelhed med 
Besvimelse. 

Skotom, se Scotom a, Høreskotom. 
Skotophobia (gr. skotos Mørke + gr. 

fobos Frygt): MørkerædseL 
Skotoptikometer (H. U. Møller, 

1894-, & C. Edmund, 1897, Danmark) 
(gr. skotos Mørke + gr. optilcos Syns- + 
gr. metron Maal): Apparat til hurtig 
Prøve for Hemeralopi. 

Skotsk Douche, se Douche. 
Skovflaat, se Ixodes. 
Skraa-diameter: Diameter (s. d.) 

o b li qua. -leje: L. af Fosteret, hvor 
dettes Længdeakse danner en Vinkel 
med Livmoderens Længdeakse (cfr. for
sømt Skraaleje). 

Skrivekrampe: Beskæftigelsesne u
rose, hvorved spec. de til Skrivningen 
nødvendige Bevægelser er vanskelig
gjorte eller umuliggjorte paa Grund af 
hurtigt indsættende Spasmer, Tremor 
eller Lamhedsfornemmelse. Syn.: Mogi
graphia. 

Skrofuløs (lat. scrofulae Halskirtler): 
lidende af krofulose, som hører til 
Skrofulose. 

Skrotalrefleks (lat. scrotum Pung + 
lat. re{lexus Bøjning): Rynkning af Hu
den paa Skrotum ved Berøring af denne 
eller af Omgivelserne. 

Skruebakterier, se Spiriller, Spiro
kæter og Vibrioner. 

Skrumpenyre: Betegnelse for Slut
ningsstadiet af en Række Nyrelidelser, 
ved hvilke der udvikles Bindevæv i Ny
ren med paafølgende Skrumpning af 
Vævet, se Nefritis. 

Skrækneurose: N. (med overvejende 
hysteriske Symptomer) som Følge af 
svært psykisk Traume, saaledes Natur
katastrofer, Grubeulykker o. lign. Sml. 
Shell-shock. 

Skulderstilling: Skraaleje, hvor Fo
sterets Skulder er forliggende. 

Skurv = Favus. 
Skybala (gr. skybalon Skarn): enkelte 

haarde Knolde af Afføring. 
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Skyttegravsfeber, se Febris quin
tana. 

Skævhals, se Torticollis. 
Skæv Stilling af Fosterhovedet = 

Asynklitismus. 
Skævt Bid = Krydsbid. S. Bæk

ken: asymmetrisk Bækken, oftest op
taaet som Følge af Lidelser i den ene 

Artic. coxæ (Luxatio congenita, Coxitis 
tub.), Naegele's Bækken. 

Skørbug = Scorbutus. 
Slam: forskellige Jordarter, som an

vendes til lokale eller universelle varme 
Pakninger eller Bade. 1) Vulkanslam 
- fra Pistyan, Battaglia o. a. Steder -
findes gerne i Forbindelse med varme 
Kilder. Det bestaar af Lerarter, Silika
tei', Jern- og Svovlforbindelser, nogle 
radioaktive Stoffer. Slammet bar stor 
Varmekapacitet og ringe armeled
ningsevne. Patienterne anbringes dels 
direkte i Slammet ved Kilderne eller 
pakkes ind i det i Badekabiner. 2) Ind
søslam; bestaar væsentlig af Plante
rester, findes f. Eks. i Schollenersee ved 
Rathenow. 3) Kystslam finder Anven
delse f. Eks. ved Odessa,\Vilhelmshaven, 
Pommerns Kyst o. a. 4) Havslam, Eks. 
Posidoslam, er fintmalet Posidaskifere 
fra Go p pingen i Wiirttemberg; bestaar 
af organiske, bituminose Substanser. 

Slambad = Illutamentum. 
Slangegift: afsondres af Giftkirtlen 

hos Giftslanger (s. d.) og udtømmes 
gennem Gifttanden. De vigtigste Be
standdele af S. er Neurotoksin (særlig 
hos Colubridae), Hæmorrhagin (særlig 
hos Viperidae), Hæmolysin, Hæmagglu
tinin, Koagulin, Antikoagulin og Leuko
cidin. Der kan fremstilles virksomme 
antitoksiske Sera mod de forskellige 
Slangegifte. Ligesom bakterielle Toksi
ner kan S. omdannes til Anatoksin (fr.: 
,>anavenin <•). 

Slikkesyge hos Dyr: en ejendomme
lig sygelig Tilstand, der viser sig ved 
Afmagring samt ved at Dyrene slikker 
paa alt; optræder paa bestemte Egne, 
Hedeegne, Sumpegne. . er en Del af 
et Symptomkompleks. Aarsagen er ikke 
helt klarlagt, men kan være forskellig, 
f. Eks. \ itaminmangel, abnormt Mine
ralstofskifte (Apho phori). 

Slimafsondring, mangelfuld: 
Amyxia. 

Slimagtig Degeneration: D. med 
Dannelse af Slim, optræder saavel i epi
teliale som mesenchyonale Væv, nor
malt æv saavel som Svulster. 

Slimhindebetændelse: Catarrbus, 
Katarr. , 

Slipada (Bengalen) (sanskrit Slipada 
Elefantiasis) = Mycetoma. 

Slow cerebration (eng.): psykisk 
Torpor. 

Sluder's (S., Greenfield, 1865-, 
Amerika) Tonsillektornia: fuldstændig 
Fjernelse af Mandlerne ved Hjælp af en 
særlig kraftig Guillotine med stump 
Kniv. 

van Styke's Formel, se Clearance. 
Sløvsind = Dementia. 
Smaadele: Fosterets Ekstremiteter, 

der ved den udvendige Undersøgelse af 
den svangre føles som mindre Dele i 
Modsætning til Fosterhovedet og Sædet. 

Smaakopper: Variola, modsat *Store 
Koppen: Syfilis. 

Smegma (gr., Smoren): (ofte syn. 
med Smegna præputialis) >>Talg<•, Sekre
tet fra Talgkirtlerne. Udtrykket bruges 
især ved S. præputii, en hvidlig, fedtet 

Ia e, der samler sig mellem Glans 
peni og Præputium og bestaar af Se
kretet fra de Tyson'ske I irtler paa 
Glans blandet med afstodt Epitel. S. 
clitoridis: fra Kirtlerne paa CJitoris af
sondret Sekret af en ejendommelig Lugt. 
S. embryonum = Vernix caseosa. 
S.-bacillen, se Mycobacterium. 

Smegmolith (gr. smegma Smøren + 
gr. lithos Sten): »Stendannelse <• af Smeg
ma. 

Smellie's (S., William, 1697-1763) 
Haandgreb Mauriceau-Levret's 
Haandgreb, s. d. Veit-Smellie's 
Haandgreb. S.'s Hage: en buet Staal
tang, der indføres i Fodsel vejen over 
Fosterets ene Lysken (som Regel den 
bageste), beregnet til Fremtrækning af 
Fosterets Underkrop ved bestemte Si
tuationer. 

Smertefuld Afføring: Dyschezi. 
Smith's (S., Henry, nulev., England) 

Operation: Ekstraktion af en immatur 
Katarakt med Kapslen intakt, idet man 
efter Snittet simpelthen pres er Linsen 
ud. 

Smith (S., Eustace, 1835- 1914, Lon
don) -Fischer's (F., Louis, 1864- , 
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New York) Symptom: systolisk Blæsen 
over Sternoklavikulærleddet ved tilbage
bøjet Hoved i Tilfælde af Bronchial
glandelsvulst hos Børn; fremkommer 
ved Kompression af V. cava superior. 

smooth (eng.): glat (s . d .). 
t>Smørekur<c : for Syfilis anvendt Kur 

i Form af systematiske Indgnidninger 
af store Dele af Huden med kviksølv
holdig Salve. 

Sneblindhed: Betændel estilstand i 
Konjunldiva og Kornea, fremkaldt ved 
Irritation af de ultraviolette Straaler. 

Sneboldknitren: ganske fin Knitren 
f. Ek . ved Palpation af Hæmatomer; 
skyldes Fibrinudfældning. 

Snelien's (S., Herman, 1834- 1908, 
Holland) Hage : E-formig Figur til 
Læseprøve for Analfabeter, som skal 
angive Figurens Stilling. S.'s Reform
Øje: kunstigt Øje dannet af to Plader 
med et Hulrum imellem. S .'s Suturer: 
Operation for Entropion musculare. 
Formaalet er, paa Traadenes Plads at 
danne fine Arstrenge, som holder Øje
laaget i den rigtige tilling. S .'s Tavle, 
S .'s Synsprøvetyper: T. med sorte 
Bogstaver til Prøve for Synet paa Af
stand. Bogstaverne af forskellig Stør
relse og med Angivelse af, i hvilken Af
stand de skal kunne læses; i denne Af
stand er de 5' i Synsvinkel, 1' tykke. 
Synsstyrken angives ved den længste 
Afstand, hvori de kan læses, divideret 
med Afstanden, hvori de skulde kunne 
læses. 

Sneppert (ty. Schnepper): gammelt 
kirurgisk Instrument forsynet med en 
eller flere kacherede Klinger, der sprin
ger frem ved Tryk paa en Fjeder. Be
nyttedes til Aareladning og Skarifil{a
tion. 

Snive, se Malleus. -bacillen, se Ac
tinobacillus mallei. 

Snue = Coryza. 
Snævert Bækken = Pelvis angusta, 

s. d . 
Snørelever = Hepar constrictum. 
Snøvlen = Rhinolalia, s. 'd. 
Snøvlesyge hos Svin: Deformitet 

af Næsen og Overkæben. Aarsag uklar, 
arvelig? Rakitis? Infektion? 

Sobernheim's (S., Georg, 1865- , 
Tyskland, senere Bern) Serum: et Milt
brandserum. 

Sochanski's Metode til Adskillelse 
af Ekssudater og Transsudater: 1 
cm3 Vædske sættes til 9 cm3 Reagens 
(1 cm3 N/10 NaOH + 1 cm3 1 % Phenol
ptalein + Vand t il 100 cm3); ved Af
farvning har man et Ekssudat, ved 
manglende Affarvning et Transsudat. 

Sodbrennen (ty.): Pyrosis = Hals
brænden. 

Sodoku (jap. so Rotte + jap. doku 
Gift): Rottebidsygdom. 

Sodomia (Byen Sodoma): 1) Best ial
ismus. 2) Pæderastia. 

Soemmering's Krystallwulst: Ef
ter Stæroperation med Efterladelse af 
Linsekapslen i Øjet holder der sig oft e 
Linserester i Kapselens perifere Dele, 
dannende en ringformig Fortykkelse. 

Solarasfyxia (lat. so faris hørende til 
Solen + gr. asfyxia Ophøren af P uls
slaget) : Hedeslag. Syn. : Siriasis, s. d. 

Solar espsykose (lat. so faris hørende 
til Solen + Psykose [s. d.]) : Sindssyg
dom, der optræder i Tilslutning til Hede
slag. 

Solayres' (S ., Franc;ois L. J. S. de 
Renhac, 1737- 1772, Gyn., Paris) Ob
likvitet: Sutura sagittali -Indstilling i 
en af Bækkenindgangens Skraadiametre. 

Solidarpathologi (lat. solidus fast 
+ gr. palhos Lidelse + gr. logos Ord, 
Lære): Lærer efter hvilken alle Syg
domme fremkommer paa Grund af fejl
agtig Beskaffenhed af de fas t e Stoffer 
i Legemet, sml. Humoralpathologi. 

Solitær (lat. solilarius): enkelt; ofte 
brugt : S.-Tuberkel. 

Solstik: Kollaps, e vent. med Kram
per, Hovedpine og Feber; skyldes So
lens f3estraaling direkte paa Kraniet. 
Syn.: Siriasis, Insolatio. Cfr. Hedeslag. 

Solutio (lat.): Opløsning. Lægemid
delform. 

solve in (lat.): opløs i ; Receptudtryk 
Solvent ia (lat. solvere opløse): Op

løsningsmidler. 
Somatisk (gr. soma Legeme): legem

lig. Somatisk Celle: Legemscelle, d. v .s . 
Celle som ikke hører til Kønsbanens 
Celler. Sml. vegetativ Celle. 

Somato-logi (gr. soma [somal- ] Le
geme + gr. logos Ord, Lære): Læren 
om Legemets almindelige Egenskaber. 
-skopi (gr. skopeein, se undersøge): 

ndersøgelse af Legemet. 
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Sommerprurigo = Prurigo æsti
valis. 

Somnambulismus (lat. somnus ovn 
+ lat. ambulare spadsere): Sovngæng~ri. 

Somniloquie (lat. somnus Søvn + 
lat. loqui tale): Talen i Søvne. 

Somnolens (lat. somnolenlia Søvnig
hed): Til tand af (sygelig) Søvnighed 
resp. Søvn, hvoraf Pt. kun kan vækkes 
saa nogenlunde og ikke varigt. Sml. 
Sopor, Corna. 

Sonde (fr.): tyndt, tav-, ror- eller 
rendeformet Instrument af Metal eller 
Gummi; se Hulsonde, 1yrtebladssonde. 
-fodring: Ernæring gennem en i Ven
trilden nedfort Mavesonde. 

Sondermann's Sugemetode: d
sugning af Sekretet fra Næsens Bihuler 
med et Sugeapparat sat til Næseboret. 

Sonitus aurium (lat.): Ringen for 
Ørerne. 

Sonne's (S., Carl Olaf, 1882- , Dan
mark) Bacil, se B. dysenteriæ. 

Sonorneter (lat. sonus Klang + gr. 
meiran Maal) : Apparat til nøjagtig Be
stemmelse af Høreevnen bestaaende af 
en Klokke, der anslaa med gradueret 
Styrke. 

Sonor(us) (lat. sanarus): rungende. 
Anvendes særlig om Roncbi. 

Sonus (lat., Tone) postmortalis: 
Ligsuk, d. e. Lyd, som kan opstaa ved 
at Luftsøjlen fra Luftrøret støder mod 
Stemmebaa ndcne. 

Soor (ty oor- [Sohr-] Pilz Troske 
[saor tør, vissen]): Trøske, Mykose i 
Munden, hvide Belægninger, særlig hos 
Smaabørn, bestaaende af Myceliet af 
Trø kesvampen, Oidium albicans. - S. 
ses sjældent ho Husdyrene og kv.n bos 
ganske unge Kalve, Grise, Føl og Kyl
linger. 

Sophomania (gr. sofas vis + gr. 
mania Raseri, Vanvid): Storhedsfore
stillinger, der særlig gaar i Retning af 
S el vovervurdering paa det intellektuelle 
Omraade. 

Sopor (lat.): dyb Søvntilstand (midt 
imellem Somnolens og Koma), hvoraf 
Pt. kun kan vækkes overfladisk og mo
mentant ved stærke Irritamenter som 
Stik o. lign. 

Sordes (lat. , Snavs): Forurening, 
Smuds, ildelugtende ekret fra Saar 
o. s. v., samt desuden sortebrune Skor-

per paa Læber og Tandkod hos Indi
vider med svære, febrile ygdomme 
(særligt Tyfus). 

Sore feet of Assam (eng.) = Unci
nariasis cutis. 

Sorte Død: Lungepest, vistnok led
saget af Petekkier, der optraadte i det 
14. Aarhundrede i Europa og havde en 
kolossal Dødelighed. 

Sortvandsfeber, Schwarzwasserfle
ber, se Blackwater fever. 

Souques' (S., A., 1860- , Neurol., 
Paris) Fænomen: Tilbøjeligheden bos 
Pt. med Hemiplegi i Kontrakturstadiet 
til at sprede og strække Fingrene, naar 
de opfordres til at løfte den paretiske 
Arm. 

Souffle (fr.): Aandedræt. S. tubaire: 
bronkial Respiration. 

Southey's (S., Reginald, 1835-1899, 
Læge, London) Rør: Kanyler med Side
hul til Drænage af Odemvædske fra 
Subcutis. 

Sove-Parese (gr. paresis Slappelse): 
Lammelse i bestemte erveomraader 
- spec. Radialis -- opstaaet (ved Tryk) 
under Søvnen hos (Alkoholister o. a.). 
-syge, se Neiavane og Encephalitis epi
demica. 

Soxhlet's (S., Frantz, 1848- 1926, 
Ty kland) Apparat: fuldstændigt Ap
parat til Sterilisering af Mælk, der skal 
anvendes til »Fla kebørn«. 

Spado Hippokraticus (gr. spadon 
Krampe) = Astma. 

Sphæro-bacterium, Sphærococ
cus (gr. sfaira Kugle), se Micrococcus. 
-meter (gr. metron Maal): Apparat til 
praktisk Bestemmelse af et Brilleglas' 
Styrke. 

Sphæræsthesia (gr. sfaira Kugle + 
gr. aisthesis Følelse) = Globus hysteri
cus. 

Spaltbækken: B. med medfødt 
Spalte paa Symfysens Plads. 

Spaltelampe (Gullstrand, 1862-
1930, Sverige): danner en kraftig Lys
kilde af ringe Udstrækning. Egner sig 
særligt til Undersøgelse af Øjet med 
fokal Sidebelysning. 

Spaltningsloven (Mendel): 2 afvi
gende Karakterer, der hos Forældrene 
svarer til hinanden, danner et uensartet 
•Karakterpar$ i Bastarden, og et saa
dant Karakterpar adskilles eller spaltes, 
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naar den paagældende Bastard danner 
Kønsceller, saaledes at hver Gamet, 
være sig Æg- eller Sædcelle, enten faar 
den ene Karakter eller den anden tildelt. 

Spanaemia (gr. spanos sjælden, i ringe 
Antal + gr. haima Blod): ringe Tørstof
indhold i Blod (Syn.: Hydraemi). 

Spano-cardia (gr. spanos sjælden, i 
ringe Antal + gr. kardia Hjerte) = Bra
dycardia. -pnoea (gr. pnoe Aandedræt): 
langsomt Aandedræt. 

Spansk Krave = Paraphimosis. S. 
Syge, se Influenza. 

Spargosis (gr., Svulmen): Fortyk
kelse af Huden. S. fibro-areolaris 
(Wilson) = Elephantiasis. 

Spasmo-dermier (Tommasoli) (gr. 
spasmos Krampe + gr. derma Hud): 
Hudsygdomme karakteriseret ved Kon
traktion af Hudens Muskler. -dynia 
cruciata (gr. odyne Smerte) (Oppen
heim): toniske Kramper og Kontrak
turer paa den ene Side af Legemet, 
Smerter paa den anden. Sympt. ved 
Rygmarvslidelser. Sml. Brown-Se
quard's Lammelse. -gen (gr. gennaein 
frembringe): krampefremkaldende. -fil 
Diatese (gr. fileein elske): sammenfat
tende Betegnelse for de af Kramper led
sagede Stofskifteforstyrrelser hos Børn 
(Tetani, Laryngospasme etc.). Syn.: 
Spasmofili. 

Spasmus (gr. spasmos Krampe): 
Krampe (i Almindelighed) (Adjektiv: 
spastisk). S. agitans = Paralysis agi
tans. S. caninus s. cynicus = Risus 
sardonicus. S. facialis = Tic convulsif. 
S. glottidis s. laryngis: Krampe i 
Stemmebaandene, Glottiskrampe. S. 
mobilis (Gowers) = Atetosen nær
staaende, abnorme Bevægelser ved He
miplegia spastica infantilis. S. nicti
tans = Vibreren af Øjelaagene. S. nu
tans: Nikkekrampe. S. rotatorius: 
Rotationskrampe. 

Spasticitet (gr. spasmos Krampe): 
Forøgelse af Muskeltorrus (Rigiditet) og 
Senereflekser med Tendens til kloniske 
Fænomener (Fodklonus, Patellarklonus 
o. lign.). Sympt. ved Pyramidestrengs
læsioner. 

Spat = Osteoarthroitis chronica er
rosiva sicca ancylopoetica tarsi: Hase
ledslidelse hos Hest. 

Species (lat., enkelte Stykker, »In-

grediensen): Lægemiddelform, Blan
ding af simarne eller groft knuste, ikke 
pulveriserede Plantedele. Anvendes i 
Reglen i Form af )>The<<. 

Speculum (lat., Spejl): fladt, rende
eller rørformet Instrument til Indførelse 
i kanalformede Organer i Legemet (Va
gina, Rectum, Næsebor, Øren o. lign.) 
for at faa et Indblik i disse; benyttes 
ogsaa til at holde Organer til Side ved 
Operationer. 

Spedalskhed = Lepra. -sbacillen, 
se B. lepræ. 

Speget, se Tankespegethed. 
Spekulation (lat. speculalio Udspejd

ning, Undersøgelse): Forsøg paa at 
komme til Erkendelse rent tankemæs
sigt, event. uden tilstrækkeligt Erfa
ringsgrundlag. 

Spencer Wells, se Wells. 
Speugler's (S., Lucius, 1858- 1923, 

schweizisk Læge) Ekssudat: E., der 
dannes ved Tilstedeværelsen af en Pneu
mothorax. 

Speugler's (S., Karl, f. 1861, schwei
zisk Læge) Fragmenter: smaa, syre
faste, runde Legemer, der findes i tuber- • 
kuløst Sputum, o-g som under gunstige 
Omstændigheder antages at kunne ud
vikle sig til Tuberkelbaciller. 

Sperma (gr.): Sæd. tacrasia (gr. 
akrasia Mangel paa Afholdenhed, Ud
svævelse) = Spermatorrhoea. -tismus 
(gr. spermalismos): Sæd udtømmelse. 
-ti tis: Betændelse i Sædvej ene. 

Spermato-blast (gr. sperma [sper
mat) Sæd + blastos gr. Kim) = Sertoli's 
Celler. -cele (gr. kele Brok): )>Sædbrok<<, 
cystisk Skrotaltumor udgaaende fra Epi
didymis og indeholdende Spermatozoer. 
-cid (lat. cædere dræb'e): spermatozo
dræbende. -cystectomia (gr. kystis 
Blære + gr. ektome Udskæring): opera
tiv Fjernelse af en Vesicula seminalis. 
-cystitis (gr. kystis Blære): Betændelse 
i Vesicula seminalis. -cystotomia (gr. 
kyslis Blære + gr. tome Snit): Incision 
i en Vesicula seminalis. -id (gr. eidos 
Form): spermalignende. -logia (gr. lo
gos Ord, Lære): Læren om Sædsekretio
nen (i Fysiologi, Embryologi og Histo
logi). -lysin: Lysin, som dannes i Or
ganismen efter gentagne Spermaind
sprøjtninger. -lysis (gr. lysis Opløs
ning): Destruktion og Opløsning af S per-
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matozoerne. -pathia (gr. palhos Lidel e) 
sygelige Forandringer i Sæd ekretionen. 
-phobia (gr. {obos Frygt): sygelig, hypo
chonder Forestilling om at lide af stadig 
Spermatorrhoe. -rrhoea (gr. rlwe Flod): 
ufrivillig Sædafgang uden Orgasme. -zo 
(gr. zoon levende Væsen): Sædfim. -zoi
cid = Spermatocid. -zoid (gr. zoon le
vende Væsen+ gr. eidos Form): sperma
tozolignende. 

Spermaturia (gr. sperma [sperma!-] 
Sæd + gr. ouron l:rin): Spermatorrhoe 
i Tilslutning til andladningen med Ud
tømmelse af sædblandet rin. 

Spermider (gr. sperma Sæd): For
stadiet til ædceller. 

Spermo-cele = Spermatocele. -Iith 
(gr. sperma Sæd + gr. lilhos Sten): Sten
dannelse i Sædvejene. 

SpeCifike Muskelsystem eller Led
ningssystem: specielt afgrænseligt l\Iu
skelsystem i Hjertet; det adskiller sig 
fra Arbejdsmuskulaturen ved at bestaa 
af større, længere Muskelceller, der inde
holder mere Protoplasma, færre Fibril
ler, og specielt farvelige Kerner. Deres 
Udseende ligner meget embryonalt Mu
skelvæv. I dette Sy tern dannes og ledes 
Kontraktionsimpul er ud til Hjertet 
forskellige Dele. Forskellige Fortykkel
ser og Strenge i Systemet har bestemte 
Navne, f. Eks. inu knuden, Keith
Flach's Knude. Det atrio-ventrikulære 
System, Aschoff-Tawara's Knude og 
Bundt, His-Tawara's Bundt. De Pur
kinje'ske Traade. 

Sphacelatio, Sphacelismus (gr. sfa
kelos, sfakelismos Koldbrand): Forraad
nelse, Gangræn. 

Sphaceloderma (gr. sfakelos Kold
brand + gr. derma Hud): Hudgangræn. 

Sphacelus (gr. sfakelos Koldbrand): 
l) fugtig Gangræn, 2) gangrænøs. S. 
pulmonis = Gangræna pulm. S. um
bilici: fugtig Gangræn af Navlesnors
stumpen bo nyfodte. 

Spheno-cephalus (gr. sfen Kile + 
gr. kefale Hovede): kileformet Deformi
tet af Kraniet paa Grund af for tidlig 
Synosto e af utura sagittalis og stærk 
Udvikling af Regionen om den 4-kan
tede Fontanelle. -iditis (gr. eidos Form): 
Betændelse af Kilebenshulen. 

Sphincter-algia (gr. sfinkler Baand; 
Endetarmens Lukkemuskel + gr. algos 

merte): Smerter i phinkter (Endetar
mens Lukkemuskel). -ectomia (gr. ek
lome dsl<æring): Iridektoni indskræn
ket til Sphinkterregionen. 

Sphinctero-lysis (gr. s{inkler Baand 
+ gr. lys is Løsning): Losning af Iris
ynekier. S. anterior ( chulcke): Løs

ning af Synekier til I ornea. -tomia (gr. 
tome Snit): Gennem kæring af Sfinl<ter. 

Sphygmo-bolometria (gr. s{ygmos 
Pul + gr. bo/os Kast + gr. melreein 
maale): 1aaling af Pulsen Arbejde ved 
Hjælp af et Sphygmobolometer (Sahli 
og Christen). -manometer (gr. manos 
tynd + gr. melran Maal): Instrument 
til Maaling af Blodtryk. -skopia (gr. 
skopeein undersoge): Undersøgelse af 
Pul en. 

Spica (lat., Aks): Forbinding i 8-Ture 
paa Skulder eller Hofte (Sp. humeri, 
coxæ); eftersom man med sine Bind
ture gaar opad eller nedad, tales om Sp. 
ascendens eller descendens. 

Spicula (lat. spiculum Spids): fin 
Knoglenaal, der f. Eks. dannes ved pe
riostale Sarkomer. 

Spids-Fod, se Pes equinus. 
Spiegler's (S., E., 1860-1908, Wien) 

Al burnenprøve: paa Overgangen mel
lem S.'s Reagens og ur, albumenholdig 
Urin dannes der en karp, graahvid Ring 
(Reagen : Hydrargyri chloridi corros. 8, 

cid. tartar. og Natr. chlorat. aa 4, Gly
cerin 20, Aqua destill. 200). 

Spilo-ma = Spilus. -plania (gr. 
spilos Plet + gr. plane Vandring): Til
stand karakteriseret ved Opstaaen og 
spontan Svinden af misfarvede eller 
hyperæmiske Pletter. -plaxi(a) (gr. 
plax Plade) = Lepra. 

Spilus (gr. spilos Plet) = Nævu 
spilu : glat Pigmentnævus. 

Spina bifida (cystica) (lat. spina 
Rygrad [ egl. Torn, Brod]; lat. bifidus 
spaltet i to Dele): delvis paltning af 
Rygraden (se Rachi chisis), ledsaget af 
hernieagtig eller cystisk Omdannelse af 
Rygmarven og dens Hinder (Myelo
meningocele, Myelocystocele, Meningo
cele, s. d.). Ved S. b. occulta er disse 
Dannel er dækket af aragtig Hud, der 
ofte er forsynet med lange Haar. lis
dannelsen findes hyppigst i Sakral- og 
L urobalregion en. 

Spina ventosa (lat. spina Torn, 
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Rygrad; lat. ventosus opblæst) : ten
eller flaskefor met opsvulmet Finger
falanks paa Grund af en tuberkuløs 
Osteomyelitis med centralt Henfald og 
periostale Nydannelser, der undertiden 
kun er mangelfuldt forkalkede. 

Spinal- (lat. s pinalis hørende til spina 
Rygrad): -analgesi (gr. analgesia Fø
leslØshed) = Lumbalanæstesi. -apo
pleksi = Hæmatomyelia. -automati
ske Reflekser (gr. automatos af egen 
Drift) : R., der findes ved Afbrydelse af 
Pyramidebanerne i Rygmarven. Sml. 
Krympningsrefleksen og Babinski's Re
fleks . -epilepsi (gr. epilepsis epilep
tisk Anfald) : daarlig Betegnelse for 
Spasticiteten ved Rygmarvslidelser -ir
ritation (lat irritatio Pirring), -neura
steni (gr. neuron Nerve + gr. astheneia 
Kraftesløsbed) : Form af Hysteri resp. 
Neurasteni, hvis Sympt. (Ømhed af 

ertebræ, Trætbed ved Gangen, seksu
elle Forstyrrelser etc.) henleder Tanken 
paa en Rygmarvslidelse. -paralyse (gr. 
paralysis Lammelse) : Rygmarvssygdom 
med væsentlig rent motoriske Udfalds
fænomener, enten som >>akut, opstigende 
-paralyse<< ( = Landry's Paralyse) eller 
som »atrofisk -paralyse« (ved Poliomye
liti m. m.) eller som >>Spasti k -paralyse<< 
(Erb) med primær Tilgrundegaaen af 
Pyramidebanerne paa degenerativ Ba
si , ved Syfilis etc. -punktur, se Lum
balpunktur. 

Spinalgia (lat. spina Rxgrad [eg!. 
Torn, Brod] + gr. algos Smerte): Ømhed 
af en Hvirvel, spec. 2.- 7. Vert. thorac. 
ved Lidelse i Bronchialglandlerne. 

S pinalis (lat.): horende til Rygmar
ven (Medulla spinalis). 

Spinosus (lat. spina Torn, Brod): 
tapform et. 

Spintherismus (gr. spinther Gnist) 
= Photopsia. 

Spiradenitis (gr. speiraSlyngning + 
gr. aden Kirtel) = Hidrosadenitis. 

Spiriller (lat. spira [gr. speira] Sno
ning): stive Skruebakterier, som har 
Egenbevægelse ved Cilier. Nomenkla
turen er ret varierende, idet nogle Forff. 
ved S . fortrinsvis forstaa:r Vibri<mgrup
pen, medens en Del af Mikroberne med 
talrige Skruevindinger samt betegnes 
som S., snart som Spirokæter. Spirillum 
sputigenum, sePlaut-Vincent's Angina. 

Spirilloser: Infektioner fremkaldt af 
Spir1ller eller Spirokæter, d. v . s. de 
skrueformede Bakterier -:-- Vibrionerne. 

Spirocerca (Syn. Spiropterå) san
guinolenta (gr. speira Snoning, F let
værk + gr. kerkos Hale): en 4- 8 cm 
lang, blodrød R undorm, der snylter ind
boret i Spiserør - og Mavevæg hos Hund 
og Ræv. Der fremkommer herved op til 
valnødstore Knuder, hvori Ormene fin
des i Mængde. 

Spirochaeta, Spirokæte (gr. spefra 
Snoning + gr. chatte Haar) : Skruebak
terie med mange bevægelige og bøjelige 
Vindinger. S. bronchialis, se Bronkial
spirokæto e. S. buccalis: S. med grove 
Vindinger; findes i Munden hos normale 
Mennesker. S. cuniculi: fremkalder 
•>spontan Kaninspirokætose <<. S. den
tium: S. med fine Vindinger, findes i 
Munden hos normale Mennesker. S . 
hebdomadis: Aarsag til japansk Syv
dagesfeber. S. (Leptospira) icterogenes 
el. icterohaemorrhagiae: fremkalder 
Weil's Sygdom. S. icteroides: ansaa 
af Noguchi (1918) for Aarsag t il gul 
Feber, men har senere vist sig identisk 
med S. icterogenes. S. Obermeieri o. a. 
Recurrensspirokæter, se Febris recur
rens. S. pallida, Syfilisspirokæten, opd. 
1905 af Zoologen Schaudinn (S., Fritz, 
1871- 1906, Hamburg): findes i stor 
Mængde i haard Chanker, Papler, Kir
telsvulster, betydelig sparsommere ved 
sensyfilitiske Lidelser, f. Eks . i Hjernen 
ved generel Parese. Den har tætte, regel
mæssige, fine Vindinger. S . pertenuis: 
Aarsag til Framboesia. S. pseudoicte
rogenes, S. biflexa: a patogene S., som 
morfologisk ganske ligner Weil' s Spiro
kæte, forekommer meget almindeligt i 
Vand. S. recurrentis: Fællesbetegn . 
for S. ved Febris recurrens (s . d.). S. 
refringens: grove Vindinger, findes 
normalt paa Genitalia . S . Schaudinni, 
se Ulcus tropicum. 

Spirochaetosis morsus muris: 
Rottebidsygdom. S. icterohaemor
rhagica: Weil's Sygdom. S . hos Hus
dyr : Kvæg, Sydafrika. Aarsag : Sp. thei
leri (Theiler) -(hos Hest, Faar og Ged). 
Hos Hund er Lidelsen nær beslægtet 
med Menneskets Weil'ske Syge. Ka
niner (Haresyfilis): Aarsag: S. cuniculi. 
Sympt.: Saar paa de ydre Kønsdele. 
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S. hos Fugle: tropi k og subtropisk Li
delse hos Høns og Gæs; overfores ved 
Mellemværter af Argas-Slægten. 

Spirometer (lat. spirare aande + 
gr. meiran Maal): Apparat til Registre
ring af Aandedrættet. fan kan f. Ek . 
dermed maale den optagne Iltmængde 
og derved beregne det koleriske Stof
skifte. 

Spiroptera (gr. speira Snoning, Flet
værk + gr. pieran Vinge, Fjer), se Spiro
cerca. S. (Gongylonema) neoplastica 
(gr. spefra Snoning + gr. pieran Vinge; 
gr. neos ny + gr. plassein forme): af 
Fibiger (F., J. A. G., 1867-1928, Dan
mark) funden Rundorm, der i Rottens 
Formave kan fremkalde Papiiiorner eller 
Karcinom (Karcinom ogsaa fremkaldt 
paa Rottetungen). Mellemvært for S. n. 
er Rakerlaken Periplaneta orientalis el. 
americana. 

Spisevægring = Sitieirgi, Anorexia. 
S planchnicusanæsthesi ( gr .s planeh

n a Indvolde + gr. anaislhesia Mangel 
paa Følelse): Ledningsanæstesi af Nervi 
splanchnici. 

Splanchnologi (gr. splanchna [plur. 
af splanchnon] Indvolde + gr. logos 
Ord, Lære): Læren om Indvolde. 

Splen-algia (gr. splen l\1ilt + gr. 
algos Smerte): Hltsmerter. -ectomia 
(gr. ektome Udskæring): operativ Fjer
nelse af en Milt. -æmi (gr. haima Blod) 
= lienal Leukæmi. 

S pienisation (gr. splen Milt): Om
dannelse af et Organ (især Lungen) som 
Følge af Betændelse, saa det faar Ud
seende og Konsistens som Miltvæv. 

Splenitis (gr. splen 1ilt): Miltbetæn
delse; som Regel som Følge af akutte 
Infektionssygdomme. filten stor, blød 
(,>Smørrebrødsmilt<<). 

Spleno-cyt (gr. splen Milt + gr. ky
ios Hulrum): store, mononukleære, 
hvide Blodlegemer. -megalia (gr. megas 
[megal-] stor): filtfors tørrelse. Cfr. Ban
ti's Sygdom, Anæmia splenica, Kala
Azar. -megalia rubra hypertonica = 
Erythræmia. -myelogen (gr. myelos 
Marv + gr. gignomai [gen-) frembringes, 
opstaar) Leucæmia = Myeloid Leu
kæmi. -pathia (gr. pathos Lidelse): 
Miltlidelse. -pexia (gr. pexis Tilheft
ning): Fiksering af en Iilt. -ptosis (gr. 
piosis Fald): Nedsunken Milt, Vandre-

milt. -tomia (gr. tome Snit): Incision 
i Milt. 

Splenæmia (gr. splen Iilt + gr. 
haima Blod): myeloisk Leukæmi. 

Spodiomyelitis (gr. spodios aske
farvet, graa + gr. myelos Marv) = Po
liomyelitis. 

Spolorme: Gruppe af ret store para
sitiske Rundorme; se A caris, Para
scaris, Ascaroidea, Toxascaris. 

Spondyl-arthritis (gr. spondylos [el. 
s(ondylos] Hvirvel, Rygrad+ gr. arthron 
Led): Betændelse i en Hvirvels Led. 
S. anchylopoetica (Bechterew): Form 
for Spondylitis deformans, hvor For
beningen har sit Sæde i de smaa Led 
mellem Hvirvlerne, medens disses og 
Merriskernes Form er uforandret. -ar
throcace (gr. arthron Led + gr. kake 
Slethed): tuberkuløs, destruktiv Betæn
delse i en Hvirvel. 

Spondylitis (gr. spondylos [el. sfon
dylos] Hvirvel): Betændelse i Hvirvel
søjlen (ofte = Spondylarthrocace). S. 
anchylopoetica (Bechterew), se Spon
dylarthroitis a. S. deformans: kronisk 
Artritis i Hvirvelsøjlen med Bennydan
nelser i Corpora og Menisker, hvoraf 
følger indskrænket Bevægelighed. Kan 
give Anledning til s ære, neuralgiske 
Smerter, men forløber som Regel sym
ptomlost. 

Spondyolistetisk (gr. spondylos el. 
s{ondylos Hvirvel + gr. olisthesis Ud
gliden) B~kken = Pelvis spondyloli
sthetica, s. d. 

Spondylo-lithesis (gr. spondylos el. 
sfondylos Hvirvel+ gr. olislhesis dgli
den): Hvirvelforskydning (særlig af ne
derste Lændehvirvel) = Spondyloptosis. 
-lysis (gr. lys is Losning): Losning af 
den faste Forbindelse mellem 2 Hvirv
ler. -malacia (gr. malakia Blødhed) 
traumatica Kummel's Sygdom. 
-myelitis (gr. myelos Marv): samtidig 
Ryghvirvel- og Rygmarvsbetændelse. 
-pathia traumatica (gr. pathos Lidelse) 
= Kummel's Sygdom. -pyosis (gr. pyon 
Pus): suppurativ Betændel e i en Hvir
vel. -tomi (gr. tome Snit): Gennem
skæring af Hvirvel ojlen. 

Spondylose rhizometique (fr.) 
(Pierre Iarie, Strumpell): kronisk, an
kyloserende Betændelse i Columna; bre
der sig nedenfra opefter og angriber til-
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lig d Hofte- . og Skulderled; ingen Ky
fose. 

Spongio-blastom (gr. spangion 
Svamp + Blastom [gr. blastos Kim]): 
Svulst bestaaende af embryonale Nerve
ceBer (Spongioblaster). - blastoma po
la~e: ret godartet Hjernesvulst af 
Gliomgruppen. 

Spontan (lat. spontaneus frivillig): 
opstaaet uden ydre Paavirkning. S . . 
Agglutination (lat. agglutinare klæbe 
sammen: A. af Bakterier uden Tilsæt
ning af Serum. Ses særligt i udpræget 
ru (s. d.) Bakteriekulturer. S. Bevæ
gelse: uden direkte ydre Foranledning 
frembragt Bevægelse. S. Fraktur (lat. 
fraclura Brud): F., der fremkommer 
uden ydre Vold, hyppigst naar en 
Knogle er destrueret af en ondartet 
Svulst. S.e Infektioner (lat. inficere 
smitte): hos Laboratoriedyr optrædende 
Infektioner, som ikke skyldes eksperi
mentelt paaførte Infektioner. S. Luksa
tion (lat. luxare forvride): L., der frem
kommer ved sygelige Tilstande uden 
ydre Vold (Distensions- og Destruk
tionsluksation). S. Ruptur af Uterus, 
se Ruptura uteri. S. Vending= Versio 
spontanea. 

Spoon-nails (eng.) = Koilonychia: 
konkave Negle. 

sporadisk optrædende Sygdom 
(gr. sporadikos spredt): S., der optræder 
paa forskellige Steder og Tider uden til
syneladende Sammenhæng med andre 
Sygdomstilfælde. 

Sporangier (gr. sporos Sæd, Frø + 
gr. angeion Kar): Sporehuse, Fruktifika
tionsorganer hos Skimmelsvampe o. a. 
Kryptogamer. 

Sporer (gr. sporos Sæd, Frø): særligt 
resistente, oftest encellede, ukønnet op
staaede Dannelser hos Bakterier, Svam
pe o. a. blomsterløse Planter. Spore
navnet benyttes dog indenfor forskellige 
Plantegrupper ogsaa om Celler dannede 
ved Kønsprocesser (Koblingssporer, Æg
sporer). Fælles for alle Slags S. er det, 
at de kan spire og frembringe nye 
Planter. 

Sporidier (gr. sporos Sæd, Frø): Ko
nidier. 

Sporo-blast (gr. sporos Sæd, Frø + 
gr. blastos Spire): Stadium· af den køn
nede Form hos Malariaparasitter (se 

Oocyste) og Kokcidier; hos sidstnævnte 
sker den videre Udvikling gennem Sporo
cyste til Sporozoi:ter. -cyste (gr. kystis 
Blære), se Sporoblast. • -goni (gr. gone 
Fødsel): FJerdeling af Protozoer efter 
foregaaende Befrugtning, f. Eks. Ma
lariaparasiter i Myg. Sml. Schizogoni. 
-trichon (gr. thrix [trich-] Haar): 
Svamp, de'r i Kultur vokser i grenet 
Mycelium med talrige, stilkede, pære
formede Sporer. -trichosis (Sporotri
chum): kronisk Hudsygdom, der foraar
sages af Sporotrichon Beurmanni o. fl. 
Arter, og bestaar i ulcererende Knuder, 
der minder stærkt om Gummata. S. 
tropica: Lidelse af Karakter som Spo
rotrichosen, skyldes Sporotrichon indi
cum. S. ses hos Hest (Farcin des equi
des), Muldyr, Hund og Rotter. Hudsyg
dom med Lymfangitis med Knuder langs 
Lymfekarrene (F. d. e.) eller med Knu
der i Huden med Fistler. Aars ag: 
Sporotrichum Schenkii, S. Beurmanni. 
-zoer (gr. zoon Dyr): Klasse af Pro
tozoer (encellede dyriske Organismer). 
Herunder bl. a. Coccidier, Hæmospo
ridier, Sarkosporidier. -zoit (gr. zoon 
levende Væsen, Dyr): tenformet, bevæ
gelig Udviklingsform af en Sporozo, 
fremgaaet af Befrugtning. 

Spotted bones (eng.), se Osteopoi
kili. S. fever (eng.), se Rocky-Moun
tains S. F. 

Spray (eng.): Apparat til Forstøv
ning af Vædsker, f. Eks. Adrenalin
opløsning til Inhalation ved Asthma 
bronchiale. 

Sprengel's (S., Otto Gerhard Carl, 
1852-1914) Deformitet: medfødt, 
højtstaaende Skulderblad. 

Springorm hos Hest, se Snive. 
Sprue (eng.): Tropesygdom hos Euro

pæere, bestaaende i Epiteldefekter i 
Svælg, Øsofagus og Mavetarmkanal og 
ytrende sig som en svær Fedtdiarrhe, 
forbundet med Afmagring, Anæmi og 
Stomatitis. Syn.: aphthae tropicae, Psi
losis. Se desuden: idiopatisk Steatorre. 

Sprukken Pottelyd, se under Skoda's 
Lyd. 

Spurious pregnancy (eng.) = Gra
viditas spuria. 

Sputum (lat.): Spyt, betegner tillige 
Udskillelsesprodukt fra Respirations
organerne. S. coctum: slimet-purulent 
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S. S. croceum: gult S. ed 3. Stadium 
af krupos Pneumoni ener efter Infarkt
dannelse. S. crudum: slimet-serost 
S. cruentum: blodblandet S. S. fibri
nosum: fibrintilblandet S. ved Bron
chitis fibrinosa, Difteri m. m. S. fun
dum petens: S., der ynker til Bunds 
i Vand. S. globosum: S., der i and 
danner I ugler. S. baepnoptoicum: 
rent, blodigt . S. lanuginosum: S., 
der danner uldagtige Klatter. S. num
mulatum: runde, flade Klatter paa 
Bunden af vædskefyldt Kar. S. pitui
tosum: vandig-slimet . S. pneumo
nicum: det for krupos Pneumoni karak
teristiske, rubiginøse (rustrøde) S. S. 
puriforme: pusholdigt S. S. putrida 
foetida: pushol digt, stinkende S. med 
Forraadnelse produkter. S. rubigino
sum: se S. pneumon. S. septicaemia: 
Septicaemi hos Kaniner, fremkaldt ved 
subkutan Injektion af pneumonisk Spu
tum. S. serosum: S., bestaaende af 
serøs Vædske. 

Spy-Menneske: Homo primigenius, 
som man har fundet Skeletdele af ved 
Spy i Belgien (1886). 

Spytflod = Ptyali mus, Salivation. 
-udskillelse, mangelfuld: Asialia. 

Spændingselektrokardiograf: Elek
trokardiograf, ved hvilken man regi
strerer de Spændingsforandringer (Ak
tionsspændinaer), som op taar i Hjertet, 
hver Gang det kontraherer sig og som 
breder sig ud i Kroppen. Spændings
forandringerne føres fra Patienten gen
nem en Rørforstærker (en Slags >>Radio
forstærker<<) til en Slojfc (i Lighed med 
et Spejlgalvanometer) ved Hjælp af, 
hvilken de registreres paa fotografisk 
Papir. 

Spærring: brugt i Psykiatrien som 
Betegnelse for den Standsning eller 
Bremsning af Forestillingsafløb og il
jesimpulser, der findes ved visse Psy
koser, spec. Dernentia præcox. Er >>Spær
ringen << først brudt, foregaar de psykiske 
Processer en kort Tid tilsyneladende 
ganske uhindret i Mod ætning til For
holdene ved den depressive >>Hæmning<<, 
hvor Modstanden er jævn og permanent. 

Squama (lat.): Skæl. 
Squamosus (lat.): skællignende, 

skældækket, skællende. 
Ssabanejeff's (S., J., Kir., Odes a) 

Amputation: Modifikation af Gritti's 
1etode; den afsavede Tuberositas tibiæ 

anvendes til Dækning i Stedet for Pa
tella. 

Staalbad: Bad i en vandig Opløsning 
af Ferrodicarbonat. 

Stachelbecken (ty.), dansk: Torn
bækken = Acanthopelvi , s. d. 

Stackes' (S., Ludwig, 1859-, Er
furt) Operation: Op mej lin g af Mellem
øret, ved at den laterale Væg af Reces
sus epitympanicu og af Aditus afmejs
le indefra udefter, idet Fadaliskanalen 
og den laterale Bueganer beskyttes ved 
Indforelse af et særligt dertil indrettet 
In trument. 

Stadium (gr. stadion, et Vejlængde
maal [Sportspladsens læng te dstræk
ning]): ved Infektion sygdomme skelner 
man: S. acmes: Hojdepunktet af Syg
dom; S. algidum: det kolde S., særlig 
ved Kolera; S. deerem en ti: S. med 
faldende Temperatur· S. inerem en ti: 
S. med stigende Temperatur· S. pro
dromorum: Forloberstadium. 

Stabchenversuch (ty.) = Hering's 
tavforsog. 
Stabli's Pigmentlinie, s. Linea 

corneae senilis (Vogt): en tynd Linie 
horizontalt hen over l ornea lidt neden
for Centrum. I Reglen pigmenteret, lyse
brun. kal bero paa et Brud i Ibr. Bow
mani. es mest hos ældre. Naar i Reglen 
ikke helt ud til Limbus. 

Stafylokok, Staphylococcus (gr. sta
fyle Drue + gr. kokkos Bær): kugle
formet, som Regel Gram-positiv Kok. 

tafylokokker ligger enkeltvis, parvis el. 
i uregelmæssige Hobe. Efter Kolonier
nes Farve inddeles S. i taphylococcus 
albus, S. citreu , S. aureus. Se ogsaa 
1icrococcus. 

Stafylolysin (Stafylokok [gr. slafyle 
Drue] + Lysin [gr. lys is Oplosning]): 
Hæmolysin, frembragt af tafylokokker. 

