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Biblioteka Główna

P A M I Ę T N I K  L E K A R S K I

w & s s s s .& T s y s js a ,

TOM XIII. POSZYTII.

(0 i M i i  i b i i m  w r a a
pod względem sadowym

przez
A . JANIKOWSKIEGO.

Pomiędzy chorobami, które bywają przedmiotem 
dochodzeń sądoww-lekarskich, najwazniejszemi, a za
razem najzawiłszemi są choroby umysłowe.

Ważność ich pochodzi w szczególności ztąd, że 
w prawie cywilnćm, u w a ziają się one za powód do 
odebrania wysoko przez każdego cenionej wolności 
rozrządzania własnym majątkiem, w prawie zaś itry 
minalnem znoszą tak zwaną imputacyą, czyli poczyta
nie za przestępstwo czynu albo opuszczenia prawu te* 
mu przeciwnego.

Tam XIII. Pos%yt II. 1
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umysłówemi i czynnościami organicznemi ciała, obok 
widocznego zboczenia od stanu naturalnego wszystkich 
władz umysłowych i wszystkich działań organicznych 
ciała, albo co się nierównie częściej wydarza, obok 
nieporządku w niektórych tylko działaniach umysło
wych, lub w niektórych sprawach organicznych.

W  miarę tego, jak w chorobach okazuje się prze
waga cierpienia fizycznego nad umysłowym, lub prze
ciwnie, przybierają one nazwisko chorób dała, lub 
tez chorób umysłowych.

Te ostatnie, będące głównym moim teraz przed
miotem, dwojakim zwjkły powstawać sposobem, t. j. 
1) w skutek wplyiców działających bezpośrednio na 
umysł, 2) wskutek zmian chorobnych ciała.

Wpływy bezpośrednio na umysł działające, albo 
się dotyczą władzy poznawania, jak np. zbyteczne i 
niezastosowane do zdolności umysłowych, zajęcie się 
pracą umysłową, albo leż drażnią i zmieniają uczucie? 
jak np. namiętności i tak zwane wzruszenia umysłowe,

W  pierwszym przypadku, powstaje najprzód cho- 
roba władzy poznawania; w drugim, choroba uczu- 
d a ; wypadkiem zaś jednej lub drugiej jest przede- 
wszysikie'in zniesienie wolnej woli.

Prędzej lub później, choroba władzy poznawania 
zwykła także pociągać za sobą chorobę uczucia, i prze
ciwnie, do choroby uczucia, zwykła przystępować cho
roba władzy poznawania, a skutkiem którejkolwiek 
z nich, lub obu razem, bywa nadto chorobny stan 
orgatuzimi ludzkiego.
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Co do wpływów działających na umysł za po
średnictwem zmian chorobnych ciała, le podobnym 
porządkiem wywołują choroby umysłowe, jak wpływy 
pierwszego rodzaju, t. j. zmieniając pierwiastków© 
władzę poznawania lub uczucie, za czem idzie także 
zniesienie wolnej woli, jako będącej tylko wypływem 
zdrowego rozumu i zdrowego uczucia.

Którymkolwiek z dopie'ro wymienionych sposobów 
powstanie choroba umysłowa, okazuje się ona albo 
pod postacią niedołęiności umysłowej, albo pod po
stacią obłąkania władz umysłowychj ten te'ż jest naj
ogólniejszy podział chorób umysłowych, równie ważny 
w praktyce lekarskiej, jak w zastosowaniu do prawo
dawstwa i do sądownictwa.

Pomijam w te'm miejscu niedołężność umysłową, 
mogącą pochodzić z nierozwinięcia władz umysłowych, 
albo z przystąpienia tychże mniejszego lub większego, 
a przechodzę do obłąkania.

To, byw* najczęściej ogólne i wledy nazywa się 
manią, w której daje się widzieć nieład we wszystkich 
władzach umysłowych. Władza poznawania, ciągle 
wtedy wprowadza chorego w błąd i jest źródłem 
niewyczerpanem fałszywychg jego sądów o sobie i o 
tem co go otacza; uczucie i wynikające z niego skłon
ności moralne, stają się przewrotnemi; wola, ani ro
zumem, ani moralnością niepowodowana, przestaje 
być wolną.

Drugim rodzajem obłąkania umysłu, jest obłą
kanie częściowe, przez Esyuirola monomamą nazwane,
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w ktôre'm nie wszystkie działania władz umysłowych 
zbaczają ud naturalnego sianu ( 1).