Stagnation (lat. slagnare danne stille
staaende Vand): Stase, Stillestaaen. 

Stabl's (S., Friedrich Carl, 1811-
1873) Øre: medfødt Misdannel e af ydre 
Øre, idet Fossa navicularis i abnorm 
Grad er dækket af Helix. Anses for et 

-Degenerationstegn. 
Stalagmometer (ar. sialagmos Dryp

pen + gr. melron Maal): Apparat til Be
stemmelse af det Antal Draaber, en 
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given Vædskemængde danner ved Ud
strømning gennem en fin Aabning. Her
ved faas et Maal for Vædskens Over
fladespænding: jo lavere Overfladespæn
dirg, des flere Draaber. 

Staldkrampe hos Hest: en snappen
de, krampagtig Bevægelse af Bagbenene, 
naar Dyret i Stalden flytter Benene. 

Stamme (i Bakteriologien): Indbe
grebet af alle Renkulturer (s. d.) af 
samme Oprindelse. 

Stammen = Balbuties. 
Standard-afvigelse (af eng. stan

dard deviation; ty. miltiere quadrati
sche Abweichung): Middelfejl (s. d.) paa 
en enkelt Observation. Udtryk for 
Spredningen i en yariation. Syn.: Dis
persion. -Antitoksin: nøjagtigt titreret 
Antitoksin, indtørret og tilsmeltet luft
tomt. Saadanne S.-A.er opbevares paa 

tatens Seruminstitut i København, 
hvorfra de udsendes til andre Institut
ter. -clearance (eng.), se Clearance. 
-isering: Udarbejdelse af ensartede 
Maalemetoder; Tilvejebringelse af ens
artet Materiel, f. Eks. Hospitalsmateriel, 
Papirformater, holdbare terapeutiske 
eller diagnostiske Præparater (Sera,Vak
ciner, farmakologiske Præparater); Be-
temmelse af andre Præparaters Styrke 

ved ammenligning med Standardpræ
paraterne. 

Stapesankylose (mlat. stapes Stig
bøjle + gr. ankylosis Krumning), se 
Otosklerose. 

Staphyl-haematom (gr. sta{yle 
Drøblen [egl. Drue] + gr. haima Blod): 
Blodudtrædning i Drøblen. -i tis: Be
tændelse af Drøblen. -orraphia (gr. 
rhafe Søm): Lukning af Spalte i den 
bløde Gane ved Sutur. 

Staphylo-dermi(a) (Staphylokok [s. 
d.] + gr. derma Hud): Hudlidelse, frem
kaldt af Stafylokokker. -haemia (gr. 
haima Blod): Forekomst af Stafylokok
ker i Blodet. -mycosis, -mykose (gr. 
mykes S vamp): Infektion, fremkaldt af 
Stafylokokker. 
· - Staphyloma (gr. slafyloma): Ektasi 
af en Del af Øjeæblet. S. corneae: kan 
være partiel: ved Ektasi af et af Kornea 
og Iris dannet Ar efter en perforerende 
Kornealidelse. Eller total, hvor hele 
Korneaer erstattet af Arvæv. S. posti
curo = Conus myopicus; man kan ogsaa 

Klinisk Ordbog. 

have virkelige Sklerektasier (S. verum). 
S. sclerae ved Eftergivelighed af Sklera 
og samtidig Tryldorhøjelse. Efter Sædet 
S. intercalare paa Korneaskleralgræn
sen, saa at Irisroden gaar med ind i 
Stafylomet, S. ciliare i Corp. ciliare 
Regionen, S. aequatoriale bag denne 
Region. S. uveale = Iris bombe. 

Staphylotomia (Staphyloma [s. d.] 
+ gr. tome Snit): Operation for Staphy
loma corneae; Ekscision af dette med 
eller uden Suturering af Saaret. 

Stase, se Stasis. 
Stasepapil (gr. siasis Standsen): 

Neuritis n. optici med Svulst af Syns
nervepapillen, saaledes at denne rager 
tydeligt frem foran Øjengrunden. Skyl
des i Reglen rumudfyldende Lidelser i 
Hjernen (Tumores, Syfilis, Tuberku
lose), sjældnere Meningitis, Sclerosis 
dissem., Sinustrombose, Nefritis o. s. v. 

Stasibasiphobia, Stasobasophobia 
(gr. siasis taaen + gr. basis Gang + 
gr. {obos Frygt): angstbetinget Tab af 
Evnen til at staa og gaa. Sml. Astasi, 
Ab as i. 

Stasiphobia, Stasophobia (gr. sia
sis Staaen + gr. {obos Frygt): sygelig 
Frygt for at staa (resp. staa op af Sen
gen). 

Stasis (gr., Staaen, StilJestaaen): Op
stemning, Tilbageholdelse, Stillestaaen 
af Vædsker, som normalt passerer med 
en vis Hastighed. Anvendes Eks. om 
Blod i Kapillærer og Vener ved ophævet 
el. mangelfuld Passage gennem større 
Vener p. Gr. af Kompression, Trombose, 
o. a. S. kan finde Sted i Ekstremiteter 
el. Dele deraf, i Lunger og andre Or
ganer. S. af Fæces i Tarm. 

Statistisk Serie: Observationer i en 
Observationsrække, ordnet efter Stør
relse. 

Stato-meter (gr. siatos opstillet + 
gr. metron 'laal) = Eksoftalmometer. 
-pathia (gr. pathos Lidelse): Afvigelse 
fra Øjets rigtige Beliggenhed i Øjen
hulen. -tonus (Edinger) (gr. tonos Spæn
ding): cerebellart betinget Tonus i Lege
mets Muskulatur. 

Status (lat., Tilstand) an ginosus: 
Tilstand, ved hvilken flere Anfald af 
Angina pectoris optræder efter hinanden 
med meget korte Mellemrum. Medfører 
oftest Døden. S. arthriticus = gigtisk 
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Diatese. S. dysraphicus (Bremer): he
redo-degenerativt Symptomkompleks 
med Skeletabnormiteter og trofiske For
styrrelser, som kan opfattes som en abor
tiv Form af Syringomyeli. S. epilepti· 
cus: Tilstand af tæt paa hinanden føl
gende epileptiske Anfald med kontinuer
ligt Bevidsthedstab, ofte førende til Dø
den. Syn.: Etat de mal. S. gastricus = 
Gastricismus. S. lymphaticus = Lym
phatismus. S. præsens: hvad der i et 
givet Øjeblik findes for Sygdomstegn 
hos en Patient. S. thymico·lymphati· 
cus: ikke ualmindelig Anomali hos Børn 
og yngre Individer, bestaaende i en uni
versel Svulst af lymfoidt Væv og Svulst 
af Thymus - ofte tillige Snæverhed af 
Aorta og Anæmi samt rakitiske Foran
dringer. Kan muligvis i visse Tilfælde 
være medvirkende ved pludselig ind
trædende Død (Thymusdød). S. typho· 
sus, se tyføs Tilstand. 

Stavkernet Leukocyt: L., hvis Ker
ne ikke er delt i Segmenter, men danner 
et sammenhængende Hele af Form som 
en Stav, et J, U,V, S el.lign. De forekom
mer normalt i Blodet, i ca. 3-5 %· Ved 
visse Infektioner kan Antallet forøges. 

Steapsin (gr. stear Fedt)=Pankreas
lipase, s. d. 

Stearodermia (gr. stear Talg + gr. 
derma Hud): enhver Sygdom i Hudens 
Talgkirtler. 

Stearrhoea (gr. slear Fedt + gr. rhoe 
Flod): Fedtdiarrhoe, se Steatone. 

Steato-cele (gr. stear [sleal-] Talg+ 
gr. kele Brok): Tumor i Skrotum med 
fedt- eller talgagtigt Indhold. -crypto
sis (gr. kryplein skjule)= Stearodermia. 
-fag (gr. [agein spise): Leukocyt med 
Fedtdraaber. -ma = 1) Lipom. 2) Talg
cyste. -pygia (gr. pyge Bagdel): ab
normt stærk Fedtaflejring paa Nates. 
-rrhoea (gr. rhoe Flod): 1) abnorm 
stærk Sekretion fra Hudens Talgkirtler 
(Seborrhoe). 2) Forøgelse af Afføringens 
Indhold af Fedt; normalt 5-6 %, kan 
stige til 20-60%; det kan f. Eks. ses 
ved Pankreaslidelser. Kan skyldes man
gelfuld Omdannelse eller Resorption af 
Fedtstof. Afføringen bliver mere volu
minøs, eventuelt lysere, fedtet, glin
sende, event. med stearinlignende Over
træk. -sis: Fedtaflejring, Fedtdanne1ser 
eller Fedtinfiltration. 

Stegomyia (gr. stegos Tag, Hus + 
gr. myia Flue) fasciata: ældre Beteg
nelse for den Myggeart, Aedes aegypti, 
der overfører den gule Febers Smitstof. 

Steiner(t)'s Sygdom, se Myotomia 
atrophica. 

Stellwag's (S., von Carion Karl, 
1823-1904, Wien) Symptom: S. ved 
Morbus Basedowii bestaaende i, at Pa
tienten blinker sjældnere end normalt 
(kun med flere Minutters Mellemrum). 

Stemme-fremitus (lat. fremitus 
Summen, Brusen), -vibration: Sving
ninger, som normalt meddeles Brystvæg
gen, naar Pt. taler, og som kan føles paa 
den Del af Brystvæggen, under hvilken 
der ligger Lungevæv. S. er svækket el. 
ophævet, naar en Bronchus er stoppet 
af Slim, Fremmedlegeme o. a. el. der 
mellem Lungevævet og Brystvæggen er 
Ekssudat, Luft (Pneumothorax) el. a. 
S. er forstærket, naar Lungevævet er 
infiltreret el. komprimeret. -mangel 
= Aphonia. -overgang = Mutation. 
-register, se Register. 

Sten, se Calculus. 
Stenbarn = Lithopædion. 
Stengalle: septisk eller aseptisk Be-

tændelse i Hovens bageste Del (Dragten) 
Aars ag: Trauma. 

Stenger's Forsøg: der anvendes 2 
ganske ens Stemmegafler. Den ene hol
des 6-8 cm udfor f. Eks. venstre Øre. 
Nærmes den anden, samtidig anslaaede 
Gaffel til det højre Øre, vil den ikke 
høres af dette, for den er bragt i samme 
Afstand fra Øret som den første. Bringes 
den nærmere, høres Tonen hos normale 
overhovedet kun paa højre Side. Er Hø
relsen paa dette Øre nedsat, høres Tonen 
paa denne Side først, naar Stemmegaflen 
her er bragt tilsvarende nærmere. Ud
føres Forsøget som beskrevet hos en 
Person, der simulerer Døvhed, f. Eks. 
paa højre Side, vil han først angive at 
høre Tonen paa venstre Øre. Bringes 
Stemmegaflen paa højre Side indenfor 
den angivne Afstand, kan han kun høre 
Tonen paa denne Side; han opgiver der
for, at han slet ingenting kan høre. 

Stenhuggerlunge: Chalikosis, Aflej
ring af Stenstøv i Lungerne; se Pneumo
nokoniosis. 

Stenocardia (gr. stenos snæver+ gr. 
kardia Hjerte) = Angina pectoris, et 
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Syndrom karakteriseret ved anfaldsvis 
optrædende, mere el. mindre stærke 
Smerter i Prækordiet. 

Stenosis (gr., Indsnævring): For
snævring af Kanaler eller Ostier. 

Sten-kolik, -sygdom, se Konkre
ment og Kolik. -operation: operativ 
Fjernelse af Sten (spec. Blæresten). 

Steno-stomia (gr. stenos snæver + 
gr. stoma Mund, Aabning) = Mikrosto
mia. -thorax (gr. thorax Bryst): For
næwing af Thorax. 

Stensygdom = Litbiasis; f. Eks. 
Cholelithiasi o. s. v. 

Stephanion (gr. stefanos Krans): 
Krydsningspunktet for Linea tempo
ralis med Sutura frontalis. 

Steppage (fr.), se Demarche de 
steppeur. 

Stereo bilin (lat. stercus [stereo r-] 
Ekskrementer + lat. bi lis Galde): Om
dannelsesprodukt af Galdefarvestoffet, 
som findes i Fæces. 

Stereoraldiarrhoe (lat. stercus [ster
cor-] Ekskrementer + gr. diarrhoia 
Diarre): D. foraarsaget ved Irritation 
af stagnerende Fækalier; ses ofte hos 
Patienter, der lider af Obstipation. 

Stereoralis (lat. stercus [stereo r-] 
Ekskrementer): hvad der vedrører Af
føringen. 

Stereorærnia (lat. stercus [stereo r-] 
Ekskrementer + gr. haima Blod) = 
Kopræmia, en Art Forgiftning, som op
staar p. Gr. af Resorbtion af Giftstoffer 
fra Fæces, ved langvarig Obstipation. 

Stereo-æstetisk (gr. stereos fast + 
gr. aisthesis Følelse) = stereognostisk. 
-gnosis, -gnostisk Sans (gr. gnosis 
Erkendelse): Evnen til ved Beføling at 
bestemme Genstandes Form og Stør
relse. -sensorisk (lat. senlire [sensum] 
føle) = stereognostisk. -tropismus (gr. 
tropos Vending): (Rieger) Trang hos 
visse sindssyge til at holde sig op ad 
faste Genstande, holde fast i deres egne 
Lemmer. -typia (gr. ty pos Form): 
tvangsmæssig Ensformighed, der karak
teriserer visse sindssyges Væsen, deres 
Holdning, Bevægelser, Handlinger, 
Skrift og Tale. Spec. Sympt. ved De
mentia præcox (Katatoni). 

Steril (lat. sterilis): l) ufrugtbar. 
2) fri for levende Mikrober. 

Sterilisatio(n) (lat. sterilis ufrugt-

bar): l) fuldstændig Udryddelse af 
alle Mikrober paa et givet Objekt. 
Sml. Desinfektion. S. magna: Helbre
delse af infektiøse Sygdomme ved kort
varigt (1- 2 Døgn) at indgive bakterie
dræbende Midler. Syn.: Tberapia magna 
sterilisans. 2) Ophævelse af et Individs 
Avledygtighed enten ved Fjernelse af 
Kønskirtlerne (eller Destruktion af 
Kønscellerne ved Røntgenbestraaling) 
eller ogsaa ved Afbrydelse af den Vej, 
Kønscellerne skal passere, inden Be
frugtningen foregaar, f. Eks. dobbelt
sidig Vasektomi eller Salpingektomi. 

Sterilitet (lat. sieriiilas Ufrugtbar
hed): dels manglende A viedygtighed r 
videste Forstand (Impotentia coeundi, 
I. generandi, I. concipiendi), dels Ufrugt
barbed hos Kvinden (1. concipiendi) . 
Sjældnere tales ogsaa om S. i Tilfælde,. 
hvor Kvinder vel bliver gravide, men 
aldrig føder levedygtige Børn. Primær 
S.: Ufrugtbar hed, der har varet 2- 3-5 
(el. flere Aar), medens der har været 
Mulighed for, at Kvinden kunde blive 
gravid. Sekundær S.: Ufrugtbarhed i 
et lignende Tidsrum, men efter at Kvin
den har været gravid tidligere. Relativ 
S. benævnes det Forhold, at en Kvinde 
er steril ved kønslig Omgang med en 
(iøvrigt avledygtig) Mand, men derimod 
kan befrugtes af en anden Mand. Ste
rilitetsoperation: enhver 0., der til
sigter at ophæve Steriliteten; hyppigst. 
Dilatatio canalis cervicis, eventuelt i 
Forbindelse med Stornatoplastik (Pozzi}. 

Sterilitetsgen (lat. sterilitas frugt
barbed + Gen [s. d.]): G., der foraar
sager Sterilitet; maa altid være reces
sivt. Sml. Letalgen. 

Sterilett: Intrauterinpessar til Be
skvttelse mod Graviditet. 

Steril (lat. sterilis ufrugtbar) Tvil
lingkalv: Kviekalv, der er blevet steril 
og i det hele har bypoplastiske Køns
organer, fordi den er Tvilling sammen 
med en Tyrekalv, og der er Anastomoser 
mellem de to Tvillingkalvefostres Kreds
løb. 

Sternalgia (gr. siernon Bryst + gr. 
algos Smerte): Smerte i Brystbenet eller 
Syn. for Angina pectoris. 

S temalis (gr. siernon Bryst): hørende 
til Brystbenet. 

Sternal-linie (gr. siernon Bryst): 

30• 
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lodrette Linie langs Sternums Rand. 
-refleks (lat. reflexus Tilbagebøjning): 
Kontraktion af Bugmusklerne ved plud
selig Irritation af Huden i Toppen af 
Epigastriet. 

Sternberg's (S., Carl, 1872-, Wien) 
Sygdom = Lymfogranulomatosis. 

Sternopagus (gr. siernon Bryst + 
gr. pegnymi [pag-] tilfæster): Dobbelt
misdannelse, hvor de 2 Individer er 
sammenvoksede ved Brystbenet. 

Sternutatio (lat.): Nysen. 
Stertor (lat. stertere snorke): Snor

ken, Rallen, rallende Respiration ved 
Ansamling af større Mængde Slim i Luft
vejene. 

Stetho-graphia (gr. slethos Bryst + 
gr. grafein skrive): grafisk Fremstilling 
af Aandedrætsbevægelserne. -meter 
(gr. metro n iaal): Instrument til Maa
ling af Brystkassen. -skop (gr. skopeein 
undersøge): Hørerør til Undersøgelse af 
Lyde i indre Organer, specielt i Bryst
organerne. Oprindelig Model angivet af 
Laennec 1819. -skopia: anvendes nu i 
al Almindelighed som Betegnelse for 
Undersøgelse af Brystorganerne. 

Stewart-Holmes' (S., J. Purnes; 
H., Gordon, engelske Neurologer, nu
lev.) Refleks: manglende Bremsning 
:af Armen, naar en passiv Modstand 
pludselig ophorer. Tegn paa Lidelse af 
Cerebellum. 

Stheni (gr. sl/1enos Kraft): kraftig 
Konstitution, i Modsætning til Astheni. 

Sthenisk (gr. sthenos Styrke): Beteg
nelse for Febersygdomme, der forløber 
uden særlige Svækkelsessymptomer, sp. 
fra Hjertets Side. 

Sticker's (S., Georg, 1860-, MUn
ster) Sygdom = Erythema infectio
sum: mæslingelignende, akut Erythem 
uden særlige Almentilfælde. 

Stieda's (S., Alfred, 1869- , Konig -
b erg) Fraktur: Afsprængning af øverste 
Del af Epicondylus int. femoris. 

Stierlin's (S., Ed., 1878-1919, Kir., 
MUnchen) Symptom: infiltrerende, in
durerende og ulcerative Processer (især 
tuberkuløse) i Coecum og Colon ascen
dens viser sig paa Røntgenbilleder gen
nem Mangel af den fysiologiske Haustre
ring 5-6 Timer efter Kontrastmaaltid. 

Stigmata (gr. stigma Brændemærke, 
Stik, Tegn). S. degenerationis: Dege-

nerationstegn; visse legemlige Abnormi
teter hos degenererede Individer (mis
dannede Ører, Asymmetri af Kraniet, 
overtallige Fingre o. s. v.). S. hysterica: 
anæstetiske eller hyperæstetiske Partier 
paa Huden, hysteregene Zoner (Ovari), 
Synsfeltsindskrænkning o. a. somatiske 
•Tegn« paa Hysteri. Sml. Stigmatation. 
S. luica: Tegn paa Syfilis. 

Stigmatisation (gr. stigma Stik, 
Tegn): tilsyneladende spontan Frem
kom t af Saardannelser paa Huden hos 
Hysterikere, spec. paa de til )>Nagle
gabene« i Kristi Hænder og Fødder 
svarende Steder o. lign. 

Stigmatodermia (gr. stigma [stig
mat-] Mærke + gr. derma Hud), Stig
matosis: Hudlidelse med pletformet 
Udslet. 

Stikkelsbærsygdommen: stærkt 
kløende Hudsygdom, som skyldes Stik 
af Larver (&Leptus autumnalis«) af en 
bestemt Mideart, ))J ordmiden <c. 

Stikkultur: Bakteriekultur, frem
bragt ved at dyppe en stiv Podenaal i 
en Bakteriekultur og derefter stikke 
den dybt ned i et højt Lag Agar eller 
Gelatine. 

Stikkur: Betegnelse for en Form for 
antisyfiliti k Terapi, hvor de virk omme 
Stoffer (i Alm. Kvik ølvforbindelser) 
indsprøjtes intramuskulært (i Nates). 

Stikpiller, se Suppositoria. 
Stilet (ital. sliletlo Dolk [lat. stilus 

spids Griffel]): i Kirurgien en tynd Me
talstav, Metaltraad el. lign., der ind
lægges i Kanyler for at holde disse 
passable. 

Stillicidium (lat., draabevis nedfal
dende Fugtighed) lacrymale = Epi
phora. S. sanguinaria Næseblod. S. 
urinæ: draabevis Afgang af Urin (jfr. 
Stranguri). 

Stilling's (S., Jacob, 1842-1915, 
Tyskland) Tavler, se pseudoisokroma
tiske Tavler. S.'s Teori: en lav Orbita 
som Aarsag til Myopi, idet den paa
virker Forløbsretningen af M. obliquus 
sup., saa at denne trykker paa Bulbus 
og derved virker skadeligt paa denne. 

Still's (S., George Frederick, f. 1868, 
eng. Læge) Sygdom: kronisk Poly
artroitis hos Børn; den minder om Ar
tritis deformans hos Børn; der findes 
Ledsvulst, indskrænket Bevægelighed, 
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Deformitet, Ankylose, Muskelatrofi. 
Desuden kan ses Svulst af Lever, Milt, 
prrifere Lymfekirtler, amyloid Degene
ration af Lever, Milt, Nyre. 

Stiller's (S., Berthold, f. 1837, Buda
pest) Sygdorn = Asthenia universalis 
congenita: karakteriseret ved let infan
til Skikkelse selv efter Puberteten, svagt 
udviklet Muskulatur, neurasteniske 
Symptomer, lang, smal Thorax, Hjertet 
mere lodretstaaende, ligesom hængende, 
lig Draabehjerte eller Cor pendulum; 
lavtliggende Ventrikel, Bathygastri (Ga
stroptose), eventuelt Infratose og Calo
ptose. 

Stirnulantia (lat. stimulare anspore 
[stimulus Pigkæp]): Midler, der virker 
ansporende (irriterende) paa Hjerte, 
Kar og særlig Nervesystemet og derved 
paa hele Livsfunktionen. Syn.: Exci
tantia. 

Stinknæse: Næselidelse med stin
kende Afsondring, særligt Ozoena, s. d. 

Stirp (lat. stirps): Stamme, Rod. 
Slægten i opadstigende Linie. 

Stivkrampe = Tetanus. 
Stivsyge hos Dyr, se Rachitis. 
Stjælesyge = Kleptomania. 
St. Jørgens Gaarde, se Leproseri. 
Stocker's Symptom: til Differen-

tialdiagnose mellem Tyfus og tuberku
løs Meningitis tjener, at Pt. ved Tyfus 
ikke lægger Mærke til, at Sengeklæderne 
trækkes fra ham, medens den menin
gitiske Pt. straks trækker dem til sig 
igen. 

Stoker's spasrn (eng.), se Miner's 
cramp. 

Stoerk's (S., Karl, 1832-1899, Wien) 
Blennorrhoe = Rhinosklerom. 

Stoffel's (S., Adolf, 1880-, Mann
heim) Operation: Resektion af perifere, 
motoriske Nerver, eller enkelte Dele af 
disse som Middel mod spastiske Kon
trakturer, der er begrænsede til enkelte 
Muskelgrupper. 

Stoker's Crarnp (eng.), se Firernan's 
Cramp. 

Stokes' (S., William, 1804- 1878, 
Dublin) >>Krave<( Ødem af øverste Del 
af Thorax omkring Claviculae, og af 
nederste Del af Halsen. Kan ses ved 
Turnores i Mediostinum. 

Stomatitis (gr.stoma [stomat-] Mund): 
Betændelse af Slimhinden i Mun-

den; S. benævnes dels efter de Efflore
scenser, der kan fremkomme paa Slim
hinden, dels efter de Lidelser, i Tilslut
ning til hvilke den kan opstaa. S. 
aphtosa = S. follicularis = S. vesi
cularis: karakteriseret ved Dannelse 
af Vesikler, der brister og bliver til Saar, 
dækkede af en hvidlig, tynd Belægning; 
Saarene er omgivet af røde Kranse. S. o. 
findes hyppigst hos Børn, men er ikke 
sjælden hos voksne. S. catarrhalis = 
S. acuta = S. erythernatosus = S. 
simplex: let Form for S., der kan ses i 
alle Aldre, hyppigst hos Børn. Er karak
teriseret ved Rødme, let Svulst, Tørhed,. 
Smerte, særlig ved Spisning. Kan op
staa som Følge af daarligt Mundtoilette1 

voldsom Tandbørstning, Tobaksryg
ning, Irritation ved Mad o. lign. S. 
gangræna = Norna = Cancrurn 
O ris: karakteriseret ved Ulceration og 
Gangræn af V æv i Mund og Kind, begyn
dende paa Gingivae eller Kindens Inder
side; Destruktionen perforerer eventuelt 
Kinden, skrider hurtigt fremad og med
fører Døden i Løbet af 8-10 Dage. Det 
er en sjælden Lidelse, som i Alminde
lighed kun ses hos Børn i 2-5 Aars 
Alderen, under Rekonvalescenser efter 
febrile Sygdomme, f. Eks. Mæslinger, 
Scarlatina, Tyfus etc. S. parasitica = 
S. saccharomyces albicans = Oidi
urn albicans = Trøske: Mundbetæn
delse, fremkaldt af en Svamp; ses oftest 
hos forsømte, daarligt passede Spæd· 
børn og stærkt svækkede Ptt. efter lang
varig Febersygdom. Paa Mundens Slim
hinder og Tungen ses større eller mindre 
hvide Belægninger. S. Riga = Riga's 
Sygdom. S. ulcerosa = S. u. foetida 
sive putrida: karakteriseret ved Svulst, 
Rødme og Blødningstendens ved let Be
røring af Gingivae, senere Ulcerationer 
dækkede af gr_aalighvide eller nekrotiske~ 
fastsiddende Belægninger. Der er Svulst 
af regionære Lymfekirtler, ofte Feber. 
Lidelsen er almindeligst hos Børn. Kan 
forekomme som Følge af daarlig Ernæ
ring, mangelfuldt Mundtoilette, karie
rede Tænder. Undertiden kan S. u. op
træde tilsyneladende epidemisk i An
stalter o. lign. 

Stornatornycosis (gr. mykes Svamp):: 
Stomatitis, som skyldes Svampe. 

Stornocephalus (gr. stoma Mund + 
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gr. kefale Hovede): Mi dannelse med 
mangelfuld Udvikling af Kæberne og 
snabelformet Mund. 

Stomoxys calcitrans (gr. stoma 
Mund + gr. oxys skarp; lat. calcifrare 
.sparke): Stikflue-Art, der muligvis pil
Jer en Rolle ved Overførelsen af forskel
Jige Trypanosominfektioner (Mal de 
Caderas, Surra). 

Stookey's Symptom: forsinket Stig
ning og Fald af Liquortrykket ved Ju
gulariskompression. Sml. Queckenstedt's 
Symptom. 

Storer's Operation = Porro's O. 
Storm's (S., Willem St. van Leuwen, 

f. 1882, Farmakol., Leiden) allergenfri 
Kamre: kompliceret byggede Kamre, 
som tilføres Luft, der er fri for Hus
eller Klimaallerger. Anvendes ved Be
handling af Astma, Kighoste etc. 

Straale-kræft, e Hovpapillom. 
-svampe, se Actinomyceter. -terapi 
(gr. therapeia Pleje): Behandling med 
virksomme Straaler, f. Eks. Røntgen-, 
Radium- og ultraviolette Straaler. 

Strabismus (gr. [ sirabos skelende]): 
Skelen, forkert Stilling af et Øje, saa 
at Synslinien ikke rammer det Punkt, 
som man ser paa med det andet Øje. 
Beror ofte paa, at Øjet er blindt eller 
ser daarligt. Optræder da som S. con
.comitans, d. v. s. Øjets Bevægelighed 
er ikke formindsket og Skelevinklen er 
omtrent den samme ved alle Blikretnin
ger, idet Øjnene følges. Skyldes endnu 
hyppigere Refraktionsanomalier, sær
ligt Hypermetropi, som fremkalder con
vergent S. Billedet fra skelende Øje 
naar ikke Bevidstheden, saa at Dobbelt
syn undgaas. Ofte udvikler der sig Am
blyopia ex anopsia. Ved S. paralyticus, 
som beror paa Lammelse af en eller flere 
ydre Øjemuskler, er der i Reglen Dob
beltsyn. Bevægelsen af Øjet er indskræn
ket i den lammede Muskels Retning, 
medens Øjets Skelen ophæves ved Blik 
til den modsatte Side. S. accomodati
vus: ved Akkomodationsanstrengelser 
hos Hypermetroper. S. alternans, hvor 
snart det ene, snart det andet Øje skeler. 
S. apparens: tilsyneladende Skelen, 
hvor der fikseres med begge Øjne, men 
Synslinierne ikke gaar gennem Centrum 
af Pupil og Kornea, aa at disse er rettet 
til den ene Side, i Reglen udad. S. bila-

teralis s. binocularis: Skelen af begge 
Øjne, forekommer ikke (brugt som = 
S. alternans). S. convergens s. inter
nus, hvor Synslinierne konvergerer for 
stærkt. S. convergens myopum: ind
træder hos ukorrigerede eller utilstræk
keligt korrigerede Myoper i den voksne 
Alder og er forbundet med Dobbeltsyn. 
S. convergens surso-adductorius: 
her drejer det indad skelende Øje tillige 
opad. S. deorsum-vergens: Nedad
skelen. S. divergens s. externus, hvor 
Synslinierne divergerer fortil. (Man har 
tidligere inddelt S. ext. i S. ext. con
vergens, paralellus og divergens, 
eftersom Synslinierne, naar et Objekt 
fikseredes, krydsedes paa den anden 
Side af Objektet, var paralene eller di
vergerede). S. dynamicus s. latens 
kommer først frem, naar Øjet tildækkes; 
naar det derefter atter bli er frit, be
væger Øjet sig tilbage i den rigtige Stil
ling i Modsætning til S. manifestus, 
hvor den skelende Stilling er den sæd
vanlige. Cfr. Heterophoria. S. inter
mittens har regelmæssig Skiften af ske
lende og ikke skelende Perioder. S. mu
scularis = S. concomitans. S. perio
dicus, modsat S. permanens. S. sur
sum vergens: Opad kelen. S. versus: 
modsat apparens. 

Strabo-metria (gr. sirabos kelende 
+ gr. metro n Maal): Maaling af Skele
vinkel. -tomia (gr. tome Snit): Skele
operation. 

Strangulatio (lat., Kvælning): Sam
mensnøring specielt af Halsen. Stran
gulations-fure: en i Reglen blodunder
loben Fure om Halsen fremkaldt af den 
til Hængning anvendte Snor. -ileus (gr. 
eileos Tarmslyng): l. fremkaldt ved Om
snøring af en Tarmslynge ved streng
formet Adhærence el. lign. 

Stranguria (gr. strangouria): Van
kelighed ved Vandladningen, saa Urinen 

kun kvitteres draabevis under stærk 
Trængen og Smerte. 

Strassmann's (S., Paul Ferdinand, 
1866-) Symptom paa Løsning af 
Efterbyrden: ved Tryk paa Fundus 
uteri føler man Navlesnoren spænde sig, 
saa længe Placenta endnu adhærerer -
ikke, naar den er ]ø net. 

Straus' (S., Isidore, 1845-1896, 
Paris) Reaktion: Indsprøjtning af Se-
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kret fra Snive-Saar i Peritonæum paa 
Han-Marsvin, hvorved Dyrets Testikler 
svulmer op. S.'s Rektoskop, s. d. 

Strauss· (S., Hermann, f. 1868, Ber
lin) Nyrefunktionsprøve: Eksempel: 
Pt. lader Vandet Kl. 7 Morgen, drikker 
derefter 1 l Vand. For hver Time lades 
Vandet (ialt 4 Gange), og Urinen op
samles og maales. I Løbet af denne Tid 
(Fortyndingsperioden) skal (normalt) 
lades ca. 1 l, og V ægtfylden skal være 
ca. 1003. Derefter gives Resten af Dagen 
en Kost uden Vædske og rig paa Ægge
hvide og Salt; Vandet lades hver 2.-3. 
Time til Kl. 19. Vægtf. skal i denne 
Periode (Koncentrationsperioden) naa 
op paa 1025 eller derover. S.' (S., Isi
dore, 1845-1896) Kanyle: K. forsynet 
med et Haandtag og ret stump Spids, 
anvendes til intravenøs Injektion. 

Strepitus (lat.): Støj, Lyd; den Skra
ben, man hører og føler, naar to Brud
ender gnider mod hinanden. S. coria
ceus: Læderknirken, grove Gnidnings
lyd ved Pleuritis. S. funiculi umbili
calis: Navlesnorslyd, s. d. S. uterinus: 
Uterinlyd, s. d. 

Strepto-baciller (gr. streptos drejet 
+ Bacillus [s. d.]): B., lejrede i Kæder. 
S.-b. ulceris mollis, Ducrey-Krefting's 
Bacil (D., Auguste, 1860-, Italien; K., 
Rudolf Waldemar Romeling, 1860-, 
Norge): en lille, slank, Gram-negativ, 
ikke sporedannende, ubevægelig, aerob 
-Bacil, som er vanskelig at dyrke. Aarsag 
til Ulcus molle (blød Chanker). -kokker 
(gr. kokkos Bær): Kokker, som Regel 
-Gram-positive, ordnede i Kæder. Kæde
dannelsen ses dog ofte kun ved Vækst 
i flydende Substrat. Af de mange Navne 
paa særlige Grupper eller Former af S. 
kan anføres: S. agalactiae: Mastitis
streptokokker hos Kvæg. S. anaero
bius s. putridus. S. anhaemolyticus: 
-S., som ikke giver typisk Hæmolyse. S. 
-equi: fremkalder Kværke hos Hesten. 
S. erysipelatos. S. faecalis = Entero
kok. S. haemQlyticus: S., som op
løser Blodlegemer paa fast og flydende 
Substrat. S. lacticus: Mælkesyre
streptokok. S. lanceolatus: Pneumo
kok. S. Iongus: S., som vokser i 
lange Kæder. S. mucosus: 1) tidligere 
anvendt Betegnelse for Pneumo.kokker 
(Type 3) med slimet Vækst; 2) ogsaa 

hæmolytiske Streptokokker kan vokse 
med hvælvede, slimede Kolonier. S. 
scarlatinae: S., dyrkede fra Scarlatina
tilfælde eller immunbiologisk identiske 
med saadanne. S. viridans s. mitior: 
S., som giver uegentlig Hæmolyse; Aar
sag til Endocarditis lenta. -kokmasti
tis (gr. mastos Bryst): en hos Kvæget 
meget udbredt Form for Mastitis, der 
m. H. t. det kliniske Forløb kan variere 
meget, dog ofte resulterende i en Atrofi 
af Yveret. Aarsag: Streptococcus aga
lacticae. Mastitens Genese ikke klarlagt; 
det maa dog anses for sikkert, at Infek
tionen finder Sted gennem Mælkekana
len; de nærmere Omstændigheder her
ved er ikke klarlagt. -kokæmi (gr. 
haima Blod): Forekomst af Streptokok
ker i Blodet. - kokserum: Antistrepto
kokserum. -lysin (Lysin [s. d.]): Hæmo
lysin, dannet af Streptokokker. -my
koser (gr. mykes Svamp): Infektioner, 
fremkaldt af Streptokokker. -thrix (gr. 
thrix Haar) se Actinomyceter. -trikose, 
Pseudoaktinomykose: hos K væg fore
kommende Hudlidelse (farcin du boeuf). 
Hos Hunde ses Lidelsen som Pneumoni, 
Pieuritis og Peritonitis. Aarsag: Nocar
dia farcinica (Actinomyces el. Strepto
thrix bovis [canis]). 

Striae atrophicæ = S. distensæ 
(lat. stria Fure, Stribe): Affektion i Hu
den, som skyldes stribeformede Brist
ninger i det elastiske V æv i Alminde
lighed som Følge af stærk Udspiling af 
Huden og bestaar i stribeformede Hud
strøg med fortyndet, let rynket, hvidlig 
eller let rødlig Hud. S. gravidarum: 
S. distensæ paa Abctomen hos Kvinder, 
som gennemgaar eller har gennemgaaet 
en Graviditet, se ogsaa Vitiligines gra
vid. S. patellares: S. distensæ, som 
opstaar lige over Knæet hos Individer 
under en Tyfus. 

Strictura (lat., Sammenpresning 
[ stringere sammensnøre]): Forsnævring 
i rørformede Organer (Urethra, Oeso
fagus, Tarmkanal) som Følge af Betæn
delse, Ætsning, Svulst el. lign. S. uteri, 
S. af Kontraktionsringen: Sammensnø
ring af Ringmuskulaturen ved Orificium 
int~rnum uteri under Fødslen; cfr. 
Bandl's Rin,g, hourglass-contraction, In
carceratio placentæ. 

Stridor (lat., hvislende Lyd): sku-
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rende, pibende eller paa anden Maade 
hørligt Aandedræt ved Forsnævring i 
de øvre Luftveje. Inspiratorisk S.: kan 
skyldes Glottisspasme, Betændelse, Dif
teritis med stoppende Belægninger, 
Ødem af Slimhinde, Fremmedlegemer, 
Tumores. Eksspiratorisk S.: skyldes 
Obstruktion af Trachea eller Bronchier, 
Betændelse, tracheal Difteritis, Kom
pression udefra af Tumores, Aneurysme, 
Astma. S. congenitus infanturo: hos 
nyfødte optrædende Form af Dyspnø, 
ofte forekommende i Anfald med hi
vende Inspiration og lodtrækninger. 
Dens Aarsag har man dels ment at 
maatte søge i Koordinationsforstyrrelse, 
dels i abnorm Slaphed i Struben. S. den
tiuro: Tænderskæren. S. thyrnicus: S. 
ved Kompression af Trachea af for
størret Thymus. 

Stroboskop (gr. sirobos Omdrejning 
+ gr. skopeein se, undersøge): Apparat 
til Fremkaldelse af rytmisk Afbrydning 
af en Lyskilde, f. Eks. en roterende 
Skive med Huller i bestemt indbyrdes 
Afstand, hvorigennem Lyset sendes. 
Dersom denne Rytme ligger nær ved 
Stemmelæbernes Svingningstal ved en 
bestemt Tone, saa vil Stemmelæbernes 
Bevægelse under denne Belysning kunne 
iagttages nøje i ganske langsom Rytme. 

Stroganoff's (S., Vasilii Vasilovitch, 
1857-, Rusland) Metode til Behand
ling af Eclarnpsia gravidarum: Prin
cippet er at undgaa alt, der kan frem
kalde Krampeanfald (derfor mørkt, ro
ligt Værelse etc.), og at give gentagne 
Doser af Morfin og Kloral. 

Stroma (gr., Underlag, Leje, Tæppe): 
Netværk, Eks. det Netværk, som danner 
en Del af de røde Blodlegemer, og hoved
sagelig bestaar af Nukleoproteider. 

Strong's (S., Richard Pearson, 1872 
-, U. S. A.) Bacil: en Dysenteribacil, 
hørende til Flexnergruppen. 

Strongylidae (gr. slrongylos rund): 
Familie af Rundorme, der snylter i Tar
men hos Dyr og Mennesker. Mundhulen 
bevæbnet med Kitindannelser. Her
under bl. a. Oesophagostomum, Cbaber
tia, Ancylostomum, Strongylus, Tricho
nema, Bunostomum og Syngamus. 

Strongyloplasmer (gr. strongylos 
rund + gr. plasma det formede): en af 
Lipschutz indført Betegnelse for særlige 

Indlejringer i Cellerne ved Virussyg
domme. Se Chlamydozoer. 

Strongylus (gr. strongylos rund): 
Slægt af Rundorme (Strongylidae), ca. 
2-4,5 cm lange, ret plumpe Orme 
(»Palisadeorme«), der lever i Tarmen 
(Coecum og Colon) hos Hesten. 3 Arter: 
S. equinus, edentatus og vulgaris. 
Larverne af sidstnævnte findes meget 
ofte hos Heste i den forreste Krøspuls
aare (Art. mesenteria cranialis), hvor de 
fremkalder Aneurysmer. Larverne af S. 
edentatum ofte under Bughinden. 

Strophulus (gr. strofos Mavekneb): 
hos Børn optrædende, stærl{t kløende 
Hudlidelse, bestaaende i Udbrud af røde 
og gulligrøde, ophojede, vel afgrænsede 
Pletter, der stærkt minder om Insekt
stik. S. albidus = Milium. S. eandi
dus: S. med farveløse, skinnende Papler. 
S. volaticus: flygtigt miliært Udslet 
uden paa iselig Aarsag og ikke ledsaget 
af Almentilfælde. 

Strube-betændelse = Laryngitis. 
-hoste = Croup. -piben, Lungepiben, 
Lidelse hos Hest, opkaldt efter Sympto
met S.: en abnorm lndaandingslyd, for
aarsaget af Hemiphlebia laryngis, oftest 
paa Grund af Lammel e af Nervus re
currens. 

Struma (lat., opsvulmede Lymfe
kirtler paa Halsen): Forstørrelse af 
Skjoldbruskkirtlen. S. aneurysmatica 
s. vasculosa med stærk Karudvikling, 
saa Svulsten ofte er pulserende. S. Base
dowiana = Morb. Basedow. S. base
dowificata: Basedowsymptomer, der 
slutter sig til en Forstorreise af Skjold
bruskkirtlen (Kocher). S. chlorotica: 
S. ved Klorose. S. endothoracica: For
størrelse af Skjoldbruskkirtlen ned bag 
Sternum i Mediastinuro anticum. S. 
maligna: ondartet Svulst i Skjoldbrusk
kirtlen. S. ovarii: Forekomst af Skjold
bruskkirtelvæv i Ovarierne (ved Tera
tomer). S. suprarenalis = Hyper
nefrom. 

Strumahjerte (lat. struma opsvul
mede Lymfekirtler paa Halsen): kaldes 
et Hjerte, som er blevet lidende, fordi 
Patienten har en Struma. Hjertelidelsen 
kan bestaa i en Muskelbeskadigelse, Dil
latation, Arytmi, eventuelt med Insuf
ficiens. 

Strumectomia (lat. struma opsvul-
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mede Lymfekirtler paa Halsen + gr. 
eklome Udskæring): operativ Fjernelse 
af en Struma. 

Strumiprivus (lat. privare berøve), 
se Kacheksia strumipriva. 

Strumitis (lat. struma opsvulmede 
Halskirtler): Betændelse i en forstørret 
Skjoldbruskkirtel; cfr. Thyreoiditis. 

Strurnoderma (lat. struma hævede 
Halskirtler + gr. derma Hud) = Scro
phuloderma. 

Strumøs Bubon, se Bubon. 
Stuprum (lat.): »Voldtægt <<, ,>Skæn

den ((. 
Striimpell's (S., Adolf, 1853- 1925, 

Int., Kiel) Sygdom: 1) akut Polioence
phalitis hos Børn. 2) hereditær, spastisk 
Spinalparalyse, s. d. Syn. Erb-Charcot' s 
Sygdom. Se endvidere Pseudosklerose 
(Westphal-Strtimpell). 

Stræk, se Extension. 
Stupiditet (lat. slupiditas): Dumhed, 

Afstumpethed. 
Stupor (lat., Sløvhed): abnorm sjæle

lig Tilstand, der er karakteriseret ved 
fuldstændig Ubevægelighed, Reaktions
løshed, Apati, intellektuel Træghed. 
Findes mere eller mindre forbigaaende 
ved forskellige Sindssygdomme. 

Stuporøs, se Stupor. 
Sturge-Weber's Sygdom: medfødt 

Karmisdannelse med svulstagtig Udvik
ling i Hjernen (Teleangiektasier med 
Forkalkninger i Hjernebarken, Angioma 
racemosuro i Pia) og Nævus flammens i 
Ansigtet; klinisk: fokale Hjernesympto
mer, i Reglen Kramper, Glankom (s. F. 
af Forandringer i Rhonioidea) m. m. 
Syn.: Dimitri-Weber' s Sygdom. 

Sturmann-Cahnfield's Kæbehule
resektion: O. af Kæbehulen gennem 
Næseboret med Fjernelse af en Del af 
den mod Ansigtet og mod Næsen ven
dende Væg sammen med Næsens buede 
Rand (Apertura pyriformis). 

Stuttgarter Hundesyge: en ond
artet Lidelse med Nyre-Tarmsympto
mer. Aarsag ukendt, Lidelsen synes at 
være epidemisk. 

Styli (lat. stilus el. stylus): Stifter, 
Lægemiddelform, idet Lægemidlet med 
eller uden Anvendelse af indifferente 
Bindemidler er formede som en Stift. 

Styltefod ses hos Hest, sjældent hos 
K væg, i Reglen paa Forlemmerne: Li-

delsen viser sig ved. at Hoven (Kloven) 
faar en abnorm Stilling paa Grund af 
stærk Fleksion af Leddene, specielt Hov
leddet. Aarsag: Led- eller Senelidelser, 
S. derfor kun et Symptom. Lidelsen kan 
være medfødt eller erhvervet. 

Styrnatosis (gr. styma Erektion): 
smertefuld Priapismus. 

Styptica (gr. sigplikos sammensner
pende): blodstillende Midler. 

Stær: graa S. = Cataraeta; grøn S. 
= Glancorna; sort S. = Amaurosis. 

Stødpudeopløsning: 0., som har 
den Egenskab, at man kan sætte ret 
store Mængder af Syrer el. Alkalier til 
den uden at dens Reaktion forandres. 
Blod er en S.-Opl. 

Støvindaandingssygdom: Pneumo
nokoniosis (gr. konis Støv): Bronchie
og Lungesygdom, som skyldes lndaan
ding af visse Støvarter. Sml. Aluminosis, 
Tabacosis. Der findes f. Eks. P. anthra
kotica, chalikotica og siderotica. 

Subaciditet (lat. sub under + lat. 
aciditas Syre): formindsket Syreholdig
hed (i Ventriklen). 

Subakut (lat. sub under + lat. acutus 
skarp, heftig): Betegnelse for Syg
domme, der forløber moderat heftigt. 

Subarachnoideal (lat. sub urider + 
Arachnoidea [gr. arachne Spindelvæv + 
gr. eidos Form]): under Arachnoidea, 
mel. denne og Pia mater. 

Subchorialt (lat. sub under + gr. 
chorion Hud; Fosterhinde) Haematom: 
Blodmola, som danner knudrede Frem
hvælvninger mod Amnionhulen. 

Subconjunctivitis epibulbaris go
norrhoica (Heerfordt) = endogen, go
norroisk Konjunktivitis. 

Sub-crepitatio (lat. sub under + lat. 
crepitare knirke, bruse stærkt): fin Kre
pitation. Subcrepiterende Rallelyde: 
ganske fine, fugtige R., der dannes i de 
fineste Bronchier. -cutaneus, se subku
tan. -delirium (lat. delirium Galskab): 
forbigaaende, lettere Forvirringstilstand 
under Feber hos sindssyge o. lign. -dia
fragroatisk (gr. diafragma Mellem
gulv): beliggende under Diafragroa = 
subfremisk. -dural (dura mater [lat., egl. 
haard Moder]): under Dura mater, mel. 
denne og Arachnoidea. -febrile (lat. fe
bris Feber) Temperaturer: lave Feber
temperaturer, indtil ca. 38,5°. -ikterisk 
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(gr. ikteros Gulsot): meget svag Grad 
af Ikterus (Gulfarvning af Huden). 
-ileus (gr. eileos Tarmslyng): begyn
dende Deus. -involutio uteri {lnvolutio 
[s. d.]): ufuldstændig Involution (s. d.) 
af Uterus i Barselsengen. -kutan (lat. 
culis Hud): beliggende i Underhuden 
eller under Huden. -letalgen, se Letal
gen. -lingualis (lat. lingua Tunge): 
under Tungen. -luxatio (lat. luxatio 
Forvridning): ufuldstændig Luksation, 
ufuldstændig Forskydning af Ledfla
derne i Forhold til hinanden. S. lentis: 
ringe Forskydning af Linsen beroende 
paa, at Zonula Zinnii paa et Parti er 
sprængt. Linsen kan være forskudt til 
den modsatte Side eller være stillet 
skraat, saa at den trænger Iris fremad 
paa den ene Side af Pupillen eller paa et 
Parti lader den synke tilbage og unddra
ger den sin Støtte, saa at der kommer par
tiel Iridodonesis. -mukøs (lat. mucosus 
slimet) Septumresektion, se Killian's 
submukøse Septumresektion. -normal 
(lat. normalis lavet efter Vinkelmaal 
[normal): under det normale. -okcipi
talpunktur (lat. occiput Baghovede + 
lat. punctura Stik), se Cisternepunktur. 
-phrenisk (gr. fren Mellemgulv): hvad 
der findes under Diafragma. -scapu
laris (lat. scapulae Skulderblade): hvad 
der findes paa Undersiden af Scapula. 

Subjektive Lyde: L. (Susen, Ringen, 
Hamren etc.), der fornemmes i Øret 
uden at have nogen lydgivende Aarsag; 
skyldes forskellige Øresygdomme (se 
ogsaa entotiske Lyde). 

Sublatio retinae (lat., af lollere [sub
latum] løfte, fjerne) = Amotio retinae. 

Submersio (lat., Neddykken): Druk
ning. 

Substitution (lat. substilulio Indsæt
telse af en Stedfortræder): Erstatning. 
-sterapi (gr. therapeia Pleje): Erstat
ning af manglende Funktion, saaledes 
ved Organoterapien, E. af et Læge
middel med et andet. 

Substrat (lat. substernere [substratum] 
lægge under): Grundlag. S. = Nærings
substrat: Næringsmidler, bestemt til 
Dyrkning af Bakterier o. a. Mikroorgan
ismer. 

Succorrhoea (lat. succus Saft + gr. 
rhoe Flod): abnorm Stigning af For
døjelsesvædskernes Afsondring. 

Succussio Hippokratis (lat. succus
sio Rysten op i; H., hellerusk Læge 460 
-377): plaskende, skvulpende Lyde, 
som kan faas frem, hvis der samtidig 
er Vædske og Luft i Pleurahulen, og Pt. 
fører Kroppen frem el. tilbage el. fra 
Side til Side. Undertiden høres de kun, 
hvis man læggeJ." Øret mod Brystvæg
gen, samtidig med at Pt. bevæger sig. 

Suctio (lat. sugere suge): Opsugning, 
Aspiration. Specielt om Fjernelse af 
bløde Stærmasser ved Sugning med en 
Sprøjte. 

Sudamina (lat. sudare svede): 1) = 
Miliaria alba et rubra. 2) smaa Vesikler, 
som skvldes Retention af Vædske i Mun
dingen~ af en Svedkirtels Udførselsgang. 

Sudatio (lat.): ( d)svedning. 
Sudeck's (S., P. Herman Martin, 

f. 1866, Hamburg) Atrofi: akut Knogle
atrofi, der opstaar i Tilslutning til Læ
sioner og Betændelse, hvorved Knogle
skyggen i Røntgenbilledet bliver svag, 
udvisket og plettet. S.'s Maske: Metal
maske til Æthernarkose (ved Paadryp
ning). S.'s Metode til Kraniotomi: 
Gennemboring af Knoglelappens Hjør
ner med Doyen's Kuglefræse, hvorefter 
de mellemliggende Kraniepartier gen
nemskæres ved Hjælp af en roterende 
Staalstift, der er forsynet med skærende 
Skruevindinger. 

Sudor (lat.): Sved. S. anglicus = 
)>engelsk Sved«, se Febris miliaris. 

Sudorifera (lat.): Diaphoretica, sved
drivende Midler. 

Suette de Picardie, S. des picards, 
S. miliaire (fr.) = 1>engelsk Sved<<. 

Suffocatio (lat.): Kvælning. 
Suffusio (lat. suffundere [suffusum] 

hælde, lade løbe ind under): større Blod
underløbning under Huden uden skarp 
Begrænsning. 

Sugebehandling (Bier), se Bier. 
Sugeflaske (Rovsing): Apparat til 

Tømning af ' entriklens Indhold ved 
Sugning, idet en lufttæt lukket Flaske 
ved to Glasrør henholdsvis sættes i For
bindelse med en Mavesonde og en Suge
pumpe. 

Suggerere (lat. suggerere indgive), se 
Suggestion. 

Suggestibilitet (lat. suggerere [sug
gestum] indgive): Modtagelighed for 
Suggestion· sjælelig Paavirkelighed. 
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Suggestion (lat., Indgivelse): Paa
vir ·ning af Indbildningskraften: Ind
førelse af Forestillinger, Følelser eller 
Handlingsimpulser i et Individs Psyke 
uden hans Vilje (og event. imod hans 
-Ønske) paa en saadan Maade, at de op-
tages som integrerende Bestanddele af 
hans Personlighed. Verbum: sugge
rere, suggestionere. Sml. Suggesti
bilitet, Autosuggestion, Hypnose. 

Sugillatio (lat. [af sugillare banke 
blaa og brun]): moderat stor Blodunder
løbning (under Huden). 

Suicidium (fr. suicide, af lat. sui sig 
selv + lat. caedere dræbe; Analogidan
nelse til lat. parricidium, homicidium): 
Selvmord. Tentamen suicidii: Selv
mordsforsøg. 

Suipestifergruppen (lat. sus [s u is] 
Svin + lat. pestifer pestbringende), se 
Salmonella. 

Sukker i Urin, Paavisning af, se 
Almen-Nylander's R~aktion, Benediet's 
Prøve, Bottger's Prøve, Fehling's Væd
ske, Gæringsprøve, Lohnstein's Metode, 
Moliseh's Reaktion, Robert's Metode, 
Rubner's Prøve, Trommer's Prøve, 
Worm-Mtiller's Prøve. 

Sukkersyge = Diabetes mellitus. 
Sukkulent (lat. succulentus): saftrig, 

opsvulmet paa Grund af rigelig Saft
indhold. 

Sulfhæmoglobinæmi (lat. sulfur 
Svovl + Hæmoglobin [gr. haima Blod 
+ lat. globus Kugle] + gr. haima Blod): 
Tilstedeværelse i Blodet af Sulfhæmo
globin kan ses ved visse Forgiftninger, 
og ved visse Sepsisformer, hvor S. er 
dannet paa Grund af den bakterielle 
Virksomhed (enterogen Cyanose el. bak
teriel Cyanose). Symptomerne er Cya
nose, Hovedpine, Obstipation, event. 
Svækkelse. 

Sult-følelse i stærk Grad: Bulimia, 
Kynorexia. -smerte: sugende, sviende 
Fornemmelse af sultagtig Karakter, lo
kaliseret til Epigastriet. Kan findes ved 
Ulcus ventriculi og andre Mavelidelser. 

Sumpfeber, se Malaria. 
Super-aciditet (lat. super over + 

lat. aciditas Syre, Surhed): forøget Syre
holdighed (i Ventriklen). -feminin (lat. 
fernininus kvindelig): over hunlig, Indi
vid med stærk Udvikling af de kvinde
lige Kønskarakterer. -foecundatio (lat. 

foe t;undare befrugte): Befrugtning ved 
to forskellige Samlejer af to Æg hos 
samme Kvinde stammende fra samtidig 
Bristning af to Follikler eller to Æg
celler fra samme Follikel. -foetatio (lat. 
foetare befrugte): Befrugtning af to Æg 
hos samme Kvinde stammende fra to 
forskellige Ovulationer. -fusio (lat.): 
Overrisling. -imprægnatio (lat. im
prægnare befrugte): Befrugtning af en 
Æ gcelle under et Svangerskab. -infek
tion (lat. inficere smitte): ny Infektion 
med den samme Sygdoms Smitstof, som 
Organismen stadig lider af. Sml. Re
infektion. -maskulin (lat. maseulfnus 
mandlig): over hanlig, Individ med 
stærk Udvikling af de hanlige Køns
karakterer. -ovulatio (lat. ovum Æg): 
Bristning af Ægfollikel under Svanger
skabet, tvivlsom. Cfr. -foetatio. 

Superfidel (lat. superficialis hørende 
til Overfladen): overfladisk beliggende 
(sml. subkutan). 

Supination (lat. supinare bøje bag
over): modsat Bevægelse af Pronation 
(se Pronation). 

Suppositoria (lat., af supponere sætte 
ind under): Stikpiller; Lægemiddelform 
fremstilles hyppigt af Kakaosmør som 
vigtigste Bestanddel af Grundmassen , i 
hvilken de virksomme Stoffer findes. 
De anvendes, idet de indføres i Ende
tarmen, hvor de smelter, og hvorved de 
virksomme Stoffer bliver frie til direkte 
Paavirkning af Endetarmens Slimhinde 
eller til Opsugning i Blodbanen. 

Suppressio mensium (lat. suppres
sio Undertrykken; lat. menses Menstrua
tion): pludseligt Ophør af en allerede 
begyndt Menstruationsblødning. Bruges 
dog ogsaa = Amenorrhoea. 

Suppuratio (lat.): purulent Betæn
delse. 

Supra-symfysært Kejsersnit (lat. 
supra over + gr. symfysis Sammen
voksning), se Kejsersnit. S. Incision ~ 
Tværsnit gennem Bugvæggen parallelt 
med og tæt paa Symfysen, enten til Fa
scien (Ktistner's s. l.) eller gennem denne 
(Pfannenstiel's s. 1.), hvorefter Perito
næum aabnes gennem Længdeincision. 
-vaginal (lat. vagina Skede) Amputa
tion = Fjernelse af Livmoderen ved 
Gennemskæring af Livmoderhalsen 
ovenfor Skedetilheftningen (se Chro-
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bak's Operation). -vitalfarvning (lat. 
vitalis hørende til Livet): Farvning af 
Celler udenfor Organismen, medens de 
endnu er levende. Det drejer sig i Al
mindelighed om Farvning af Blodlege
mer, f. Eks. Reticulocytfarvning eller 
Celler i Ekssudater, f. Eks. Pleuraekssu
dat. S. og Differentialtælling af Celler 
i Ekssudat kan være en værdifuld Hjælp 
til Diagnosen af dets Natur. 

Surditas (lat.): Døvhed. 
Surdomutitas (lat. surdus døv + 

lat. mutitas Stumhed): Døvstumhed. 
Surhedsgrad = Aciditas, Aciditet. 
Surmenage (fr.): Overanstrengelse. 
Surra: særlig i Indien forekommende 

Lidelse hos Hest, Hund, Kat, Kamel 
og Elefant. Hos Hest, Muldyr og Ka
meler dødelig, hos de andre Dyr god
artet. Symptomer: Feber, rindende 
Øjne, Petechier, Urtikaria, Ødemer. Aar
sag: Trypanosoma evansi (Evans, Grif
fith, 1835-1935, England); overføres 
af Fluer (Tabanider). 

Suspensio (lat. suspendere [suspen
suml ophænge): 1) Hængning, Ophæng
ning. 2) Opslemning, Lægemiddelform. 
Se under )>Kolloid Oplosning«. 

Suspension, e Su pensio. 
Suspensorium (lat. suspendere op

hænge): Oppebærebind til Scrotum. 
Sutur (lat. sulura Søm): kirurgisk

teknisk Betegnelse for Syning. 
Svangerskab = Graviditas. 
Svangerskabs-brækninger, e Vo

mitus gravidarum. - glukosuri: hyppig 
Forekomst af Sukker i svangres Urin, 
pec. først og sidst i Svangerskabet. 

Foresiaaet anvendt i Svangerskabsdia
gnostikken af Frank og Notbroann 
(1920). -lever: Leverforandringer som 
Følge af )>Svanger kabsintoksikatiom 
(Fedtdegeneration, tase i Vener og 
Galdevej e, Funktionsforstyrrelser). -ny
rer: Nyreforandringer som Folge af 
)>Svangerskabsintoksikation«. - reaktio
ner: Metoder til Paavisning af Svanger
skab (se bl. a. Abderhalden, Frank
Nothmann, A chheim-Zondeck). -tegn: 
de subj. og obj. Forandringer Kvinden 
undergaar i Svanger kabet. -toksikose 
( = Svangerskabsintok ikation): van
gerskabsforgiftning. -veer: smertefulde 
Kontraktioner af Uterus i Slutningen af 
Svangerskabet (.Jordemoderens ~Kyn-

dere•); optræder ofte, f. F.ks. ved Pye
litis, allerede tidligere i Svangerskabet. 

Sved af blaalig Farve = Cyanhidro
sis, Chronidrosis, Cyanephidrosis. 

Svedsekretion (lat. secernere f secre
tum] udskille, afsondre) = Eudiaphore
sis, Sudatio. Ildelugtende S. = Os mi
drosis. Mangelfuld S. = Anhidro is. 

Svedsyge, se miliær Feber. 
Svimmelhed, se Vertigo. 
Svind af Væv, Muskler o. a . = 

Atrofi. 
Svindsot: Tuberkulo e, specielt 

Lungetuberkulose. Galoperende S.: 
akut Udvikling af i Reglen kaseøse 
(tuberkuløse) Pneumonier. 

Svine-difteritis var tidligere en Be
tegnelse for en akut Lidelse, som nu er 
delt i Svinepest og Svineparatyfus. Ve
terinærpolitimæssigt dækker Ordet Svi
nedifteritis Diagnosen Svinepest. -in
fluenza: Infektionssygdom, fremkaldt 
af et Virus og samtidig Infektion med 
en hæmofil Bakterie, identisk med Pfeif
fer's Influenzabacil. -paratyfus: febril 
Lidelse, optræder i Reglen hos Svin paa 
2-4 1aaneder. Symptomer: Diarrhoe~ 
Rodroe i Huden. Akut Form: hurtig 
Dod, kronisk Form med Afmagring. Le
talitet 25-60 %. Aar ag: Paratyfus
baciller, se Paratyfus. -pest, Viruspest~ 
hog cholera (amerik.), akut bojfebril eL 
kronisk Lidelse, foraar aget af et Virus. 
Symptomer: Blodningcr i Hud og Or
ganer, Diarrhoe. Ved den kroniske Form 
es Sympt. paa forskellige sekundære 

Infektioner (Bact. necroseos og Pasteu
rella). Ofte betegnes Svinepest Svine
difteritis. Letalitet ved akut Form me
get høj. -syge: Samlebegreb for Pneu
monier og Pieuriter hos Svin, ses sekun
dært ved Svækkelser af anden Grund. 
Aar agcn er en blandet Infektion, hvori
mellem ofte ses Bact. suisepticus og 
Pasteurella. -tyfus: Svineparatyfus~ 
fremkaldt af en særlig Variant af Para
tyfusbac., Bact. typhi suis (Glåsser). 

Svingefeber = Febri undulans. 
Svingtraadsfarvning: Bakteriernes 

Svingtraade er usynlige i ufarvet Til
stand og farves ikke med de almindeligt 
an endte Farvemetoder; der kræves en 
særlia »Bejdsning*, hvorefter de kan 
farve med almindelige Anilinfan·er 
eller ved Solvimprægnering. 
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Svulst: Nydannelse = Neoplasma. 
Svælgkatar = Pharyngitis. 
Svævelaryngoskopi (Killian 1912) 

(gr. larynx Strube + gr. skopeein se, 
undersøge): Metode til direkte Besig
tigelse af Strubens Indre. Den i Ryg
leje anbragte Patients bagoverbøjede 
Hovede ophænges (>>svævende <•) i en 
gennem Munden indført trubespatel i 
fa t, vinkelret Forbindelse med en Hage, 
om hæftes op i en ovenover Hovedet 

anbragt Galge. Hovedets Tyngde pres-
er Tungen, Strubelaaget samt Strubens 

Forvæg opad, saaledes at Strubens Indre 
bliver direkte synligt og operativt an
gri~eligt. 

Svømme-bukseanæstesi = Ride
bukseanæstesi. -halskonjunktivitis: 
ved mitte i Svømmehaller kan der ses 
Endemier af Konjunktivitis med Rød
me, vul t, Ptose og rigelig Follikel
dannelse. Helbredes i Løbet af nogle 

ger uden Følger. 
Sycbnosphyxia (gr. sychnos hyppig 

+ gr. s{yxis Puls, Hjertebanken): hur
tig Hjerteaktion. 

Sycosis lupoide (Broq) (fr.) = lery
thema ykosiforme. 

Sydenham (S., Thoma , 1624- 1689, 
Læge, London), se Chorea minor. 

Syfilid (Syphilis + gr. eidos Form): 
yfilitiske Manifestationer paa Huden, 

bruges især om de plet- og papelformede 
Eksantemer i Sekundærstadiet. 

Syfilis, se Syphilis. 
SyfiJisation: tidligere anvendt Frem

gangsmaade, som antoges at kunne hel
brede Syfilis og bestod i gentagne, ku
tane Indpodninger af Sekretet fra Chan
kere, indtil der ikke mere kom Anslag 
ved Indpodningen. 

Syfiloid (Syphilis + gr. eidos Form): 
>>lignende Syfilis<•, Samlingsnavn for 
visse, i bestemte Egne optrædende, ul
cerative Processer (f. Eks. >> Ditmarsker
sygdommen«) af ikke sikkert erkendt 
syfilitisk Oprindelse. 

Sygdomsaarsager og Læren om 
dem = Aetiologia. 

Sygegymnastik: metodiske Legems
øvelser i Helbredelsesøjemed. 

Sykosis (gr. [af sykon Figen]): bruges 
som Betegnelse for enhver pustuløs 

kægaffektion (og desuden af Hahne
mann, Homøopatiens Grundlægger, som 

Udtryk for den konstitutionelle Virk
ning af den gonorrhoiske Virus). S. con
tagiosa = S. parasitaria. S. framboe
siformis: særlig voldsom Form af S. 
vulgaris. S. hyphogenes, S. hypbo
tica = S. parasitaria. S. non parasi
taria = S. vulgaris. S. nuchæ necroti
cans: med S. framboesiformis analog 
Proce omkring Haarene i Nakken S. 
parasitaria: pusdannende Trikofyti i 
Skægget, >>Kerion barbæ <•. S. staphylo
genes = S. vulgaris: pustuløs Skæg
affektion, fremkaldt af forskellige Bak
terier, især Stafylokokker. 

Sylvest's (S., Ejnar, dansk Læge, 
f. 1880) Sygdom, se Myositis acuta epi
demica. 

Symbanto-pathia (Kraepelin) (gr. 
symbainein hændes, tildrage sig + gr. 
pathos Lidelse): af ulykkelige Tildragel
ser fremkaldt Psykose (Fængselspsykose 
o. lign.). Sml. Situationspsykose. -pho
bia (Kraepelin) (gr. {obos Frygt): sygelig 
Frygt for Ulykkestilfælde. 

Syrnbiosis (gr., Samliv): Samliv mel
lem Organismer af forskellig Art, naar 
dette er til Gavn for den ene eller begge 
Parter uden i væsentlig Grad at skade 
nogen af dem. Symbiotisk Infektion: 
Infektion ved amvirken mellem flere 
forskellige Mikroorganismer. 

Symblepharon (gr. syn sammen + 
gr. blefaron Øjelaag): cikatriciel eller 
sjældnere medfødt Sammenvoksning af 
Conjundiva palpebrae og Conjundiva 
bulbi. S. anterius: Sammenvoksning 
med et Baand, saa at Forniks er fri. S. 
posterius: strengformig Forkortning 
af Overgangsfolden. S. completum s. 
totale: fuldstændig Sammenvoksning i 
Modsætning til den lokaliserede S. par
tiale. 

Symbolophobia (gr. symbolon Ken
detegn + gr. {obos Frygt): tvangsmæs
sig Angst for at komme til at udføre 
Handlinger, der kunde blive som et 
billedligt Udtryk for truende Farer eller 
forestaaende Ulykker for Patienten 
Nærmeste. 

Syrne's (S., James, 1799- 1890, Skot
land) Amputation: Eksartikulation af 
Foden i Talokruralleddet med Afsav
ning af Malleoli. 

Syrnmetia (gr. syn sammen med + 
gr. melos Lem) = Syrnpus: medfødt 
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Sammenvoksning af begge ndereks
tremiteter. 

Sympatetisk Kur (gr. sympatheia 
Medfølen, Medliden): Helbredelsesme
tode med Anvendelse af hemmeligheds
fulde Procedurer, Mysticisme. En Form 
for suggestiv Behandling 

Sympathektomia (Sympathicus [ar. 
sympatheein lide med, have samme 
Følelse] + gr. ektome Udskæring): ope
rativt Indgreb paa sympatiske Nerver 
(se Seriche). 

Sympathicismus (Nerv. sympathi
cus [gr. sympathes medfølende]): Sym
ptomkompleks, der tydes som forhøjet 
Irritabilitet af det sympatiske Nerve-
ystem (hurtig Puls, vasomotorisk Paa

virkelighed, abnorm Svedsekretion, liv
lige Tarmbevægel er, sjælelig Overføl
somhed m. m.). 

Sympathico-schisis (Nerv. sympa
thicus [gr. sympalhes medfølende] + gr. 
schisis Spaltning): Betegnelse for den 
Tilstand, hvor der findes halvsiruge sym
patiske Forstyrrelser, som lader for
mode, at Sympatikussystemet ikke som 
sædvanligt er dobbeltsidigt innerveret, 
men kun ensidigt. -tonia (Eppinger
Hess) (gr. tonos Spænding): (noget hypo
tetisk) Konstitutionsanomali, som ka
rakteriseres ved forhøjet Sympathicus
tonus og bl. a. diagnosticeres ved Over
følsomhed overfor Adrenalininjektion. 
Sml. Vagotonia. 

Sympatikus (gr. sympatheein lide 
med, have samme Følelse)= det sym
patiske Nervesystem: det ene af de to 
vegetative Nervesystemer, der innerve
rer de uvilkaarligt fungerende Organer. 
Bestaar af Kerneomraader i Rygmarven 
(Sidehornene), »Grænsestrengen« og For
bindelsen mellem disse, samt de peri
fere Traade. 

Sympatisk Øjenbetændelse (gr. 
sympathes medfølende) eller sympatisk 
Oftalmi: en Betændelsestilstand i Øjets 
Indre (lridocyklitis og Korioiditis), 
fremkaldt af en lignende Betændelse 
efter en Læsion af det andet Øje. Se 
Ophthalmia. 

Sympexions (gr. sympexis fast For
bindelse): visse Konkrementer i Sæd
blære og i mandlig Sæd. 

Symphyseotomia (SigauJt 1777) (gr. 
sym{ysis Sammenvoksning + gr. tome 

nit): Gennemskæring af ymfysen ved 
snævert Bækken for at muliggøre Foste
rets Passage = Synchondrotomia = Si
gauJt's Operation, cfr. Hebosteotomia, 
Pubiotomia. 

Symphysis (gr.): · Sammenvoksning, 
saaledes ved Adhærencedannelse efter 
Betændelse: S. pericardii, S. pleurae. 

Symptom (gr. symptoma Tilfælde): 
Sygdomstegn el. -ytring. Subjektivt S. 
kan kun iagttages af Patienten selv 
(Smerte, Svimmelhed etc.). Objektivt 
S. kan iagttages af Undersøgeren uaf
hængig af Patientens Angivelse eller 
Villi e. 

Symptomatisk kaldes en Behand
ling, der er rettet mod en Sygdoms 
Symptomer, men ikke mod Sygdommen 
selv. 

Symptomatologia (Symptom [s. d.J 
+ gr. logos Ord, Lære): Læren om Sym
ptomer, spec. ved en given S gdom. 

Symptomkompleks (Symptom [s.d.] 
+ lat. complexus Forbindelse): Gruppe 
af sammenhørende Symptomer, der er 
karakteristisk for en bestemt Sygdom. 

Syrnpus (gr. [syn sammen med + 
pous Fod]) = Symmelia. 

Syn-adelphus (gr. syn sammen med 
+ gr. adelfos Broder): Dobbeltmisdan
nelse med eet Hoved og Truncus, men 
med Fordobling af Ekstremiteterne. 
-aesthesia (gr. aisthesis Følelse): Med
fornemmelse. -algia (gr. algos Smerte): 
smertefuld Medfornemmelse. -anthem, 
se -enthema. -canthus (v. Ammon) (gr. 
kanthos Øjekrog): Betegnelse for Sym
blepharon med Arstrenge, som forbinder 
Canthus ext. eller int. med Bulbus. -ce
phalus (gr. kefale Hovede): Dobbeltmis
dannelse, ved hvilken de 2 Individer er 
vokset sammen med Hovederne. -chilia 
(gr. cheilos Læbe): Sammenvoksning af 
Læberne. -chondrotomia (gr. chondros 
Brusk + gr. tome Snit) = Symphyseo
tomia. -cytioma malignum (gr. kytos 
Hulrum): mindre korrekt Synonym for 
Chorionephitheliom. -cytium (gr. kytos 
Hulrum): Sammensmeltning af Celler. 
-daktylia (gr. daktylos Finger): Sam
menvoksning af Fingre el. Tæer. -dec
tomia (gr. syndetos sammenbunden + 
gr. ektome Udskæring)=Peritomi, Peri
dektomi. -enthema (gr. en i + Exan
#hem [s. d.]): Eksantem bestaaende af 
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fiere, forskelligartede GrundeJementer. 
-tropi (gr. trope Vending): hyppigere 
Salflmentræf af 2 Sygdomme end sva
rende tiJ matematisk Sandsynlighed. 

Synanche (gr., Halsbetændelse) la
ryngea = Laryngitis acuta, s. d. 

Synopsis (gr., Forbindelse): (i Arve
lighedslæren) Stadium i Kønscellernes 
Udvikling kort før Reduktionsdelingen, 
hvor Kromosomerne parvis ligger tæt 
op ad hinanden eller i gensidig Omslyng
ning. I dette Stadium finder Overkryds
ningen fortrinsvis Sted. 

Synchysis (gr., Sammenblanding): 
flydende Tilstand af Corpus vitreum. 
S. scintillans: S. med skinnende, gule 
Krystaller, hvirvlende rundt i Corp. vitr. 
ved Bevægelser af Øjet. Uden Betyd
ning for Synet og for Øjets Fremtid. 

Syncretio pericardii (gr. syn sam
men + lat. crescere [cretum] vokse; gr. 
perlkardias hvad der ligger omkring 
Hjertet): kronisk, fremadskridende Be
tændelse i de serøse Hinder omkring 
Hjertet, som giver Anledning til en 
Sammenvoksning mellem Hjertet og de 
omgivende Lag. Se tillige Piek's Syg
dom. 

Syncytiom (gr. syn sammen med + 
gr. kytos Hulrum), se Chorionepitheliom. 

Syndesmitis (gr. syndesmos Forbin
delse, Baand) = Conjunctivitis. 

Syndesmo-logia (gr. syndesmos For
bindelse, Baand + gr. logos Ord, Lære): 
Læren om Led, Sener og Ligamenter. 
-sis: Forbindelse mellem Skeletdele ved 
Hjælp af Bindevæv (uægte Led). 

Syndrom (gr. syndromos løbende 
sammen) = Symptomkompleks. 

Syndrome thalamique (fr.) (Deje
rine-Roussy): Sygdomsbillede ved Li
delser i Thalamus (opticus): Hemian
æstesi, let Hemiplegi, Herniataksi samt 
choreo-atetotiske Bevægelser paa den 
modsatte Side af Læsionen; endvidere 
stærke Smerter her. 

Synechia (gr. synecheia Sammen
hæng, Forbindelse): 1) Sammenvoks
ning, specielt S. iridis, som hyppigst er 
S. posteriores: Sammenvoksninger til 
Linsen som Følge af Iritis. Kan være en 
Tillodning af hele P.upilranden, S. an
nularis. S. anterior: Sammenvoksning 
til Kornea efter Keratit eller perfore
rende Læsion. 2) Sammenvoksning (f. 

Eks. mellem Partier af Næsens Sidevæg 
og Næseskillevæggen). 

Synechiotom (gr. synecheia Sammen
hæng + gr. tomos skærende): lille Kniv 
til Overskæring af Synelder (Synechio
tomia). 

Synergisme (gr. synergeein arbejde 
sammen med): to Stoffer virker syner
gistisk, naar de i Organismen virker i 
samme Retning. Herved kan de gen
sidigt forstærke hinandens Virkning, 
(Potensering [egentlig Synergisme]) 
eller Virkningen kan fremtræde som en 
ren Addition af de to Stoffers Virkninger 
(additiv Kombinationsvirkning). 

Synergister (gr. synergas medarbej
dende): samvirkende Organer, specielt 
Muskler med ens Virkning (i Modsæt
ning til Antagonister). 

Syngarn (gr. syn sammen med+ gr. 
gamos Ægteskab) Kønsbestemmelse: 
Kønsbestemmelse samtidig med Be
frugtningen. 

Syngamus trachea (gr. syngamos 
forbundet ved Ægteskab): Luftrørs
ormen, en til Strongylidae hørende 
Rundorm, der snylter i Luftrøret hos 
Fugle (Kalkuner, Høns, forskellige vildt
levend'e Fugle). Ejendommelig ved at 
de to Køn til Stadighed findes sammen, 
i vedvarende Kopulation. Hunnen me
get større end Hannen (henholdsvis 1/ 4-

1/2 cm og 1-2 cm). Sidder fasthæftet 
med Mundaabningen til Slimhinden og 
suger Blod; Ormene rødfarvede. Virker 
stærkt generende og kan foraarsage 
Kvælning. Kan overføres direkte uden 
Mellemvært efter en vis Udvikling i 
det fri. 

Synizesis (gr., Sammentrækken) = 
Occlusio pupillae. 

Synkaryon (gr. syn sammen + gr. 
karyon Nød, Kerne): Cellekerne, der 
opstaar ved Sammensmeltning af 2 Ker
ner (ved Befrugtning). 

Synkeforstyrrelse = Dysphagia. 
Synkinesis (gr.): Medbevægelse. 
Synklitismus (gr. syn sammen med 

+ gr. klinein bøje): Fosterhovedets Ind
træden i øverste Bækkenaabning med 
Sutura sagittalis i Tværdiameteren; cfr. 
Asynklitismus. 

Synklonus ballismus (gr. syn sam
men med + gr. klonas heftig Bevægelse) 
= Paralysis agitans. 
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Synkning = Deglutition. 
Synkningslyde: Lyde, som kan frem

komme, naar Pt. foretager Synkebevæ
gelser, og som kan høres ved Stetoskopi 
i Reg. supraclavicularis og supraspinalis. 
Lydene minder meget om fugtige Ralle
lyde. 

Synkope (gr. synkope pludselig Af
magt): dyb Afmagt; kan bruges som 
Betegnelse for pludselig Død af Hjerte
lidelse. 

Syn-ophrys (gr.): sammenvoksede 
Øjenbryn. -ophthalmia (gr. syn sam
men + gr. o(thalmos Øje) = Cyclopia, 
kongenit Sammensmeltning af de to 
Øjne. -opsia gr. opsis Syn) 1) = Cyclo
pia. 2) Lys- og Farvefornemmelse, som 
udløses sekundært ved en anden Sanse
paavirkning (Hørelse eller Følelse) = 
Photisme. -orchidia (gr. orchis [orchid-] 
Testikel): Sammenvoksning af Testes (i 
Abdomen). 

Syno-vectomia (Synovia [gr. syn 
sammen + lat. ovum Æg] + gr. ektome 
Udskæring): Eksstirpation af Synovia
lis. -vitis: Betændelse i et Leds Syno
vialmembran. 

Syns-felt: angiver i Grader, hvor 
langt man kan se et Objekt af angiven 
Størrelse og dets Farve ud til alle Sider, 
naar man uden at bevæge Øjet fikserer 
et Punkt lige foran dette. -nervebe
tændeJse: Neuritis n. optici. -styrke: 
Øjets Skelneevne. Bestemmes f. Eks. 
ved Læsning paa Sneliens Tavle. 

Synthorax (gr. syn sammen med + 
gr. thorax Bryst) = Thoracopagus: dob
belt Misdannelse med Sammenvoksning 
af Thoraks. 

Syntoni, se syntont Temperament. 
Syntont Temperament (gr. syn

tonos spændt, stærk): »normal « Afskyg
ning af den hypomane Konstitution, 
visende sig ved overvejende lys Grund
stemning og ,>livsbejaende« Egenskaber. 
Modsat: schizotym (s. d.). 

Syphilido-graphia = Syphilogra
phi. -mania, -phobia (gr. mania Ra
seri, Vanvid, gr. (obos Frygt): sygelig 
Frygt for at have Syfilis eller for at faa 
alvorlige syfilitiske Tilfælde. 

Syphilis (Etymologien ubekendt): 
kronisk, smitsom, af Spirochæte pallida 
foraarsaget Sygdom, der hyppigst over
føres ved kønslig Omgang og fra Mode-

ren kan overføre til Fosteret ; det klini
ske Billede forskelligt, efter som Smitte
tidspunktet ligger nærmere eller fjernere 
og Forløbet i det hele meget vekslende. 
Første Symptom (3- 5 Uger efter Smit
ten) er den »haarde Chanker« med ,>Dra
bantadeniten << (»primær Syfilis«, »det 
primære Stadium«); fra 10. Uge og i 
de første (i Alm. 3-4) Aar kan frem
komme mere eller mindre udbredte (ofte 
universelle) Udbrud af overfladiske Pro~ 

cesser paa Hud og Slimhinder: Roseola, 
Papler o. s. v. ( ,>sekundær Syfilis <<, 
»det sekundære Stadium~). Det kli
niske Billede i denne Periode meget af
hængigt af forudgaaende Behandling. 
De kliniske Manifestationer flere Aar 
efter Smitten er mere begrænsede ( ~mo
nolokaliserede~), men samtidig mindre 
overfladiske, knudeformede, ulcerative, 
langvarige, med Tendens til Fremkomst 
af nye Elementer i Randen af tidligere, 
i Almindelighed begrænset til enkelte 
Organer som Hud, Knogler, Nervesy
stem o. s. v. (''tertiær SyfiliS <<, »det ter
tiære Stadium <<). Foruden de tre 
næ nte Stadier nævne undertiden qua
ternær Syfilis = Para yfilis, men Ind
delingen i Stadier bruges nu i det hele 
kun lidt, da skarp Ad killelse ikke er 
mulig. S. congenita: medfødt S., S. 
paafort Individet i det intrauterine LiY. 
S. d'emblee: konstitutionel S. uden 
Primærlæsion (ved direkte Indpodning 
i Blodbanerne). S. hereditaria = S. 
congenita. S. hereditaria tarda: S. 
congenita, hvor Symptomerne først op
træder senere hen i Livet. S. ignota: 
S., ukendt af det inficerede Individ, ind
til en tilfældig Undersøgelse bringer det 
for Dagen. S. innocentium, insons: 
S., som sk Ides Smitte paa anden 1aade 
end ved kønslig Omgang. S. maligna 
præcox = galoperende S. S. oecono
mica: S. insons, hvor Smitten er sket 
gennem Brugsgenstande i Husholdnin
gen, f. Eks. Spiseredskaber. 

Syphilo-derma (Syphilis + gr. der
ma Hud): Huderuption af syfilitisk Op·· 
rindeise = Syfilid. -graphia (gr. grafein 
beskrive): videnskabe1ig Beskrivelse af 
Syfilis. -logia (gr. logos Ord, Lære): 
Læren om Syfilis. -oma = Gumma. S. 
ano-rectale (Fournier): ret sjældent 
Sygdomsbillede, bestaaende i elefantia-
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tiske Forandringer i Ano-genitalegnen 
med Strikturer i nederste Del af Rektum 
og kronisk, suppurerende Fisteldannelse. 
Skyldes .formentlig en Infektion med 
Viru for Lymphogranuloma ingvinale. 
S. chancriforme: chankerlignende 
Gumma (paa den tidligere Chankers 
Plads). -mania, -phobia, se Syphilido
mania m. m. -phyma (gr. fyma Ud
væk t) = Gumma. 

Syphilose (Syphilis): Lidelse af syfi
litisk Natur. 

Syphilæmia (Syphilis + gr. haima 
Blod): konstitutionel Syfilis, d. e. Sy
filisvirus j Blodet. 

Syreagglutination (lat. agglulinare 
klæbe sammen): Agglutin~tion af Bak
terier blot ved Opslemning i Vædske af 
bestemt Surhedsgrad (Acetat- eller Lak
tatblandinger). Denne af Michaelis (M., 
Leonor, 1875-, Berlin, senere Japan og 
U. S. A.) indførte Undersøgelsesmetode 
skulde tjene til Karakterisering af for
skellige Bakterier, men har ikke faaet 
nogen større Betydning for den bak
teriologiske Diagnostik. 

Syrefaste Bakterier: B., der inde
holder voksagtige Fedtstoffer, saa at Far
ve totfer kun vanskelig optages, eventu
elt kun ved Ophedning (Karbolfuksin) og 
ikke afgives ved Behandling med Syre; 
for de udpræget s. B.'s Vedkommende 
(Tuberkelbacillen, Leprabacillen) heller 
ikke ved kombineret Syre- og Alkohol
behandling. Ogsaa Bakteriesporer er til 
en vis Grad syrefaste. Syrefaste er for
uden de nævnte: Bacillus smegmatis og 
en Del andre Baciller, der forekommer 
i Mælk, Smør og Græs og er patogene 
for visse Dyr. 

Syretallet for Fedtsyrer er det Tal, 
der angiver, hvor mange mg Kalium
,hydroxyd der kræve for at neutralisere 
de frie Fedtsyrer i 1 g Fedtstof. 

Syringitis (gr. syrinx [syring-] Rør): 
Betændelse i det Eustachiske Rør. 

Syringo-adenom (gr. syrinx Rør, 
Fistel, Hule + gr. aden Kirtel) = Sy
ringom = Lymphadenoma cysticum
multiplex. 
-bulbia (lat. bulbus [gr. bolbos] Løg, 
Knold): Syringomyelia lokaliseret til 
Medulla oblongata. -cystadenoma (gr. 
kystis Blære + gr. aden Kirtel) = 
Syringom. -cystoma = Syringoma. 

Klinisk Ordbog. 

-om(a) = 1) Lymphadenoma cysticum 
multiplex, 2) Hidrosadenoma. -myelia 
(gr. myelos Marv): abnorm Huledan
nelse i og omkring Rygmarvens Central
kanal, tildels kombineret med gliøse 
Processer. Symptomerne er motoriske 
og trofiske Forstyrrelser paa Ekstremi
teterne, Nedsættelse af Smerte- og Tem
peratursans, Spasticitet af Underekstre
miteterne m. m.; se ogsaa Status dys
raphicus og Gliomatosis spinalis. -my
elocele = Myelocystocele. -philus bi
pectinatus (gr. fileein elske): Fjerpose
miden; en 3/ 4-1 mm lang, langstrakt 
Mide, der snylter i Fjerposen af Hale
og Vingefjerene hos forskellige Fugle 
(Høns, Duer o. a.); bevirker bl. a. Van
skeligheder ved Fjerfældningen. -tom 
(gr. tomos skærende): Kniv til Fistel
operation. 

Syrupi (af arab. shariib Drik, særlig 
Frugtsaft): Safter, Lægemiddelform, 
stærkt sukkerholdige, tykflydende Væd
sker. 

Syssomus (gr. syn sammen + gr. 
soma Legeme): Dobbeltmisdannelse med 
mere eller mindre sammenvoksede 
Trunci. 

Systemlidelser (gr. systema Ordning, 
System): L., spec. i Rygmarven, hvor 
visse Baner er primært angrebne i hele 
deres Forløb i Modsætning til den ved 
Tværsnitslæsioner foreliggende (begræn
sede) sekundære Degeneration: Ved 
kombinerede S. er flere Strengsyste
mer angrebet samtidig. 

Systolisk (gr. systole Sammentræk
ning): hvad der vedrører eller sker un
der Hjertets Sammentrækningsfase. S. 
Blodtryk i en Arterie, er det maksimale 
Tryk, som Blodet under Systolen ud
øver paa Arterievæggens lndside, naar 
Blodet frit strømmer gennem Arterien. 
Det kaldes ogsaa Gennemstrømnings
trykket, og dets V ær di er normalt ca. 
90 mm Hg. Efter nyere Undersøgelser 
svarer dette Tryk omtrent til det paa 
almindelig auskultatorisk Maade be
stemte diastoliske Blodtryk Det endnu 
almindeligt angivne systoliskeBlod
tryk er Maksimaltrykket under Systolen 
i en Arterie, som er klemt sammen (af 
Armmanchet). Det kaldes efter den 
nyere Nomenklatur Afklemnings
trykket. Dets Værdi er normalt 120 
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-150 mm Hg, varierer bl. a. med 
Alderen. 

Syvdagesfeber, japansk: en med 
Weil's Sygdom beslægtet Infektion, 
fremkaldt af Spirochaeta hebdomadis. 

Sæbeagtig Afføring: graalig, kittet, 
leret eller løs, smuldrende Afføring, der 
reagerer alkali k og har en skarp, stik
kende Lugt; den graa Farve skyldes 
Mangel paa Galdefarvestof. Afføringen 
indeholder store Mængder Kalk og Mag
niumsæbe. Ses hos Børn med Fedt
dyspepsi. 

Sæknyre, se Hydronephrose. 
Sænkningsabsces (lat. abscessus 

Byld): A., hvor Pusset fra det betændte 
Sted har sænket sig ned langs Muskler, 

T 
Taage-syn = Nephelopia, Diktyop

sia, Obscuratio. -søvn: Dammersch af, 
s. d. 

Taa-fænomen = Stortaasfænome
net: norsalfleksion af 1. Taa ved Stræk
ning af Benet. Sympt. ved Pyramide
banelæsioner (Apopleksier o. L). -re
fleks, se Babinskis Symptom. 

Taareflod = Epiphora, Stillicidium 
lacrymale. 

Tabacosis: Aflejring af Tobakstøv i 
Lungen, en Form for Pneumonokoniose. 

Tabanider (lat. tabanus Bremse, 
Stikflue): Familie af overvejende store 
tovingede Insekter (Diptera); nærbe
slægtede med Fluerne. Ivrige Blod
sugere, der om Sommeren angriber 
navnlig Husdyr (Heste, Kvæg), sjæld
nere Mennesker i det fri. Kan over
føre forskellige Trypanosomer hos Dyr. 
Larverne i fugtig Skovjord. Herunder 
bl. a. Slægterne Tabanus og Hæmato
pota. 

Tabardillo (span.), se Typhus exan
thematicus. 

Tabes (lat.): Svind, Tæring. T. 
coxaria: Atrofi af et Ben paa Grund af 
Hoftelidelse. T. dorsalis (Romberg): 
Rygmarvstæring; kronisk, progredie
rende Rygmarvs ygdom paa syfilitisk 

Sener, Fascier, Kar el. lign. (se Con
gestionsabsces). -reaktion: Bestem
melse af Blodlegemernes Sænknings
hastighed; s. d. 

Sølvsaltforgiftning, Graaligfarvning 
af Huden ved, = Argyri. 

&Sømandscarcinom«, ~sømands
huden4: af Unna beskrevet, om Xero
derma pigmentosum stærkt mindende 
Hudlidelse, der især ses hos Søfolk og 
bestaar i Dannelse af Pigmenteringer, 
Hyperkeratose og eventuelt senere Kar
cinomdannelse paa de ubedækkede, for 
Vejrliget særligt udsatte Hudpartier. 

Søsyge: Morbis nauticus. 
Søvnløshed = Asomnia, Agrypnia, 

Insomnia. 

Basis med særlig fremtrædende Degene
ration af Medullas Bagstrenge. Vigtigste 
Symptomer: Pupilstivhed, Tab af Patel
lar- (og Achilles-) reflekserne, Ataksi, 
laneinerende Smerter, Sfincterforstyr
relser, Rombergs Symptom, Crises. Syn. 
Ataxie locomotrice progressive. - Sml. 
Friedreichs Tabes. T. lactea: Ernæ
ringsforstyrrelse paa Grund af Galak
torrhoe. T. meseraica: Tuberkulose i 
Mesenterialglandlerne med universel 
Afmagring af Patienten. T. saturnina: 
Afkræftelse ved Blyforgiftning. T. 
scrofulosa: Afkræftelse ved Glandel
tuberkulose. 

Tabiker (Tabetiker): af Tabes dor
salis lidende Person. 

Tabisk (tabetisk), se Tabes. 
Tablettae (lat. tabula Tavle): Ta

bletter, Lægemiddelform fremstillet ved 
Sammenpresning af de afvejede eller af
maalte Lægemidler eventuelt efter at 
di se er blandet med andre for Tablet
fremstillingen nødvendige indifferente 
Stoffer. 

Tabletter, se Tablettae. 
Tabo-paralysis (lat. tabes Svindsot 

+ gr. paralysis Lammelse): Kombina
tion af Tabes og Paralyse. De tabiske 
Symptomer optræder som Regel før de 
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paralytiske. -phobia (gr. fobos Frygt): 
sygelig Frygt for at faa Tabes dorsalis. 

Tabsmutation (lat. mutatto Foran
dring): Mutation, der opstaar ved, at det 
enJ Gen i et allelomodt Par gaar tabt. 

Tache (fr.): Plet. T. de feu = An
gioma simplex. T. viveuse = Angioma 
simplex. 

Taches bleuåtres (bleues) (fr.) = 
l\Iorpionpletter. T. cerebrales (Trous
seau), T. meningeales: uregelmæssige, 
flygtige, hyperæmiske Pletter paa Hu
den ved Hjernerygmarvssygdomme, f. 
Eks. Meningitis; U d tryk for en central, 
vasomotorisk Forstyrrelse. Sml. Dermo
grafismus. T. ombrees = Morpion
pletter. T. de rousseur = Efelider. 

Tacho-gram (gr. tachys, hurtig+ gr. 
gramma Skrifttegn): et Tachameters 
Optegnelse. -meter (gr. metron, Maal): 
Instrument til Maaling af Blodstrøm
mens Hastighed (Hæmotachometer). 

Tachy-cardia (gr. tachys hurtig + 
gr. kardia Hjerte): abnorm hurtig 
Hjerteaktion. Paroxysmatisk T.: T., 
der optræder anfaldsvis; den pludselig 
optrædende ny Rytme er altid et Multi
plum af den bestaaende: 2, 3 eller 4 
Gange saa frekvent som denne. -phagia 
(gr. fagein spise): hurtig Spisning. 
-phrenia (gr. fren Sind): sjælelig Til-
tand, hvor de intellektuelle Processer 

forløber abnormt hurtigt. Sml. Tanke
flugt. -pnoea (gr. pnoe Aandedræt): 
abnormt hurtigt Aandedræt. -uria (gr. 
ouron Urin): hurtig Udskillelse af Væd
ske gennem Nyrerne. 

Tactus (lat.): Følelse, særlig Berø
ringssans. 

Tagliacozzi's (T., Gaspare, 1546-
1599, Bologna) Operation (1597): 
Rhinopla tik med Dækning af Næse
.defekt ved stilket Lap fra Overarmen. 

Taille en guepe (Marie) (fr.): 
l>Hvepsetaille«; ejendommelig Thoraks
form ved Dystropbia musculorum pro
gressiva. 

Taeniasis (lat. tænia Bændelorm 
[gr. tainia Bind]): Bændelormesygdom, 
e Gestoder. 

Tait's (T., Lawson, 1845-1899, Eng
land) Operation: 1) Perinæoplastik 
efter Ruptura perinæi. 2) Fjernelse af de 
betændte Adnexa uteri gennem Bug
vægsincision. 

Talalgia (lat. talus Ankel, Hæl+gr. 
algos Smerte): Hælesmerter. Hælepine. 
Fremkaldes af forskellige Aarsager (hyp
pigt N euro m er i den mellem Hælebenet 
og Achillessenen liggende Bursa). 

Taleforstyrrelse = Dyslalia. 
Talipes (lat. talus Hæl + lat. pes 

Fod): 1) Pes calcaneus. 2) Klumpfod i 
al Almindelighed. 

Talipomanus ( Talipes [s. d.] + lat. 
manus Haand): Klumphaand. 

Tallerman's (T., Lewis A., nulev. 
engelsk Opfinder) Apparat: Apparat~ 
hvori en Ekstremitet eller Truncus kan 
indesluttes og behandles med varm 
Luft, f. Eks. ved Rheumatisme. 