W  największej liczbie przypadków , monomania 
załezy na przeważnem cierpieniu władzy poznatcania, 
ale w pewnych tjlko kierunkach, zkąd pochodzą nie- 
któr« błędnć wyobrażenia, stale się chorego trzymające. 
Wystawia on sobie np. ze jest bogiem,świętym, wielo- 
władnym , albo przeciwnie że jest nieszczęśliwym, 
opuszczonym, prześladowanym, i t. d- i w przedmio
tach , odnoszących się do fałszywych tego rodzaju 
wyobrażeń, błędnie sądzi, a zarazem i opacznie działa  ̂
bez świadomości że działanie to jego nie zgadza się 
z rozumem. Sądy tego chorego i działania niemające 
związku z błędnemi jego wyobrażeniami, nie różnią 
się ud sądów i działań człowieka na umyśle zdrowego. 
Ten gatunek monomanii nazywają niektórzy, jak np. 
Marc, monomanią z rozumowaniem (monomanie rai
sonnante), postępowania bowiem chorego, jakkolwiek 
z błędnego wyobrażenia wypływające, zawsze są wy- 
rozumowane (2).

Mniej pospolitą, a od monomanii z rozumowaniem 
zupełnie różną, jest monomania, w którćj tylko uczu
cie chorobliwie bywa zmienione, bez nadwerężenia, a 
przynajmniej bez widocznego obłąkania rozumu. Uczu-

-  161 -

(1) E. Esquirol. Des maladies mentales considérées sous 
les rapports médical, hygiénique et médico-légal. 2. Vol. Paris 1838.

(2) C. C. IL Marc. De la, folie , considérée dans ses 
rapports avec Ies questions wédico-judieiaires. 2. Vol. Paris 1840.
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cíe moralité, przeistacza się wlenezas w nienaturalne 
skłonności, w lak zwany ślepy instynkt chorobliwy, lak 
silny i gwałtowny, iż pomimo walki ze strony rozu
mu , wola pokonaną nareszcie przez niego zostaje. 
Chory tego rodzaju, jak się wyraża Esquirol, wysta
wi a obraz namiętności, aż do obłąkania posuniętej. 
Zastosować do niego można to, co w Owidiuszu mówi
o sobie miłością pałająca Medea: „&ed trahit invi
tant nova vis, aliudque cupido, mens aliud suadet. 
Video meliora proboque, deteriora sequor

Monomanią o jakiej teraz mówię nowsi pisarze, 
jak np. Marc, nazywają monomanią instynktową, a po
dług tego do jakiego czynu wiedzie chorego instynkt 
chorobliwy, nadają jej nazwania: monomanii instynk
towej podpalania, samobójstwa, zabójstwa i t. d.

Ważną ona jest bardzo w zastosowaniu do pra
wodawstwa i sądownictwa , dla tego się tez nad nią 
xr szczególności zastanowię,

Jak cała nauka o chorobach umysłowych, tak 
podobnie i nauka o monomanii instynktowej, przez długi 
czas nie robiła postępów, dopóki zamiast spostrzegania 
pojedynczych zdarzeń i rozbierania ich po lekarsku, 
zajmowano się w tej mierze w ogólności tylko rozu
mowaniem, na rzeczywistości nie opartem, a tymwięcćj 
cenionem, im było bardziej oderwane i niezrozumiałe, 
im więcej dą£jło do wytłumaczenia tego, czego wy
tłumaczyć nie jesteśmy wstanie.

Dla tego tez to, o monomanii, którą dziś instynk
tową nazywamy, w pisarzach z 16 i 17 wieku ni« 
wiele znaczące tylko napotykamy wzmianki, a prawie 

Tom XUL Pos%yt II. 2
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wszyscy aż do końca wieku przeszłego, tych jedynie 
chorych za cierpiących chorobę umysłową uważali, u 
których rozum i pamięć były mniej lub więcej osła
bione , albo którzy okazywali obłąkanie połączone 
z czynami nierozsądnemi lub z szaleństwem.

Nieco dokładniejszą podał o chorobie tej wiado
mość Ettiimller, przytaczając o niej dwa spostrzeżenia 
Plalnera. Nazwał on ją: melancholia sine delirio, 
albo perturbatio mentis melancholica sine delirio, 
twierdząc iż ją cechuje i od innych rozróżnia: reda 
ratio sine delirio (1).