Tallquist's (T., Theodor Valdemar~ 
1871- 1927, Helsingfors) Skala: Appa
rat til Maaling af Hæmoglobinindholdet 
i Blodet: dette opsuges i Filtrerpapir og 
Farven sammenlignes med Standard
farver svarende til 10-100 % af det 
normale Hæmoglobinindhold i Blodet; 
sml. Liliendahl-Petersen. 

Talma's (T., Sape, 1847-1918~ 
Utrecht) Operation: Omentofiksation 
til forreste Bugvæg (intra- eller ekstra
peritonæalt) for at faa dannet Anasto
moser mellem Porta- og Cavasystemet 
som Middel mod Ascites ved Lever
cirrhose. 

Tampon (fr.), Visker: lille Bolle af 
Gaze, Vat el. lign. til Opsugning af Blod 
eller Saarvædske. 

Tamponade (fr.): Udstopning f. 
Eks. af Saarhule med Gaze el. lign.y 
enten for at standse en Blødning eller 
for at drænere. 

Tampon-kanyle (fr. tampon + fr. 
canule): Luftrørskanyle omgivet af en 
oppustelig Gummiblære (Trendelenburg, 
Hahn) til Aflukning af Luftrøret fra 
Struben. -urin (gr. ouron Urin): U. 
kvitteret efter at Vagina er afspærret 
med en Tampon. 

Tand, se dens. 
Tand-cyste (gr. kystis Blære): 1) 

stammer fra et Tandanlæg eller en i 
Kæben tilbageholdt Tand (retineret 
Tand) den saakaldte follikulære T. (eller 
den saakaldte ægte Cyste). 2) Stammer 
fra en kronisk Periodontitis, den saa
kaldte Cystis radicularis dentis. Rod
cysten. (Se under Cyster). -fejl hos 
Hest: ved Uregelmæssighed i Tænder-
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nes Antal, Stilling eller Slid faas de saa
kaldte Tandfejl, Tandspidser, Sakse
bid, Bølgebid eller Trappebid. -fistel 
(lat. fistula Rør): T. udgaaet fra en 
Tand (med kronisk Periodontitis). 
-frembrud, se Dentition. -kødsbe
tændelse, se Gingivitis. -pine: Den
"lalgi. -rodsbetændelse, se Periodonti
- is. -skifte, se Dentition. -sten: Kalk
:aflejring paa Tænderne, særlig udfor 
Spytkirtlernes Udførsel gange, bestaar 
af fosforsurt og kulsurt Kalk, Mucin, 
Slimlegemer, afstødte Epitelceller og 
Mikrober. 

Tandhjulsfænomen: Ved den )>eks
trapyramidale~ Muskelrigiditet konsta
terer man undertiden ved passive Be
vægelser af en Ekstremitet, at Stiv
heden giver efter i smaa Ryk, deraf 
Navnet. 

Tang, Forceps obstetricia, se Fød
.selstang. 

Tangspor: l\Iærker paa Fosterhove
det frembragt af Fød elstangen. 

Tanke-flugt: abnormt let og livligt 
Forestillingsafløb med overfladiske As
sociationer (efter Lydlighed etc.}, event. 
stigende til det usammenhængende og 
ulogiske. Symptom ved Eksaltation. 
Sml. Tachyphrenia. - spegethed: løjer- · 
lige, skruede Tankeforbindelser, med 
Afgliden til barokke Forbindelser, der 
kan præge den Schizofrenes Tale. 

Taphephobia (gr. ta{os Begravelse, 
Grav + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for at blive levende begravet. 

Tapias Syndrom: halvsidig Tunge-
og Strubelammelse. 

Tapotement (fr.): Massage. 
Taptænder, se Emboli. 
Tarantismus: Lidelse, der begyndte 

i Syditalien i det 14. Aarhundrede og an
toges foraarsaget af Biddet af en stor 
Edderkop (Tarantel). Efter Folketroen 
kunde den helbredes ved Dans. Til Tider 
opstod hele Tarantel-Danseepidemier, 
der formodentlig har været af hysterisk 
Natur. 

Tarbaganpest: P. hos en sibirisk 
Murmeldyrart, Aretornys bobac (syn. 
Bobak, Bobal, Tarbagan), der jages paa 
Grund af Skindet og derved bliver Aar
sag til Pestepidemier blandt Jægerne. 

Tardieu's (T., Arnbroise Auguste. 
1818-1879) Ecchymoser, e Bayard. 

Tardiv (lat. tardus lang om): lang: 
som eller sent udviklet, specielt om 
Symptomer ved Syfilis. 

Tarm, se Intestinum. 
Tarm-katarrh( -betændelse): 

Enteritis. -resektion (lat. resectio Af
skæring): Udskæring af et Tarmafsnit. 
-smerter = Enteralgia, Colica, Kolik. 

Tarnier's (T., Etienne Stephane, 
1828- 1897, Frankrig) Axetræktang, 
se Axetræktang. T.'s treklappede 
Dilatator: Instrument til langsomt til
tagende Udvidning af det allerede delvis 
aabnede Orific. uteri under Fødselen. 

Tars-algia (gr. tarsos Fodsaal+gr. 
algos Smerte): Smerte i Tarsus. -ecto
mia (gr. ektome Udskæring): Resektion 
af Tarsus. Parsalis: tilhørende Fod
roden. 

Tarsitis (gr. tarsos Fletværk, Flade): 
Betændelse af Øjelaagsbrusken. T. sy
philitica s. gummosa: gummøs eller 
til de papuløse Hudlidelser svarende 
Sygdom med ringe irritative Tilfælde 
og langsomt Forløb. 

Tarsorrhaphia (gr. larsos Fletværk, 
Flade + gr. rha{e om) = Blepharor
rhaphia. 

»Tastpercussion~ (ty.}, se Ebstein. 
Taurophobia (gr. tauros Tyr + gr. 

(obos Frygt): sygelig Angst for Tyre. 
Tawaras (T., japansk Patolog) 

Bundt, se atrioventrikulære Lednings
system. 

Taxis (gr., Orden): Reposition (Til
bageskydning) af et Brok ved Tryk med 
Haand og Fingre. 

Tay (T., Waren, 1843- 1927, Oft., 
London) -Sachs' (S., Bernard, 1858-
1927, New York) Sygdom: familiær, 
arnaurotisk Idioti; se arnaurotisk Idioti. 

T. B. = Tuberkelbacil. 
Tct. = Tinctura. 
Tegneblødning: (Jordemodersprog) 

det blodblandede Slim (og evenl. Fo
stervand), som afgaar under Udvidnin
gen af den bløde Fødselsvej - specielt 
hen imod denne Periodes Afslutning 
(»det tegner«). 

Teichmann's (T., Ludwig, 1825-
1895, Kraka u) Blodprøve: opvarmes 
indtorret Blod med Overskud af Is
eddike og tilsættes lidt Kogsalt, opstaar 
Hæminkrystaller (T.'s Krystaller) med 
en karakteristisk, rhombrisk Form. 
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Teichopsia (gr. leichos Mur + gr. 
opsis Syn) = Scotoma scintillans. 

Teigne (fr.) =Tinea. T. amian
tacee: af Alibert brugt Udtryk for 
voldsom Grad af Pityriasis simplex. 

Teleangiectasia (gr. telos Ende [ell. 
gr. tele fjernt] + gr. angeion Kar + gr. 
ektasis Udvidelse): dvidninger af de 
smaa Kar (i Huden). 

Teleangiectodes (Adjektiv) (Tele
angiectasia [s. d.] + gr. eidos Form): 
Udtryk, der bruges descriptivt ved 
visse karholdige Svulster. 

Telegoni (gr. tele fjernt + gr. goneia 
Avling): (formodet) Eftervirkning af 
tidligere modtagne Sædceller hos en 
Moderorganisme paa senere Svanger
skaber, saaledes at Afkommet i disse 
bliver præget af Faderen i det el. de 
forste Svangerskaber. 

Teleologia (gr. teleein fuldende + gr. 
logos Ord, Lære): Betragtning af et Til
fældes Natur med særlig Henblik paa 
dets Hensigtsmæssighed. 

Telepatbia (gr. tele fjernt + gr. 
pathos Lidelse): Fjernopfattelse af andre 
Personers Forestillinger, Følelser eller 
Indtryk 

Telerøntgenogram (gr. tele fjernt): 
Røntgenfotografi optaget paa lang Af
tand, f. Eks. ved Hjertefotografering, 

for ved nogenlunde paralleJe Straaler at 
faa Hjertets virkelige Størrelse. 

Telofase (gr. telos Ende + gr. fasis 
Tilsyneladelse): sidste Fase af Kerne
delings processen. 

Temperament (lat. temperamenturo 
rigtigt Maal [nl. af Legemets forskellige ' 
Vædsker]): Individets konstitutionelt 
betingede Grundstemning og følelses
mæssige Reaktionsmaade. 

Temporal(is) (lat. temporalis): til
hørende Tindingeregionen. 

Temporal Afblegning af Papilla n. 
optici: abnorm Bleghed af den tempo
rale Papilhalvdel paa Grund af Atrofi af 
papillomakulære Nervebundt efter Neu
ritis retrobulbaris. 

Tenalgia (gr. tenon Sene + gr. algos 
merte): Senesmerter. T. crepitans= 

Tendovaginitis crepitans. 
Tender spine (eng.) (Elschnig): 

Perkussionsømhed af Torntappene 2-3 
Segmenter nedenfor en Rygmarvs
vul ts Sæde. 

Tendinitis ( Tendo [lat. tendere spæn
de]): Betændelse i en Sene. 

Tendino-plastik (Tendo [lat. ten
dere spænde] + gr. plaslike Kunsten: 
at forme): plastisk Operation paa Sener. 
-plastiske Amputation, se Wilms. 

Tendolysis (Tendo [lat. tendere spæn
de] + gr. lysis Løsning): Operativ Ud
løsning af Sammenvoksninger omkring 
en Sene. 

Tendovaginitis (Tendo [s. Tend·ivi
tis] + lat. vagina Skede): Seneskede
betændelse = Tenovaginitis. T. acuta 
purulenta: med purulent Betændelse 

·i Seneskeden - ofte Følge af Pana
ritium. T. crepitans særlig lokali
seret til Tommelens Strækkesener; Be
vægelser af Tommelfingeren ledsages af 
en ejendommelig skrabende Lyd, som 
Følge af Fibrinaflejringer i Skeden og 
op langs Musklernes Bindevævshinder 
(Fibrinudskilning). 

Tenesmus (gr. teinesmos haard, be
sværlig Afføring): smertefuld Afførings
eller Urintrang (T. al vi & T. vesicæ ). 
Ved Betændelsestilstande eller Irrita
tionstilstande i Endetarm eller rin
blære, saaledes at ubetydelige Mængder 
Afføring eller Urin fremkalder en stærk 
Trang, medens selve Udtømmelsen be
sværliggøres af Spasme i Sfinkter
musklen. 

Tenonitis (T., Jacques Rene, 1724---
1816): Betændelse i den Tenon'ske Kap- · 
sel omkring Øjet. 

Tenontagra (gr. tenon [tenont-J Sene 
+ gr. agra Fangst): lll'heumatisk<~ Sene
lidelse. 

Teno- (el. Tendo-) plastik (gr. te
non [T end o af lat. tendere spænde] Sene + 
gr. plastike Kunsten at forme): plastisk 
Operation paa en Sene. -rraphia (gr. 
rha{e Søm): Sammensyning af en over
skaaret Sene. -synovitis (Synovia [gr. 
syn sammen + lat. ovum Æg]) = Ten
dovaginitis. -tom (gr. tomos skærende)~ 
krogformet Kniv til Tenotomi. -tomia 
(gr. tome Snit): Gennemskæring af en 
Sene. -vaginitis (lat. vagina Skede): 
Betændelse i en Seneskede. 

Tension (lat. tensio): Spænding. 
Tentamen suicidii (lat. tentamen 

Forsøg; Suicidium, s. d.): Selvmordsfor
søg. Syn. Conamen suicidii. 

Tephromalacia (gr. te{ros askefar-
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vet + gr. malakia Blødhed : Tilgrunde
gaaen af den graa Substans i Central
nervesystemet. 

Terapi, se Therapia. 
Teratologia (gr. teras [terat-] Vid

under, Monstrum + gr. logos Ord, Læ
re): Læren om Misdannelser. 

Teratoma (gr. teras [terat-] Under): 
medfødt Svulst, i Reglen bygget af Ele
menter fra alle 3 Kimblade (Epidermis, 
Haar, Muskelvæv, Knogler, Tænder, 
Thyreoidea- og andet Glandelvæv, 
Tarmstykker m. m.). 

Terebratio (lat., Boring) = Per
foratio. 

tere cum (lat.): udriv med; Recept
udtryk. 

Terminthi (gr. terminihos [terebin
thos] Terpentin, Harpiks?) neonatorum 
= Pemphigus contagiosus neonatorum. 

Termoagglutination (gr. thermos 
varm + lat. agglutinare klæbe sam
men): Agglutination af Bakterieopslem
ninger ved Kogning, eventuelt ogsaa 
ved Ophedning til Temperaturer under 
Kogepunktet. Vigtigt Kendetegn paa 
Ruhed (se ru). 

Termofile Bakterier (gr. therme 
Varme + gr. fileein elske): B., hvis 
Vækstoptimum ligger betydeligt over 
37°, f. Eks. ved 50-55°. Nogle t. B. kan 
vokse ved Temperaturer op til 90°. 

Terpentin-Guajakprøve for Blod, 
se: Guajakprøven. 

Terrænkur: Optræning af Hjertet 
ved Spadsereture i opmaalt Terræn. 

Terson's Operation: Sklero-iridek
tomi ved Glaukom. 

Tertian (lat. tertiana sc. febris Tre
dagesfeber). -feber, -parasit, -ringe, 
:se Malaria. 

Tertiarisme d'emblee {fr.): tertiær 
Syfilis uden noget iagttaget, forudgaa
.ende primært eller sekundært Stadium. 

Tertiarismus (lat. tertius den tre
die): alle de forskellige Manifestationer 
af tertiær Syfilis taget under eet. 

Tertiærstilling af Øjnene (lat. ter
tius den tredie): S., hvor Bliklinierne 
convergerer fortil og samtidig er vendt 
op eller ned. 

Testa's (T., Nicola, amerikansk 
Elektroingeniør, f. 1856) Strøm: høj
frekvent og højspændt Vekselstrøm af 
ringe Strømstyrke. Enderne af den se-

kundære Ledning i et Slags ~Elektriser
apparat• (en Gnistinduktor, eller en 
Vekselstrømstransformator) føres til et 
Gni tkammer, der er et Par Leidner
flasker el. Pladekondensatorer. Herfra 
gaar Ledningerne ned til Patienten, 
som de staar i Forbindelse med ved et 
Par Plader, Elektroder. Antallet af Gni
ster pr. Sek. i Gnistkammeret er 20-
100, Svingningstallet af de elektromag
netiske Bølger, som herved fremkom
mer er ca. 105 pr. Sek. Spændingen man 
opnaar er fra nogle Tusind til nogle 
Hundredtusind Volt, Strømstyrken er 
nogle Milliamper. Den terapeutiske 
Virkning er en mild Irritationsvirkning 
af Hud og Muskler. Har været anvendt 
til mange forskellige Lidelser, væsentlig 
af reumatisk Art. 

Testis (lat.): den mandlige Køns
kirtel. 

Testitis (1at. testis Testikel) = Or
chitis. -luxation (lat. luxare forvride): 
traumatisk betinget Retraktion af T. 
bort fra Scrotum. -refleks, se Crema
sterrefleks. 

Testudo (lat., Skildpadde): Forbin
ding til Knæ og Albue; ved T. reversa 
gaar Turene fra Midten til begge Sider 
(opad og nedad), ved T. inversa fra 
Siderne ind mod Midten. 

Tetania (gr. tetanos [ egl. Spænding]): 
Lidelse, hvis Hovedsymptom er en -
paa forøget Irritabilitet af de perifere 
(motoriske) Nervebaner beroende -
Tilbøjelighed til anfaldsvis optrædende, 
ejendommeligt lokaliserede, toniske 
Kramper i Ekstremiteterne Muskler 
(Carpopedalspasmer, Main d'accou
cheur). Symptomkomplekset kan dels 
findes ved Hypocalcæmi, f. Eks. ved 
D-A vitaminose hos Børn (Tetania in
fantilis) eller ved Hypofunktion af 
Glandula parathyreoidea, dels ved 
Alkalose, f. Eks. ved Pylerostenose, 
Graviditet og efter Hyperventilation. 
- Saavel ad mekanisk Vej (Chvosteks 
Facialisfænomen, Trousseaus Fænomen, 
Peroneusfænomenet) som ved den gal
vaniske Strøm kan de motori ke Nerve
traades Overfølsomhed paavises (Erbs 
Fænomen). Ved latent T. er alene disse 
Reaktioner tilstede, medens Kram
perne mangler. - Sml. Spasmophil 
Diathese. 
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Tetaniform, tetanoid (gr. tetanos ' 
[s. Tetania], lat. teianus [s. d.) + lat. 
forma, gr. eidos Form, Udseende): teta
nuslignende. 

Tetano-lysin (gr. tetanos Spænding, 
Krampe+ Lysin [s. d.]): Hæmolysin, 
dannet af Tetanusbacillen. -spasmin 
(gr. spasmos Krampe): den Del af Te
tanustoksinet, der er krampevækkende, 
og som i Reglen virker dræbende før 
den anden Del, Tetanolysinet, faar Tid 
til at virke. 

Tetanus (gr. tetanos Spænding, 
Krampe): Stivkrampe, akut Infek
tionssygdom, foraarsaget af Teianus
bacillens Toksin, Tetanospasminet. In
fektionen udgaar i Reglen fra Saar, be
smittede med Jord. Bakterierne bliver i 
Saaret, medens Toksinet gennem Ner
verne ledes til Rygmarv og Hjerne og 
foraarsager heftige, ofte dødbringende 
Kramper navnlig af Tyggemusklerne 
(Risus sardonicus, Trismus) og Ryg
musklerne (Opistotonus). Forsøg paa at 
synke fremkalder ofte heftig Krampe: 
T. hydrofobicus. T. neonatorum: Stiv
krampe hos nyfødte som Følge af Infek
t ion af Navlen. = Trismus neonatorum 
= nineday fits =mal de sept jours. T. 
puerperalis: Stivkrampe i Barselsen
gen. T. uteri: meget stærke og vedhol
dende, krampagtige Veer. Stryknin-T. 
= Strykninforgiftning. -bacillen, se B. 
tetani. -serum, se Antitetanusserum. 
T. ses ikke sjældent hos Hest, sjældent 
hos andre Dyr. 

Tetrade (gr. letras Tallet 4): Kro
mosomfigur bestaaende af fire Enheder, 
som undertiden ses under Kønscellernes 
Modning, naar Ækvations- og Reduk
tionsdeling foregaar samtidig. Smig. 
Firefigur. 

Tetra-genus (gr. tetra- iire + gr. 
gennaein frembringe), se Micrococcus 
tetragenus. -nychus telarius (gr. onyx 
[onych-] Negl): Mide, der om Vinteren 
findes under Barken paa Plataner, om 
Sommeren paa Haveplanter. Kan være 
Aarsag til kløende Udslet hos Menne
sker. -plegi(a) (gr. plege Slag): Lam
melse af alle 4 Ekstremiteter. Syn. 
Quadriplegia. 

Tetrationatbouillon (Leon MUller) 
(gr. tetra- fire- + gr. theion Svovl): 
Bouillon med Tilsætning af Jod-Jodka-

lium, Natriumthiosulfat og CaC03• 

Elektivt Substrat for Bakterier af Sal
monellagruppen. Forbedret af Kauff
mann ved yderligere Tilsætning af Gal
de og Brilliantgrønt. 

Tetrophthalmus (gr. tetra- fire + gr. 
oflhalmos Øje): Tilstedeværelse af 4 
Øjne. 

Tetrotus (gr. tetra- fire + gr. ous 
(ol-] Øre) : Tilstedeværelse af 4 Øren. 

Textus (lat., Væv) cellularis du
rientis (Chaussier) = Sklerodermia. 

Thalasso-phobia (gr. thalassa Hav 
+ gr. fobos Frygt): sygelig Angst for 
Havet. -therapia (gr. therapeia Pleje): 
terapeutisk Anvendelse af Havluft og 
-bade. 

Thanato-logia (gr. thanatos Død+ 
gr. logos Ord, Lære): Læren om Døden, 
om Dødstegn. -phobia (gr. fobos Frygt): 
sygeligt forhøjet Frygt for Døden. 

Thaysen's (T., Thorvald Einar Hess, 
1883- 1936, Danmark) Symptom: ved 
.Polycytæmia findes en uligevægtig Til
stand af Kapillærerne (vasomotorisk 
eller kapillær Ataxi), saaledes at disse 
snart er kontraherede snart dilate
rede. 

Thecitis (gr. theke Gemme, Hylster) 
= Tendovaginitis. 

Theileria: Gruppe af Blodparasitter, 
nærbeslægtet med Babesia. Meget smaa, 
1,5-21-l. Th. parva hos Kvæg. Aarsag 
til Kystfeber (navnlig i Østafrika). 
Ukønnet Formering i Leukocyter hos 
Kvæg; overføres af forskellige Ixodider, 
hos hvilke kønnet Formering foregaar. 

Thel-algia (gr. thele Brystvorte+gr. 
algos Smerte): Smerte i Brystvorterne. 
-erethismus (gr. erethismos Irritation) 
= Thelotisme. -itis: Betændelse i 
Brystvorten. -oncus (gr. onkos Krum
ning): Svulst udgaaende fra Papilla 
mammæ. -orrhagia (gr. [rhegnymi 
[r hag-] bryder]): Blødning fra Bryst
vorten. 

Thelotisme (fr.): Erektion af Pa
pillæ mammæ. 

Theo-mania (gr. theos Gud + gr. 
mania Raseri, Vanvid): religiøst Van
vid, hvor Pat. anser sig selv for G·ud. 
-phobia (gr. fobos Frygt): sygelig Frygt 

-for Guds Vrede. 
Therapia (gr. therapeia): Sygdoms

behandling. T. sterilisans fractio-
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nata: Sterilisationsterapi fortsat gen
nem længere Tid, Eks. : Salvarsanterapi 
mod Syfilis. T. sterilisans magna 
(Ehrlich): T., hvorved alle i Legemet 
tilstedeværende Parasiter dræbes paa 
een Gang, Eks.: Salvarsanterapi mod 
Pramboesia og Recurren . 

Thermaesthesiometer (gr. therme 
Varme + gr. aisthesis Følelse + gr. me
tron Maal): Apparat til Maaling af 
Varmesansen. 

Thermer (lat. thermae [gr. thermos 
varm]): Varme Kilder. Indifferente 
Th.: varme Kilder med Temperatur 
over 20 ° og under 1°/00 faste Bestand
dele. 

Therm(o)-algesia (gr. therme Var
me + gr. algesis Smertefølelse): Smerte
fornemmelse ved relativt svag Varme
paavirkning. -analgesia (gr. a- priv. + 
gr. algesis Smertefølelse): Tab af Tem
peratur- og Smertesans. -anæsthesia 
(gr. anaisthesia Mangel paa Følelse): 
manglende (Kulde- og) Varme-Sans. 
-file Bakterier (gr. fileein elske): B., 
der kan gro ved op til 75 ° og ikke under 
40-50°. Findes f. Eks. i varme Kilder. 
Er ikke patogene. Smlgn. Psykrofile B. 
-hyperaesthesia (gr. hyper over + gr. 
aisthesis Følelse): forhøjet Følsomhed 
overfor Varme (Kulde). -hyperalgesia 
(gr. hyper over + gr. algesis Smerte
følelse): forhøjet (smertefuld) Følsom
hed overfor Varme (Kulde). -kauter, 
se Paquelin. -penetration (lat. penetra
tio Gennemtrængen) Diathermia. 
-phobia (gr. {obos Frygt): sygeligt Ube
hag ved og Frygt for Varme. -plegia 
(gr. plege Slag): Hedeslag. -stat (gr. 
siatos stillet): Værelse, Skab eller Vand
bad, hvori der ved Hjælp af en regu
lerende Mekanisme (Termoregulator) 
holdes konstant Temperatur. -thera
pia (gr. therapeia Behandling): Anven
delse af Varme (som Bade, Omslag el. 
lign.) i Helbredelsesøjemed. 

Thiersch' (T., Karl, 1822-1895, 
Tyskland) Transplantation: Hud
transplantation ved Hjælp af store, 
tynde Epidermislapper. 

Thiothrix (gr. theion Svovl + gr. 
thrix Haar): Traadbakterie, der lever i 
svovlholdige Kilder og indeholder Svovl
korn. 

Thomalla-Wimmer's Sygdom, se 

Torsionsneurose, Torsionsspasme og De
genaratio hepato-lenticularis. 

Thomas' (T., Theodor Gaillard, 
Gynækolog, New York, 1831- 1903) 
Pessar: Uteruspessar mindende om 
Rodges P., men med stærkere Krum
ninger - specielt til Behandling af Re
troflexio uteri. 

Thomas' (T., Hugh Owen, 1834-
1891, Liverpool) Skinne: bøjleformet 
Metalskinne, som aflaster Foden og ta
ger Støtte mod Sædebenet. 

Thoma-Zeiss' Tællekammerty
pe, ogsaa kaldet den lukkede Kammer
type: bestaar af en ca. 3 mm tyk og 
3,3 X 7,5 cm stor Glasplade; i den mid
terste Del af den findes en cirkulær For
dybning, ca. 12 mm i Diameter, og i den 
en cirkulær Platform afgrænset af en 
Fure. Platformens Niveau ligger O, 1 mm 
under Omgivelsernes Niveau, og paa 
dens Overflade er paa et 9 mm2 stort 
Felt indgraveret et Netværk af fine 
Linier. 

Thompson's (T., Henry, 1820-
1904, England) Prøve, se To-Glas
Prøven. 

Thomsen's (T., Oluf, 1878- , Dan
mark) Hæmagglutinationsfænomen: 
Panagglutination, bestaar i at røde 
Blodlegemer bliver agglutinable i alt 
Blodserum, uden Hensyn til Blodtype. 
Fænomenet skyldes forskellige apato
gene Bakterier, som ved en enzymatisk 
Indvirkning paa Blodlegemerne frem
bringer en »T-Recepten (Friedenreicb, 
Viggo, 1897- , Danmark). T.s Metode 
til Tælling af Blodplader: i et Centri
fugeglas, inddelt i 1/ 10 cm3 afmaales 
0,5 cm3 3 % Natriumcitratopl. Ved 
Venepunktur kommes Blod i Glasset 
til Mærket 5 cm3 ; Vædskerne blandes og 
henstilles i Ro; efter ca. 1/ 2 Times For
løb, har Blodlegemerne sænket sig saa 
meget, at der er lidt fri Plasma over 
dem; heri findes Pladerne i homogen 
Suspension. Med en Pipette tages lidt 
Plasma over i et Tællekammer med halv 
Højde og Pladerne tælles efter ca. 20 
Min.'s Forløb, naar de har bundfældet 
sig; man kan derved faa Mængden af P. 
i 1 mm3 Plasma. 

Thomsens og Wulff's (W., Ferdi
nand Christian Heinrich Schneekloth, 
1891-, Danmark) Metode til Dia-
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gnostik af petekkial Meningitis: 
~eningokokkerne paavises i udskaarne 
Petekkier, enten ved Mikroskopi eller 
ved Dyrkning. 

Thorosen's (T., Asmus Julius, 1815 
- 1896, Kappeln) Sygdom= Myotonia 
congenita: medfødt, arvelig Lidelse, der 
viser sig ved Spænding og Stivhed i Mu
skulaturen ved Begyndelsen af en In
nervation. Denne Stivhed svinder ved 
fortsat Bevægelse, men optræder igen 
efter kort Tids Hvile. 

Thoraco-centesis (gr. thorax [tho
rak-] Bryst + gr. kentesis Stikken): 
Punktur af Pleurahulen for at udtømme 
V ædske. - gastroschisis (gr. gasler 
Mave + gr. schisis Spaltning): medfødt 
Spaltedannelse af forreste Bryst- og 
Bugvæg. -melus (gr. melos Lem): Dob
beltmisdannelse, ved hvilken det lille 
Individ (Parasiten), ofte kun repræsen
teret af en Ekstremitet, er befæstet paa 
Thorax. -metri (gr. metreein maale): 
Udmaaling af Thorax. -pagus (gr. peg
nymi [pag-] tilfæster): Dobbeltmisdan
nelse, ved hvilken de 2 Individer er sam
menvoksede ved Thorax og i Reglen 
langs Sternum. -plastik (gr. plastike 
Kunsten at forme): plastisk Operation 
paa Thorax (jfr. Estlanders og Schedes 
Opr.). -skopia (gr. skopeein undersøge), 
se Pleuroskopia. -tomia (gr. tome Snit): 
operativ Aabning af Brysthulen. 

Thoradelphus (gr. thorax Brystpan
ser, Bryst + gr. adelfos Broder): Dob
beltmisdannelse, ved hvilken de 2 Indi
vider er sammenvoksede fra Umbilicus 
og opad. 

Thorax en båteau (fr.): misdannet 
T. ved Syringomyeli med fremstaaende 
S tern u m og Indsænkning af Siderne. T. 
paralyticus: T. med indskrænket Be
vægelighed som ved Ftise, efter Pienri
tis m. m. T. piriformis: Formen svarer 
til en Pære med nedad vendende Spids, . 
angivet som typisk ved Enteroptose. 

Thorax-apertur (gr. thorax Bryst
+ lat. aperlura Aabning): Brystkas
sens Aabninger opad og nedad (Aper
tura thoracis superior og inferior). 

Thormuhlens Prøve: Udføres Le
gals Acetonprøve paa en melaninholdig 
Urin, fremkommer en blaagrøn Farve. 

Thorn's (T., Willy, 1857-1913, 
Tyskland) Haandgreb: Omdannelse af 

Pande- eller Ansigtsstilling hos Fosteret 
til Issestilling. Den ene Haand indføres 
i Fødselsvejen og fatter om Hovedet, 
medens den anden gennem Bugvæggen 
søger at forandre Fosterkroppens Hold
ning. 

Throckmorton's Refleks: Afart af 
Babinski's Refleks udløst ved Perkus
sion af Metatarso-falangealregionen paa 
Fodryggen inden for Senen af Extensor 
hallucis long. 

Thrombasthenia Thrombo[cyte] [gr. 
thrombos størknet Blodklump + gr. 
kylos Hulrum]) + gr. astheneia Kraftes
løshed): abnorm Tilstand af Trombo
cyter, ved hvilken de kan være mis
dannede og have mistet Evnen til at 
agglutinere. 

Thrombectomia (gr. thrombos størk
net Blodklump + gr. eklome Udskæ
ring): Eksstirpation af en Thrombe. 

Thrombemola (gr. thrombos Blod
klump + lat. mola Misfoster) = Mola 
sanguinea. 

Thrombo-angiitis obliterans (gr. 
thrombos størknet Blodklump + gr. an
geion Kar): Burger' s Sygdom. En be
tændelsesagtig Lidelse, der angriber 
Arterier og Vener; alle Lag angriber og
saa det perivaskulære Væv; der dan
nes i Lumen Tromber, som kan organi
seres og delvis kanaliseres el. foraar
sage fuldstændig Tillukning af Karrene. 
Kan ledsages af Phlebitis i overfladiske 
Vener. Fortrinsvis angribes dybe Kar 
paa Underekstremiteter, hos yngre, 
ofte Jøder, meget sjældent Kvinder. 
Symptomer kan være Smerter, inter
miterende Halten, Paræstesier, Kulde
fornemmelser, Rødme el. Bleghed, 
manglende Pulsation; Hævelse, Ødem, 
Ulcerationer, Gangræn. Aarsag ukendt. 
Stærkt Tobaksforbrug og Kulde kan 
være udløsende Faktorer. -arteriitis 
(gr. arleria Pulsaare): Betændelse i Ar
terie, med Dannelse af Tromber (se 
Thrombo-angiitis obliterans ). 

Thrombosis (gr. thrombos størknet 
Blodklump),Thrombedannelse: intra
vital Koagulation i Karsystemet ( + 
Hjertet). Alt eftersom Thr. dannes paa 
en Karvæg eller en Veneklap, kaldes den 
vægstillet eller klapstillet, partiel, 
hvis den ikke fylder Karrets Lumen 
helt i Modsætning til den obturerende 
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(obstruerende) Thr.: primitiv eller 
autochton (gr., ~født i selve Landet«) 
er den »originale<< paa Stedet opstaaede 
Thr. i Modsætning til den videre Ud
vikling heraf i den fortsatte eller se
kundære Thr ., der strækker sig peri
fert ud i de mindre Arterier eller cen
tralt op i de større Vener. I Hjertet kan 
Thr. undertiden løsrives og efterhaanden 
omformes til en Kuglethr. Thr. er hyp
pigt riflet paa Overfladen paa Grund 
af lamelagtig Bygning. Efter Udseendet 
skelnes (fra gammel Tid) mellem røde, 
hvide og blandede Thr. Røde Thr. 
fremkommer i stagnerende Blod og byg
ges lagvis op af Fibrin og røde Blod
legemer, ligner straks et Koagel, men 
bliver hurtigt mere tørre og sprøde ved 
Vandafgift. Er Blodets Strømnings
hastighed ikke særlig stærkt nedsat, 
dannes hvide Thr. af Fibrin, Leuko
cyter, Blodplader, idet Blodpladerne 
agglutinerer og danner en koralagtig 
Grundstok, der dækkes med hvide Blod
legemer; i Maskerne Fibrin og røde 
Blodlegemer. Jo langsommere Strøm
ningshastigheden er, desto flere røde 
Blodlegemer aflejres, og ved vekslende 
Tilstande faas saaledes den almindelige 
blandede Thr.: ved successiv Stagna
tion faas hvid Thr. med •rød Hale c. 
Ret sjældent forekommer den graarøde 
Blodpladethr., der under infektiøs
toksisk Paavirkning kan gaa over til 
glasagtige, hyaline Thr., der særlig 
forekommer i smaa Kar og Kapillærer. 
Aarsager til Thr. er: 1) Forandringer i 
Blodet (infektiøse-toksiske Aarsager), 
2) nedsat Strømningshastighed (Hjerte
svækkelse), 3) Forandringer i Karvæg
gen. Alle tre Aarsager behøver ikke at 
findes samtidig. Thr. kan falde hen 
(emolliere) eller organiseres (se Phlebo
lith). Thr. er tør, fast, brydbar, riflet, 
broget, adhærent, medens Koaglet er 
fugtigt, spejlende, blødt, elastisk, glat, 
ikke adhærent. 

Thrombus (gr. thrombos størknet 
Blodklump) Thrombe, Blodprop, se 
Thrombosis. T. neonatorum (lat.) = 
Kephalhæmatom. T. vaginæ & vulvæ: 
Blodansamling i Bindevævet i Labium 
majus og ved Siden af Vagina o. s. v. 
som Følge af Karbristning under Føds
len. = Haematoma vulvæ et vaginæ. 

Thure Brandt, se Brandt. 
Thury's Teori: er Ægget ved Ud

stødningen ikke helt modent avles Pi
ger, medens modne Æg giver mandligt 
Afkom. 

Thymicus: tilhørende Thymus. 
Thymitis (gr. thymos Brystkirtel hos 

nyfødte Dyr): Betændelse i Thymus. 
Thymogen (gr. thymos Brystkirtel 

hos nyfødte Dyr+ gr. gignomai [gen-] 
opstaar): udgaaende fra Thymus. 

Thymopsyke (gr. thymos Sindsstem
ning + gr. psyche Sjæl): (Stransky): 
Stemningsliv et. 

Thymusdød (gr. thymos Brystkirtel 
hos nyfødte Dyr): pludselig Død som 
Følge af en forstørret Thymus (Kom
pression af Trachea el. N. vagus eller en 
Folge af Rypersekretion ?). 

Thymus persistens (gr. thymos 
Brystkirtel hos nyfødte Dyr; lat. 
persistere forblive): Forbliven af en ty
delig, giandulær Thymus i den voksne 
Alder. 

Thyreoaplasia = Athyreosis. 
Thyreoidectomia (Thyreoideus [gr. 

thyreos Skjold + gr. eidos Form] + gr. 
ektome Udskæring): Eksstirpation af 
Glandula thyreoidea. 

Thyreoidismus = Hyperthyreosis. 
Thyreo-iditis (Thyreoideus [gr. thy

reos Skjold + gr. eidos Form]): Betæn
delse i Skjoldbruskkirtlen. -penia (gr. 
thyreos Skjold [d. v. s. Skjoldbruskkir
tel] + gr. penia Fattigdom) = Hypo
thyreosis. -privus (lat. privare be
røve): i Forb. Kachexia thyreopriva 
d. v. s. Myxødemsymptomer efter ope
rativ Fjernelse af hele Skjoldbruskkirt
len. -tomia ( = Laryngofissur): Spalt
ning af Cartilago thyreoidea. -tomia 
(gr. tome Snit): Aabning af Struben 
gennem Skjoldbrusken. 

Tibialisfænomen (lat. tibialis hø
rende til Skinnebenet [tibia]) (v. Striim
pell): uvilkaarlig norsalfleksion og Su
pination af Foden, naar Benet bøjes i 
Knæ og Hofte. Sympt. ved Pyramide
banelæsioner. 

Tic (fr.) = Maladie des tics convul
sifs = Gilles de la To urettes Sygdom: 
kortikalt betinget Symptomkompleks, 
bestaaende i spontane, hurtige, lokale 
- eller mere udbredte - Muskelspas
mer af en vis, bestemt, stadig tilbage-
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-vendende Type, ejendommelig for det 
·enkelte Tilfælde (Blinken, Rysten paa 
Hovedet, Ryk i Skuldrene etc.). Be
tegnelsen Tic convulsif bruges mest om 
·de til Ansigtet lokaliserede Spasmer af 
·denne Art. Sml. Spasmus facialis, Bell's 
:Spasme. T. douloureux Trigeminus
neuralgi, særl. den )>maligne« Form, hvor 
Ansigtet fortrækkes i Smerte under An-; 
faldene. T. fe v er (eng.): afrikansk Re
currens. Bruges ogsaa om Rocky moun
tains fever. 

Tigerstet's Formel: Kaloriefor
bruget ved legemligt Arbejde er 2400 
plus 0,012 Gange Arbejdet i kgm (Kilo
. grammeter). 

Tigrolyse (Tigroid [gr. tigroeides 
stribet som en T.iger] + gr. lysis Opløs
ning): Opløsning af Tigroidsubstansen 
(v. Lenhossik) i Nerveceller. 

Tilbagefaldsfeber, se Febris recur
rens. 

Tillaux' (T., Paul Jules, 1834- 1904, 
Paris) Sygdom, Maladie noueuse: mul
tiple, fibrøse, Knuder i Mamma. 

Timeglasventrikel: ved Mavesaar, 
der har deres Sæde midt paa Ventriklen 
(de )>pylorusfjerne«), ses hyppigt time
glasformede Indsnøringer af Ventrik
len; dis e kan være 1) egentlige T., or
ganiske, cicatricielle, undertiden saa 
stærke at Ventriklen deles i 2 Halvdele 
med en snæver Forbindelseskanal, saa 
der kan komme Stenosetilfælde eller 
2) falske T. beroende paa Spasme. Of
test er Indsnøringen kombineret orga
nisk og spastisk. 

Tincturae (lat. tinctura Farvning 
[lat. tingere væde, farve]): Tinkturer, 
Lægemiddelform Udtræk af Plantedele 
eller Opløsninger af Ekstrakter (se dis
se), fremstillede med Blandinger af Al
kohol og Vand. 

Tinea (lat., Bogorm, Møl): ældre Be
tegnelse for en Mængde forskellige Hud
sygdomme, særligt paa de behaarede 
Dele ( &Ringorm<~). T. decalvans = Alo
pecia areata. T. favosa = Favus. T. 
imbriceta = Tokelau Ringorm. T. 
lupinosa = Favus. T. maculosa = 
Pityriasis rosea. T. nodosa = Piedra. 
T. polonica = Plica polonica. T. 
tondens = Trichofyti (paa den ube
haarede Hud). T. trichophytica = Tri
cofyti. T. vera = Favus. 

Tinkturer, se Tincturae. 
Tinnitus aurium (lat.): Øresusen. 
Tinte: Det ikke-kønsmodne Stadium 

()>Larve«-Stadiet) af Bændelorme; lever 
som Regel hos en anden Vært end den 
tilsvarende Bændelorm (Mellemvær
ten). Forskellige Typer af T., f. Eks. 
Blæreorme og Plerocercoid. Se Cestoder. 

Titer (fr. titre), se Agglutinations
titer. 

Titillatio (lat.): Kildren, spec. ved 
Hoste. 

Titubatio (lat., Vaklen): 1) vak
lende, stavrende, snublende Gang ved 
Rygmarvslidelser. 2) Rastløshed. - T. 
lingvalis = Stammen . 

Tobaksamblyopi, se Intoxikations
amblyopi. 

Tobolds (T., Adelbert August_ Os
kar, f. 1827, tysk Læge) Strubekniv: 
tveægget Kniv bøjet som en Strubestav 
til Aabning af Abscesser i Strubens Ind
gang. 

Tocomania (gr. tokos Fødsel + gr. 
mania Raseri, Vanvid) = puerperal 
Mani, puerperal Psykose. 

Todd's (T., Robert Bentley, 1809-
1860, England) Levercirrhose: hyper
trofisk Levercirrhose. 

To-Glas-Prøven: ved Gonorrhoe 
anvendt Undersøgelsesmetode i Form 
af at lade Patienten lade Vandet i to 
Portioner; ved Urethritis anterior er da 
kun første, ved Urethritis posterior til
lige anden Portion uklar. 

Toiletteurin: Urin kvitteret af Kvin
de efter Afvaskning af Vulva. 

Toison's (J., fr. Histolog, f. 1858) 
Vædske til Blodlegemetælling: Natr. 
sulfuric. 8, Natr. chloral1, Methylviolet 
0,025, Glycerin 30, Aq. destiL 260. 

Tokelau Ringorm ( Tokelau Øgrup
pe i Polynesien): særlig Dermatomykose, 
som forekommer paa en Del Øer i Syd
havet og paa de malayiske Øer. 

Toko-dynamometer (gr. tokos Fød
sel + gr. dynamis Kraft + gr. metron 
Maal): et af Gynækologen Schatz an
givet Instrument til MaaJing af Vestyr
ken. -logi (gr. logos Ord, Lære): Fød
selslæren. -metri (gr. metron Maal) : 
Maaling af Uterusveernes Styrke. 

Toks- (gr. toxikon Pilegift [toxon 
Bue]), se ogsaa Tox-. -æmi, se Toxin
aemia. -albuminer (lat. albumen Ægge-
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hvide): Toksoproteiner. -icitet: Giftig
hed. -igen (gr. gennaein frembringe): 
opstaaet ved Forgiftning. -ikologi (gr. 
logos Ord, Lære): Læren om Gifte (af 
kendt kemisk Sammensætning, ikke 
Toksiner) og deres Virkninger. -iner: 
giftige Stofskifteprodukter af Bakte
rier, som gaar i Oplosning i Bouil
Jonkulturen, hvad enten dette sker 
ved virkelig Sekretion eller ved Opløs
ning af døde Bakterier. T. dannes even
tuelt ikke direkte af Bakterierne, men 
ved Samvirken mellem et af Bakteri
erne dannet Stof og Pepton i Nærings
substratet. I Organismen fremkalder T. 
Dannelse af specifikke Antitoksiner. De 
fleste T. ødelægges ved Opvarmning til 
Temperaturer betydeligt under 100°. 
Ogsaa Giftslangers og Skorpioners Gifte 
betegnes som T., idet de har lignende 
Egenskaber som Bakterie-T. -inenhed: 
100 Gange Dosis letalis (d. v. s. for 
Difteritoksin den Do i , der dræber et 
Marsvin paa 250 gr. i 4 Døgn). Smlgn. 
Antitoksinenhed. -ofor Gruppe (gr. 
{oros bærende): den Molekylgruppe, 
hvortil et Toksins giftige Egenskaber er 
knyttet. -ogenin (gr. gennaein frem
bringe): hypotetisk, anafylaktisk Reak
tionsstof. -oider (gr. eidos Form). 
Toksiner, der har mi tet deres toksiske 
Virkning, medens de har bevaret deres 
Evne til at fremkalde Antitoksindan
nelse og binde Antitoksin. Se Anatoksin. 
-on: mindre giftigt Stofskifteprodukt 
af Bakterier end det ægte Toksin, bru
ges specielt om den Del af Difterigiften, 
der fremkalder Lammelser. -opepto
ner (gr. peptos kogt, fordøjet): giftige 
Peptoner, analoge med Toksoproteiner. 
-oproteiner: giftige Proteinstoffer for 
Bakterier, Planter eller Dyr. 

Tolerans (lat. tolerantia Taalen, 
Udholdenhed): ved Anvendelse af Læge
midler anvendes Udtrykket om det Do
seringsomraade, indenfor hvilket et 
Lægemiddel kan gives til et eller andet 
Individ, uden at der fremkommer ube
hagelige Bivirkninger. De forskellige 
Individers Tolerans overfor et givet 
Lægemiddel, kan være meget varie
rende. T.-dosis (gr. dosis Dosis), se 
Mutchellers Toleransdosis. 

Tollen's (T., Bernh. 1841-1918, 
Gottingen) Prøve til kvalitativ Paavis-

ning af Pentose i rin. Til ca. 3 ems 
Urin sættes ca. 6 cm3 rygende Salpeter
syre og ca. 0,5 gr. Orzin; der omrøres og 
koges. Ved Tilstedeværelse af Pentose 
danne et Bundfald, hvis Farve gaar 
fra rødt over violet til grønblaat. Farve
stoffet ekstraheres med Amylalkohol og 
spektraskoperes; det skal vise Absorb
.tionsbaand ved C og D. Glykoronsyre 
kan give lignende Reaktion; Metoden 
er modificeret af BioJ. 

Tomotokia (gr. tomos Snit + gr. 
tokos Fødsel) = Kejsersnit. 

Tonaphasia (gr. ton os Tone + gr. 
a{asia svigtende Taleevne): Tab af Ev
nen til at synge paa Grund af Læsion af 
det tilsvarende Hjernecentrum. 

Tonicitet, se Tonus. 
Tonika (gr. lonos Spænding, Kraft) : 

Udtryk der anvendes om vis e Læge
midler; anvendes i amme Betydning 
som Roborantia, e disse. 

Tonorneter (gr. tonos Spænding + 
gr. metron Maal): Instrument til Maa
ling af Spænding saaledes i Bulbus oculi, 
Arterier m. m. 

Tonsilla pendula (lat., hængende 
Mandel): stilket, hængende Dannelse 
udgaaende fra en af Mandlerne. 

Tonsill-ektomia (lat. tonsillæ Mand
lerne + gr. ektome Udskæring): fuld
stændig Fjernelse af Mandlerne. -itis: 
Betændelse af Mandlerne. -olit (gr. 
lithos Sten): Stendannelse i iandlerne. 
-otomi (gr. tome Snit): delvis Fjernelse 
af Mandlerne (med Tonsillotomi). -ly
sis (gr. lys is Løsning): delvis Udløs
ning af Mandlen fra dens Leje. 

Tonus (gr. tonos Spænding): normaJ 
Spændingstilstand, hvori Vævene, sær1. 
M u klerne, befinder sig. Ad j. : tonisk. 
Tonisk Krampe: langvarig (tetanisk 
Muskelkontraktion; Modsætn. : klo ni k 
Krampe. 

Tooth's (T., Howard Henry, eng. 
Neurolog, 1856- 1925) Type af Dy
strophia musculorum progressiva, se 
Charcot-Marie. 

Tophi (gr. tofos, lat. to{us -Tuf ten): 
hirsekomstore til ærtstore Knuder, som 
kan aflejres i det subkutane Væv ved 
kronisk Artritis urica; de ses hyppigst 
paa Kanten af Ørets Helix, ved Kno
erne paa Fingrene, ved Haand- og 
Albuled. De friske T. indeholder Na-
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triummonourat, ældre tillige fibrøst 
Væv. 

Topisk (gr. topos Sted): lokal. T. 
Diagnostik: Bestemmelsen af det ana
tomi ke Sæde af en Sygdomsproces (et 
Fokus), særlig i Centralnervesy ternet. 
Syn.: Topodiagnostik. 

Topo-algia (gr. topos Sted + gr. 
algo Smerte): lokaliserede Smerter 
uden Relation til Nerveforløbet sp. v. 
Hysteri -anæsthesia (gr. anaisthesia 
Føleslø hed): manglende Evne til at lo
kalisere en Føleimpuls. -phobia (gr. {o
bos Frygt): sygelig Angst for at opholde 
sig paa bestemte Steder. 

Tormina intestinalia (lat. tormina 
Kolik; lat. iniesti nus indvendig, inte
slina Indvolde): Tarmsmerter eller -uro 
som Følge af forøget Peristaltik. 

Tornbækken = Acanthopelvis, s. d. 
Tornwaldt's (T., Gustav Ludwig, 

1843- 1910, Tyskland) Sygdom: ved 
kronisk Næsesvælgkatar undertiden fo
rekommende cysteformet Fremhvælv
ning af den sekretfyldte Recessus me
dius pharyngis (>>T.'s Cyste<<). 

Torpid Feber (lat. torpidus bedøvet, 
følesløs): F., der er lav og regelmæssig 
og trækker meget i Langdrag. 

Torpiditet, Torpor (lat. torpidus 
føle lø , bedøvet; lat. torpor Bedøvelse, 
Stivnen): manglende eller nedsat Funk
tion - eller Reaktionsevne, sjælelig Af
stumpethed, Træghed, Sløvhed. T. in
stestinorum: Obstipation. T. menta
lis: psykisk Sløvhedstilstand med Træg
hed, men uden Demens. Adj. torpid. T. 
recti: rectal Obstipation. T. renalis 
universalis: svigtende Nyrefunktion. 
T. retinae = Hemeralopia. 

Torsion (lat. torquere dreje): Drej
ning, Vridning. -sspasme (gr. spasmos 
Krampe), progressiv = Ziehen-Oppen
heim Sygdom: Atetosen, nærstaaende 
Lidel e hos Børn med Lordose og ab
norme, drejende Bevægelser af Legemet 
under Gangen og i staaende Stilling. 
Staar Wilson's Sygdom nær i pat.-anat. 
Hen eende, ledsages af Levercirrhose. 
Syn.: Dystonia musculorum deformans. 

Torsionsneurose: Dysbasia lordo
tica progressi va, Thomalla-W i mmers 
Sygdom. Se ogsaa Degeneratio hepato
lenticularis. 

Tortleoliis (lat. torquere [tortum] 

dreje + lat. collum Hals): skæv Hold
ning af Hovedet som Følge af spastisk 
Kontraktion af Musklerne paa Halsen; 
Hovedet er bøjet til den ene Side og i 
Regelen drejet, saaledes at Hagen peger 
til den modsatte Side. T. rheumatica: · 
T. som Følge af Myalgier i Halsmu k
lerne, særl. M. terno-cleido-mastoideus. 
T. spastica: T. som Følge af klonisk
toniske Spasmer i Halsmusklerne. 

Tortuositas vasorum (lat., Karre
nes Krumning): Benævnelse for stærk 
Bugtning af Nethindekarrene som med
født Anomali. Findes særligt i hyper
metropiske Øjne. 

Total-aciditeten i Maveindhold 
(lat. lotus hel + lat. aciditas Syre): 
Maal for tilstedeværende Mængde af 
surt reagerende Stoffer, f. Eks. fri Salt
syre, bunden Syre, sure Salte, Fosfater, 
eventuelt organiske Syrer. Omregnet 
til Saltsyre svarer T. normalt til en 
0,2- 0,3 %' Saltsyre (se Topfers Me
tode). -base: i Almindelighed alle de 
Stoffer i Blodet som er i Stand til at 
neutralisere el. binde sure Stoffer. Det 
drejer sig bl. a. om Natriumbicarbonat, 
Proteinstof, Hæmoglobin, Fosfater, 
Kuldioksyd, Ammoniakforbindelser. Da 
Natriumbicarbonat er den vigtigste ba
siske Faktor angiver man i Almindelig
hed Mængden af den i 100 cm3 Blod el. 
Serum, naar man vil angive et Maal for 
Blodets Indhold af T. Normalt er det 
ca. 360 mg pr. 100 cm3 Serum. Se tillige 
Acedose, Stødpudeopløsning. -exstir
pation (lat. exslirpatio Udryddelse 
[ex ud + stirps Træstub, Rod]): Fjær
nelse af et helt Organ. T. af Uterus: 
Fjernelse af hele den carcinomatøse 
Uterus, det omgivende Bindevæv og de 
regionære Lymfeglandler - enten per 
lap. (\Vertheims Operation) eller vagi
nalt (Schauta, Schuchardt o. a.). -far
veblindhed eller Monochromasia, se 
Farveblindhed. -opmejsling: Radi
kaloperation af Mellemøret. 

Toti's (T., Addeo, nulev., Italien) 
Operation: Dannelse af en direkte For
bindelse mellem Taaresækken og Næse
hulen (en Dacryocystorrhinostomia) ved 
Operation fra udvendige Side; cfr. 
West's Operation. 

Touchering (fr. toucher berøre): Be
røring, Bestrygning. 
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Tourniole (fr.): overfladisk Panari
tium omkring og senere under Neglen. 

Tourniquet (fr.): Aarepresse, meka
nisk Apparat til Kompression af Puls
aarerne; det bestaar af en Gjord, der 
efter Fastspænding kan strammes yder
ligere ved en Skrue og paa denne Maade 
med stor Kraft presse en Pelotte mod 
den paagældende Arterie. 

Tour sur le ventre el. tour de ven
tre (fr.): Betegnelse for den almindelige 
Fremgangsmaade ved Indførelse af et 
Kateter gennem Uretra hos Manden. T. 
de maitre: Betegnelse for en særegen 
Fremgangsmaade ved Kateterisation 
hos Mænd: Kateteret holdes i Midt
linien, men med Pavillonen mellem Pa
tientens Ben og med Konveksiteten op
ad. Man trækker Penis op om Kateteret, 
indtil Spidsen støder mod Diafragroa 
urogenitale, hvorefter Kateteret i en 

piralbue føres hen til Midtlinien af Ab
domen og derpaa videre paa sædvanlig 
Maade (jfr. demi t. de m.). 

Tox-, se ogsaa Toks-. 
Toxi-ca (gr. toxikon Pilegift [toxon 

Bue]): giftige Stoffer. -conosis Toxi
cosis, Toxonosis: ygdom, fremkaldt 
af Toksiner. -naemia, Toxaemia, Toxi
caemia (gr. haima Blod): sygelig Til-
tand, hvorved Bakterietoksiner op

træder i Blodet og er Aarsag til de frem
trædende Symptomer. Findes f. Eks. 
ved Difteri og Tetanus. Bruges ogsaa 
om ikke bakterielle Forgiftninger, der
imod ikke om Ti1stande, hvor der fin
des saavel Bakterier som deres Toksiner 
i Blodet. Smlgn. Sep is. -phobia (gr. {o
bos Frygt): sygelig Frygt for at blive 
forgiftet. -tuberculider: tuberkuløse 
Hudaffektioner, der opstaar ikke ved 

. Bacillerne, men ved Toksinet. 
Toxocara canis (gr. toxon Bue+ gr. 

kara Hovede): Hundens Spolorm; en 
til Familien Ascarinae hørende, 5- 10 
cm lang Rundorm; i Hundens Tynd
tarm, hyppig og undertiden i stort An
tal. T. cati, af samme Størrelse hos 
Kat. Begge Arter i sjældne Tilfælde paa
vist hos Mennesket. 

Toynbee's (T., Joseph, 1815-1866, 
England) Forsø~: Auskultation af Øret 
med Otoskop, medens Patienten gør 
Synkebevægelser med lukket Næ e og 
)fund. 

Toæ~~ede Tvillin~er: T. udviklet 
fra to forskellige Ægceller befrugtet med 
hver sin Sædcelle. De ligner ikke hin
anden mere end almindelige Sødskende. 
Syn. Dizygotiske T. (engelsk: fraternal 
twins.) 

Traad-keratitis = Keratitis fila
mentosa. -prøve, se Einhorns -prøve. 
-reaktion (Fadenreaktion [ty.]), se 
Mandelbaums Reaktioner. 

Trabekelblære (lat. trabecula, dim. 
af trabs Bjælke): B. med hypertrofisk 
Muskulatur, hvis enkelte Strøg springer 
frem paa Indsiden som Bjælker; skyl
des hyppigst Prostatahypertrofi med 
besværet Vandladning. 

Trache-al(is) (gr. tracheia [arteriaJ 
Luftror [trachys ru, haard): tilhørende 
Luftrøret (Trachea). -alrallen: rallende 
Lyd fremkaldt ved Tilstedeværelsen af 
rigelig Vædske i Trachea, findes hyp
pig t umiddelbart før Dødens Indtræ
den. -alkanyle (fr. canule): Kanyle til 
Indsættelse i Luftrøret efter operativ 
Aabning af dette. -itis: Luftrørsbetæn
delse. 
Trachel-a~ra (gr. trachelos Hals + 

gr. agra Fangst): gigtisk el. rheumatisk 
Affektion af Halsmusklerne, der kan 
give Torticollis. -hæmatum (gr. haima 
Blod): H. i Sternocleidoma toideus hos 
nyfødte, Fødselslæsion. 

Trachelismus (gr. trachelos Hals): 
tonisk Krampe i Halsmu klerne under 
det epileptiske Anfald, hvorved der 
fremkommer en Blodopstemning i Ho
vedets Vener. 

Trachelo-cele (gr. trachelos H als + 
gr. kele Brok) = Tracheocele. -dynia 
(gr. odyne Smerte): Smerter i Halsen. 
-kyphosis (gr. kyfosis Krumning, spec . 
af Rygraden): Gibbus i Columna cervi
calis. -rhector (gr. rhektes Sønderbry
der): Instrument til Decapitation. -rra
phia (gr. rhafe): Søm = Emmets Ope
ration ved baardnakket Cervikalka
tarrh ved Indrifter af Cervix efter tid
ligere Fødselsrupturer. Arvævet exei
deres og den normale Cervixform gen
dannes. 

Tracheo-bronchitis (gr. tracheia 
Luftrør + gr. bronchia Luftrørsforgre
ningerne): Katarrh i Luftrør og Bron
chier. -kele (gr. kele Brok): Luftophob
ning, der kommunicerer med Trakea. 
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-rnykosis (gr. mykes Svamp): Infek
tion af Trachea med Svampe. -skopia 
(gr. skopeein se, undersøge): Indblik i 
Luftrørets Indre gennem et rørformet 
Instrument (Tracheoskop) indført gen
nem Mund og Strube (T. superior) eller 
gennem et Luftrørssnit (T. inferior). 
-stenosis (gr. stenosts Forsnævring): 
Forsnævring af Trakea. -storna (gr. 
stoma Aabning): blivende Aabning ind 
til Luftrøret. -stomia: operativ Dan
nelse af en blivende Aabning ind til 
Luftrøret. -tornia (gr. tome Snit): ope
rativ Aabning af Trakea over, under 
eller gennem Isthmus gl. thyreoideæ: 
T. superior, inferior, media. T. 
transversa: Aabning af Luftrøret med 
Snit paa tværs mellem 2 Luftrørsringe, 
(Hudsnit i saa Fald ogsaa i Reglen paa 
tværs). 

Trachorna (gr., Ruhed) = Conjunc
tivitis trachomatosa. 

Tractotorni (lat. tractus Trækning, 
Træk + gr. tome Snit): Gennemskæring 
af Tractus iliotibialis. 

Tragt-bryst: Indsænkning af ne
derste Del af Sternum, medfødt eller 
paa Basis af Rakitis. -bækken: for
snævret Bækken med tiltagende For
snævring - særlig af Tværmaalene -
ned mod Bækkenudgangen; skyldes of
test Kyphose i Columna lumbalis; cfr. 
kyphotisk Bækken. 

Traiternent rnixte (fr.): >>blandet 
Behandling<<, bruges som Betegnelse for 
en kombineret Kviksølv- og Salvarsan
behandling ved Syfilis. T. moral: l) 
tidligere anbefalet Behandling af Sinds
syge med frygtindgydende Forholds
regler (Intimidation). - 2) sjælelig Be
handling, Genopdragelse af vanartede 
Individer. 

Traktion (lat. trahere [tractum] træk
ke): Træk. -sdivertikel (lat. divertere 
skilles [ell. lat. deverticulum Sidevej, 
Smuthul]): D. , der opstaar som Følge 
af Træk udefra, sp. i Øsophagus, hyp
pigst paa Forvæggen lige under Bifur
katuren som Følge af cicatricielle Glan
delforandringer her. 

Trance (eng.): kortvarig, mere eller 
mindre dybtgaaende, sjæleligt betinget 
Bevidsthedsændring af drømmelignende 
ekstatisk Karakter. Betegnelsen bruges 
mest om spiritistiske Medier, men dog 

ogsaa om hypnotiserede eller hysteriske 
Individer, der henligger i en letargisk 
Tilstand. 

Tranchees uterines (fr.) = Efter
veer, s. Veer. 

Trans-duodenalskylning (lat. trans 
over, igennem + Duodenum [lat. duo
deni tolv ad Gangen): Tarmskylning 
med Sonde nedført i Duodenum. 
-laryngeal fixeret Drænrørsmetode 
(gr. larynx Strube): til Udblokning 
af Strubeforsnævringer (Schmiegelow, 
Ernst Carl, 1856-, Danmark): efter 
eventuel Ekscision af Forsnævringen 
anbringes et vidt stivvægget Drænrør i 
Struben ragende et Stykke udover For
snævringen i begge Retninger, dog ikke 
naaende op over Aditus laryngis. Det 
fikseres med en Sølvtraad, der føres gen
nem Skjoldbrusken paa begge Sider og 
fæstes paa Huden. Saaret lukkes, og 
Respirationen sker gennem Røret. Efter 
1-3 Mdr. fjernes Røret endolaryngealt, 
efter at Traaden er overklippet. -peri
tonaeal (gr. pertionion Bughinde): igen
nem Bughinden (Peritonæum). -pira
tion (lat. spiratto Aanden): Vædske
fordampning gennem Huden eller en
hver Slimhinde. Betegnelsen anvendes 
ofte om Fordampning af Sved alene. 
-plantatio (lat. plantatto Omplant
ning): Omplantning, Flytning af Væv i 
Reglen fra et Sted af Legemet til et an
det, f. Eks. af Knogler, Knoglestykker, 
hele Led (fra andet Individ!), Muskler 
til Sener af lammede Muskler, Hud o. l. 
-pleural (gr. pleura Side, Hibben): 
igennem Lungehinden (Pleura). -suda
tio (lat. sudatio Sveden): Udtrædelse af 
Vædske i Bindevæv eller i Legemshuler 
uden at Aarsagen er infektiøs Betæn
delse (smlgn. Ekssudation). Oedemer 
(Vattersot) ved Nyrebetændelse, Hjerte
lidelser etc. er Transsudater. -thermia 
= Diathermia. -vestitismus (lat. ve
stis Klædning): seksuelt betonet, sjæle
lig Abnormitet, der finder sin Tilfreds
stillelse i at iføre sig det modsatte Køns 
Klædedragt. Personen betegnes som: 
Transvestit. 

Transfert (lat. transferre overføre): 
Overførelse af hysteriske Symptomer 
(Følelsesløsheder, Ryperalgesier og an
dre >> Stigmata«) fra den ene Side af Le
gemet til det tilsvarende Parti paa den 
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anden Side - ved under passende Sug
gestion at anbringe (indifferente) Gen
stande - Metalplader, Magneter, Elek
troder etc. - paa vedkommende Sted. 

Transfixatio, Transfixio (lat. trans
figere [transfixum] gennembore): Gen
nemstikning; ved en Amputation: Gen
nemstikning af Bløddelene og Gennem
skæring af dis e indvendig fra udefter 
T. iridis (Fuchs): Operation ved Iris 
bombe for at modvirke Trykstigning i 
Øjet. En smal Kniv indføres ved Lim
bus corneae og føres gennem den frem
hvælvede Iris ind og ud paa begge Sider 
af Pupillen. 

Transforatio (lat. Iransforare gen
nembore): Kephalotomi ved et særligt 
Instrument (Transforateur). 

Transformation (lat. transformatto): 
Forvandling, Omdannel e. 

Transformerende (lat. Iransformare 
omdanne) Arv: heterofon Arv. 

Transfusion (lat. transfusio Over
hældning): 1) Overføring af Blod fra et 
Individ til et andets Aarer. 2) Ind
sprøjtning af fysiologisk Kogsaltopløs
ning under Huden, i en Vene el. lign. 
(mindre korrekt; bedre: Infusion). 

Transgression (lat. transgressio 
Overgang, Over kriden): (i Arveligheds
læren) nogle Afkom indi ider viser en 
Egenskabsgrad, der overgaar begge For
ældrene. Dette fremkommer især ved 
Egenskaber, som fremkaldes af ensvir
kende Gener. 

Transitivismus (lat. transire gaa 
over): den sindssyges Opfattelse af an
dre Personer som sind syge. 

Transplantatio (lat. transplanfare 
omplante): Omplantning, Flytning af 
Væv, i Reglen fra et Sted af Legemet 
til et andet. f. Ek . af Knogle, Knogle
stykker, Muskler til Sener af lammede 
Muskler, Hud m. m. T. af en Tand = 
Overflytning af en Tand fra et Individ 
til den tomme Alveole hos et andet 
Individ (gøres næppe mere). 

Transpositio (lat transponere [trans
positum] forsætte, flytte til et andet 
Sted): 1) Situs inversus. 2) Tænder af 
det normale Gebis har byttet Plads. 

Transverse smile (eng.): Smil, 
hvorved Munden fortrækkes horison
talt; ses ved Dy trophia muscular. 
pro gr. 

Transversostasis ([Colon] transuer
sum [lat. transversus liggende paa tværs] 
+ gr. siasis Stillestaaen): Stase i Colon 
transversuro p. Gr. af Atoni af den. 

Transversusparalyse (lat. trans
versus skraa + gr. paralysis Lammel
se): Lammelse af den Muskel (M. trans
versus), som nærmer Pudbruskene i 
Struben til hinanden. Stemmeridsens 
bageste Trediedel staar under Fonation 
aaben med en 6. Spalte. 

Trantas' Punkter = Horner-Tran
ta ' Punkter. 

Trappebid, se Tandfejl hos Hest. 
Trapp-Haeser's (T., Julius, 1815-

1908, St. Petersborg; H., Heinrich, 
1811- 1884, Breslau) Formel: tilnær
melsesvis Angivelse af Mængden af 
faste Bestanddele i 1000 Dele Urin: de 
2 sid te Tal af Vægtfyldebetegnelsen 
multipliceres med 2,33. 

Traube's (T., Ludwig, 1818-1876, 
Berlin) Dobbelttone: ved Aortainsuf
ficiens kan der ved den pludselige Spæn
ding og Afslappelse af Karvæggen frem
komme en Dobbelttone. Lejlighedsvis 
høre D. ved Mb. Basedowii, Mitralste
nose, Chlorose, Feber. T.'s Rum findes 
mellem Hjerte-, Lever- og Miltdæmp
ning og begrænses nedadtil af venstre 
Kurvatur. Der er her normalt tympani
tisk Percussionstone. 

Traube-Hering's Blodtrykssving
ninger: rytmiske Svingninger af Blod
trykket, som foregaar under Respira
tionsfacerne. Ved forskellige Sygdom
me kan de være særligt fremtrædende. 

Tranlismus (gr. traulismos): Tale
fejl, Læspen. 

Trauma (gr., Saar): Læsion; psy
kisk T.: voldsom Paavirkning af psy
ki k Art. 

Traumatiker (gr. traumatikos hø
rende til et Saar): Person, der lider af 
traumatisk Neurose. 

Traumatisk (gr. iramalikos hørende 
til et Saar) Indigestion hos Kvæg: 
I. som Følge af Optagelse af et 
fremmed Legeme i Tarmkanalen. T. 
Neurose: Betegnelse for de efter Ulyk
kestilfælde o. l. optrædende langvarige, 
nervøse Forstyrrelser, for saa vidt som 
disse ikke har noget paaviseligt organisk 
Grundlag. I de fleste Tilfælde drejer det 
sig om rent psykogene Symptomkom-
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plekser af hypokonder, neurastenisk, 
hysterisk Farvning (,>traumatisk Hy
steri«), for hvis Opstaaen og Vedlige
holdelse Erstatningsspørgsmaalet spiller 
en afgørende Rolle. - Sml. Railway
brain, Rentehysteri. T. Psykose: efter 
Ulykkestilfælde og andre voldsommere 
Begivenheder opstaaet Sindssygdom,. 
hvad enten denne skyldes en organisk 
Hjernelæsion eller en rentsjælelig Shock
virkning. T. Pericarditis hos Kvæg: 
P. som Følge af et fremmed Legemes 
Indtrængen i Pericardiet gennem Vom
men (Netmaven). 
· Traumatismus (gr. trauma Saar): 
ved større Læsioner betinget Forstyr
relse af Almentilstanden. 

Travall insensible (fr.): Uterinkon
traktioner i Svangerskabets Slutning, 
hvorved Fødselsvejen forberedes til 
Fødslen. = insensible labor. T. man
quee (fr.) = missed labour. 

Traversyge hos Faar, særlig unge 
Væddere, uhelbredelig Lidelse. Symp
tomer: trippende, travlignende Bevæ
gelse, Uro, Svækkelse af Bagparten, 
Ataksi, Nakkekrampe, Afmagring, Anæ
mi, Død i Løbet af faa Uger. 

Tredagesfeber: Pappatacifeber. 
Tredie-Afledning, se Afledning. 
Treglas-Prøven: diagnostisk Prøve 

ved hvilken Urinen og Skyllevand 
deles i 3 Prøver (se Toglasprøve). 

Treitz' (T., Wenzel, 1819- 1872, 
Østrig) Hernie: Hernia recessus duo
deno-jejunalis. 

Trelat's (Ulysse, 1828- 1890, Paris) 
Speculum: selvholdende Speculum til 
Undersøgelse af Rectum og Vagina. 

Trematoder (gr. trematodes med 
mange Huller): Ikter, Underklasse af 
Fladorme (Platyhelminthes), se Fascio
laris, Dicrocoelium. 

Tremor (lat).: Rysten, Skælven. 
Tremulatio (lat. tremulus skælven

de): Dirren, Sitren. 
Trench fever (eng.): Febris quin

tana. 
Trendelenburg's (T., Friedrich, 

1844- 1924) Forsøg ved Varicer: Be
net løftes i Vejret, og Blodet stryges ud 
af Varicerne. Vena saphena komprime
res ved Basis, og man lader derpaa Pt. 
staa op eller Benet hænge ned. Hvis 
Varicerne fylder sig med Blod fra dy-

Klinisk Ordbog. 

bere Vener, er Forsøget negativt, 
medens det er positivt, saafremt Vari
cerne ikke fylder sig, saa længe Kom
pressionen varer. T.'s Leje: Skraaleje 
med Bækkenet højt og Hovedet lavt 
for at fa a Tarmene til at synke opad; 
benyttes ved Operationer i det lille Bæk
ken. T.'s Operation: operativ Fjernelse 
af Emboli i Arteria pulmonalis. T. 's 
Symptom (Fænomen): ved Insufficiens 
af Mm. glutæus medius og minimus 
(navnlig ved medfødt Hofteluksation) 
fikseres Bækkenet utilstrækkeligt ved 
Gang, hvorfor det synker ned paa den 
Side, der ikke belastes, og Glutæal
furen er derfor lavere her end paa det 
Ben, Pt. træder paa, medens den under 
normale Forhold er lavest paa det Ben, 
der belastes. T.'s Variceoperation: 
Underbinding og Resektion af et Stykke 
(nogle cm) af øverste Del af Vena sa
phena, naar Trendelenburg's Forsøg er 
positivt. 

Trepan (gr. trypanon Bor): Rundsav 
til Udsavning af mindre, cirkelrunde 
Stykker af Kraniet. 

Trepanatio (gr. trypanon Bor): Tre
panation, operativ Aabning af Kraniet 
eller en Knoglecavitet med Trepan, 
Fræse, Mejsel el. lign. T. sclerae = El
liots Operation. 

Trephine (fr.): Haandtrepan. 
Trepidant Abasi (lat. trepidare + 

trippe): Ahasiform hos senile, hvor Gan
gen umuliggøres, ved at Personen hol
der Overkroppen tilbage, _ skælver og 
tripper paa Stedet. 

Trepidation epileptoide (fr.) = »Spi
nalepilepsi<c. 

Treponema pallidum (gr. trepein 
vende, dreje + gr. nema Traad), se 
Spirochæta pallida. 

Trias (gr., Trehed, Tretal) Hut
chinson, se Hutchinson's Triade. 

Triatoma, se Chagas' Sygdom. 
Tribade (gr. fribas [fribad-], af tribein 

gnide): homoseksuel Kvinde. - Tri
badia, Tribadismus: kønsligt Sam
kvem mellem Kvinder, hvorved den 
seksuelle Tilfredsstillelse opnaas gen
nem Gnidning af Clitoris mod den an
den Parts Genitalia eller Femora. 

Tribasilarsynostosis ([Os] tribasi
lare [gr. fri- tre + gr. basis Grund, Ba
sis] + gr. syn sammen + gr. osteon 
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Knogle): Sammenvoksning i Barne
alderen af de tre Knogler i Kraniets 
Basis, hvilket medfører Standsning af 
Hjernens Udvikling og ldiotismus. 

Tricephalus (gr. trikefalos med tre 
Hoveder): Misdannelse med tre Hoveder. 

Tricepsfænomen (triceps muse. [lat. 
triceps med tre Hoveder]) = Triceps
refleks: normal Kontraktion af Muse. 
triceps brachii ved Perkussion af dens 
Sene. 

Trich-algia (gr. thrix [trich-] Haar 
+ gr. algos Smerte): Smertefornem
melse ved Berøring af Haaret (ved Neu
rastheni m. m.). -atrophia (gr. atro[ia 
Mangel paa Ernæring): Atrofi af Haa
renes Bulbus (og paafølgende Udfald af 
Haarene). -auxis (gr. auxis Forøgelse) = 
Hypertrichosis. -iasis: Indadbøjning af 
Cilierne ved Krumning eller forkert 
Retning af disse f. Eks. paa Grund af 
Entropion. Cilierne kan derved kradse 
Bulbusoverfladen og foraarsage Kera
titer m. m. 

Trichinella (Trichina) spiralis (gr. 
trichinos af Haar [d. v. s. haarfin]), Tri
kinen: en ganske lille Rundorm, som i 
kønsmoden Tilstand lever i Tyndtar
men hos Mennesket og forskellige Patte
dyr (Svin, Rotte, Hund); Larverne van
drer ind i Muskulaturen, hvor de ind
kapsler sig. 

Trichinosis (Trichin [s. Trichi
nella]): Trikinsygdommen, foraarsaget 
af Trichina (Trichinella) spiralis, s. d. 
Symptomer: Diarrhoe, Muskelsmerter, 
Eosinofili af Blodet. Den hyppigste 
Aarsag er Nydelsen af halvraat, trikin
holdigt Svinekød. 

Tricho-bakterier (gr. thrix [trich-] 
Haar + Bakterie [s. d.]): traadformige 
Svampe uden ægte Forgrening. Deles i 
to Grupper: Leptothrix (gr. leptos fin, 
smal) og Cladothrix (gr. kiados Gren), af 
hvilke C. har noget tykkere Traade og 
er mere tilbøjelig til uægte Forgreninger 
end L. Forskellige L.-arter findes i 
Mundhulen og kan under særlige For
hold vise sig patogene (Angina, Glome
rulonefritis o. a.). C.'s patogene Rolle er 
tvivlsom. -bezoar Bezoar [arab. biizahr, 
af pers. piidzahr Modgift]): Haarsvulst i 
Ventriklen.- cephalus gr .kefale Hovede ): 
Slægt af Rundorme (Trichotrachelider), 
karakteristiske ved en meget lang og 

tynd Forende, der gaar brat over i den 
temmelig korte, tykke bageste Del af 
Kroppen. Snylter især i Colon og Coecum 
hos Pattedyr og Mennesket. Hos Men
nesket T. trichiura (gr. oura Hale) 
(syn. Trichocephalus trichiurus); 4- 5 
cm lang; særlig i Coecum, undertiden 
til Stede i stor Mængde og kan da frem
kalde Anæmi. Hos Pattedyr en Række 
Arter, forekommende bl. a. hos de fleste 
Husdyr; kun temmelig ringe Betydning 
som Sygdomsaarsag. -cryptosis (gr. 
kryptos skjult (Jarisch): enhver Syg
dom i Haarfolliklerne. -dectes (gr. dek
tes bidende): Slægt af Mallophaga (Pels
lus). Talrige Arter hos forskellige Patte
dyr. -epithelioma papulosum mul
tiplex: i Nærheden af Puberteten op
trædende, sjælden Nævusform i Form 
af Smaaknuder, der udgaar fra Ansig
tets Lanugohaars Follikler. -mania 
(gr. mania Raseri) = Trichotillomania. 
-monas (gr. monas ene, Enhed): 
Slægt af Protozoer hørende til Flagella
terne. Aflange, fortil afrundede Celler 
med 3-5 Svingtraade (Flageller). Hos 
Mennesker: T. intestinalis, som lever 
i Tarmkanalen; T. vaginalis lever i 
surt Vaginalsekret, særlig ved Fluor; 
den patogene Betydning usikker. Hos 
Dyrene: Talrige Arter, hovedsagelig 
fundet i Tarmen hos forskellige Patte
dyr og Fugle. T. foetus (8,5- 14,5 ft 
lang) i ter u s hos Køer med Pyometra; 
foraarsager undertiden enzootisk Abort. 
-myceter (gr. mykes Svamp), syn. No
cardiaceer. -mykosis: af Svampe frem
kaldt Lidelse af Haarene. -mykosis 
nodularis s. nodosa = Piedra. -my
kosis palmellina (Pick) = Leptotrix. 
-mykosis vulgaris Leptotrix. 
-nema (gr. nema Traad) (syn. Cylico-
stomum: 5- 15 mm lange tynde Rund
orme, der snylter i Colon og Coecum hos 
Hesten. Blodsugere; kan forekomme i 
Mængde og da formentlig bevirke 
Tarmbetændelse og Anæmi. -nodosis 
(lat. nodus Knude) = Noduli laqueati. 
-phobia (gr. {obos Frygt): sygeligt Ube
hag ved Synet af løse Haar paa Klæde
dragt o. l. -phytia (gr. fylon Plante): 
dels overfladisk, dels dyberegaaende 
Haar- og (Hud-)sygdomme, som frem
kaldes af særlige Svampearter, Tricho
phytonarterne; skelnes især i de, der 
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fremkaldes af Svampe patogene for 
baade Dyr og Mennesker, og de, der 
frerhka] des af kun for Mennesket pato
gene Svampe. -phytider (sekundære) 
(gr. fyton Plante + gr. eidos Form): 
Hudaffektioner af forskellige Typer, 
der fremkommer som sekundær Reak
tion i Tilslutning til Kerion Celsi. 
-phyton: (gr. fyion Plante): en meget 
artsrig Slægt af Hyfomyceter, som 
fremkalder de forskellige Former af 
Trikofyti. De deles i to Grupper: Ekto
thrix og Endothrix, eftersom de vokser 
udenpaa eller inden i Haarene. -ptilo
sis (gr. piilon Fjer, Dun): Forandringer 
i Haarene bestaaende i Opspaltning af 
disses frie Ende i flere Fibriller. 
-rrhexis (gr. rhexis Brud): Lidelse i 
Haarene bestaaende i at disse spontant 
knækker over paa et eller flere Steder. 
En særlig Form er T. nodosa, hvor der 
før Haaret knækker dannes en lille, 
knudeformet Fortykkelse paa det paa
gældende Sted. -rrh(o)ea (gr. rhoe 
Flod): Haaraffald. -schisis (gr. schisis 
Spalten): betegner dels -ptilosis dels 
-rrhexis. -sis = Hypertrichosis. -so
mum (gr. soma Legeme), se Capillaria. 
-sporia (Vuillemin) (gr. sporos Frø, 
Sæd) = Piedra. -strongylus (gr. siran
gylos rund): Slægt af Rundorme; smaa, 
tynde, op til 8 mm lange Orme, der 
snylter i Mave og Tarm hos forskellige 
Dyr, bl. a. Kanin og Hare. -tillomania 
(gr. tillein udrive + gr. mania Raseri): 
Tilbøjelighed til at rive Haar ud paa 
Grund af en anfaldsvis optrædende 
mervøs << Hudkløe paa behaarede Steder, 
er hyppigst et hysterisk Fænomen.-tra
chelidae (syn. Trichuroidea) (gr. 
trachelos Hals): Familie af Rundorme, 
karakteristisk ved, at den forreste Del 
af Kroppen er lang og tynd; Spiserøret 
langt og omgivet af store ejendomme
lige Celler (>>Cellelegeme <<). Herunder 
Slægterne Trichuris, Capillaria og Trichi
nella. 

Trichromasia (gr. tri- tre + gr. 
chroma Farve): Farvesans med tre 
Farvekomponenter (rødt, grønt, violet) 
som normalt - i Modsætning til Mono
og DiChromasia. Se ogsaa Anomal Tr. 

Tricuspidalinsufficiens ( [V alvula] 
tricuspidalis [lat. tricuspis med tre Spid
ser] + lat. · insufficienlia U til strække-

lighed): Valvula tricuspedalis Evne til 
at lukke er mangelfuld. 

Tridermon (gr. iri- tre + gr. derma 
Hud): Blandingssvulst, som indeholder 
V æv fra alle tre Kimblade. 

Trigemini (lat.): Trillinger. 
Trigonitis (gr. trigonon Trekant): 

Betændelse af Blæren i Trigonum 
Lieutaudii. 

Trihybrid (gr. iri- tre + lat. hybrida 
stammende fra Dyr af forskellig Art): 
Bastard, der er heterozygot m. H. t. 3 
Anlægs par. 

Trikin, se Trichinella. 
Trikinkontrol: Prøver af bestemte 

Dele af Svinets Muskulatur presses flade 
mellem to Glasplader (Kompressorium) 
og mikroskoperes ved Hjælp af et Pro
jektionsapparat. 

Trikinose, se Trichinosis. 
Tripeptid (gr. tri- tre + Peplid [gr. 

pepsis Kogen, Fordøjelse]): Peptid, som 
bestaar af 3 Molekyler Aminosyrer. 

Triplegia (gr. tri- tre + gr. plege 
Slag): Lammelse af den ene Arm og 
begge Ben. 

Trismus (gr. irismos Surren): Mund
klemme; langvarig, tonisk Krampe i 
Tyggemusklerne, hvorved Mundens nor
male Oplukning umuliggøres. - Sympt. 
ved Tetanus. T. neonatorum = Teta
nus neonatorum. T. uteri: Sammen
snøring af udvendige Modermund under 
Fødslen. 

Ti-istichiasis (gr. tri- tre + gr. sti
chos Række): 3 Rækker Øjenhaar, cfr. 
Distichiasis. 

Tristimania (lat. irislis sørgmodig + 
gr. mania Raseri, Vanvid) = Melan
cholia. 

Tritanopsia (s. -opia) (gr. iriios 
tredie + gr. a- priv. + gr. opsis Syn 
[ops Øje]): Violetblindhed. Sjælden 
Form af Farveblindhed. Se dette. 

Trochisci (gr. trochiskos lille Hjul, 
Pille): Trokisker eller Pastiller er plan
konvekse eller flade, cylindriske Kager 
tilberedte af bitter Chokolade eller Suk
ker og indeholdende et eller flere Læge
midler. 

Trocho-cardia (gr. trochos Hjul + 
gr. kardia Hjerte): Aksedrejning af Hjer
tet. -cephalia (gr. kefale Hovede): 
rundt Hoved, Misdannelse paa Grund 
af for tidlig Forbening af Sutura coro-
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nalis. -skopia (gr. skopeein se, under
søge): Apparat til Røntgenundersøgelse 
af Ptt. i liggende Stilling, idet Røntgen
røret er anbragt under Lejet. 

Troicart (Trokart) (fr. trocart ell. 
trois-quarts) egentlig Troisquart, 3/ 4 : 

Instrument til Punktur; bestaar af et 
Rør (Kanyle), hvori der sidder en nøje 
tilpasset Naal (Poin~on), hvis Spids er 
slebet i 3 Flader, der støder sammen i 
Vinkler paa ca. 90°. 

Trombidium (fr. trombidion): Slægt 
af Mider, hørende til Familien Trom
bidiidae (Løbemider). I kønsmoden Til
stand fritlevende, i Larvestadiet under
tiden parasitiske hos Mennesket og for
skellige Pattedyr, hvor de suger Lymfe 
og Blod. T. bolosericeum røde Jord
mide; se Leptus autumnale. T. aka
musbi, se Tsutsugamu bisygdommen. 

Trombin (gr. thrombos størknet 
Blodklump): Enzym, som medvirker 
ved Blodets Koagulation. Det findes i 
Blodet som Protrombin, Tilstedevæ
relse af Kalksalte er nødvendig for det
tes Omdannelse til Trombin. Omdan
nelsen udløses af Aktivatoren Trombo
kinose, som findes i Leukocyter Blod
plader og i Vævene. 

Trombokinase (Trombin [s. d.] + gr. 
kineein bevæge): Aktivator, som menes 
at være til Stede i Leukocyter, Blod
plader og Væv, og som medvirker ved 
Protrombinets Omdannelse til Trorobin 

Blodets Koagulationsproces. 
Trommer's (T., Karl Aug., Kemiker 

i Eldena, 1806- 1879) Prøve til Paa
visning af Sukker i Urin. Den anvendes 
sjældent mere. Fehlings Modifikation 
anvendes nu mest. T. P.: Til ca. 10 ems 
Urin sættes 1/ 2 Rumfang 10 % NaOH
opløsning, og draabevis en 5 % Kobber
sulfatopl. indtil det dannede Cu(OH)2 

ved Rystning gaar i Opløsning. Blan
dingen koges. Er Sukker tilstede kom
mer gulligt el. rødligt Bundfald, som 
kan skyldes Dannelse henholdsvis af 
CuOH cl. Cu20. Det er Sukkeret som 
reducerer den alkaliske Opløsning af 
Cu(OH)2 til disse Forbindelser. 

Trommestikfingre: Hypertrofi af 
Fingrenes distale Phalanger, findes i 
Tilfælde med kronisk Betændelse speci
elt Bronchiektasi. 

Trommesyge, Tympanitis hos 

Drøvtyggere, stærk Luftfyldning af 
Vommen enten paa Grund af abnorm 
Gæring eller af at normal Ræbning ikke 
kan ske. 

Tromopbilia (gr. tromos Skælven + 
gr. filia Kærlighed): medfødt Tremor. 

Trope-feber, se Febris tropica. 
-ringe: smaa, ringformede 1alariapara
siter ved Tropefeberen. 

Trophoedema (gr. tro{e Ernæring + 
gr. oidema Svulst): kronisk, blegt, fast, 
smerteløst Hudødem af neuropatisk 
Oprindelse, i Ddbredning svarende til 
sygeligt forandrede Afsnit af Nerve
systemet. 

Tropho-neurosis (gr. lrofe Ernæ
ring + gr. neuron Sene, Nerve): Ernæ
ringsforstyrrelse i Vævene, der har sit 
Grundlag i en Lidelse i ervesystemet. 
F. Eks. Raynauds Sygdom, Hemiatro
phia facialis progressiva, neuroparaly
tisk Keratitis m. fl. -neurosis disse
miData = Sklerodermia. -patbia (gr. 
palhos Lidelse): Stofskiftesygdom. 

Tropin, se Bakteriotropin. 
Tropisurus (gr. tropis Køl + gr. 

oura Hale): Slægt af Rundorme, der 
især er ejendommelig ved en udpræget 
Kønsdimorfi: Hannen ganske tynd, 
traadformet, Hunnen næsten kuglerund. 
Snylter i Maven (Kirtelmaven) hos for
skellige Fugle (Ænder, Høns, Duer); 
foraarsager Fordøjelsesforstyrrelser og 
Afmagring. Mellemvært formentlig smaa 
Krebsdyr. 

Trousseau's (T., Armand, parisisk 
Læge, 1801- 1867) Adeni = Pseudo
leukæmi. T .'s Galdeprøve: galdefarve
stofholdig Urin farves grøn ved Tilsæt
ning af lidt Jodsprit. Prøven udføres 
bedst ved forsigtig at hælde stærkt for
tyndet Jodsprit over Urinen i et Rea
gensglas. Paa Sammenstodsstedet mel
lem de to Vædsker faas da en grøn 
Farve. T.'s Fænomen: Fremkaldelse 
af den karakteristiske Krampe ved Te
tani ved Kompression af Ekstremitetens 
(f. Eks. Overarmens) Kar- og Nerve
stammer. 

Trucbe's (T., Charles, 1870- , Frank
rig) Substrat: flydende Substrat med 
4 % Pepton Chapoteaut og 0,2% Gly
kose; pH = 7, 8. Anvendes særlig til 
Dyrkning af Pneumokokker; ogsaa til 
Dyrkning af Bakterier fra Blod (Bie). 
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Truende Eklampsi = Eklampsis
mus = Præeklampsi s. d. 

Tryk-koldbrand = Decubitus, Lig
gesaar. -lammelse: ved Tryk paa en 
Nerve fremkaldt L. -puls: langsomme 
Puls ved forhøjet Hjernetryk, særlig 
efter svære Hovedtraumer. -spor: 
Mærker paa Fosterhovedet fremkaldt 
ved dets Passage igennem et forsnævret 
Bækken. -visioner (lat. visio Syn): 
Hallucinationer ved Delirium tremens, 
udløst ved et let Tryk paa Øjet. 

Trypanosis: Sygdom fremkaldt af 
Trypanosomer. 

Trypanosomer (gr. trypanon Bor + 
gr. soma Legeme): Flagellater, forsy
nede med en undnierende Membran, 
som ender i en Bikerne (Blefaroblast); 
de lever som Parasitter hos Mennesker 
og Dyr, særlig i Blodet. Trypanosoma 
Brucei, se N gana. T. Cruzi: Schizo
trypanum Cruzi, se Chagas' Sygdom. 
T. equinum, se Mal de Caderas. T. 
equiperdum, se Dourine. T. Evansi, 
se Surra. T. gambiense, se Nelavane. 
T. Lewisi findes meget udbredt hos 
Rotter og overføres med Rottens Lop
per. Infektionen forløber oftest tilsyne
ladende symptomløs t. T. rhodesiense 
er sandsynligvis identisk med T. gam
biense. T. theileri: meget hyppigt fore
kommende i Blodet hos Kvæg, ogsaa 
her i Landet; langt den største kendte 
Trypanosom (op til 60- 70 p, lang). 
Ikke patogen. Overføres af Tabanider 
(Tabanus- og Hæmatopota-Arter). 

Træflegmone (gr. flegmone Be
tændelse, Svulst under Huden): se 
Phlegmon ligneux. Se Angina Ludovici. 

Træthed: Defatigatio. Træthed, som 
opstaar abnormt hurtigt, efter ringe 
Anstrengelse: Apokamnosis. 

Trøske (ty. Soor, fr. Mugnet): graa
hvide Belægninger paa Slimhinderne, 
særlig Mundslimhinden hos spæde Børn. 
Sygdommen fremkaldes af forskellige 
Svampe, særlig Oidium (Endomyces, 
Monilia) albicans. Kan undertiden me
tastatisk brede sig til andre Organer. 

Tscherning's (T., Marius, 1854-, 
Danmark) fotometriske Glas: neu
tralgraa Glas, hvormed man kan svække 
Lyset efter en logaritmisk Skala. Et 
Glas paa een Fotoptri lader 1/ 10 af Lyset 
passere. To saadanne Glas (2 Fotop-

trier) lader 1 / 100 passere, 3 Fotoptrier 
lader 1/ 1000 passere o. s. v. 

Tsutsugamushisygdom, Akamus
hi, Kedani, Flodfeber, Oversvømmelses
feber: en akut, endemisk Sygdom i Ja
pan med Feberforløb omtrent som ved 
Tyfus, lokal Hudnekrose, Glandelsvulst, 
Eksantem og Leukopeni. Overføres af 
en lille, rød Mide, Trombidium Aka
mushi: Smitstoffet ikke sikkert kendt 
(Rickettsia ?). 

Tubage (fr.) = lntubation. 
Tuba-katarrh (lat. tuba Rør, Trom

pet + gr. katarrhoos Katar): Katar af 
det Eustachiske Rør. -kateter (gr. 
katheter Sonde, Kateter): slankt Rør 
til Indførelse i det Eustachiske Rør for 
at udblæse eller udskylle dette. -occlu
sion (lat. occludere [occlusum] tillukke): 
Tillukning af det Eustachiske Rør. 
- stenose (gr. stenosis Forsnævring): 
Forsnævring af det Eustachiske Rør. 

Tubar-abort (lat. tuba Trompet + 
lat. abortus Abort): Udstødelse (fuld
stændig eller ufuldstændig) af et Æg, 
der har været implanteret i Tuba, gen
nem Ostium abdominale tubæ. -mola 
(lat. mola Misfoster): Forandringer i et 
ikke (eller kun delvist) udstødt, dødt 
Æg ved Tubarsvangerskab. -ruptur 
(lat. rumpere [ruptum] bryde): Brist
ning af Tuba, oftest som Følge af et i 
denne implanteret Æg. -sterilisation 
(lat. sterilis ufrugtbar): St. fremkaldt 
ved Gennemskæring, Resektion eller 
kunstig Tillukning af Tubae Lumina. 
-svangerskab: S., hvor Ægget er im
planteret i Tuba; cfr. Graviditas extra
uterina. 

Tuber (lat.): Rodknold, Betegnelse 
for Plantede!, der anvendes som Læge
middel. 

Tubercule anatomique (fr.) =Lig
tuberkel. 

Tubercutide acneiforme necro
tique (fr.) = Aknitis. 

Tu hercutides nodulaires des 
membres inierieurs (Leredde) (fr.) = 
Erythema induratum (Bazin). 

Tuberculoderma (lat. tuberculum 
lille Svulst + gr. derma Hud) = Tuber
culid. T. micropapulosum (Neisser) = 
Liehen scrophulosorum. 

Tuberculosis (lat. tuberculum lille 
Svulst): af Tuberkelbacillen fremkaldt 



502 Tuberculosis cutis- Tubulisation 

Betændelse, der kan optræde overalt i 
Legemet. T. cutis lichenoides s. T. 
lichenoides follicularis = Liehen 
scrophulosorum. T. Iuposa = Lupus 
vulgaris. T. miliaris: Miliærtuber
kulose, acut Optræden af T. rundt i Le
gemet ved Udsaaning af Bakterier fra 
et Fokus med Dannelse af ganske smaa 
Tuberkler (Milium [lat.: Hirsekorn l). 
Sygdommen forløber dødeligt. T. mi
liopapulosa aggregata Liehen 
scrophulosorum. T. papulo necrotica 
= Aknitis. 

Tuberkel, Tuberculum (lat. tubercu
lum, dim. af tuber Svulst): lille Knude, 
bruges specielt som Betegnelse for de 
af Bacillus tuberculosis fremkaldte Knu
der, der er opbygget af Rundceller, epi
theloide Celler og i Reglen tillige Kæm
peceller, og som indebolder Tuberkel
baciller, der lettest paavi es i Kæmpe
cellerne. Knuderne udviser Tilbøjelig
hed til ostet Nekrose, der begynder i 
lidten af dem. Den tuberkuløse Be

tændelse kan afgrænses af Bindevæv, 
indkapsles, for til sidst at opbele fuld
stændig. T. nekrogenicum: Ligtuber
kel, vorteformet Hudtuberkulose, der 
ofte opstaar hos Mennesker, der er be
skæftiget med Sektioner af Lig. 

Tuberkulid (lat. luberculum lille 
Svulst + gr. eidos Form): Hudlidelse af 
tuberkuløs Natur eller Hudlidelse, b is 
Relation til Tuberkulose anses for ret 
sikker. 