Właściwym jednak twórcą nauki o monomanii 
instynktowej, jest sławny reformator Psychiatry*! Pinel, 
w początku wieku naszego (2)

Pisze on w dziele swojem o chorobach umysło
wych, i2 gdy rozpoczynał spostrzeżenia w ßicetre, 
z tein przekazaniem, ze niema choroby umysłowej bez 
niedorzeczności w mowach (délire), nie mało się zdzi
wił dostrzegłszy wielu takich, chorobę umysłową 
cierpiących, którzy bez najmniejszego nadwerężenia 
w pojęciu , wyobraźni, pamięci, rozumie i rozsądku, 
okazywali ciągle, lub tylko napadami , przewrotność 
w objawieniach woli; ulegali instynktowi szaleństwa,

(1) Ettmüller. Prax. libr. 2. sect. 3. cap. 4.
J. B. Friedreich. System der gerichtlichen Psychologie. 2. 

Aufl. Regensburg 1842. str. 349.
Marc. dz. wsk. wyzéj. T. 1. str. 226.
(2 ) Ph. Pinel Traité médico-philosophique sur l’aliéna

tion mentale. Paris 1800.
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czyli ślepemu popędowi do czynów gwałtownych , nie 
pochodzących oni z błędnego jakiego wyobrażenia, ani 
ze złudzenia zmysłów, do czynów uważanych pospoli
cie jako wypadek skażonych w wysokim stopniu obycza
jów. Chorobę laką nazwał Pinel: manie sans délire.

Nieco później rozwinął we Francyi naukę Pincla o 
monomanii instynktowej, uczeń jego, sławny Esquirol, a 
w najnowszych czasach, wystąpili jako jéj zwolennicy: 
Marc, Georg et, Leur et, Cazaiwieilh i inni ( 1).

W Ni emczech przyjął ją najprzód, zaszczytnie 
znany w literaturze lekarskiej jßei7, następnie zaś poszli 
za nią i inni znakomici psychologowie niemieccy, a 
szczególnie: Iloffbauer, Schulze, Haindorf Hein- 
roth, Gr oh mann, Hartmann, Conradi, Feuerstein, 
Groos, Friedreich (2).

o Esquirol i Marc, w dziełach wyzéj przywiedzionych.
M. Georget. Des maladies mentales considérées dans leurs 

rapports avec la législation civile et criminelle. Paris 1829. w 8.
M. Georget. Neue gerichtsärztl. Untersuchungen üb. d. 

Wahnsinn A. d. Franz. übers, von J. A. Wagner. Würzburg 
1830. w 8.

Leuret. w Annales d'hygiène publique et de médecine léga
le. Paris 1829. T. 1. str. 281.

Leuret. Fragmens psychologiques sur la folie. Paris. 1834. w 8.
J. B. Cazaitvieilh. Du suicide, de l’aliénation mentale, et 

des crimes contre les personnes, comparés dans leurs rapports réci
proques. Paris 1840. w 8.

(2 ) J. C. Heil. Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber, 
lïallc 1802. T. 4. str. 357.
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jLecz jafe kazda no wo odkryta prawda, choéby 
najoczy wîstsza, aïe trafia od razu do przkonanîa wszy-

J. C. Reil. Rhapsodien über die Anwendung der psyckisehen 
Curmethode auf Geisteszerrüttungen. Halle 1803. str. 387.

J. C. Uofjbauer. Psycholog. Untersuch, über den Wahnsinn, 
und die übrigen Arten der Verrückung. Halle 1807. w 8. str. 306.

J. C. Haffbauer. Die Psychologie in ihrer Hauptanwendung 
auf die Rechtspflege. 2. Aufl. Halle 1823. w 8. § 10. 122.

J. C. Hoffbauer. Médecine légale relative aux aliénés et aux 
sourds-muets. Trad. de l’allemand, par A. M. Chambeyron, avec des 
notes par Esquirol et ltard. Paris 1827. w 8.

G. E. Schulze. Psychische Anthropologie. 3te Ausg. Göt
tingen 1826. w 8.

Al. Haindorf. Versuch einer Pathologie und Therapie der 
Geistes-und Gemüthskrankheiten. Heidelberg 1811. w 8.

J. C. A. Heinroth. Lehrb. der Stoerungen des