Tuberkuliner (lat. tuberculum lille 
Svulst): Præparater, fremstillede af 
Tuberkelbaciller og deres Kulturer. De 
vigtigste er Kochs Præparater: l) Alt
tuberkulin, der er en inddampet og 
gennem Porcelæn filter filtreret Glyce
rin-Bouillon Kultur. Det gi er den 
stærkeste fokale Reaktion af alle Tuber
kulineme; det er stadig det vigtigste 
Tuberkulinpræparat. Det danske Stan
dardtuberkulin er et humant A. 2) Ori
ginaltuberkulin (T 0), der er ikke 
inddampet Alttuberkulin, 10 Gg. saa 
svagt som dette. 3) Albumosefrit 
Tuberkulin, der er frem tillet paa lig
nende Maade som Alttuberkulin, men 
af Baciller voksede paa æggehvidefrit 
Substrat (se Santons Substrat) for at 
undgaa anafylaktisk Virkning. 4) Nen
tuberkulin, der er en Op lemning af 

tørrede, knuste Tuberkelbaciller. Der 
findes to Præparater heraf i Handelen: 
a) Nentuberkulin (T R) og b) Neu
tuberkulin-Bacilemulsion, der indehol
der flere Bestanddele af Bacillerne end 
T R og 50% Glycerin. Andre Tuber
kulirrer findes i stor Mængde. 

Tuberkulinreaktioner, diagnosti
ske til Brug hos Mennesket: l) v. Pir
quets Kutanreaktion, s. d. 2) ::\1oro's 
perkutane Reaktion, s. d. 3) Mantonx's 
intrakutane Reaktion, s. d. 4) Calmettes 
Oftalmoreaktion, s. d. 5) Escherichs 

tikreaktion, s. d. 6) den subkutane 
Tuberkulinprøve, hvortil i Reglen bru
ges Alttuberkulin i for kellige Fortyn
dinger med 1/ 2 % Karbolsyre. Begyndel
sesdosis: 1/ 5 mgr. Den tilstræbte Reak
tion er ikke som de fem foregaaende 
Lokalreaktioner paa Applikationsste
det, men l) en Almenreaktion (Feber), 
2) en Lokalreaktion i det tuberkuløse 
Foku (Fokalreaktion). - Hos Kvæget 
anvende (i Danmark) særHg den intra
kutane Reaktion; dens tyrke bestem
mes ved MaaJing af Tykkelsen af en 
Hudfold omkring Injektionsstedet før 
og efter Reaktionens Udførelse. 

Tuberkuloid = Tuberkulid. 
Tuberkulom (Tuberkel, s. d.): iso

leret vulst bestaaende af tuberkuløst 
Væv, forekommer enkeltvis eller multi
pelt især i Hjerne, Lever eller Milt. 

Tuberkulomyces = Mycobacteri
um tuberculo is. 

Tuberkuløs (lat. tuberculum lille 
Svulst): hvad der har med Tuberkulose 
at gøre, - lidende af Tuberkulose. 

Tuberøs (lat. tuberosus fuld af Knu
der): knudeformet, knudret. 

Tuberøs Hjernesklerose (lat. 
tuberosus fuld af Knuder) (Bourneville): 
medfadt Hjernelidelse visende sig ved 
multiple, entiørestore, skierotiske Foci 
i Hjernen, særlig Cortex, og klinisk ved 
Imbecilitet og epileptiske Anfald. 
Patognomonisk er Adenoma sebaceum 
(Mb. Pringle) (se d.). Ofte Smaasvulster 
i andre Organer. 

Tuboovaritis (lat. tuba Trompet + 
Ovarilis [s. d.]): Betændelse i Tuba og 
Ovarium (se alpingitis og Salpingo
oosphoritis). 

Tubulisation (lat. lubulus lille Rør 
[ dim. af tubus Rør]): Indelukning af en 
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sutureret Nerve i Rør af decalcineret 
Knogle, Paraffin el. lign. for at hindre 
Sammenvoksninger med Omgivelserne. 

Tiirk- Erggelet's Draabelinie: ved 
Fremmedlegemer paa Corula eller Ke
ratiter kan man se en Forstørrelse og 
Forlængelse af den fysiologisk forekom
mende Liissi's Linie paa Cornea (se 
denne). 

Tularæmi, Tularaernia ( Tulare, 
Californien + gr. haima Blod): sep
tisk Lidelse hos vildtlevende Gnavere 
(Harer, vilde Kaniner, Egern, Jord
egerne, Vandrotter; Lemming?), frem
kaldt af Bac. tularensis. Mennesket kan 
angribes, dels ved Berøring med syge 
Dyr (Bakterien trænger ind gennem 
uskadt Hud), dels med Insekter (Fluen 
Chrysops discalis) og Mider (Derma
centor Andersoni) som Mellemled. 4 
kliniske Typer: 1) den ulcero-glandu
lære T., som er den almindeligste. Pa
pel, som senere bliver til et skarpt af
grænset Ulcus; regionær Glandelsvulst. 
2) den okuloglandulære T. (Parinaud's 
Conjunctivitis) ved primær Lokalisa
tion i Øjet. 3) den giandulære T., hvor 
Primærlæsion mangler. 4) den tyf!ilse 
T., hvor baade primær Læsion og 
Glandelsvulst mangler, T. forekommer 
i Japan, Nordamerika, Rusland, Tjeko
slovakiet, Østrig, Norge og Sverige, 
men er hidtil ikke iagttaget i Danmark. 
Infektionen kan paavises ved Widal
reaktion med Bac. tularensis; Reak
tionen holder sig positiv mange Aar 
efter Sygdommens Helbredelse. 

Tumefactio (lat. tumefacere gøre 
svulmende): Svulstdannelse. 

Tumor (lat.): Svulst. T. albus: 
tuberkuløs Betændelse i et Led - med 
simpel, reaktiv Betændelse og Ødem i 
Omfanget, hvorved Huden over Led
det bliver spændt og anæmisk. 

Turnultus sermonis (lat. turnultus 
Fprvirring; lat. sermo [ sermon-] Tale): 
snublende Tale. 

Tungebetændelse = Glossitis. 
Tungsindighed = Melancholia. 
Turban's (T., Karl, f. 1856, Svejts) 

Stadieinddeling af Lungetuberku
lose: 1) Stadium: lette Tilfælde, der 
højst omfatter en hel eller 2 halve Lap
per og saaledes, at man her kun finder 
let Dæmpning, Forandring af Respira-

tionslyden og fine eller middelfine 
Rallelyd. 2 a) Tilfælde, ved hvilke 
Symptomerne ikke er sværere, men mere 
udbredte, men ikke overskrider Ud
strækningen af 2 Lapper. b) svære For
andringer, der ikke gaar ud over en hel 
Lap. 3) samtlige Tilfælde, der gaar ud 
over 2. 

Turbinektomia, Turbinotomia 
(lat. turbinatus formet som en Kegle+ 
gr. ektome Udskæring, tome Snit): Fjer
nelse af MusUngeben (i Næsen). 

Turgescens (lat. turgescere være 
fyldt, svulme), Turgor (laL, Opsvul
methed, Strutten): den karakteristiske 
elastiske Konsistens, som normalt Væv 
- Hud -har, og som skyldes dets Ind
hold af Vævsvædsker. Ved visse Lidel
ser kan den forandres el. svinde. Krusi
stensen bliver mere i Retning af postøs. 

Tuschmetoder til Bakteriepræpa
ration, angivne af Burri (B., Robert, 
1867- , Bern): 1) Opslemning af Bak
terier med Tusch og Indtørring i tyndt 
Lag paa Objektglas. Herved ses Bak
terierne som hvide Figurer paa graa
sort Bund. Bringes især til Paavisning 
af Ba]).terie-Kapsler ~lier -CiFer samt 
Spirokieter. 2) Metode til Encellekultur: 
Af en Opslemning af Bakterier i fortyn
det Tusch afsættes ganske smaa Draa
ber paa en Gelatineplade. Man finder 
Draaber, som kun indeholder 1 Bak
terie, og dyrker videFe fra disse. 

Tussiculatio (lat. tussicula, dim. af 
tussis Hoste): Smaahosten. 

Tussis convulsiva (lat. tussis Hoste; 
lat. convulsio Krampe), Pertussis, fr. 
Coqueluche, eng. (w)hooping cough, 
ty.: Keuchhusten eller blaue Husten: 
Kighoste, akut Infektionssygdom, hvis 
væsentlige Symptom er krampagtige, 
gøende Hosteanfald. Foraarsages af 
Bordet og Gengous Bacil, se Bac. tussis 
convulsivae. 

Twort-d'Herelle's Fænomen, se 
d'Herelles Fænomen. 

Tvangs-bevægelser: alle af Viljen 
uafhængige, koordinerede Muskelbevæ
gelser, baade de, der fremkaldes af 
Tvangsforestillinger, og de, der skyldes 
organiske Forandringer i de centrale 
Ganglier, Pons og Cerebellum, f. Eks. 
Tic, Echolalia, Tvangslatter, Propulsion, 
Ridebanebevægelse etc. -emotioner 
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(lat. emovere [emolum] bevæge): Tvangs
graad og -latter. -forestillinger 
(Tvangstankesygdom): bestemte, pin
agtige Tanker, der ustandselig trænger 
sig frem i Bevidstheden imod Patien
tens Vilje, og som af ham erkendes 
som sygelige. Se f. Eks. Folie de doute, 
Mysofobi. - graad: ufrivillig Graad som 
Følge af organiske Nervelidelser. T.
latter: ufrivillig Latter af samme Aar
sag. -handlinger: af Tvangsforestil
linger (Obsessioner ,Anankasmer) udløste 
Handlinger som Regel af en i hvert 
enkelt Tilfælde stereotyp Art. -tanke
sygdom, se T.-forestillinger. 

Tvedegaard's (T., Hans Jensen, 
1866-, Danmark) Fødeleje, se F. 

Tvekøn: Hermaphroditismus, s. d. 
Tvillinger = GerneliL 
Tværleje = Skraaleje. 
Tværstand (Tværstilling): dyb T. 

af Fosterhovedet ved Fødsel i Issestil
ling fremkommer, naar Hovedet staar 
med Sutura sagittalis i Bækkenudgan
gens Tværdiameter, og Hovedets Rota
tion udebliver. 

tyfoid (Typhus [s. d.] + gr. eidos 
Form): egl. tyfuslignende, idet der da 
med Tyfus menes Plettyfus. I dansk 
Sprogbrug anvendes Ordet T)ius dog 
ensbetydende med tyfoid Feber, Pebris 
typhoidea. 

Tyfus, se Typhus abdominalis. 
tyføs Tilstand (gr. ty{ os R og, Uklar

hed), Status typhosus: omtaaget, stærkt 
udmattet, slap Tilstand. 

Tygning = Masticatio. 
Tyktarms-katarrh (-betændelse) 

= Colitis. 
Tyloma, Tylosis, Tylositas (gr. 

tylos, tyloma, ty los is haard Hud): For
tykkelse, Haardhed af Huden. T. cilia
ris: Fortykkelse af Øjelaagsrandene p . 
Gr. af kron., hypertrofierende Blephari
tis = Pachyblepharon. T. essentialis 
= Akrokeratoma. T. linguæ = Leu
koplakia. 

Tymopat (gr. thymos Sind + gr. 
pathos Lidelse): Individ med Abnormi
teter paa Følelseslivets Omraade. 

Tympania (gr. tympanon Tromme), 
Tympanismus (gr. tympanismos Trom
meslagning) = Metearismus eller i det 
hele taget Betegnelse for, at der paa et 
bestemt Sted findes tympanitisk Per-

kussionstone. T. uteri: Luftudvikling 
ved intrauterin Forraadnelse af et infi
ceret Æg = Physometra. 

Tympanitis (gr. tympanon Trom
me): Betændelse af Trommehulen, Mel
lemørebetændelse. 

Tympanitisk Perkussionlyd (gr. 
tympanon Tromme): Lyd el. Tone, man 
kan faa ved at perkutere over luftfyldte 
Hulrum, f. Eks. Ventrikel, Tarme, Ka
verner, Pneumotoraks. Den er ret klang
fuld og minder om, den der kan frem
komme ved Perkussion paa en Tromme. 

Tympanophonia (gr. tympanon 
Tromme + gr. fone Stemme): objektivt 
paaviselig, sygeligt forøget Stemmereso
nans i en anden Persons Øre. Paavises 
ved, at man forbinder sit Øre med Pa
tientens ved Hjælp af en Gummislange. 
Naar man derefter lader ham tale, hø
res Stemmen paafaldende tydelig og 
klangfuld. Tillige høres Aandedrættet 
som en tydelig Susen. Fænomenet skyl
des en abnormt aabenstaaende Tuba 
Eustachii. 

Typer (i Bakteriologien) (gr. typos 
Slag, Prægning af Mønter; Form): Ved 
T. forstaas de mindste systematiske 
Enheder. Bakteriekulturer, der ikke 
frembyder væsentlig større Forskellig
heder end dem, der kan ses hos Kul
turer af samme Stamme (f. Eks. for
skellige Faser, se Faseskifte), henregnes 
til samme T. T. kan defineres paa 
Grundlag af samtlige Egenskaber eller 
blot ud fra visseUndersøgelsesmetoder 
(Forgæringstyper, serologiske T.); for 
Tuberkelbacillens Vedkommende ba
seres Typeinddelingen paa Virulensen 
overfor forskellige Dyrearter og Vokse
maaden paa bestemte Næringssubstra
ter. Bakterier kan høre til samme sero
logiske Type og dog til forskellige For
gæringstyper, ligesom det omvendte 
kan være Tilfældet. Ved at benytte 
samtlige anvendelige Undersøgelses
metoder faar man altsaa et større Antal 
T. end ved kun at regne med en enkelt 
Klasse af Egenskaber. 

Typeværdi (i en Variation): den 
(eller de) Værdi(er), som hyppigst fore
kommer og svarer til Frekvenskurvens 
Toppunkter. 

Typhl-atoni (Typhlon [gr. tyflos 
blind] + gr. atonia Mathed): nedsat 



Typhlektasi- Tænia solium 505 

Funktion af Muskulatur i Coecum og 
Colon ascendens (Obstipationstype). 
-ektasi (gr. ektasis Udvidelse): Udvid
ning og Fortykkelse af Blindtarmen 
(Ooecum). -itis: Betændelse i Coecum 
og Appendix. 

Typhlo-pexia (Typhlon [gr. ty{los 
blind] + gr. pexis Tilheftning): Fast
syning af Cæcum. -stomia (gr. stoma 
Aabning): Dannelse af en Fistel til 
Coecum. -tomia (gr. tome Snit): opera
tiv Aabning af Coecum. -transverso
stomia (Transversum [lat. iransversus 
liggende paa tværs] + gr. stoma Aab
ning): operativ dannet Forbindelse mel
lem Coecum og Colon transversum. 

Typhlosis (gr. lyflosis) = Blindhed. 
Typho-bacillosis (Typhus [s. d.]: 

Tuberkulose med tyfuslignende Forløb. 
-haemia (gr. haima Blod): Forekomst 
af Tyfusbaciller i Blodet. -malaria! 
fever (eng.): forældet Betegnelse, som 
har været anvendt dels om Malaria med 
tyfuslignende Forløb, dels om kombi
neret Tyfus-Malaria-Infektion og en
delig om en Del af hvad der senere er 
erkendt som Febris undistans. 

Typhus abdominalis (gr. iyfos 
Damp, Røg, Uklarhed), i Reglen kun Ty
fus, Febris typhoidea, Tyfoid, Ileotyfus, 
Dothienenteritis, Nervefeber, gastrisk 
Feber: smitsom Infektionssygdom for
aarsaget af Bacillus (Salmonella) typhi, 
der navnlig angriber Tyndtarmen, hvor 
der opstaar talrige Saar. Symptomer: 
gradvis stigende Feber, Hovedpine, 
omtaaget Tilstand (deraf Navnet), Ro
seola (røde Pletter paa Underlivet), 
Miltsvulst, undertiden Diarre. Dødsaar
sag: Tarmblødninger, Tarm perforatio
ner, Intoksikation. -bacillen, se Sal
monella typhi. T. biliosus: se Weils 
Sygdom. Griesingers >>biliøse Tyfoid« 
(1853) ' var afrikansk Tilbagefaldsfeber 
af ondartet, septisk Forløb med Icte
rus, Somnolens og som oftest dødelig 
Udgang. T. exanthematicus, Plet
feber, Plettyfus, Krigstyfus, Hunger
tyfus: meget smitsom, epidemisk Syg
dom. Smitstoffet (se Rickettsia) over
føres af Lus (Nicolle, Charles [1866-
1936] 1909). Symptomer: alm. Begyn
delse med Kulderystelse og høj Feber, 
pletformet Eksantem, der senere bliver 
hæmorrhagisk (violet og brunt). Kri-

tisk Temperaturfald under stærk Sved. 
Ofte dødeligt Forløb. Foruden den klas
siske T. e. kendes der adskillige særlige 
Former, knyttede hver til sin Del af 
Jordkloden. De bedst studerede er 
Brills Sygdom i Nordamerika og Ta
bardillo eller T. e. mexicanus: disse 
har i det hele et mere godartet Forløb 
og er maaske identiske; ved disse ame
rikanske Former overføres Smitten ikke 
blot ved Lus fra Menneske til Menneske, 
men ogsaa Rotter er inficerede og spiller 
antagelig en Rolle som Smittekilde for 
Mennesket, med Loppen som Mellem
led. Typhus mandschuricus (i Rus
land og Mandschuriet) kan ogsaa be
tragtes som en Plettyfusform; Mikro
ben hedder Rickettsia manchuriae, og 
Rotter er Smittebærere. Se endvidere 
Bac. proteus, Weil-Felix Reaktion, 
W eigls Vakcine, Rocky Mountains 
Spotted Fever og Tsutsugamushisyg
dommen. T. recurrens, se Febris recur
rens. 

Typus (gr. ty pos Form, Billede [ egl. 
Hammerslag, Prægning af Mønt]): Ty
pe, Art, Særpræg. 

Tyrehornsmave: Røntgen-Ventri
kelskygge i Form som et Tyrehorn. 

Tyreroesis (gr. tyros Ost + gr. eme
sis): Opkastning af ostet Maveindhold 
hos Børn. 

Tyriasis: sjælden anvendt Beteg
nelse dels for Elefantiasis dels for 
Alopeci. 

Tyro-ma (gr. tyros Ost): ostet hen
falden Svulst. -toxismus (gr. toxikon 
Gift): Osteforgiftning. 

Tællekammer: Apparat som an
vendes til Tælling af Blodlegemer; se 
Biirker's eller Thoma-Zeiss' Tællekam
mer. 

Tænderskæren = Brygmus. 
Tænia (lat., Bændelorm [gr. tainia 

Bind]): Gruppe af Bændelorme, der 
snylter i Tarmen hos Mennesket og for
skellige Pattedyr, navnlig Rovdyr. 
Tintestadiet er en Cysticerlc Hos Men
nesket: 1) T. saginata (syn. Tænia
rhyncus saginatus) 4-10 m lang; Tin
ten (Cysticercus bovis, syn. inermis) 
hos K væg i Muskulaturen; langt den 
hyppigste Bændelorm hos Mennesket 
her i Landet. 2) T. solium, 2- 3 m lang: 
Tinten (Cyst. cellulosae) i Muskula-
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turen hos Svinet. Her i Landet nu meget 
sjælden. Hos Hunden forekommer en 
Række Arter af Tænia. De vigtigste Ar
ter er: 1) T. hydatigena 1- 3m lang; 
Tinten (Cysticercus tenuicollis) hos 
Drøvtyggere og Svin under Perito
næum. 2) T. pisiformis 1/ 2- 1 m lang; 
Tinten (Cyst. pisiformis) hos Hare og 
Kanin under Peritonæum. 3) T. ovis, 
10-20 cm lang; Tinten (Cy t. ovis) i 
1uskulaturen ho Faaret. Hos Katten 

forekommer T. tæniæformis (syn. 
crassicolli ), 15- 20 cm lang; Tinten 
(Cyst. fasciolaris) i Leveren hos Rotte 
og Mus. 

Tæniider (lat. tænia Bændelorm [gr. 
tainia Bind]): Familie af Bændelorme; 
overvejende ret store Former. De en
kelte Led er ret store med et Sæt Han
køns- og et Sæt Hunkon organer samt 
een Kønsaabning paa Randen af Ledet. 
Herunder Tæmia, Polycephalus og 
Echinococcus. 

Tæniophobia (lat. taenia Bændel
orm [gr. tainia Baand] + gr. (obos 
Frygt): sygelig Frygt for (at have eller 
faa) Bændelorm. 

Tærskelværdi = T oleransen: her
ved forstaas i Almindelighed den storsle 
Mængde, i hvilken et el. andet Stof kan 
forekomme i Blodet (udtrykt i gram pr. 
100 cm3), uden at der kommer en d-
killelse af Stoffet i rinen. F. Eks. an
endt paa Glyko e er T. den høje le 

Værdi Blodsukkerprocenten kan have 
uden at der kommer Glykosuri. 

Tøndeformet Thoraks (gr. thorax 
Brystpanser, Bryst): kan findes f. Eks. 
hos Patienter med Emfysem. T.'s 
Konturer minder om en Tondes, baade 

Ubi pus, ibi evacua (lat.): hvor der 
er Pus, der bor du tømme det ud. 

Udaanding: Ek piration, Exspi
ratio. 

Uddrivningsperiode: den Del af 
Fodslen, under h ilken Fosteret ud
todes, efter at Moderhal og Moder-

u 

i et horisontalt og frontalt Plan; alle 
Diametere er forøgede, mest den Sterno
vertebrale. 

Tøpfer's Metode til Bestemmelse af 
fri Saltsyre: udføres som anført under 
Totalaciditeten. Her anvendes som In
dikator 1/ 2 °/0 alkoholisk Oplosning af 
Dimetylamino-azobinzal; den er rød i 
sur Vædske, kanariegul, naar den slaar 
om. Normale Tal er 25- 50, el. svarende 
til 0,1-0,2 % HCI. T.'s Metode til Be
stemmelse af bunden Saltsyre: hertil 
anvende en 1% vandig opløsning af 
Natriumalizarinsulfonal; den er rødlig
gul i sur Vædske, violet ved Omslag. 
Normale Tal er 10- 15 efter Ewalds 
Provemaaltid. T.'s Metode til Be
stemme! e af Totalaciditeten i et 
Prøvernaaltid: i en Porcelænsskaal 
kommes 10 cm3 filtreret 1aveindhold 
og 3-4 Draaber 1 % alkoholisk Fenol
ftalinopl. som Indikator Vædsken, ti
treres med 1/ 10 n NaOH til rod Farve. 

ntallet af cm3 NaOH som er nodven
dig for at neutralisere 100 cm3 Mave
indhold kaldes Fenolftaleintallet og 
ben rttes klinisk som et vist Maal for 
Totalacideteten. Den kan udregnes i % 
HCl ved at gange Fenolftaleintallet 
med 0,00365. 

Tørsterrusering (lat. sierflis ufrugt
bar): terilisering ed Ophedning i al
mindelig Luft. For med Sikkerhed at 
faa alle Organi mer, specielt Bakterie-
porer dræbt, maa der opvarmes til 

160- 180° i 1 a 2 Timer. For Genstande 
af Glas og Metal er T. mere skaansom 
end Autoklavering; for Vat, Papir o. a. 
organiske Stoffer er det omvendte Til
fældet. 

mund er tilstrækkelig udvidede til at 
tillade Fosteret Passage. 

Udladningsrør = Geislerrør: luk
ket Gia rør indeholdende fortyndet 
Luft ocr forsynet med to lufttæt ind
smeltede Elektroder. Sender man en 
høj pændt Strøm til Elektroderne, f. 
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Eks. fra en Elektricermaskine eller In
duktionsrulle, foregaar der >>elektrisk 
Udladning<< i Røret. er fremkommer 
~erved Katodestraaler. 

Udmattelse = Prostration. 
Udrauszky's (U., Laszlo, 1862-

1914, Ungarn) Galdeprøve: en Opløs
ning af Furfurol (Furanaldehyd) og 
Svovlsyre sættes til Urinen. Hvis der 
findes Galdepigment, vil man faa en 
biaa-rødlig Farve. 

Udstrygningspræparat (lat. præ
parare forberede, tilberede) af Blod. 
Kan bl. a. anvendes til kvalitativ Un
dersøgelse af Blodlegemer. Eks. paa 
Fremstilling: en lille Draabe Blod an
bringes paa et rent Objektglas, ved 
Midten af dets ene Side. Et stort Dæk
glas lægges langsomt ned paa Draa
ben; naar den er flydt helt ud, trækkes 
Dækglasset bort, parallelt med Dæk
glassets Overflade. - Eks. : en Draabe 
Blod lægges nær ved den ene Ende af et 
Objektglas. Endekanten af et andet, 
slebet Objektglas sættes mod det første 
i en Vinkel paa knapt 45 o og føres hen 
mod Draaben; naar den har bredt sig 
helt ud i den spidse Vinkel mellem 
Glassene, føres det skraatstillede Glas 
langsomt frem, og Blodet bredes ud i 
et meget tyndt Lag. Præparatet far
ves. 

Udtømmelse = Ekkrisis. 
Udtømmelser = Egesta (Afføring, 

Opkastning). 
Udvidelse: Dilatation, Ectasi. U. 

af Pulsaare: Aneurysrna. 
U dvidningsperiode: den Del af 

Fødslen, under hvilken Moderhalsen og 
Modermunden udvides, saa at Fosteret 
kan passere derigennem. 

Uensdobbelt = heterozygot. 
Uffelmann's ( ., Julius, Rostock 

Læge, 1837- 1894) Reaktion for Mæl
kesyre: 3- 4 % Fenolopløsning, der 
ved Tilsætning af nogle Draaber Jern
klorid er farvet arnetystblaa, farves gul 
af fri Mælkesyre. 

Uffenordes Pandehuleresektion: 
Bevaring af den mod Ansigtet venden
de, Fjernelse af den mod Øjenhulen 
vendende Væg af Pandehulen + Taare
benet. Stærk Udvidelse af Forbindelsen 
mellem Pandehule og Næsehule med 
Slirnhindelapdannelse. 

Ufrivillig Vandladning, se Vand
ladning. 

Uhlenhuth's ( ., Paul, 1870- , 
Tyskland) Blodprøve: Prædpitin prøve 
til Erkendelse af Menneskeblod, idet 
dette giver Udfældning med Serum fra 
Kaniner, der har faaet Injektioner af 
Menneskeblod. 

Uhlenhuth og Xylander's Anti
forminmetode, se Antiformin. 

Uhthoff's (U., W., 1853- 1927, Bres
lau) Symptom: undulerende Nystag
mus ved dissernineret Sklerose. 

Ulceration (lat. ulceratio): Saardan
nelse, Saar. 

Ulcerativ (Adjektiv) (lat. ulcerare 
gøre opsvulmet, saaret): >>forbunden 
med<<, >>førende til« Saardannelse. 

Ulcerere (lat. ulcerare gøre opsvul
met, saaret): Verbum svarende til Ulce
ration, >>danne Saar<<. 

Ulcerøs (lat. ulcerosus opsvulmet, 
betændt): Adjektiv svarende til VIce
ration. 

Ulcus (lat.): Saar af kronisk Beskaf
fenhed i Modsætning til Vulnus, der er 
det akutte, ved Læsion opstaaede Saar. 
U. arthriticum: baardnakket Hudsaar 
fremkommet ved Irritation af Tophi. 
U. callosuro: S. med haarde, frem
springende Rande, der skraaner stejlt 
ned mod Saarfladen. U. chronicum 
vulvæ: i Vulva hos daarligt ernærede 
Kvinder tilhørende den laveste Prosti
tution optrædende, kronisk, indolent 
VIcerationsdannelse uden Helingsten
dens og ledsaget af elefantiastiske For
tykkelser. U. corneae: Hornhindesaar, 
se Keratitis. U. corrodens = Clarke's 
Saar. U. cruris varicosum: alminde
lige, af Varicedannelse ledsaget (og be
tinget) kroniske Bensaar. U. durum: 
>>haard Chanker<<. U. elevatum: ret al
mindelig Form af . rnolle, hvor Saar
bunden er hævet op til i Højde med eller 
over Saarranden. U. induratum: ha ard 
Chanker. U. juxtapyloricum·: . ven
triculi liggende i Nærheden af Pyrolus, 
karakteriseret ved kun at give intermit
terende Stenosesyrnptomer. U. mixtum 
= Chancre rnixte. U. molle: blød Chan
ker, skyldes Ducrey-Kreftings Bacil. 
U. pepticum = U. ventriculi simplex, 
formodet opstaaet ved Mavesaftens 
Indvirkning. U. puerperale: urent 



508 Ulcus rodens - Underkæberefleks 

Saar med graalig Belægning i Vulva ved 
Febris puerperalis. U. rodens: over
fladisk, ulcererende Hudcarcinom. U. 
tropieum, Phagedaenismus tropicus: 
en torpid, nomalignende VIceration 
paa Crura, der ofte forekommer hos de 
Indfødte i Troperne. Der findes i Ulcera
tionerne fusiforme Bakterier og Spiro
kæter (Spicochaeta Schaudinni). U. 
umbilici: Saar med ringe Helingsten
dens efter Navlesnorsstumpens Afstod
ning. U. venereum = U. molle. U. 
ventriculi simplex s. rotundum s. 
ehronieurn: særlig Form for Saar i 
Ventriklen med runde, skarpe, tragt
eller trappeformede Rande. Hoved
symptomer: Dyspepsi, Smerter, Op
kastning, eventuelt Hæmatemese og 
Melæna eller Perforation med Perito
nitis. 

Uldsorterersygdom: Miltbrand-
pneumoni, se Anthrax. 

Uleetomia (gr. oule Ar + gr. eklome 
Udskæring): Ekscision af en Cicatrice. 

Ulerythema (gr. oule Ar + gr. ery
thema Rødhed): af Unna anvendt Fæl
lesbetegnelse for flere erytematøse Hud
lidelser, der uden Suppuration slutter 
med lokal Atrofi og Ardannelse. U. 
akneiforme = U. sykosiforme. U. 
eentrifugurn = Lupus erythemato
sus. U. ophryogenes = Keratosis piia
ris (i Ansigtet). U. sykosiforrne: sær
lig Form af Sykosis barbæ med regel
mæssig Udbredning, langvarigt Forløb 
og blivende iangel af Skæghaar paa de 
afficerede Partier. 

Uletomia (gr. oule Ar + gr. tome 
Snit): Gennemskæring af en Cicatrice. 

Ulitis (gr. outon Tandkød) = Gingi
vitis. 

Dinarisfænomen (lat. ulna Albue, 
Arm), se Biemackis Symptom. 

Ulodermatitis (gr. oule Ar + gr. 
derma Hud): enhver Hudbetændelse 
med V ævsdestruktion og Ardannelse 
som Slutningsstadium. 

Ultra-filtre (lat. ultra udover): Fil
tre, fremstillede af organiske Stoffer 
(Gelatine, Kollodium), som holder alle 
ved almindelig Mikroskopi synlige 1i
krober tilbage. -mikroskop, -mikro
skopi (lat. ultra udover + gr. mikros 
lille + gr. skopeein se, undersøge): Mi
kroskopi med specielt byggede Mikro-

skoper, ved Hjælp af hvilke man kan 
betragte meget smaa Partikler (ultra
mikroskopiske Partikler). Princippet 
er, at man belyser Smaadelene i Præ
paratet, ikke med direkte gennemfal
dende Lys, men med skraat indfaldende 
Lys, som ikke kommer ind i Mikrosko
pet; kun Lysstraaler som afbojes af 
Partilderne kan opfanges af Objektivet 
og ses; man ser P artiklerne lyse paa 
mørk Baggrund. U. m. kræver meget 
kraftigt Lys, og Enkeltheder i Partik
lerne kan i Almindelighed ikke ses. -vi
rus: filtrerbart Virus. -visible (lat. 
visibilis synlig) Partikler (f. Eks. Mi
krober): usynlige ved almindelig mikro
skopisk Teknik, eventuelt synlige ved 

ltramikroskopi. 
Ditzmann's (U., Robert, 1842-

1889, Wien) Galdepigmentprøve: til 
Vædsken, der skal undersøges, sættes 
en 30 % Opløsning af Kaliumhydrok
syd og derefter Saltsyre. Hvis Galde
pigment findes i Vædsken, vil man faa 
en grøn Farve. 

Ulvehunger = Cynorexia. 
Umbralglas (lat. umbra Skygge): 

Brilleglas fra Zeiss, J en a, med den ene 
Side overtrukket med et røgfarvet Glas
lag, hvorved alle Spektrets Dele svæk
kes, de ultraviolette Straaler stærkere 
end de synlige. 

Unemariasis eutis ( Uneinaria [lat. 
uncinus Krog]): kløende Hudsygdom 
foraarsaget ved Indvandring i Huden af 
Larver af Ankylostomum duodenale. 

Unemariasis (Uncinaria [lat. unei
nus Krog]): Ankylostomiasis. 

Unemate Anfald (Gyrus uneinatus 
[lat. uneinalus hageformet, krummet]): 
A. med Lugt- og Smagshallucinationer, 
omtaaget Sensorium m. m. ved Lidel
ser i Gyrus uncinatus. 

Unetio (lat.): Indgnidning, lndsalv
ning. 

Under- bevidsthed: Summen af de 
sjælelige Processer, der ligger mnder 
Bevidsthedens Tærskelq, d. v. s. ikke er 
umiddelbart tilgængelige for vedkom
mende Individ i vaagen Tilstand. 
-kropsstilling: F ællesbetegnelse for 
alle Længdelejer, hvor D~e af Fosterets 
Underkrop er forliggende (Sædestilling, 
Sædefodst., Knæst., Fodst.). -kæbe
klonus, se Masseterklonus. -kæbere-
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fleks, se Masseterrefleks. -livssyg
domme: Samlenavn for alle Sygdomme 
i Underlivet. Bruges særligt om Syg
domme i Bækken- og indre Kønsorganer. 
-tryk, se Sauerbruch's Kammer. 

Undine (lat. unda Bølge; deraf ty. 
Undine Havfrue): Glasbeholder til Skyl
ning af Øjne. 

Undulation (lat. undula lille Bølge 
[di m. af und a Bølge]): Bølgebevægelse, 
kan fremkaldes hos Ascitespatienter, 
ved at man - idet en Assistent trykker 
ned paa Abctomens Midte - udøver 
smaa, hurtige Stød i Abctomens ene 
Side; med den anden Ha and føles 
Bølgebevægelserne paa den modsatte 
Side. 

Unduterende (lat. undula lille Bøl
ge): bølgende. 

Ungdomssløvsind Dernentia 
præcox. Dernentia juvenilis. Schizo
phrenia. 

Un~.1is (lat., Negl) s. Onyx: gam
melt Navn for Hypopyon; dette antoges 
at ligge i Cornea. Dets øvre Rand er ofte 
konveks ligesom Lunula paa en Negl. 
U. Hippokratieus: blaalig Farvning 
af Neglene (ved Lungesygdomme). U. 
inearnatus: nedgroet Negl. Neglen, 
navnlig paa Stortaaen, vokser ned i Hu
den og danner en lille, granulerende Ul
ceration, som volder Smerter. 

Ungventa (lat.): Salver, Lægemid
delform af smørlignende Konsistens, 
beregnet til udvortes Brug. 

Unilateral (lat. unus een + lat. 
latus [later-] Side): enkeltsidig. 

Unitarismen (lat. unus een): >>Uni
tetslæren<<, Læren om, at forskellige 
Sygdomme skulde skyldes samme Virus 
især Rieord's U., som hævdede samme 
Virus for haard og blød Chanker, og 
Hunter's U., som hævdede samme Virus 
for Gonorre og Syfilis. 

Unna's (U., Paul, 1850- 1929, Ham
burg) Sygdom: sjælden anvendt Be
tegnelse for Ekzema seborrhoicum. 

Unna-Pappenheim's Farvning(U., 
Paul Gerson, D.ermatolog, Hamburg 
1850-1929; P.; Arthur, Læge, Berlin 
1870-1916): Kontrastfarvning med 
Methylgrønt-Pyroninopløsning. 

Unsehuld's (U., Paulus, tysk Læge, 
1835- ) Symptom ved Diabetes: 
hyppige Læggekramper. 

Unverrieht's (U., Heinrich, 1853-
1912) Fistel: Anlæggelse af permanent 
Fistel ved Ventilpneumothoraks af 
Hensyn til Aflastning af Spændingen. 
U.'s Sygdom: familiær Myokloni med 
Epilepsi. Sml. Myoklonia. Paramyoklo
nus multiplex. 

Uraehus-eyste (gr. ourachos Urin
leder i det nyfødte Barns Navle + gr. 
kystis Blære): Cystedannelse i en delvis 
lukket Urachus. -fistel (lat. fistula 
Rør, Fistel): medfødt F. fra Toppen af 
Vesica til Umbilicus som Følge af fuld
stændig Mangel paa Lukning af Ura
chus. 

Uraerasia (gr. ouron Urin + gr. 
akrasia Mangel paa Afholdenhed): a) 
Tilblanding af abnorme Stoffer til Urin. 
b) Incontinentia urinæ. 

Uraemia (gr. ouron Urin + gr. hai
ma Blod): Symptomkompleks beroende 
paa svigtende Funktion af Nyrerne; de 
uraemifremkaldende Stoffer er endnu 
ikke sikkert fastslaaede. Ved U. kan 
findes: stærkt nedsat Urinudskillelse, 
Rypertensis arterialis, Forøgelse af 
Blod urinstof, Retinitis albiminurica. Ho
vedpine stigende til Uklarhed, Hjerte
ti_lfælde, Kramper, Opkastning, Corna 
m.m. 

Urano-koloboma (gr. ouranos Ga
ne [ egl. Himmelhvælving] + gr. kolo
boma det lemlæstede): delvis Spaltning 
af den haarde Gane. -plastik (gr. pla
stike Kunsten at forme): plastisk Ope
ration til Lukning af Spalte i den ·haarde 
Gane ved Hjælp af dobbeltstilkede Pe
riost-Slimhindelapper. -sehisis (gr. 
schisis Spaltning): total Spaltning af 
Ganen. 

Urarthritis (gr. ouron Urin + gr. 
arthritis Sygdom i Leddene, Gigt) = 
J\rthritis urica. 
:;: uratisk Diathese (Drat [gr. ouron 

Urin]) = urinsur Diathese. 
Uratohisteehi (U rat [gr. ouron 

Urin] + gr. histos Væv + gr. echein 
holde): Tilbageholden af Urinsyre i Le
gemets Væv. 

Uregelmæssig Hovedstilling: Fæl
lesbetegnelse for de Tilfælde af H., 
hvor 1) Fosterhovedet enten undlader 
at dreje sig eller drejer i abnorm Ret
ning under Passagen ned gennem Bæk
kenet ved Issestillinger, eller hvor 2) 
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Fo terhovedets Holdning i Forhold til 
Kroppen er abnorm. 

Ureorneter (Urea [gr. ouron rin] 
rinstof + gr. melran Maal): Apparat 

til Urinstofbestemmel e. 
Ureter (gr. oureter): rinleder, som 

fører Urinen fra Nyrebækkenet til fin
blæren. -katbeterisation (gr. katheter 
Katheter): Indforel e af Katbeter i 

reter (gennem et Cystoskop). 
Ureter-ectomia (gr. oureter rin

Ieder + gr. ektome dskæring): Eks
stirpation af Ureter. -i tis: Betændelse i 
Ureter. U. cystica s. granutaris: 
sygelig Tilstand i reter (kan ogsaa 
forekomme i Pelvis og Vesica), hvor 

limhinden er besat med talrige smaa 
Cyster, der har udviklet ig i Brunn'ske 
Epitelreder. Forekommer særlig hos 
gamle Individer. 

Uretero-litbotomia (gr. oureter 
rinieder + gr. lilhos Sten + gr. tome 

Snit): Indsnit i reter med Fjernelse af 
Sten. -tomia (gr. tome Snit): Incision i 
Ureter. 

Uretbral-chanker (gr. ourelhra 
rinrør + Chanker [ . d.]): Chanker i 

Urethra. -feber: heftigt, kortvarigt 
Feberanfald med I ulderystelse i Til
slutning til Indforel e af Instrumenter 
i retbra = Catheterfeber. 

Uretbratgia (gr. ourethra rinror + 
gr. algos Smerte): neuralgiske Smerter 
svarende til rinroret. 

Uretbral-krise (gr. ourelhra rirr
rør + gr. kris is Afgørelse): Anfald af 
Smerter i Urinroret ved Tabes dorsalis. 
-traade: traadformige Dannelser be
staaende af Pus, Slim og Epitel i den 
af Gonorrepatienter ladte rin. 

Uretbralis (gr. ourelhra Urinrør): 
tilhørende rimoret ( rethra). 

Urethrectomia (gr. ourelhra rirr
rør + gr. eklome Ud kæring): Ekscision 
af (et Stykke af) Urinrøret. 

Uretbrismus (gr. ourelhra rinrør): 
forøget Irritabilitet af Urinrøret i Form 
af krampagtig Kontraktion ved Irrita
tion af Slimhinden. 

Urethritis (gr. ourethra Urinrør): 
rinrørsbetændelse, ofte t foraarsaget 

af Gonorre: efter som kun forreste eller 
baade forreste og bageste Del af rin
røret er lidende, kelne mellem U. 
anterior og U. posterior. 

Urethro-dynia (gr. ourell!ra Urin
rør + gr. odyne Smerte) = Urethralgia. 
-meter (gr. melran Maal): In trument 
til Maaling af Uretbras Vidde. -plastik 
(gr. plastike Kunsten at forme): plastisk 
Operation paa retbra til Lukning af 
Defekter, Fistler el. lign. -rrhoea (gr. 
rhoe Flod): dflod fra rinrøret. 
-rrhoea e libidine (lat. libido [libidin-] 
Ly t): dflod gennem Uretbra Mun
ding af det slimede Sekret fra de Littre'
ske Kirtler ved vellystige Forestillinger. 
-skop (gr. skopeein undersøge): med 
elektri k Lys forsynet In trument til 
Undersøgelse af Uretbras Indside. -tom 
(crr. tomos skærende): e Maisonneuve. 
-tomia (gr. tome Snit): Ind nit i Urin
roret - ved Strikturer, Fremmedlege
mer el. lign. - indvendig fra (U. in
terna, jfr. Maisanneuve rethrotom) 
eller udvendig fra (U. externa). 

Urhidrosis = ridrosi . 
Urhingst: dobbeltsidig Kryptorkist. 
Uricacidaemia, Uricaemia (gr. ou-

ron rin + lat. aetdus sur + gr. Ilaima 
Blod): forøget Urinsyreindhold i Blo
det; p. ved Arthritis urica. 

Uridrosis (gr. ouron Urin + gr. 
hidros i Sveden): Afsondring af meget 
stærkt urinstofholdig ved, i Alminde
lighed et agonalt Fænomen. Finde især 
ved ræmi. 

Urin-absces (lat. urina, gr. ouron 
+ lat. abscessus Byld): Absces udgaa
ende fra en Urininfiltration. -afgang, 
sivende: Anisochuria, Incontinen ti a 
urinae. -afgang, ufrivillig: Enuresis. 
- blærekatarrh, se C y titis. -gæring: 
bakteriel Nedbrydning af rinens Stof
fer, specielt rinstof, hvor ed der dan
ne Ammoniak. -infiltration, e ro
plani. -fistel (lat. fislula Ror, Fistel): 
Fistel mellem rinvejene og Huden 
eller et Organ. -phlegmone (gr. {Leg
mone Betændelse, Svulst): Ph. udgaa
ende fra Urinvejene. -sukker: Glu
kose i Urinen ved Diabetes mellitus. 

Urina (lat. urina [gr. ouron] Urin) 
chylosa (lat.): . af mælket dseende 
tilblandet Chylu . U. cibi: . udskilt 
efter et Maaltid. U. cruenta: blodig U. 
U. galaetodes = U. chylosa. U. hy
sterica: U., der i stor Iæncrde er kvit
teret under et hysteri k Anfald. U. 
jumentosa: uklar ., der ligner He te-
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urin. U . potus Urindudskillelse efter 
Indtagelse af større Mængde Vædske. U . 
spastica : klar U. med ringe Vægtfylde, 
u~skilles ved Irritationstilstande af 
Centralnervesystemet: Kramper, ·>> Ner-
vø~itet << . · . 

U rinale (lat., fr. urinal): Beholder 
(af Kautschuk, Metal, Glas) til at op
samle Urinen ved ufrivillig Urinafgang. 

Urinens Farve , se Veilenheder, Vo
gel's Skala. 

U rinsur Diathese = Arthritismus: 
Konstitutionsanomali karakteriseret 
ved Forstyrrelse i Urinsyre- og Purin
stofskiftet. Ofte forbundet med forøget 
Mængde Urinsyre i Blodet. Fører ofte 
til Arthritis urica og Nyresten. 

Urinsyreinfarkt (lat. infarcire stop
pe ind i): Aflejring af Urinsyre i Nyre
kanalerne hos nyfødte; er ikke >> In
faret<< i moderne Betydning. 

U robilin-icterus (Urobilin [gr. ou
ron Urin + lat. bilis Galde] + gr. ikte
ros Gulsot): Icterus med Urobilinuria. 
F indes ved Icterus, hvor Galdetilløbet 
til Tarmen ikke er standset. -ogenpaa
visning i Urin : Hausmann's Prøve, 
Naubauers Reaktion. -uria (gr. ouron 
Urin): forøget Udskillelse af Urobilin i 
Urinen. Sp. v. Leverlidelser og forskel
lige Febersygdomme. 

U ro -cele (gr. ouron Urin + gr. kele 
Brok) : Urinbrok, Udtrædning af Urin i 
Scrotum. -chrom (gr. chroma Farve): 
gult Farvestof, der giver Urinen den 
gule Fårve. -chrornogen (gr. gennaein 
frembringe): Stof i Urinen, der ved 
Optagelse af Ilt. giver Mochrom. -reak
tion (lat. re- tilbage + lat. aclio Hand
ling): ved Tilsætning af 3 Draaber l Ofoo 
KMn03 faas ved positivt Udfald gul
grøn Farve. Skal tyde paa progredie
rende Tuberkulose (Moritz \Veiss). 
-cyanosis (gr. kyanosis mørkblaa 
Farve): blaalig Farve af Urinen ved 
Indicanuri. -cystitis (gr. kystis Blære): 
Betændelse i Urinblæren. - dochiurn 
(gr. docheion Beholder): Urinale. - dynia 
(gr. odyne Smerte): Smerte ved Kvit
tering af Urin, Dysuria. -er y thrin (gr. 
erylhros rød): rød Pigment i Sedimen
tum lateritium. -k inetisk Dyspepsi 
(Rosenbach) (gr. kines is Bevægelse; gr. 
dyspepsia daarlig Fordøjelse): D. som 
Følge af Stagnation af Urinen i Urin-

vejene (ved Striktur, Prostatahyper
tron etc.) . -lagnia (gr. Lagneia Vellyst): 
kønslig Abnormitet, hvor Driftsfore
stillingerne er knyttede til rin og Uri
nering. -Iith (gr. lithos Sten): Urinsten. 
- lit biasis: rinstenssygdom. -log (gr. 
logos Ord, Lære): Lære, der specielt gi
ver sig af med sygelige Tilstande i Uri
nen og Urinorganerne. -logia: Læren 
om sygelige Tilstande i Urinen og Urin
organerne. -nephrosis (gr. nefros Ny
re) = Hydronephrosis . -phobia (gr . 
fobos Frygt): sygelig Frygt for at komme 
til at lade Vandet i upassende Øjeblikke. 
-plania (gr. plane Omflakken): diffus 
Urininfiltration af det omgivende Bin
devæv ved Ruptur af Vesica eller Ure
thra. - r rhoea (gr. rhoe Flod) = Incon
t inentia urinae. -sepsis (gr. seps is 
Forraadnelse); Sepsis udgaaende fra 
Urinvejene. 

U rstein-psykose: som manio-de
pressio Psykose begyndende, i schizo
frent Stadium endende Form for Psy
kose, beskrevet af Urstein. 

U rtica (lat. urtica Nælde [urere 
brænde]) : Vable. 

U rticaria (lat. urtica Nælde): >>Næl
defeber«, stærkt kløende Hudsygdom, 
der viser sig i Dannelse af mere eller 
mindre udbredte Vabler. U . bullosa: 
U. hvor Ekssudationen i Vablerne er 
saa stærk, at der paa Steder dannes 
Blærer. U. chronica infanturn = Stro
phulus. U. factitia = Dermografisme. 
U . hærnorrhagica : U., hvor der op
træder Blødninger i Vablerne. U . in
fantilis = Strophulus. U . pigrnen
tosa: meget sjælden H udlidelse, be
staaende i recidiverende Urticaria
udbrud, der hver Gang ledsages af Pig
mentdannelse paa de svundne Vablers 
Plads. U . provocata = U. factitia. 

U rticatio (lat. urlica Nælde): l) = 
Urticaria (særligt gentagne Udbrud. 
2) betegner en tidligere af og til anvendt 
Kur bestaaende i at fremkalde stærk 
Irritation om syge Legemsdele ved at 
slaa paa den dækkende Hud med Næl
der. 

U schinsky's Vædsk e (U., N., Le
ningrad): et syntetisk Substrat til Bak
teriedyrkning. 

U sur (lat. usura Brug): 1) Lokal De
struktion af Væv fremkaldt af Tryk fra 
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Svulster, Aneurysmer el. lign. 2) Over
fladisk Defekt i Knogle- eller Brusk
væv, fremkaldt ved Betændelse. 

Usura dentium (lat., Brug af 
Tænderne): tidligere Betegnelse for de 
saakaldte kileformede Defekter paa 
Tænderne. 

Uter(o)- (lat. uterus Livmoder) Sam
mensætninger, se Hyster(o), Metr(o). 

Uteralgi (lat. uterus . Livmoder+gr. 
al g os Smerte)= Hysteralgi: neuralgiske 
Smerter udgaaet fra Uterus. 

U terin-lyd (lat. uterus Livmoder): 
L., der opstaar ved Blodets Strømning 
igennem de udvidede Arterier i Uterus 
under Svangerskabet (høres tidligst i 4. 
Maaned). = Moderlyd = Strepitus 
uterinus. Kan undertiden ogsaa paa
vises (udenfor Graviditet) ved store Fi
bromyomer i Uterus. -segment (lat. 
segmentum Afsnit [ secare skære]): under 
Fødslen er Uterus delt i et øverste S., 
kontraktionsdygtigt og tykvægget, og et 
nederste, dilateret og tyndvægget, S. der 
ikke deltager i Fosterets Uddrivning. 
Grænsen mellem øverste og nederste S. 
er Kontraktionsringen. -Sonde: lang, 
stump, inddelt Sonde til Maaling af 
Uterin- og Cervixkavitetens Længde
( = Hysterometer). 

Uterus (lat.): Livmoderen: De vig
tigste af de jævnligt forekommende 
Misdannelser af Uterus skyldes enten 
en mangelfuld Sammenvoksning eller 
mangelfuld Sammensmeltning af de 
Miiller'ske Gange. Ved mangelfuld 
Sammenvoksning af de Miiller'ske Gan
ge faar man i de stærkest udtalte Til
fælde en fuldstændig Fordobling af 
Uterus (og Vagina): U. didelphys s. 
duplex separatus. Ved mindre Gra
der af denne Art af Misdannelser faar 
man: U. bicornis duplex, hvor der 

v 

findes to fuldstændig adskilte Uterinca
viteter (eventuelt med hver sin Vagina), 
der opad ender i hver sit Horn, U. bi
cornis unicollis, der, som Navnet 
viser, har to Horn og enkelt Cervix (og 
Vagina), U. arcuatus, hvor øverste 
Rand af Fundus præsenterer sig kon
kav. Ved mangelfuld Sammensmeltning 
af de Miiller'ske Gange faar man en U. 
af normal ydre Form, der i de sværeste 
Tilfælde har to helt adskilte Caviteter 
(eventuelt med hver sin Vagina): U. 
septus duplex: i de lettere Tilfælde 
finder man kun en Rest af dette Sep
tum, enten ved Fundus (U. subseptus) 
eller i Cervix, der deles i 2 Afsnit: U. 
biforis (biforis = med 2 Huller). Hvis 
U. standser i sin Udvikling paa et foe
talt eller infantilt Stadium, faar man en 
U. foetalis eller infantHis: hvis den 
udvikles asymmetrisk, kan man faa en 
U. unicornis. 

Uterushæmatom (lat. uterus Liv
moder + Hæmatoma [s. d.]): Blod
ansamlinger i Utefinvæggen efter svære 
Forløsninger. 

Utriculitis (lat. utriculus, dim. af 
uter Lædersæk): 1) Betændelse af det 
indre Øre. 2) Betændelse af Utriculus 
prostaticus. 

Uveal-stafylom (lat. uva Drue, 
Drøblen), se Staphyloma uveale. 

Uveitis (Uvea [lat. uva Drue]): Be
tændelse af Uvea (Iris, Corpus ciliare 
og Chorioidea). Navnet er ogsaa blevet 
anvendt i Betydning af Betændelse i 
Iris' Pigmentblad. U. anterior 
Keratitis parenchymatosa. 

Uvolotomia (lat. uva Drøblen [e gl. 
Drue] + gr. tome Snit): operativ Fjer
nelse af Drøblen. 

Uvulitis (lat. uva Drøblen): Betæn
delse af Drøblen. 

Ord, der ikke findes under V, maa søges under W. 

Vaarbyldet, se Varbylder. l opstaaende og hurtigt svindende Op
Vable: flad, hvid eller rødlig, mere bøjning paa Huden, bestaaende i Ry

eller mindre fremspringende, hurtigt peræmi og Ødem i Papillærlaget. 



Vaccina generalisata- Vakcine 513 

Vaccina generalisata (Vakcine [s. 
d.]; lat. generalis almindelig): Udbrud 
af (som Regel rudimentære, ikke infek
tiøse) Vakcinepustler paa Hud og Slim
hin~er ved hærnatogen Ddbredning 
efter Koppevakcination. Uegentlig V. 
g.: 1) Forskellige Eksantemer, som kan 
ses efter Vakcination (svarende til 
»Rash« ved Variola). 2) Eczema vac
cinatum: Vakcinepustler, fremkom
mer ved Indgnidning af Vakcinevirus 
paa Hudpartier, som i Forvejen var 
Sæde for Ekzem o. l. 

Vaccine, se V akcine. 
~>Vagabondhud << : Hudlidelse i Form 

af talrige Smaacicatricer og kronisk 
Pigmentering som Følge af aarelang 
Kradsning paa Grund af Utøj. 

Vaginalis (lat. vagina Skede): til
hørende Vagina. 

Vaginalitis ([Tunica] vaginalis [lat. 
vagina Skede]): = Periorchitis: Betæn
delse i Tunica vaginalis. 

Vaginalt Kejsersnit (Duhrssen, Al
fred, 1862-, Tyskland): Operation, der 
muliggør Forløsning per vias naturales 
ved bevaret Collum og lukket Orificium. 
Efter Incision i Lacunar anticum løsnes 
Vesica fra Uteri Forflade; derefter spal
tes Collum uteri i Midtlinien fra Ran
den af Orificium opefter, saa at Uterus 
kan tømmes (konservativt vagin. Kej
sersnit). = Rysterotornia anterior va
gin. = Kolpohysterotomia ant. Ved 
maligne Turnores f. Eks. kan derpaa 
Uterus fjernes (Radikalt vagin. Kejser
snit). 

Vagina septa (lat. vagina Skede; 
lat. sepire omgærde [septum Skranke, 
Skillevæg]): V., der er delt ved et sagit
talt Septum; medfødt Misdannelse. 

Vaginifixura uteri (lat. vagina Ske
de + lat. (igere [fixum] fæste): Fiksa
tion af Uterus til forreste Vaginalvæg 
som Middel mod Retrodeviationer eller 
Prolaps af Uterus, lav eller høj V.; en 
Mængde forskellige Metoder er angivne 
af Duhrssen, Mackenrodt, Westermark, 
Wertheim, Schauta, Kjelland o. a. 

Vaginismus (lat. vagina Skede): 
Hyperæsthesi af Introitus vaginæ med 
Tilbøjelighed til smertefuld Krampe i 
Constrictor cunni ved Forsøg paa Coitus 
eller Exploratio vaginalis. Er enten be
tinget af Angst alene, eller event. des-

Klinisk Ordbog. 

uden af lokale Forsnævringer, Fissu
rer o. l. 

Vaginitis (lat. vagina): Betændelse 
i Vagina = Kolpitis. 

Vagino-dynia (lat. vagina Skede+ 
gr. odyne Smerte) = Vaginismus. -fix
atio uteri (lat. {igere [fixum] fæste): F. 
af Uterus til forreste Vaginalvæg som 
Middel mod Retrodeviation. 

Vagitus uterinus (lat. vagitus Klyn
ken, Skrig): Fosterets Skrig, medens 
Hovedet endnu befinder sig i Fødsels
vejen, - kun mulig, naar Fosterets ved 
intrauterine Respirationsbevægel er har 
aspireret Luft, der er trængt ind i Fød
selsvejen. 

Vago-tomia ([Nervus] vagus [lat. 
vagus omstrejfende] + gr. tome Snit): 
Overskæring af Nervus vagus. -tonia 
(gr. tonos Spænding) (Eppinger-Hess): 
(noget hypotetisk) Konstitutionsano
mali, som karakteriseres ved forhøjet 
Vagustonus og bl. a. diagnosticeres ved 
Overfølsomhed for Pilocarpininjektion, 
udtalt Virkning af Atropin m. m. 

Vagus-bradycardia ([Nervus] va
gus [lat. vagus omstrejfende] + gr. bra
dys langsom + gr. kardia Hjerte): lang
som Puls, som skyldes Tryk eller Irri
tation af Vagus Centret eller N. vagus. 
-hoste: H. fremkaldt ved Irritation af 
Vagus. -neurose (gr. neul'on Sene, 
Nerve): Forstyrrelse i N. vagus' Funk
tion som giver Anledning til velkarak
teriserede Lidelser. Eks. (anfaldsvis 
Tachycardi eller Bradycardi, Arythmia 
cordis, digestiv Refleksneurose m. m.) 
-pneumonia (gr. pneumonia Lunge
sygdom): Aspirationspneumoni efter 
Gennemskæring af begge Vagi. -puls 
(lat. pulsus Slag, Stød): Langsom Puls 
som Følge af N. vagus' hæmmende 
Indflydelse paa Hjertet. 

Vakcine, Vaccina, Vaccinia (lat. 
vaccinus hørende til en Ko [vacca]): 
Kokopper; Sygdommen er identisk med 
Menneskekopper, men optræder hos 
Køer mildere og mere lokalt end hos 
Mennesker. Efter at Variola-Virus har 
passeret Køer, er dets Virulens stærkt 
svækket, og det giver nu ogsaa hos 
Mennesker kun lokal Reaktion ved 
Podning (se Jenners Podning), men dog 
mange Aars Immunitet. - I udvidet 
Forstand bruges Ordet V. som Fælles-

33 
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navn for Bakterier, Toksiner etc., der 
benyttes dels til Forebyggelse, dels til 
Behandling af Infektionssygdomme. 
Pasteurs Vakciner (1880) var de 
første efter Jenner . Han brugte Bak
terier eller Virus, der var svækket ved 
Henstand eller Opvarmning og frem
kaldte ved Injektion i stigende Mængde 
mildt forløbende ygdomme, der be
skyttede mod den naturligt erhvervede 
Sygdom. De vigtig te af Fasteurs Vak
ciner er Iiltbrand-, Rødsyge- og 
Hundegalskabsvakcinen. Nu til Dags 
anvendes hovedsagelig dræbte Bakte
rier eller formolbehandlede Toksiner 
(se Anatok in) dels til profylaktisk 
Vakcination mod Tyfus, Kolera, Pest, 
Kighoste, Difteri o. m. a. Sygdomme, 
dels til Behandling af den allerede til
stedeværende Sygdom (se Vakcine
terapi). Vakcinerne gives som Regel 
subkutant, undertiden intramu kulært 
eller (farligt l) intravenøst. Ogsaa Ind
gift gennem Fordøjelseskanalen (pero
ral Vakcination) anvendes (indført af 
Besredka mod Tyfus, Paratyfus, Ko
lera og Dysenteri, >>Bilivaccin<~ , idet der 
ved Tyfus, Paratyfus og Kolera an
vendes en Kombination af Vakcine
pastiller og Galdepiller), men an es for 
mindre paalidelig end Injektionsme
toden. 

Vakcination: Anvendelse af Koppe
o. a. Vakciner (s. d.). 

Vakcineterapi (Vakcine (s. d.] + 
(gr. lherapeia [Syge]pleje): en Behand
ling af Infektionssygdomme, hvorved 
der efterhaanden indfores en stigende 
Mængde Bakterier (i Reglen dræbte), 
og hvorved der tilstræbes en Dannelse 
af Antistoffer, særlig Opsoniner. An
vendes særlig ved kroniske Stafylokok
infektioner (Furunkulo e), Coli- og 
Gonokokinfektioner samt ved Kig
hoste. Enten bruges Kultur af Patien
tens egne tikrober (Autovakcine) 
eller polyvalent Vakcine, bestaaende 
af flere Bakteriestammer. 

Valgus (lat., skæv, hjulbenet): se 
under Coxa, Cubitu , Genu, Hallux, 
~1anus, Pes. 

Valleix' ( ., Fran~ois Louis Isidore, 
1807-1855, Paris) Trykpunkter: 
Points douloureux · visse ved Neuralgier 
ærlig trykømfindtlige Punkter i For-

løbet af Nerverne, i ær hvor disse træ
der ud fra Knoglekanaler, gaar gennem 
Fasder o. l. 

Valsalva's (V., Antonio Dearia, 
1666- 1723, Bologna) Forsøg: ved en 
kraftig daanding med lukket l\'Iund og 
Næse drives Luften gennem det Eusta
chiske Ror op i Iellemoret og trænger 
Trommehinden frem. Ved Mellemøre
betrendel e kan Pusset eventuelt drives 
ud i Øregangen. 

Valvotomia (lat. valva Fløjdør + gr. 
tome Snit): Gennemskæring af Klapper. 

Valvulitis (lat. valvulae Bælgfrug
ters Bælge [ dim. af valva Dørfløj]): Be
tændelse af en Klap. 

van Buren's (v. B., \Villiam Holme, 
1819- 1883, New York) disease (eng.) 
= plastisk Indmation af Corpora 
cavernosa penis. 

Vandbrok = Hydrocele testis. 
»Vand i Hovedet<<= Hydrocephalus. 
Vandkandeskimmel = Aspergillus. 
Vandkopper = Variceller. 
Vandladning, ufrivillig = Enure-

sis, Aconuresis, Micti involuntaria; om 
Natten = Enuresis nocturna, Nykturia. 

Vandre-flyktæne (gr. flyktaina 
Blære) = Keratitis fascicularis. -hjerte, 
se Cor mobile. -nyre, e Ren mobilis. 

Vand-seng: Indretning, som tillader 
at anbringe Patienter i permanent Vand
bad. -skræk, e Ly sa. -spat: redske
an amling (Galle) i Ha eled hos Hest. 

Vanzetti's (V., Tito, 1809- 1888, Pa
dua) Symptom: skoliatisk Holdning 
ved Ischias. 

Vaporisation (lat. vapor Damp) (Sne
girew): >>Dampætsning<~, Anvendelse af 
Vanddamp paa 100° og endnu højere 
Tp. til Standsning af Blødninger, spec. 
fra Livmoderen. Syn.: Atmokausis. 

Vaquez' ( ., Louis Henri, 1860-
1935, Paris) Sygdom = Polycythæmia 
vera (megalosplenica), syn. Osler's Sygd. 

Varbylder (Vaarbylder, Varrebyl
der, Verner) hos Kvæg kyldes .Larver 
af Oksebremsen, der lever i Subcutis, 
e Ok ebremsesyge. 
Variabilitet (lat. variabilis forander

lig): Foranderlighed; e og a a Variation. 
Variant (lat. varfare forandre, lade 

afveksle): Enheden i en Yariations
række. Diskret V.: V. i en Variation, 
hvor der kun kan forekomme et be-
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grænset Antal Varianter af bestemte 
Størrelser. Plus- og Minus-Varian
ter: V., der er væsentlig større resp. 
mindre end Gennemsnittet. Bruges spe
cielt om de største resp. mindste Indi
vider i rene Linier (s. disse). 

Variation (lat. variatio Forskellig
hed): Afvigelse, Forandring; Forander
lighed. Alternativ V.: kvalitativ V., 
hvor der kun foreligger to Muligheder. 
Diskontinuerlig V.: V., hvor der kun 
forekommer Varianter af bestemte Stør
relser uden Overgangsformer - saa
kaldte diskrete Varianter. Kontinuer
lig V.: V., hvor der indenfor Variatio
nens Grænser kan forekomme Varianter 
af alle Størrelser. Kvalitativ V.: V., 
hvor Forskellen mellem de enkelte Va
rianter er af kvalitativ Natur. Kvanti
tativ V.: V., hvor Forskellen mellem 
de enkelte Varianter er af kvantitativ 
Natur. 

Variations-koefficient (lat. variato 
Forskellighed + (Koefficient [lat. con
sammen med + lat. efficere bevirke]): 
Standardafvigelsen (Middelfejlen paa 
den enkelte Observation) udtrykt i 
% af Middelværdien. Ubenævnt og 
lader sig derfor sammenligne for for
skellige Serier. -kurve: grafisk Gen
givelse af en Variation i et retvinklet 
Koordinatsystem. Syn.: Frekvenskurve. 
-polygon: P., der fremkommer, naar 
man grafisk gengiver en Variation i et 
retvinklet Koordinatsystem. Sml. Fre
kvenskurve. -statistik: talmæssig Be
handling af Variation og Variabilitet. 

Varicella(ler) (ital. varicella [cfr. Va
riola]) : Vandkopper, Skoldkopper, akut, 
i Reglen let forløbende Infektionssyg
dom med ukendt, sandsynligvis filtrer
bart Smitstof. Symptomer: let Feber, et 
Udslet, bestaaende af Vesilder med rød 
Halo, der kommer frem i flere paa hin
anden følgende Udbrud. V. gangræ
nosa: af nogle Forfattere anvendt Ud
tryk for Ecthyma terebrans. V. prurigo 
= Strophulus. 

Varico-blepharon (lat. varix [varic-] 
Aareknude + gr. blefaron Øjelaag): 
Angiom eller Varicer i et Øjelaag. -cele 
(gr. kele Brok): broklignende Svulst, der 
fremkommer. ved Udvikling af Aare
knuder i s ædstrengens Vener; hyppigst 
paa v. Side. 

Varicøs (lat. varteosus fuld af Aare
knuder): med Aareknuder eller aare

·lmudelignende. 
Variola (lat. variolus, dim. af vartus 

plettet; el. lat. varus Filipens): Kopper, 
Smaakopper, modsat store Kopper = 
Syfilis. Akut, meget smitsom Infektions
sygdom, der før Indførelsen af Jenner's 
Vakcination var en af de hyppigste og 
farligste epidemiske Sygdomme. Skyldes 
et filtrerbart Virus, som dog kan gøres 
synligt (Paschen'ske Legemer, s. d.). 
Symptomer: Feber, Kulderystelse, Ryg
smerter, senere universelt Udbrud af 
Pustler (Kopper), der ofte efterlader 
vansirende Ar. V. hæmorrhagica 
(sorte Kopper) er den farligste, i Reg
len dødelig forløbende Form. - V. hos 
Dyr: Lidelsen ses hos Kvæg, Heste 
(Hestens Mundsyge), Geder, Faar, Svin. 
Lidelserne er ligesom det Virus, der 
fremkalder dem, specifik for hver Dyre
art. 

Variolation ( Vartola [s. d.]): Podning 
af Koppeindholdet fra Koppepatienter 
ind i Næsen eller ind under Huden hos 
sunde for at beskytte dem mod Syg
dommen. De ved Variolationen op
staaede Sygdomstilfælde forløb oftest 
mildere, end den naturligt erhver
vede Sygdom og gav dog varig Immuni
tet. Metoden brugtes i Oldtiden i Kina 
og bragtes 1721 til Europa af Lady 
Montague. Den er langt farligere end 
Vakcinationen, og en varialeret Person 
kan smitte andre ganske som en alm. 
Koppepatient. 

Variolois: lette Tilfælde af Variola. 
Varix (lat.): Aareknude, udyidet 

Vene. 
Varmblods-Coli, se Eijkman's 

Prøve. 
Varrebylder, se Varbylder. 
Varus (lat., kroget, kalveknæet), se 

under Coxa, Cubitus, Genu, Hallux, 
Manus, Pes. 

Vasalgia (lat. vas Kar + gr. algos 
Smerte): Smerter stammende fra Blod
karrene. 

Vascularisation (lat. vasculum lille 
Kar): Forsyning med Blodkar. 

Vasculitis (lat. vasculum [ dim. af vas] 
lille Kar): Betændelse af Kar. 

Vasculosis retinae (lat. vasculum 
lille Kar) = v. Hippel's Sygdom. 

33* 
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Vasculosus (lat. vasculum lille Kar): 
med Kar, karførende. 

Vasectomia (lat. vas Kar + gr. eJe
tome Udskæring): Reseldion af V as de
ferens; tidligere benyttet som Middel 
mod Prostatahypertrofi; benyttes nu 
som Middel til Foryngelse (Steinach); 
Virkningen paa Mennesker maa endnu 
anses for ganske usikker. 

Vaso-constrictorer (lat. vas Kar + 
lat. conslringere [conslriclum] sammen
trække): karsammentrækkende Nerver. 
-dilatorer (lat. d ilafare udvide): kar
udvidende Nerver. -grafi (gr. grafein 
skrive, tegne): Røntgenfotografi af Blod
kar efter Injektion af et Kontraststof. 
-motorer eller vasomotoriske Nerver 
(lat. movere [ moium] bevæge) : Nerver 
som regulerer Blodkarrenes Udvidning 
og Sammentrækning. 

Vasomotorisk Neurose (lat. vas Kar 
+lat. movere [moium] bevæge)= Angio
neurosis. V. Refleks, se Karrefleks. 

Vasoplegia (lat. vas Kar + gr. plege 
Slag): Karlammels e. 

Vattersot = Ødemata, Anasarka, 
Hydrops, Ascites, Hyposarka. 

Vectis obstetricius (lat. vectis Løfte
stang; lat. obstetricius hørende til Jorde
moderen): obstetrisk Instrument, en 
Forløber for Fødselstangen, nu ob
solet. 

Veer = Dolores: smertefulde Kon
traktioner af den gravide eller puerpe
rale Uterus. Svangerskabsv., Dolores 
præsagientes: smertefulde Kontraktio
ner af Uterus i Svangerskabets sidste 
Tid. Fødselsv. = Labores parturien
tium: Pressev., s. d. Efterbyrdsv., Do
lores ad secundinas: V., der efter Foste
rets Fødsel løsner Efterbyrden fra Liv
moderen. Efterv., Dolores post partum: 
smertefulde Kontraktioner af Uterus 
efter Efterbyrdens Fodsel = fr.: tran
chees uterines. Vesvækkelse, atoniske 
V.: Svækkelse af Fødselskraften (Uteri 
Muskulatur, Bugpressen). Primær kal
des den, naar den optræder straks ved 
Fødslens Begyndelse, sekundær, naar 
der er gaaet normalt Fødselsarbejde 
forud. 

V -formet Kæbe: K. har ikke den 
normale Bue, men Processus alveolaris, 
med de deri siddende Tænder, danner 
i Stedet for Buen et spidst V. 

Vegetationer (lat. vegefare fremkalde 
frodig Vækst), se adenoide V. 

vegetativ (lat. vegefare oplive): v. 
Form af Bakterier, saadanne, som ikke 
er eller indeholder Sporer. V. Forme
ring: ukønnet Formering. 

Vegetative Nervesystem: samtlige 
Nerver, der innerverer de uvilkaarligt 
fungerende Organer, saaledes glatte 
Muskler, Kirtler m. m. Bestaar af 1) det 
autonome, parasympatiske System og 
2) det sympatiske System. 

Veil-Enheder: Tal, som er et Ud
tryk for Graden af Urinens Farveinten
sitet. Normale Tal er hos Kvinder 7-12, 
Mænd 10-16. 

Veit (V., Gustav, 1824-1903, Bonn) 
-Smellle's (S., William, 1697-1763) 
Haandgreb: anvendes som Regel syn. 
med Mauriceau-Leuret's H., Forskellen 
paa Metoderne er ret uvæsentlig. 

Veits-Dans = St. Veits Dans = 
Chorea minor. 

Vel d so re (eng.; holl. Vel d Slette, 
brugt i Sammensætning i flere sydafri
kanske Stednavne): ulcerativ Hudli
delse, som især ses i Sydafrika. 

Vella's (V., Luigi, 1825-1886, Fysio
log, Bologna) Hernia: Laarbrok. 

Velpeau's (V., Alfred Armand Louis 
Marie, 1795-1867) Bandage: immo
biliserende Forbinding (med Flonels
bind) af Skulderpartiet ved Læsioner 
af dette. V.'s Deformitet: karakteri
stisk, bajonetformet Deformitet ved 
den typiske Fraktur af nederste Ende 
af Radius. 

Vena aurea (lat., gylden Aare), se 
gyldne Aare. 

Vending, Versio obstetrica (lat. 
vertere [ versum] vende; lat. obsielricius 
hørende til Jordemoderen): Indgreb, 
hvorved man forandrer Fosterets Læng
deakse i Forhold til Uteri Længdeakse 
og samtidig erstatter den forliggende 
Fosterdel med en anden. Ved V. paa 
Hoved, V. cephalica, bringes Hovedet 
til at være for liggende, ved V. paa Fod 
Fødderne, V. paa Sædet, V. podalica 
s. clunica, Sædet. V. kan ske ved ud
vendige Haandgreb alene (V. a. m. Wi
gand) eller ved udvendige og indvendige 
Haandgreb. Ved sidstnævnte Metode 
kan enten hele den ene Haand indføres 
i Uterus (bimanuel V.) eller ogsaa kun 
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to Fingre, hvor Modermunden endnu 
kun er lille (bidigital V. = kombineret 
V. + V. a. m. Braxton Hicks). Ved V. 
a. m. Justina Siegemundin (fr. l>dou
blJ manoeuvre<<) lægges en Vendings
slynge (s. d.) om den ene Fod, der saa
ledes fikseres, medens Haanden nu kan 
indføres og paavirke den forliggende 
FosterdeL V. spontanea, Spontanven
ding: den uden Kunsthjælp, men kun 
ved Vekraften fremkaldte Forandring 
af Fosterets Leje fra Skraaleje til Læng
delej e. 

Vendingsslynge: S., der bl. a. kan 
lægges om en fremfalden Ekstremitet 
af Fosteret for at hindre, at den glider 
op i Fødselsvejen, medens en anden 
Ekstremitet opsøges, og Vendingen 
fuldføres. 

Veneanæsthesi (Bier) (lat. vena Blod
aare + gr. anaisthesia Mangel paa Fø
lelse): lokal Anæstesi ved Indsprøjtning 
af N ovakainopløsning i en subkutan 
Vene, der ligger indenfor et Afsnit af 
en blodtom Ekstremitet, der er be
grænset af to Gummibind. Idet Novo
kainen kommer i Berøring med alle 
Nerveelementer, fremkaldes ,>direkte V.<< 
i det begrænsede Afsnit og »indirekte V.« 
i den distalt derfor liggende Del af Eks
tremiteten. 

Veneficium (lat.): Forgiftning. Ofte 
anvendt om Forgiftning, hvor Giften 
er taget med Mord el. Selvmord til Hen
sigt. 

Venenum (lat.): Gift. 
Venepuls (lat. vena Blodaare + lat. 

pulsus Slag): fysiologisk V. kan f. Eks. 
ses i V. jugularis externa og skyldes 
meddelt Pulsation, hidrørende fra Tryk
svingninger i h. Atrium ved dets Fyld
ning; naar Atriet er lammet, kommer 
den ikke frem. Patologisk V. kan ses 
f. Eks. ved Trikuspidalinsufficiens og 
skyldes, at Blodet drives ud gennem de 
insufficiente Klapper som en reel Bølge 
(positiv V. P. el. ventrikulær V. P.). 

Venerie (lat. Venus [Vener-] Kærlig
hedsgudinden): Kønssygdom. 

Venerisk (lat. Venus [Vener-] Kærlig
hedsgudinden): »kønssyg«. Veneriske 
Papillomer, veneriskeVorter = Kon
dylomer. Venerisk Granulom: særlig 
Form af lyserøde, let blødende, smit
somme Granulationssvulster paa Geni-

talia. Venerisk Saar = Ulcus molle. 
Venerisk Sygdom: Kønssygdom. 

Venero-logia (Venerisk [s. d.] + gr. 
logos Ord, Lære): Læren om de vene
riske Sygdomme. -phobia (gr. fobos 
Frygt): sygelig, hypokonder Frygt for 
at lide af Konssygdomme. _ 

Veneundulation (lat. undula lille 
Bølge), se Venepuls. 

Veno-sclerosis (lat. vena Aare + 
Sklerose [gr. skieros haard]): Bindevævs
fortykkelse i Væggen af en Vene. -veno
stornia (gr. stoma Aabning): Dannelse 
af Anastomose mellem 2 Vener. 

Venstresidig Overvægt: Betegnelse, 
som anvendes om en Abnormitet i Elek
trokardiogrammet; den er karakterise
ret ved at R1 og Sm er store. Det be
tyder, at de elektriske Fænomener, som 
udgaar fra venstre Ventrikel, er de 
overvejende; skyldes Hypertrofi af ven
stre Ventrikel. 

Ventilationsrnaaler (lat. ventilare 
vifte) = Anemometer. 

Ventilpneumothorax (lat. ventilure 
vifte + gr. pneuma Luft + gr. thorax 
Bryst): P., ved hvilken Luftens Ind
trængen i Pleurahulen sker ved Inspira
tionen, medens Læsionsaabningen luk
kes helt eller delvis ved Eksspiration. 

Ventralhernie (lat. veniralis hørende 
til Bugen + lat. hernia Brok), se Hernia 
ventralis. 

Ventre trilobe (fr.): hyppig Ab
domenform i den højere Alder. Mellem 
de to Musculi recti og lateralt for disse 
ses Fordybninger, der skyldes Atrofi af 
de øvrige Bugmuskler. 

Ventriculo-grafi (lat. ventriculus 
[dim. af venter 1ave, Hulrum] + gr. 
grafein skrive): Røntgenfotografering af 
Hjerneventriklerne efter at have gjort 
dem synlige, i Reglen ved Indblæsning 
af Luft i dem (ved Ventrikelpunktur, 
s. d.). -gram: Røntgenogrammet ved 
V.-grafi. 

Ventrifixatio uteri = Ventrofixatio 
u. = Hystropexia (abdominalis). 

Ventriloquismus (lat. ventriloquus 
Bugtaler): Bugtalen. 

Ventro-fixatio uteri (lat. venter Bug 
+ lat. {igere [fixum] fæste): Fiksation 
af Uterus til forreste Abdominalvæg 
som Middel mod Retrodeviation eller 
Prolaps af Uterus (se Czerny-Leopold, 
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Doleris, Olshausen). -skopia (gr. sko
peein undersoge): ndersøgelse af Ab
dominalhulen ved Hjælp af Synet. -sus
pensio uteri (Kelly) (lat. suspendere 
[suspensum] ophænge): Ophængning af 
den retrodevierede Uterus til forreste 
Abdominalvæg ved en eller to Silke
suturer gennem denne og Bagvæggen 
af Corpus uteri. Betegnelsen . u. bruges 
herhjemme og aa om Doleris' og Gil
liam's Operation (Metoden benyttes, 
hvor Graviditet kan entes). 

Venyle (af lat. vena Blodaare, Ana
logidannelse til Kanyle): steril Ampul 
til Opsamling af Blod, specielt til Under
søgelse for Bakterier ved Dyrkning. Am
pullen er pumpet lufttom og er forsynet 
med en Kanyle; Forbindelsen mellem 
Kanylen og selve Venylen kommer forst 
i Stand, naar man foretager en bestemt 
Bevægelse af de to Dele i Forhold til 
hinanden. 

Venæsectio (lat. vena Blodaare + 
lat. sectio Snit): Aareladning. 

Verbigeratio (Kahlbaum) lat. (verbi
gerare snakke [uerbum Ord]): kontinuer
lig, stereotyp, mening løs og hen igts
løs Gentage! e af de samme Ord og Sæt
ninger (event. Neologi mer), ofte i be
stemt Rytme. Sympt. ed Katatoni. 

Vermicida (lat. vermis Orm + lat. 
cædere dræbe): ormedrivende Midler, se 
Anthelmintika. 

Vermiculitis (lat. vermiculus lille 
Orm [dim. af vermis Orm]) = Appen
dicitis. 

Vermifuga (lat. vermis Orm + lat. 
fugare fordrive): ormedrivende Midler, 
se Antbelmintika. 

Verner, e arbylder. 
Vernet's Syndrom: halvsidig Lam

melse af 9., 10. og 11. Hjernenerve. 
Vernix caseosa (mlat. fernisium 

[fr. vernis] Ferni ; lat. caseus O t): fedtet 
Masse, der dækker Fo terets Hud (af
tødt Bpidermis og Sekret fra Hudens 

Kirtler). 
Verole (fr.): Syfilis; grosse v., Sy

filis, petite v., Variola, petite v. vo
lante, aricellæ. 

Verruca necrogenica (lat. verruca 
l:dvækst, Vorte): LigtuberkeL 

Verrucae (lat.): l) orter«, patologiske, 
begrænsede Overhudsdannelser i Form 
af Hypertrofi af Overhudens dybe te 

Lag, forekommer især paa Hænder og 
Fødder. Bruges i Almindelighed syn. 
med Verrucæ vulgares. V. acuminatæ 
= Kondylomer. V. planæ: l>flade Vor
ter<<, almindelig Lidelse i Form af et ret 
pludseligt Udbrud af talrige, let eleve
rede, flade Vorter, findes især paa Hæn
der og i Ansigtet ho unge Individer. 
V. seborrhoicae s. V. seniles: til den 
ældre Alder knyttet Hudlidelse i Form 
af Fremkomst af flere eller færre, flade, 
uregelmæssigt granulerede Vorter, der 
dækkes af en fedtet Masse. V. teleangi
ectodes = Angiokeratom. V. vulgares, 
se Verrucæ. 

Verrucosis (lat. verruca Vorte): 
1) Hudsygdom med Vortedannelse i al 
Almindelighed. 2) verrucø , vorteformig. 

Verrucøs (lat. verrucosus): vortefor
mig. 

Verruga peruviana ( pan. verruga 
Vorte), Oroyafeber, Carrion's (C., Daniel 
A., 1850- 1885, en peruviansk Student, 
der dode efter en Selvindpodning af 
Sygdommen) Sygdom: i Peru endemisk 
Sygdom med høj Letalitet. Symptomer: 
bøj Feber, akut og stærk Anæmi, vorte
lignende Eksantem overalt paa Hud og 

limhinder. Se Bartonella. 
Versatil (lat. versatilis bevægelig): 

vi ende Bevægelsestrang, med livligt 
Temperament. 

Version (lat. vertere [ver um] vende): 
Bøjning, Vending; ante V. (lat. ante 
foran) = Foroverbøjning, retro V. (lat. 
relro tilbage) = Bagoverbøjning. 

Vertebralis (lat. verfebra Hvirvel): 
tilhørende vertebræ. 

Vertex (lat., Hvirvel, Isse): Isse. 
Vertige (fr.), Vertigo (lat.): Svim

melhed. V. angiopathique s. cardio
vasculaire: S v. betinget af Arterioskle
rose i Hjernens eller Hjertets Arterier. 
V. apoplectique s. tenebreux: Sv.'s
Anfald med let Afmagt som Sympt. paa 
Arteriosklerose og truende Apopleksi. 
Vertigo ab aure læsa = Meniere's Syg
dom. V. epileptica: lettere epil. Anfald. 
V. laryngea: epil. Anfald med en Aura 
af Kildren i Halsen. V. paralysant (fr.), 
e Gerlier' Sygdom. V. ab stoma

cho læso: Sv. ved 'lavelidelser. V. 
voltaique: Svimmelhed ved Galvanisa
tion af Øret. 

Vertiginøs (lat. verliginosus lidende 
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af Svimmelhed): Adj. til Vertigo, se d. 
V. Gang: af Svimmelhed præget Gang. 

Vertigo (lat.): Svimmelhed. 
yertigophobia (lat. verligo Svimmel

hed + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for at blive svimmel. 

,>Verwendungsstoffwechsel« (ty.): 
en særlig af Braun (B., Hugo, 1881- , 
Prag, senere Frankfurt a. 1. ; efter 1933 
Istanbul) anvendt Betegnelse for Bak
teriers Evne til at udnytte bestemte 
Stoffer. At et Stof kan udnyttes af en 
Bakterie, erkendes ved at den kan 
vokse i et syntetisk Substrat, der inde
holder vedkommende Stof som eneste 
C- eller N-Kilde. Sign. Simmons' Sub
strater. 

Vesania (lat., Vanvid): ældre Beteg
nelse for Sindssygdom i Almindelighed. 

Vesicantia (lat. vesica Blære): blære
træk\<ende 1idler. Forældet Lægemid
delform, der anbragt paa Huden giver 
Anledning til Fremkomsten af Blærer. 

Vesicifixatio uteri ( rackenrodt) = 
Vesicofixatio. 

Vesicofixatio uteri (lat. vesica Blære 
+ lat. {igere [fixum] fæste): Fiksation 
af l terus til bageste Blærevæg som 
Middel mod Retrodeviation. 

Vesiculae (lat. vesicula, dim. af vesica 
Blære): »Smaablærer«, smaa, indtil ært
store, vædskefyldte, oftest let fremsprin
gende Hulrum i Overhuden. 

Vesiculitis (lat. vesicula lille Blære 
[dim. af vesica Blære]) = Spermato
cystitis. 

Vesikuløs (lat. vesiculosus fuld af 
Blærer): >>smaablæret <• . 

VespertHio (lat., Flagermus) = Bat's 
Wing disease. 

Vessie a colonnes (fr.) = Trabekel
blære. 

Vestibulærreaktion (lat. vestibulum 
Forhal): Buegangsnervens (Nerv. vesti
bularis) Reaktion paa forskellige Irrita
menter i Form af Nystagmus, Forbi
p gning, Fald og Svimmelhed. 

Vesvækkelse, se Veer. 
Vexierhallucination (Bonhoeffer) 

(ty. vexieren drille): Synshallucinationer 
(hos Alkoholikere), der for vinder, naar 
Pat. crriber efter dem. 

V -Faktor: Stof med betydelig Diffu
sionsevne, som bl. a. dannes af de fleste 
Bakterier, og som - sammen med X-

Faktor ( . d.) - er nødvendig for 
Væksten af Bac. influenzae. 

Via falsa (lat., falsk Vej), se Falsk Vej. 
Vi-Antigen (Vi oprindelig = Viru

lens; kan ogsaa tænkes afledet af ,>Vital<<): 
et særligt Bacillegemeantigen, der er paa
vist hos TyfushadHen (Felix & Pitt) og 
hos Paratyfus C-Bacillen (Kauffmann); 
det kendetegnes dels ved sit særlige 
antigene Præg, dels ved ringe Re isten 
overfor Ophedning og Behandling med 
Alkohol og Saltsyre. Tyfusbaciller, som 
indeholder Vi-A. (,>V-Form«), er mere 
toksiske for Mus end Tyfusbaciller uden 
Vi-A. (,>W-Form<<); men det er usikkert, 
om Vi-A. har nogen Betydning for den 
egentlige Virulens. 

Vibices (lat. vibex [v ibic-J Stribe): 
stribeformede Blødninger i Huden. 

Vibration (lat. vibraiio): Svingning, 
Bevægelser som foregaar hurtigt frem 
og tilbage. V.'s-følelse = Pallæsthesia: 
Evnen til at føle Svingningerne f. Eks. 
af en Stemmegaffel som »Svirren<<. V.'s
massage: Behandling af Hud el. Musk
ler med smaa hurtige Bevægelser, ud
ført med en enkelt Finger eller med en 
flad Haand. 

Vibriolysin: Hæmolysin, dannet af 
Vibrioner. 

Vibrioner (lat. vibrare vibrere): 
kommaformede Bakterier, d. v. s. Spi
riller med mindre end een inding. De 
er Gram-negative, bevægelige, danner 
ikke Sporer og vokser aerobt. Vibrio 
cholerae fremkalder Cholera asiatica 
og finde i stor Mængde i Tarmind
holdet. Den danner en Gift, som nær
mest kan betegnes som et Endotoksin. 
V. El Tor: Vibrion med stærke Hæmo
lysindannelse, hvis Relation til V. cho
lerae har været meget omdiskuteret. 
V. Metchnikovi er fundet hos Fjerkræ; 
er i Mod ætning til V. cholerae patogen 
for Duer. V. Nasik: en stærkt gift
dannende V. 

Vibrion septique (fr.), se Ødem
baciller. 

Vidal's (V., Auguste Theodore, de 
Cassis, 1803- 1856) Metode ved Her
niotomi: multiple Smaaindsnit i Brok
ringen (ved at trykke Brokkniven, Her
niotomen, mod denne) ved inkareere
rede Hernier for at skaffe Plads til at 

·hæve Inkarcerationen. 
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Vidal's (V., Emile, 1825- 1893, Pa
ris) Liehen = Neurodermitis chronica. 
V.'s Metode: Terapi for Lupus i Form 
af Skarifikationer. 

Vidunderbakterien = B. prodigiosus. 
Vigilambulismus (lat. vigil vaagen 

+ lat. ambulare spadsere): med Som
nambulismu analog Tilstand, der ind
træder hos vaagne Personer (spec. Hy
sterikere); sml. Automatismus ambula
torius. 

Vigilia (lat.): Sovnløshed. Sml. In
somnia, Agrypnia. 

Vigilitet (lat. vig il vaagen): Vaagen
hed. Evnen til hurtigt at rette Opmærk
somheden paa et nyt Indtryk. Patol.: 
Hypervigilitet, s. d. 

Vigouroux' (V., Auguste, 19. Aarh., 
fransk Neurol.) Symptom ved Mor
bus Basedowii: Nedsættelse af Hudens 
Ledningsmodstand for galvanisk Strøm. 

Vikarierende Blødning (lat. vicarius 
Stedfortræder) = Menstruatio vicaria, 
s. d. 

Vildtsyge, se Pasteurella. 
Vinbærmefarvning = Jaquemier's 

Symptom. 
Vincent's Angina, se Plaid t -Vin

cent's Angina. 
Vincent's Formel: Hudtemperatu-

ren = 26,r5 o + 0,3 Lufttemperaturen. 
Vinterprurigo, se Frurigo hiemalis . 
Violatio (lat.): Voldtægt. 
Violetblindhed, se Farveblindhed. 
Vipera (lat., Slange): Slægt af Gift-

slanger (s. d.), hørende til Viperidae. 
1) V. ammodytes, Sand-Hugorm i Syd
og Sydøsteuropa og Egne af Vestasien, 
Europas farligste Giftslange. 2) V. a. 
aspis i Syd- og Sydvesteuropa. 3) V. 
berus (Pelias berus): Hugormen, Dan
marks eneste Giftslange, lever i storste 
Delen af Europa og det nordlige Asien. 
4) V. lebetina, Lavant-Hugormen, i 
Nordafrika og Vestasien. 5) V. russel
lii, Daboia, chain viper, i Indien, me
get giftig. 6) V. ursinii i Sydøsteuropa 
og Vestasien. De enkelte Arter deles 
igen i flere Underarter og Varieteter. 

Viperidae (lat. vipera Slange), se 
Giftslanger. 

Viraginitet (lat. virago mandhaftig 
Kvinde): homoseksuelle Kvinders le
gemlige og sjælelige » 1andhaftighed«. 
Sml. Effeminatio. 

Virago (lat.): »Mandkvinde«, Kvinde 
med udpræget mandlige Karakterer. 

Virchow's (V., Rudolph, 1821- 1902) 
Sygdom: medfødt Hjernebetændelse, 
Encephalitis acuta. 

Virga (lat., Kæp) = Penis. 
Virgo (intacta) (lat.): »Jomfru«(mbe

rort«) d. v. s. Kvinde, som aldrig har 
staaet i kønsligt Forhold til nogen 
Mand. 

Vidlismus (lat. virflis mandlig): 
mandligt Ydre hos Kvinder. 

Virulens (lat. virulentus fuld af Gift 
[virus]): patogene Bakteriers Evne til 
at overvinde Organismens Modstand og 
formere sig paa dennes indre Omraade. 

virulent (lat. viru/entus fuld af Gift): 
i Besiddelse af Virulens (s. d.). 

Virus (lat., Gift): 1) ethvert Smitstof. 
2) = filtrerbart Virus (Ultravirus), s. d. 
V. fixe Pasteur: Hundegalskabsvirus 
med kort (6 Dage) Inkubationstid, vun
det ved Dyrepassager, modsat det na
turlige: V. de rue, l>Gadevirus«. 

Vis (lat.): Kraft. V. medicatrix na
turae: Naturens helbredende Kraft. 

Visceralgia (lat. viscus, plur. viscera 
Indvolde + gr. algos Smerte): Smerter 
stammende fra Indvolde. 

Viscero-kutane anæmiske Zoner, 
se Wernøe. 

Viscosimeter (lat. viscosus klæbrig 
[viscum Lim] + gr. metron 1aal): Appa
rat til Bestemmelse af Vædskers Sejg
hed, Evne til at yde Gnidningsmod
stand. I Medicinen spec. til Maaling af 
Blodets Viskositet. Den er nedsat f. Eks. 
ved Anæmier, Nefritis, Hjerteinsuffi
ciens, Leukæmi, forøget ved Polycyt
æmi, Diabetes mel., Ikterus. 

Vision (lat. vis i o Syn): Synshallu
cination; særlig hvis denne har et vist, 
hojtideligt, event. religiøst Præg (et 
&Syn ~). 

Visus (lat.): 1) Syn. 2) Synsstyrke. 
V. amplificatus = Makropsia. V. colo
ratus = Chromopsia. V. defiguratus 
= Metamorphopsia. V. dimidiatus = 
Hemianopsia. V. diminutus = Mikrop
sia. V. lucidus = Photopsia. V. mus
carum = Myiodesop ia. V. reticula
tus: net- eller siformet Synsfelt - paa 
Grund af talrige positive Skotomer. 

Vital-farvning (lat. vitalis hørende 
til Livet [vita]): 1) Farvning af Bak-
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terier, Protozoer o. a. Celler i levende 
Tilstand. 2) Farvning af den levende 
Celle i Organismen, sml. Supravital
farvning. -gen (Gen [s. d.]): et til et re
cbssi vt Letalgen svarende normale Gen, 

Vitali's (V., Dioscoride, 1832- 1917, 
Bologna, ital. Læge) Pusprøve: Urinen 
tilsættes Eddikesyre og filtreres; til Fil
tratet sættes Guajaktinktur. En mørke
blaa Farvning er Bevis paa Tilstede
værelse af Pus. 

Vitaminer (Funk) (lat. vita Liv): 
Stoffer, som er nødvendige og til Sta
dighed maa tilføres Organismen for at 
de normale Funktioner kan opretholdes. 
Mangler de i Føden kan de fremkalde 
alvorlige Sygdomme, f. Eks. Skorbut, 
Pellagra, Rakitis o. m. a. Se A vita
min ose. 

Vitiligo (lat., Udslæt): erhvervet Pig
mentmangel af Huden, hvorved skarpt 
afgrænsede, hvidlig udseende Striber og 
Pletter opstaar. Vitiligines gravida
rum: V. opstaaede i Svangerskab. 

Vitiligoidea (Vitiligo [s. d.) + gr. 
eidos Form) (Addison, Gull) = Xan
thoma. 

Vitium (lat., Fejl): organisk Fejl; 
anvendes f. Eks. overfor Hjertet, V. 
cordis. 

Vitrum (lat.): Glas; paa Recepter 
betyder det Medicinflaske. V. oper
culatum: Hætteglas, smaa Glas
flasker, lukkede foroven med en lille 
Kautsjukkappe. Beregnet til Opbeva
ring af Opløsninger til Injektion, idet 
Kautsjukkappen gennemstikkes med 
Sprøjtekanylen, naar Indholdet skal 
suges op i Sprøjten. 

Vivisektion (lat. vivuslevende + lat. 
sectio Skæren): operativt Indgreb paa 
levende Dyr i Forsøgsøjemed. 

Vociferatio (lat., højrøstet Tale): 
højstemt Tale (>>Prædiken<< o. lign.) hos 
sindssyge. 

Vogel's Skala: Farveskala, ved 
Hjælp af hvilken man kan bestemme 
Urinens Farvekvalitet, lys gullig, gullig
rød, brunsort o. s. v.; Skalaen har 9 
Farver. 

Voges-Proskauer's Reaktion: en 
Real(tion paa Acetylmetylkarbinol, som 
bl. a. dannes af Bac. aerogenes. Til en 
Kultur i en Pepton-Glykoseopløsning 
sættes KOH, hvorved der langsomt 

fremkommer en fluorescerende, rødgul 
Farve. 

Vogt- Spielmeyer's Sygdom: juve
nile Form af arnaurotisk Idioti (s. d.). 

Voit's (V., Karl v., 1831-1908, Miin
chen) Fødemiddelmaal el. Norm: en 
Arbejder med fysisk Arbejde behøver 
gennemsnitlig 118 g Æggehvidestof, 
56 g Fedtstof og 500 g Kulhydrater om 
Dagen. 

Voix neurastenique (fr.): svag, svig
tende Stemme hos Neurastenikere. 

Voksagtig Degeneration: særlig 
Degenerationsform af tværstribet Mu
skulatur, hvorved selve Muskeltraadene 
fedtdegenererer og gaar til Grunde, me
dens Sarcalemma bevares. 

Volhynisk Feber (Volhyrria, Gu
vernement i Rusland), se Pebris quin
tana. 

Volkmann's (V., Richard, 1830-
1889) Deformitet: medfødt Luksation 
i Art. talotibialis. V.'s Ske: skarp Ske. 
V.'s Skinne: rendeformet Skinne til 
Crus med Iodret Endestykke til Planta. 

Volhard's Klorbestemmelse: i den 
salpetersure Vædske (Urin) fældes Klo
riderne med Overskud af Sølvnitrat, 
hvorpaa det ikke forbrugte Sølvnitrat 
tilbagetitreres med Rhodanammonium 
med Jernammoniakallun som Indikator. 
Af det bundne Sølvnitrats Mængde kan 
Kloridernes Mængde beregnes. 

Volossatik = Creeping eruption. 
Voltolini's (V., Friedrich Eduard Ru

dolph, 1818-1889, Tyskland) Sygdom: 
primær Labyrinthitis. 

Volumen Index (index volume
tricus) (lat. volumen Snoning, Skrift
rulle; lat. index Angiver, Register): Ud
tryk for Middelværdi af de røde Blod
legemers Størrelse under patologiske 
Forhold, sammenlignet med Middel
værdien hos normale. V. I. beregnes 
som: de røde Blodlegemers Volumen 
udtrykt i Procent af det normale, divi
deret med Antallet af de røde Blod
legemer, ogsaa i Procent af det normale. 
Indeks er forøget f. Eks. ved perniciøs 
Anæmi (f. Eks. 1,270), lav ved sekundær 
Anæmi og Klorose (f. Eks. 0,695). 

Volumen pulmonum auctum (lat.): 
Forøgelse af Lungerumfanget ved Dila
tation af Alveolerne, findes ved Stenose 
af de forskellige Dele af Respirations-
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vejene, saaledes akut Bronkitis, Asthma 
bronchiale, DiCteria laryngis m. m. 

Volvulus (lat. volvere dreje): •>Tarm
slyng<(, Drejning af en Tarmslynge (især 
S-roman.) med Krøset som Akse (i Til
slutning hertil kan komme Knudedan
nelse mellem to Tarmslynger), sjældent 
af en Tarm om sin egen Akse. Under
tiden fremkommer ogsaa Drejninger af 
andre Organer (Ventrikel, Galdeblære). 

Vomerin g (lat. vomere kaste op): 
Opkastning. 

Vomica (lat., Saar, Byld): 1) Lunge
kaverne indeholdende Pus; el. 2) vold
somt Opspyt af pusholdig Slim. 

Vomissements incoercibles (fr.): 
ustandselige Opkastninger som funktio
nel Lidelse. Svn.: omitus nervosus. 

Vomito negro ( pan.) = gul Feber. 
Vomitophobia (lat. vomilus Opkast

ning + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for og deraf afhængia Tilbøjelighed til 
at komme til at ka te op. 

Vomituritio (ena. vomilurition [af 
lat. vomitus Opkastning]): Bræknings
bevægelse. 

Vomitus (lat.): Opkastning. V. gra
vidarum = Emesis (gr.), s. d. V. hy
stericus: Opkastning paa Basis af Hy-
teria. V. marinus: Søsyge = Mb. nau

ticus. V. matutinus: Morgenbrækning 
hos kroniske Alkoholi ter med Gastritis. 
V. nervosus = vomissements incoer
cibles. 

Vorbeireden, Vorbeisprechen (ty.): 
Tilbøjeligheden til at >>svare ved Siden 
af<( Spørgsmaalet, saaledes at man trods 
Absurditeten i Svaret kan erkende For
staaelsen. Sympt. ved Dernentia præcox, 
Hysteri, Gan er's Symptomkompleks. 

yn.: Paralogia. 
Vorte = erruca. 

Vortex purulentus (lat. vorlex Hvir
vel, lat. purulentus fuld af Pus): gammel 
Betegnelse for Totalabscedering af Kor
nea. 

Vossius'sche Ringtriibung (ty.): 
ringformig klarhed i Lin ens Forflade 
efter Kontusion af Øjet. 

Voussure (fr.): Fremhvælvning af 
Præcordiet ved Hypertrofi af Hjertet. 

Vox (lat.): Stemme. V. cholerica: 
svag, tonløs Stemme ved stærkt udmat
tende Sygdomme. 

Vulnerabilitet (lat. vulnus Saar, vul
nerabilis saarende): Saarbarhed. 

Vulpian's (V., Edme Felix Alfred, 
1826- 1887, Paris) Atrofi: progressiv, 
spinal Muskelatrofi af den skapulohume
rale Type. 

Vulvismus (lat. vulva Livmoder) = 
Vagini mus. 

Vulnus (lat.): Saar. V. contusum, 
cæsum, dilaceratum, incisurn, mor
sum, panniculaturn, puncturn, rup
turn, sclopetariurn: Knusnings- Hug-, 
Sønderrivnings-, Snit-, Bid-, Lap-, Stik-, 
Bristnings-, Skudsaar. 

Vulvitis (lat. vulva Livmoder): Be
tændelse i Vulva. 

Vulvovaginitis (lat. vulva Hylster, 
Livmoder + lat. vagina kede): sam
tidig Betændelse i Vulva og Vagina. 

Vædskeansamling i Lunge æk: Hy
drothorax, i nderlivet: A cites, i Hu
den: dem, Anasarca. 

Værtskifte: det Forhold, at forskel
lige Generationer (oftest en kønnet og 
en ukønnet Generation) af samme Para
sit nylter paa hver sin Dyreart. For 
nogle Parasiters Vedkommende fuld
byrde Livscyklus endda ved ukcessiv 
Infektion af mere end 2 for kellige 
Dyrearter. 

w 
Ord, der ikke findes under W, maa søges under V. 

Wagner's (W., Wilhelm, 1848-1900, 
Konigshiitte) Operation: osteopla tisk 
Kranieresektion med Dannel e af en 
omegaformet Periost-Knogle-Hudlap, 

der klappes ned og ved Operationens 
Slutning atter lægge paa Plads. 

Wagner-Jauregg's (W.-J., Jul., 
1857- N euro!., \Yien) Symptom: ved 
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Tryk paa Øjeæblet ho en Hemiplegiker 
kontraheres Ansigtsmusklerne paa denne 
S~de paa den ikke-hemiplegiske Side, 
meden Tryk paa Øjet paa den syge 
Side ikke udløser Kontraktion paa 
denne Side. 

v. Wahl's (W., Eduard, 1833- 1890, 
St. Petersburg) Symptom ved Ileus: 
Luftudspiling og Rejsning af de Tarme, 
der ligger oralt for Passagehindringen. 

Walcher's (W., Gustav Adolf, 1856 
- 1935, tysk Gyn.) Hængeleje, e H. 

W allenherg's Syndrom: halvsidigt 
bulbært Syndrom, der fortrinsvi op
staar ved Tillukning af Art. cerebelli 
post. inf. 

Waller's (W., Augustus Volney, 1816 
- 1870, eng. Fysiol.) Lov: Nervetraad 
bevarer kun sin anåtomiske og fysiolo
giske Integritet saa længe, den er for
bundet med den Celle, den stammer fra. 
Beskadiaes Forbindelsen, degenererer 
den. 

Wanscher's (W., O car, 1846- 1906, 
Danmark) Maske: M. til Æternarkose; 
bestaar af en Gummipose og et tilsva
rende Mundstykke, der pas er til An
sigtet og kan skiftes. 

Warburg's (W., Erik, f. 1892, dansk 
Internist) Symptom ved Ischias, til 
Afgorelse af om der foreligger en Neu
ritis eller Myalgier: naar man holder det 
syge Ben i en Stilling, der netop ikke 
fremkalder Lasique's Symptom, og tryk
ker paa Biceps- eller Semimembranosus-
enen, kommer der stærk Smerte sva

rende til Musklen højere oppe. Positivt 
ved Myalgier. 

Wardrop's (W., James, 1782- 1869, 
England) Sygdom (Onychia maligna): 
baardnakket og relativ ondartet Betæn
delse i Neglelejet, især hos skrofuløse 
Børn. W.'s Underbinding ved Aneu
rysroe: U. af Arterien et Stykke distalt 
for Aneurysmet. 

Wassen's (vV., Anders Lambert, f: 
1890, Sverige) Tyfus- og Paratyfus
bacHdiagnostik: det Materiale, der 
-skal undersøges, anbringes i et Spidsglas 
med et halvflydende Agarsubstrat, 
-event. tilsat u pecifikt Fase erum. 
I Agaren anbringe Filtrerpapirstrimler, 
imprægnerede med de forskelliae speci
fike Fasesera, som langsomt diffunderer 
ira Papiret ud i Substratet. Den positive 

Reaktion viser sig ved, at de bevægelige 
Bakterier, som sværmer ud i Substratet, 
møder det tilsvarende Agglutinin, hvor
ved der fremkommer en skarp Grænse 
for Væksten i nogen Afstand fra Pa
piret. 

Wassermann's (v. W., August, 1866 
- 1925, Berlin) Reaktion: Komple
mentbindingsreaktion for Syfilis. Pa
tientserum og )>Antigen<< (alkoholisk Eks
trakt af normal Hjertemuskel) bringes 
sammen med et )>hæmolytisk System«, 
bestaaende af Komplement (Marsvine
serum, der nemlig er meget rigt paa 
dette Stof), Amboceptor (Serum af Ka
nin, sprøjtet med Faareblodlegemer eller 
Ek trakt af Marsvinenyre, se Forss
mann-Antigen) og Faareblodlegemer. 
Der er i Tidens Løb angivet mange for
skellige Modifikationer. Se ogsaa Fæld
ningsreaktioner. 

Wasting palsy (eng.) = Atrophia 
mu culorum progressiva. 

Water itch (eng.) = ncinariasis 
c u tis. 

Weber's (W., Ernst Heinr., 1795-
1878), Fysiol., Leipzig) Følekredse: 
de Omraader af Huden, inden for hvilke 
to Irritamenter (Berøring med en Pas
sers to Spidser) kun udløser en enkelt 
Berøringsfornemmelse. W.'s Passer: 
P. til Undersøgelse af W.'s Følekredse, 
W.'s Sans. W.'s Sans: Evnen til at er
kende to simultane Irritamenter, sml. 
ovenfor. W.'s Syndrom: paa Affektion 
af den ene PeØunculus cerebri beroende 
samsidig Oculomotoriuslammelse og 
krydset Fadali -Hypoglossus-Ekstremi
tets-Lammelse. Sml. Benedikt's Sym
ptomkomplek . 

Weber's (W., Friedrich Eugen, 1832 
- 1891, Tyskland) Douche: Næseud
skylning. W.'s Forsøg: sættes en an
slaaet Stemmegaffel midt paa Issen eller 
paa Fortænderne, høres Tonen ved Li
delser af det indre Øre paa den ra ke 
Side, ved Lidelser af Mellemøret eller 
Øregangen paa den syge Side. 

Weber's (W., Hermann, f. 1865, ber
linsk Læge) Prøve til Paavisning af Blod 
i Fæces: til lidt Fæces sættes 3- 4 cm3 

Eddikesyre og ca. 10 cm3 Æter, der 
rystes og filtreres. Til Filtratet ættes 
1/ 2 cm3 friskt tilberedt Guajaktinktur 
og 1 cm3 Terpentinolie. Findes Blod i 
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Vædsken kommer der en blaa Farve 
(se van Deen's Reaktion). 

Webster's (W., John Clarence, 1863 
- , Chicago) Operation for Retro
deviation af Uterus: Ligg. rotunda 
trækkes gennem Ligg. lata og syes fast 
til Bagsiden af terus. Kaldes ogsaa 
for W.-Baldy's Op. 

Wecker's (W., Louis de, 1832- 1906, 
Øjenlæge, Paris) Pincet: Kombination 
af Pincet og Saks (til Øjenoperationer). 

Wegner's (W., Friedrich Rudolf 
Georg, f. 1843, tysk Læge) Sygdom: 
Epifyseløsninger hos Børn med med
født Syfilis som Følge af osteochondri
tiske Processer. 

Weichselbaum's (W., Anton, 1845 
- 1920, Wien) Bakterie, se Meningo
kok. 

Weigl's (W., Rudolf, f. 1883, Lw6w) 
Vakcine: Plettyfusvakcine, som frem
stilles af sterilt udpræparerede Tarme 
af Lus, inficerede med Plettyfusvirus; 
disse Tarme indeholder Rickettsia i stor 
Mængde. 

Weil's (W., Adolf, 1848- 1916, Tysk
land) Sygdom (1886): infektiøs Ikte
rus, epidemisk optrædende Infektions
sygdom, foraarsaget af Leptospira ictero
hæmorrhagiae, der meget almindelig 
findes i Nyrerne hos sunde Rotter, hvis 
Urin altsaa kan overfore Sygdommen. 
Ogsaa Hunde kan være Smittebærere. 
Symptomer: akut Begyndelse, høj Fe
ber, Sklero-Konjunktivitis, Leversvulst, 
Ikterus, hæmorrhagisk Diatese, Nyre
betændelse, Muskelsmerter, særlig i Læg
gene, Leukocytose. 

Weil (W., Edmund, 1879-1922, 
Praha) -Felix' (F., A., nulev., London) 
Reaktion: Agglutinationsprøve med 
Patientserum og en Proteusbacil, særlig 
O-Formen af Stammen X 19. Giver næ
sten altid positivt Resultat ved Plet
tyfus. 

Weil (se ovenfor) -Kafka's (K., nu
lev., Hamburg) Hæmolysinreaktion: 
Undersøgelse for Ambocepter overfor 
Faareblodlegemer i Spinalvædsken. Kun 
under patologiske Forhold gaar denne 
i Serum normalt tilstedeværende Ambo
ceptor over i Spinalvædsken. 

Weir's (W., Robert Fulton, 1838- , 
New York) Operation ved Timeglas
ventrikel: Dannelse af en dobbelt G a-

stroenterostomia posterior mellem de 
2 Afsnit af Ventriklen og en Jejunum
slynge. 

Weir-Mitchell's (M., Silas Weir, 
1829- 1914, Neurol., Filadelfia) Kur: 
Sengeleje, Isolation og Opfedning ved 
visse euroser og Psykoser. W.-M.'s 
Sygdom = Erythromelalgia, s. d. 
W.-M.'s Symptom Kausalgia, 
s. d. 

Weiss' (W., Leopold, 1849- , Ber
lin) Refleksbue: Refleks, som ses ved 
Papillens Rand, naar denne rager frem 
over Nethinden. Hyppigst ses den paa 
den nasale Rand. Ved begyndende My
opi ses der paa dette Sted hyppigt en 
saadan Refleks. 

Weiss-Lapique-Bourguignon, se 
Chronaxi. 

Welander's (W., Edvard, 1846-
1917, Stockholm) Saar: særlig Form af 
godartede overfladiske Genitalsaar hos 
I vinder. W. er Forkæmper for Hospi
taler for Børn med Syfili , Welander
hjem. 

Welch-Fraenkel's Bacil, se Ba
cillus phlegmones emphysematosae. 

Wenckebach's (W., Karl Friedr., 
f. 1864, holl. Læge, Wien) Periode: 
speciel Form for partiel Blok. Elektro
kardiogrammet er karakteristisk ed at 
Intervallet P-Q (el. Overledningen fra 
Atrier til Ventrikler) efterhaanden for
længes og for hver tredie el. fjerde Kon
traktion falder Ventrikelkomplekset 
bort. Derefter begynder det samme 
forfra. 

Wenzel's Stæroperation: bruges 
ved Cataraeta accreta. Ved nittet føres 
Kniven ind bagved Iris Linsekapslen 
aabnes med det samme. Efter Ekspres-
ion af Linsekernen afklippes og fjernes 

et trekantet Parti af det af Iris og forre
ste Linsekapsel dannede Diafragma. 

Werdnig (W., G., nulev., Graz)-Hoff
mann's (H., Johan, 1857- 1919, Neur., 
Heidelberg) Sygdom: hereditær, infan
til Form af progressiv spinal Muskel
atrofi. 

Werlhof's (W. , Paul Gottfried, 1699 
- 1767, Hannover) Sygdom, se Morbus 
maculosus Werlhofii. 

Wernicke's (W., Karl, 1848-1905) 
Afasi = sensorisk Afasi. W.'s Cen
trum: sensoriske Talecentrum. W.'s 
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Pupilreaktion: hemianopisk Pupilre
aktion. W.'s Sygdom: Polioencephali
tis hæmorrhagica superior: betændel
sesagtige Forandringer med Smaablød
n~nger i øverste Del af Pons, særlig i 
Øj enmuskelkernerne; oftest paa alko
holisk Basis. 

Wernicke-Mann's Type af Lam
melse: den elektive Fordeling af Lam
melserne paa en Ekstremitet ved Herni
piegier som Følge af højtsiddende, cere
brale Processer, spec. Apopleksi: Bøje
stilling af Armen og Strækstilling af 
Benet. 

Wernicke's Sygdom, se Dermatitis 
coccidioides. 

Wernøe's (W., Th. B., 1884- 1936, 
dansk Neurol.) naso-okulære Refleks: 
ved Irritation af Næseslimhinden frem
kaldes en Kongestion af Konjunktiva 
(ensidig el. dobbeltsidig); denne nor
male Refleks kan mangle under visse 
patologiske Forhold. W.'s viscero
kutane anæmiske Zoner: Ved visce
rale Lidelser har W. paavist Tilstede
værelsen af, for hver Sygdom karakteri
stiske, anæmiske Zoner paa Truncus, 
svarende til Head's og Faber's hyper
æstetiske Zoner. 

Wertheim's (W., Ernst, 1864- 1920, 
Wien) Operation: radikal Totaleksstir
pation af Uterus med Adnexa og regio
nære Glandler ved Cancer per laparoto
miam. 

Wertheimer-Hesketh's Indeks: 

Benlængde X 103 

Brystbredde X Brystdybde X forreste 
Kropslængde 

Wessely's Dampfkauter: Apparat 
med cirkulerende Damp til Kauterisa
tion paa Kornea. 

Westergren's (svensk Læge) Me
tode til Bestemmelse af Blodlegemer
nes Sænkningshastighed. Ind i en 2 cm3 

Rekordsprøjte trækkes 0,4 cm3 3,8 % 
Natriumcitratopløsning; efter Vene
punktur trækkes Blod ind i Sprøjten til 
Mærket 2 cm3 ; Vædsken sprøjtes ud i 
et Dværgreagensglas, blandes og suges 
op til O-Mærket i et Sænkningsrør, et 
Glasrør, hvis Lysning er 1- 2 mm, 
Højde ca. 300 mm og som fra den 
nederste Ende er inddelt i mm paa et 
200 mm langt Stykke. Røret med Blod 

sættes i et Stativ, hvor det kan staa 
lodret. Efter 1 Time aflæses Sænknin
gen. Den er normalt indtil 5 hos Mænd, 
indtil 11 hos Kvinder og Børn. 

Westermark's Operation, se Va
ginifixura uteri. 

West's Operation: Dakryocysto
rinostomi, foretaget ved Indgreb gen
nem Næsen; conf. Toti's Operation. 

Westphal's (W., Karl Friedrich Otto, 
1833 = 1890) Neurose = Pseudoskle
rose. W.'s Fænomen = Patellarrefleks. 
W.'s Pupilreaktion: Forsnævring og 
paafølgende Udvidelse af Pupillen ved 
kraftigt Forsøg paa Lukning af Øjnene, 
hvilket samtidig hindres af Undersøge
ren W.'s Symptom: manglende Pa
tellarrefleks ved Tabes dorsalis. 

Whitehead's (W., Walter, 1840-
1913, England) Operation for Hæmo
rrhoider: cirkulær In cision om Anus, 
Urlpræparering og Eksstirpation af hele 
den varicøst forandrede Slimhindecylin
der, Fastsyning af den sunde Analslim
hinde til Huden. 

White-Spot-disease (eng.): under
tiden anvendt Navn for visse Former 
af pletformede Sklerodermier. 

Whytt's (W., Robert, 1714-1766, 
Skotland) Sygdom: tuberkuløs Basal
meningitis. 

Wichmann's (W., Johann Ernst, 
1740- 1802, Tyskland) Asthma 
Millar's Asthma, Kopp's Asthma, La
ryngismus stridulus (Glottiskrampe). 

Widal's (W., Fernand, 1862-1929, 
Paris) Reaktion, i tysk Litt. oftest be
tegnet som Gruber (G., Max von, 1853 
- 1927, Østrig, senere Tyskland, Op
dager af Agglutinationsfænomenet, som 
Widal derefter anvendte til Serodiagno
stik af Tyfus). - Widal' s R.: bringes 
Tyfusbaciller (levende eller døde) sam
men med Serum fra en Tyfuspatient, 
klæber Bakterierne sammen i Hobe. En 
tilsvarende Agglutinationsreaktion kan 
anstilles med mange andre Bakterier, 
særlig de forskellige Bakterietyper in
denfor Salmonellagruppen. Det er her af 
Betydning, at Reaktionen udføres baade 
med H- og O-Antigen. 

Widal's Leverprøve, angivet 1920 
af Fernand Widal, Pierre Abrami og 
N. J ancovisco: Undersøgelse for >>Cris e 
hemoclasique« (særlig ved Leukocyt-
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tælling), efter at man har ladet Pt. 
drikke et Glas Mælk. 
Wi~and's (W., Just Heinrich, 1769-

1817) -Martin's (M., Edouard Arnold, 
1809-1875) Haand~reb til Frem
hjælpDing af sidstkommende Hoved 
ved Fødsel i Underkropsstillin~: den 
ene Haand indfore. i Fodselsvejen og 
stiller Hovedet i den gun tigste Stilling. 
Den anden Haand trykker gennem Bug
væggen paa Hovedet og faar det derved 
til at passere Bækkenet. 
Wi~ert's Indeks ( 1odifikation af 

Wertheimer-Hesketh's Indeks): 

Benlængden a 

Brystbredde X Brystdybde X forre te 
Kropslængde 

Wilde's (W., William Robert Willis, 
1815- 1876, Dublin) Slyn~e: In tru
ment til Polyp-Ekstraktion af Øregan
gen. W.'s Snit: . mindst l" lan!rt i 
Perio tet af Processus mastoideus, pa
ra1lelt med ydre Øres Tilheftning, 3/ 4 
Tomme bag denne, uden Aabning af 
Knoglen. Brugt ved Mastoiditis. 

Wildermuth's (W., Hermann, 1852 
-1907, Stuttgart) Øre: medfodt Mis
dannelse af det ydre Øre, bestaaende 
i, at Antitragu ra er ud over Tragu . 

Wilk's (\V., ·sir amuel, 1824- 1911, 
London) Sygdom: kronisk, parenky
mato Nefritis. 

Williams' (W., Charles James, 1805 
- 1889, London) Trachealtone: dæm
pet, tympanitisk Perkussionstone, som 
kan høres over de to overste Interkostal
rurn paa Brystets Forside; Tonen bliver 
højere, naar Munden aabnes. Kan fin
des, naar Lungevævet i øverste Lap 
(omkring en af de store Bronkier) er 
blevet lufttomt, enten paa Grund af In
filtration el. Kompre ion af et Eksu
dat. W.'s Symptom: Indtrækning af 
forreste Brystvæg ved Symphysis peri
cardii. 

William's (W., Fran is H., f. 1852, 
Boston) Symptom: ved begyndende 
Lungetuberkulose i den ene Apex kan 
man ofte se en ned at Bevægeligbed af 
Diafragroa paa amme ide. 

Wilm's (W., Max, 1867- 1918, Kir., 
Heidelberg) Amputation: Dækning af 
Amputation fladen paa Knoglen med 

ener. 

Wilson's (\V., William James Eras
mu , 1809-1884, England) Sy~dom: 
l) udbredt eksfoliativ Dermatitis. 2) Li
chen ruber planus. 

Wilson's Sy~dom = Degeneratio 
lenticulari progressiva, se Degeneratio 
hepato-lenticularis. 

v. Winckel's (v. W., Franz, K. L. W., 
1837- 1911, Mi.inchen) Haand~reb: 
Vola manu anbringes over ymfysen, 
medens man med Fingrene soger at af
gøre, om en eventuel Resi tance udgaar 
fra det lille Bækken e1ler fra Abdominal
kaviteten. W.'s Sy~dom: akut Hæmo
globinæmia (og -uria) hos nyfodte med 
Ikterus, Cyanose og Kollap . W.'s 
Te~n: ved Tryk ovenover Symfysen 
bliver Navlesnorens Plads uforandret, 
h vi Placenta er losnet; i modsat Fald 
trænge den tilbage i Genitalkana
len. 

v. Winiwarter's (v. 'N., Alexander, 
f. 1848, Wien) Operation: Cholecysto
Enterostomi: Dannelse af en Anasto
mose me1lem Galdeblæren og Duodenum 
eller Tyndtarm. 

Winkelmann's (W., l arl Edward, 
1863- 1925, Barmen) Hydroceleope
ration: Hydrocelesækken spaltes, kræn
ge bag om Testis og Epidymi og fikse
res her med et Par Suturer, saaledes 
at Ind iden af Tunica vaginali propria 
alt aa kommer til at vende udad. Se 
Jaboulay. 

(Winter)itch (eng.) = Frurigo hie
malis. 

Winternitz' (W., Wilhelm, 1835-
1917, Wien) Panereasprøve: bestaar i 
Princippet i, at Patienten synker et 
Jodpræparat (Jodipin), der er omgivet 
af en Kap el, der oploses af Pancreas
saft, men ikke af Mavesaft. Med regel
mæ ige ::\1ellemrum gøre Jodreaktion 
i Patientens Spyt for at konstatere en 
(event. forsinket) Resorption af Jod
præparatet. 

Wintrich's (W., Anton, 1812- 1882, 
tysk Læge) Højdeskifte: perkuterer 
man over en Kaverne, som er nogen
lunde stor (storre end en grøn Valnød), 
eriatvægget og staar i Forhindel e med 
en Bronchus, kan man faa en tympani
tisk Tone frem; hvis Pt. aabner 1unden, 
kan Tonen faa en hojere Klan a; dette 
kalde W.'s H. 
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Witzel's (W., Friedrich Oscar, 1856 
-1914), Skraafistel, se Gastrotomia. 

Witzelsucht (ty.): Tilbøjeligheden til 
at komme med forsorne Vittigheder, 
f~ove »Brandere<< etc. Sympt. bl. a. ved 
Svulster i Hjernens Frontallapper. 

Wladirniroff-Mikulicz' Operation, 
se Mikulicz-W.'s Operation. 

Wolff-Eisner's (W.-E., Alfred, 1877 
-, Berlin) Reaktion = Calmette's 
Oftalmoreaktion. 

Woolsorters' disease (eng.): Milt
brand hos Uld-Arbejdere, fremkommet 
ved Inhalation af sporeholdigt Støv. 

W orm-Muller's (W.-M., Jacob, 1834 
-1889, Norge) Prøve for Sukker i 
Urin: man koger i et Reagensglas 5 cm3 

Urin og i et andet en Blanding af 1 cm3 

2,5% Kqbbersulfatopl. og 2,5 cm3 alka
lisk Opløsning af Kaliumnatriumtartrat 

X: Enhed til Maaling af Røntgen
straalemængder, = 1 / 2 H (Holzknecht) 
= 1/ 10 S-N (Sabouraud-Noire). 

Xanthelasma (gr. xanthos gul + gr. 
elasma Metalplade) = Xanthoma (pla
num). 

Xanthelasmoidea (gr. xanthos gul 
+ gr. elasma Metalplade + gr. eidos 
Form): sjælden xanthomlignende Varie
tet af Urticaria pigmentosa. 

Xantho-dermi (gr. xanthos gul + 
gr. derma Hud): Gulfarvning af Huden 
ved Xanthomer (uden Ikterus). -ery
throdermia (gr. erythros rød + gr. 
derma Hud) perstans: Form af Para
psoriasis. 

Xanthoma (gr. xanthos gul): ikke 
'videre sjælden Hudlidelse af ukendt 
Aars ag i Form af gule Partier i Huden; 
optræder snart begrænset og da især til 
Øjelaagene, snart mere udbredt, som 
X. generalisatum, X. multiplex. Kli
nisk skelnes mellem X. planum, der 
ikke · rager frem over den. omgivende 
Huds Niveau, og det mere fremsprin
gende X. tuberosum. En særlig vold
som, akut Form ses hos Diabetikere. 

x 

(10 g Kal. Natr. Tartrat i 100 cm3 4 % 
NaOH). De to Vædsker blandes og koges 
igen; ved Tilstedeværelse af Sul<ker 
kommer et gult Bundfald af Kobber
oksyd. 

Wreden (W., Robert Robertovich, 
1837- 1893, Petrograd) -W endt's (W., 
Hermann Friedrich, 1838-1875, Leip
zig) Øreprøve: anvendes til Afgørelse 
af, om et nyfødt Barn har levet. I be
kræftende Tilfælde skal der ved Inspira
tionen være trængt Luft op i Tromme
hulen, hvorved den for Fosteret karak
teristiske meget voluminøse, gelatinøse 
Slimhinde her allerede er blevet betyde
ligt reduceret. 

Wucheria, se Filariinae. 
Wolfler's (W., Anton, 1850- 1917, 

Prag-Wien) Operation: Gastroentero
stomia anterior, s. d. 

Xanthomatosis (Xanlhoma [s. d.]): 
større dbrud af Xanthomer, ,>Xan
thoma multiplex <<. 

Xanthopsia (gr. xanlhos gul + gr. 
opsis Syn): Tilstand, hvor man ser Gen
standene med et gulligt Skær, saaledes 
undertiden ved Ikterus og ved Santonin
forgiftning. ,>Gelbsehen<<. 

Xanthopsydracia (gr. xanlhos gul + 
gr. psydrakion Blegn, Vable): enhver 
Hudsygdom, som bestaar af gule Pust
ler. 

Xanthin (gr. xanthos gul): Puriden
deri vat, el. Spaltningsprodukt af Nu
kleoproteid, der findes som Bestanddel 
i alle Celler og særlig Cellekerner. -sten: 
Urinsten, som næsten udelukkende be
staar af Xanthin. -uria (gr. ouron 
Urin): Udskillelse af abnormt store 
Kvanta Xanthin i Urinen. -paavis
ning, se Kassel-Fischer's Reaktion. 
-reaktion, se Kassel-Fisehers Reaktion. 

Xantho-chromia (gr. xanllws gul + 
gr. chroma Farve): Gulfarvning. Xanto
kromi (gr. xanthos gul + gr. chroma 
Farve): X. af Spinalvædsken forekom
mer gerne sammen med Hyperalbumi-
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nose ved hel eller delvis »Blok« i Spinal
kanalen. -cyanopsia (Mauthner) (gr. 
kyaneos mørkblaa +gr. opsis Syn): Rød
grønblindhed, s. Farveblindhed. -der
ma, -dermi(a) (gr. derma Hud): Gul
farvning af Huden. -erythrodermia 
perstans (gr. erythros rød + gr. derma 
Hud; lat. perstans vedvarende): af R. 
Crocker anvendt Navn for visse Former 
under Sygdomsgruppen Parapsoriasis. 
-matosis = Lipoidosis: Anomali i 
Fedtstofskiftet, ved hvilken der kan af
lejres cholesterinbeslægtede Forbindel
ser i V ævsceller forskellige Steder i Or
ganismen, f. Eks. Hud, Meninges, Re
par, Lien o. a. X. kan være et Symptom 
ved forskellige Lidelser, f. Eks. Diabetes 
mel., Graniditas, eller kan være ,>en Syg
dom i sig selv<•, med et noget variabelt 
Sygdomsbillede, afhængigt af paa hvilke 
Steder Aflejringerne fremkommer. Efter 
Aflejringsstederne og Symptomerne 
skelnes mellem forskellige Sygdoms
grupper, f. Eks. Gaucher's, Niemann
Pick's, Hand-Schiiller-Christian's Syg
dom. -pathi(a) (gr. pathos Lidelse) 
Xanthochromia. 

X-Ben = Genu valgum. 
Xeno-phobia (gr. xenos Gæst, frem

med + gr. {obos Frygt): sygelig Frygt 
for fremmede. -psylla (gr. psylla Loppe) 
(Pul ex) cheopis: den almindelige Rotte
loppe. Spiller Hovedrollen ved Over
førelse af Pest fra Rotte til Menneske. 
-phthalmia (gr. ofthalmos Øje): Be
tændeles i Øjet, som skyldes et Frem:. 
medlegeme. 

Xerasia (gr., Tørhed): Hudlidelse, 
karakteriseret ved abnorm Tørhed og 
Skørhed af Haaret, der standser i 
Væksten. 

Xeroderma (gr. xeros tør + gr. der
ma Hud): ))tør Hud <<. X. pigmentosum: 
sjælden, af Sollyset betinget, hos visse 
disponerede Individer optrædende Hud
sygdom, bestaaende i gentagne akute 
Lyserytemer med efterfølgende Pigmen
tering, Aragtighed og Dannelse af Kar
udvidninger i Huden og som Slutsta
dium multiple Hudepiteliomer. 

Xerodermia (gr. xeros tør + gr. 
derma Hud): let Form af lchthyosis. 
X. piiaris = Keratosis pilaris. 

Xerodermie depilante (Besnier) (fr.) 
= Folliculitis decalvans. 

Xerophthalmus (gr. xeros tør + gr. 
oflhalmos Øje) s. Xerophthalmia: Tør
hed af Konjunktiva og Kornea. 1) Som 
Følge af udbredt Ardannelse og Skrump
ning efter Trachoma eller Pemphigus 
conjunctivae. Skelner mellem a) X. gla
ber, delvis Omdannelse til Arvæv, Kon
junktivaer stiv og tør, lægger sig i grove 
Folder, og b) X. squamosus: fuldstæn
dig Omdannelse til Arvæv, saa at Sekre
tionen ophører. Konjunktivalsækken 
opfyldes af afstødte Celler, Slim og De
tritus. 2) Tilstand, der indtræder ved 
Ernæringsforstyrrelser, f. Eks. ved 
Mave-, Tarm- og Leverlidelser og spe
cielt ved Tarmforstyrrelser hos Smaa
børn eller forkert Ernæring af disse 
(vitaminfattig Kost). Viser sig ved et 
tørt, fedtet Udseende af Konjunktiva 
(Xerosis conjunctivae, Epitelialxe
rose), ofte med smaa Pletter af mat
hvide, fedtede Skæl (Bitot's Pletter). 
Kornea kan angribes af en hurtigt til
tagende Nekrose (Keratomalacia, Xe
rosis corneae). 3) Indtørring ved Lag
oftalmus. 

Xerosebacillen (gr. xeros tør), se 
Corynebacterium. 

Xerosis (gr.): ,>Tørhed << (eventuelt 
syn. med Xerodermia). X. conjunc
tivæ, se Xerophthalmus. X. vaginæ: 
Lidelse af ikke sikkert erkendt Aarsag 
i Form af stærk Tørhed, Ruhed og For
tykkelse af Vaginalslimhinden, ofte 
ogsaa gribende over paa Vulva. 

Xerostomi (gr. xeros tør + gr. stoma 
Mund): Tørhed af Mund, paa Grund af 
formindsket eller standset Kirtelsekre
tion. 

X-Faktor: et Stof, som særlig findes 
i Blod; i Modsætning til V-Faktoren 
(s. d.) taaler den Autoklavering. Baade 
V- og X-Faktqr er nødvendige til 
Vækst af Pfeiffer's Bacil (Bac. influen
zae). 

Xipho-dymus (gr. xifos Sværd + 
gr. didymos dobbelt, Tvilling): Dobbelt
misdannelse, ved hvilken de to Individer 
er sammenvoksede med Trunci nedefra 
op til nederste Ende af Sternum. -pagus 
(gr. pegnymi [pag-] tilfæster): Dobbelt
misdannelse med Sammenvoksning i 
Regionen om nederste Sternalende og 
ned til Umbilicus. 

X-Kromosom (Kromosom, s. d.): 
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Kønskromosom, der forekommer homo
zygot hos det ene Køn, heterozygot hos 
det andet. Sml. y-Kromosom. 

Yaws, se Framboesia. 
Y-bundetArv: A. gennem y-Kromo

somet. Sml. Ensidig Arv,. 
Yellow fever (eng.), se gul Feber. 
Yersin's Bacil: Pestbacillen. Y.'s 

Pestserum: Antiserum mod Pest, der 

Zander's (Z., Jonas G. W., 1835-
1920, Læge, Stockholm) Apparat: 
mediko-mekanisk Apparat til Mod
standsgymnastik. 

Zangemeister's (Z., Wilh., 1871-, 
tysk Gyn.) Haandgreb: ved Omdan
nelse af Ansigts- til Issestilling indføres 
den i Uterus indførte Haands Tommel
finger i Fostrets Mund og fører Hagen 
bort fra Bækkenindgangen, medens de 
4 andre Fingre trykker imod Thorax 
og den udvendige Haand søger at bøje 
Underkroppen over Fosterets Bug. 

Zaufal's Næse: Saddelnæse. Z.'s 
Operation: Op mejsling af Mellemøret 
ved Fjernelse af den benede Del af 
bageste Øregangsvæg i Retning udefra 
indefter. 

Zeisme (Zea Majs [af gr. zea Spelt]): 
E'orgiftning med fordærvet Majs. Syn. 
Maidismus. Pellagra. 

Zelotypia (gr., Jalousi): overdreven 
Jalousi. 

Zenker's (Z., Friedrich Albert, 1825 
-1898, Erlarigen) Divertikel: Pulsions
divertikel i Spiserøret, sækformet Udvid
ning paa Overgangen mellem Svælget 
og Spiserøret. Kan opnaa betydelig Stør
relse. Aarsag ubekendt (medfødt An
læg'l). 

Klinisk Ordbog. 

X-Stammer, se Bac. proteus ogWeil 
Felix' Reaktion. 

X-Straaler = Røntgenstraaler. 

y 

z 

synes at have god Virkning, naar det 
gives tidligt og i store Doser. 

Y -Kromosom (Kromosom, s. d.): 
Kønskromosom, der ikke forekommer 
hos det ene Køn og findes heterozygot 
hos det andet. Sml. X-Kromosom. 

Zestokausis (gr. zeein koge [zestotes 
kogende Hede] + gr. kausis Brænden): 
Destruktion af Uterinslimhinden ved 
Hjælp af en hul Sonde (uden Sideaab
ninger), der ophededes af Damp. 

Ziegler's (Z., Louis, 1861-1925, 
Filadelfia) Operation: V-formig Irido
tomi til Dannelse af en kunstig Pupil. 

Ziehen (Z., Theodor, 1862-, Psy
kiat., Halle) -Oppenheim's (0., H., 
1858-1919, Neur., Berlin) Sygdom = 
Torsionsspasme = Torsionsneurose = 
Dystania muscul. progressiva. 

Ziehl (Z., Franz, 1857-1926, Lu
beck) -Neelsen's (N., Friedrich Carl 
Adolph, 1857- 1926; Tyskland) Tuber
kelbacilfarvemetode: Tørpræparat af 
Sputum flammehærdes, farves med hed 
Karbolfuchsin, affarves med 25 % Svovl
syre, efterfarves med f. Eks. Methylen
blaat. Tuberkelbacillerne beholder den 
røde Farve (er >>syrefaste<<). Metoden er 
modificeret paa mange Maader, f. Eks. 
ved Affarvning med Saltsyrealkohol og 
Efterfarvning med Pikrinsyre. 

Zoanthropia (gr. zoon Dyr + gr. an
thropos Menneske): Sindssygdom, hvor 
Vrangforestillingen om at være forvand
let til et Dyr er dominerende. Sml. Ly
kanthropia, Cynanthropia. 

34 



530 Zona- Æterrus 

Zona (gr. zone Bælte, Helvedesild): 
»Helvedesild<•, ret almindelig Hudsyg
dom i Form af akut U db ru d af Blære
grupper i en perifer Nerves Ddbredning -
omraade og ledsaget af Neuralgier sva
rende til vedkommende Nerves Forløb; 
Z. ophthalmica: Z. svarende til For
løbet af N. ophthalmicus. Z. otica: Z. 
paa ydre Øre. 

Zondek (Z., Bernh., f. 1891, berlinsk 
Gyn.) -Aschheim's (A., Selmar, f. 1878, 
berl. Gyn.) Graviditetsprøve: gen
tagne Indsprøjtninger af smaa Mængder 
Urin fra en Kvinde, der er gravid, frem
kalder hos Museunger i Løbet af 100 
Timer 1) smaa, intrafollikulære Ovarie
blødninger og 2) Udvikling af Lutein
celler. 

Zonulitis (lat. zonula [dim. af gr. 
zone Bælte]): Betændelse i Zonula 
Zinnii. 

Zoo-erastia (v. Krafft-Ebing) (gr. 
zoon Dyr + gr. erastes El ker) = Be
stialismus. -gloea (gr. gloia Lim): sli
mede Bakteriemasser. -philia erotica 
(v. Krafft-Ebing) (gr. filia Kærlighed): 
Optræden af seksuel Op temthed og 
seksuelle Fornemmelser ved Kærtegnen 
af Dyr. -phobia (gr. (obos Frygt): syge-

lig Frygt for Dyr. -(o)psia (gr. opsis 
Syn): Synshallucinationer af Dyr, Dyre
visioner. Sympt. bl. a. ved Delirium 
tremens. 

Zoonose (gr. zoon Dyr + gr. nosos 
Sygdom): Sygdom, overført fra Dyr til 
Menneske, f. Eks. Anthrax, Febris un
dulans, Lyssa. 

Zoster (gr., Bælte, Helvedesild) = 
Zona. 

Zygote (gr. zygoein spænde sammen 
under Aag [zygos]): den Celle, som frem
kommer ved Forening af to Køns
celler. 

Zylberlast-Zand's (Z.-Z., Nathalie, 
nulev., Neurol., Warzawa) Tegn: Tre
mor af det ellers ubevægelige Øjen
laag, idet man nærmer en Genstand 
(en Finger) mod Øjet. Findes ved 
Encephalitis epid. 

Zymogene Bakterier (gr. zyme 
Surdej g + gr. gennaein frembringe): 
B., der frembringer Enzymer. 

Zymotiske Sygdomme (gr. zyme 
Surdej g): ,>Gæringssygdomme«, ældre 
Navn for Infektion sygdomme. 

Zymologi (gr. zyme Surdejg + gr. 
logos Ord, Lære): Læren om Gæring og 
Enzymer. 

Æ 
Æggehvideudskillelse i Urin: Al

buminuria. 
Æggehvidestoffers Paavisning, se 

f. Eks. Adamkiewicz' Reaktion, Biuret
reaktion, Millon's Reaktion. 

Æggehvidestof i Urin, se Albumen 
i Urin. 

Æghinder =Fosterhinder: Decidua: 
Moderhin de, Chorion: Aarehinde, Aro
nion: V andhin de. 

Ægyptisk Hæmaturi, se Bilharziose. 
Æ. Øjensygdom: Conjunctivitis tra
chomatosa. 

Ægophonia (gr. aix [aig-] Ged + gr. 
fone Stemme): hvis en Patient taler 
samtidig med, at man auskulterer eller 
stetoskoperer paa et Sted af Thoraks
væggen, der ligger over et middelstort 
Eksudat eller ved øverste Grænse af et 

større Pleuraeksudat, kan Stemmen 
faa en brægende eller snøvlende Klang, 
noget lignende den Lyd, der fremkom
mer, hvis man taler samtidig med, at 
man presser Næseborene sammen. Denne 
Forandring af Stemmen kaldes Æ. Kan 
høres o er Lungevæ , hvor Alveolerne 
er komprimerede, lnfttomme, men Bron
kierne er aabentstaaende. 

Ækvationsdeling (lat. æquatio lige 
Fordeling): Celledeling, hvor alle Kro
mosomerne spaltes paa langs, saaledes 
at Døttrecellerne faar samme Kromo
somantal som Modercellen. 

Ækvivalenter, epileptiske (lat. 
aequivalere gælde lige): anfaldsvise Fæ
nomener hos Epileptikere, der træder i 
Stedet for et epileptisk Anfald. 

Æterrus (Æter [gr. aither den øvre, 
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lette Luft]): Forstadium til den dybe 
Æterbedøvelse, i hvilken Sensibiliteten 
er saa nedsat, at det er muligt at udføre 
kprtvarige, mindre kirurgiske Ind
greb. 

Ætiologi (gr. aitia Aarsag + gr. logos 
Ord, Lære): Sygdommenes Aarsagsfor
hold. 

Ætiotrop Terapi (gr. aitia Grund 

Ødematøs: Væv eller Organer, som 
er Sæde for Ødem. 

Ødembaciller (gr. oidema Svulst): 
Anaerobe, sporedannende, Gram-posi
tive Stave, som fremkalder heftige sero
hæmorrhagiske Betændelser, til Dels 
med Luftudvikling, det sidste gælder 
særlig Bac. phlegmones emphysemato
sae. Der kendes 5 Arter: 1) B. Chauvoei 
(B. sarcophysematis, Miltbrandsemfy
sembacil, Rauschbrandbazillus). 2) B. 
histolyticus. 3) B. oedematiens (B. 
oedematis maligni II, B. Novyi (N., Fre
derick Georges, 1864-, U. S. A.). 4) B. 
oedematis maligni (Bradsotbacil, 
Ghon-Sachs' Bacil, Pararauschbrand
bazillus, Vibrion septique [Pasteur 
1877]). 5) B. phlegemones emphy
sematosae (B. aerogenes capsulatus, 
B. perfringens, B. saccharobutyricus 
immobilis, Welch-Frankel's Bacil (W., 
William Henry, 1850- 1934, U. S. A.; 
F., 1848-1893, Berlin]). B. Chauvoei 
er patogen for Kvæg o. fl. a. Dyrearter, 
men ikl<e for Mennesket; de øvrige 4 
er patogene saavel for Dyr som for 

ø 

+ gr. trepein [trop-] dreje, bevæge, for
andre): Anvendelse af et Lægemiddel, 
der har specifik skadelig Virkning paa 
Sygdomsvækkeren uden at skade Or
ganismen, f. Eks. Kinin mod Malaria. 

Ætsning: en ved kemisk Paavirkning 
af Hud eller Slimhinder fremkaldt 
dyberegaaende Destruktion af det le
vende Væv. 

Mennesker. Nr. 1--4 er bevægelige, 
Nr. 5 ubevægelig. 

Ødemsygdom: af nogle anvendt 
som Betegnelse for Lidelser, ved hvilke 
der optræder Oedemer, som ikke er af 
cardial eller renal, men er af anden 
Oprindelse. Vitaminfattig Kost, over
staaede Infektionssygdomme (f. Eks. 
Recurrens) eller Kulde kan bidrage til 
deres Opstaaen. 

Øjenpipette, se Pipette. 
Øjespejl = Oftalmoskop. 
Øjentørsot = Xerophthalmia. 
Ølhjerte: Hjertehypertrofi som Følge 

af Nydelse af meget store Mængder Øl 
gennem lang Tid. 

Øre-betændelse = Otitis. -fistel 
(lat. fi.slula Rør, Fistel): en i Reglen 
ved Roden af Øret udmundende Fistel, 
der fører ind til en forvildet Kindtand i 
Os temporale (vetr.). -voks= Cerumen. 

Østersforgiftning = Ostreismus. 
Østrider (gr. oistros Bremse): Brem

ser. 
Øvelsesbehandling, se Frenkel's 

Metode. 




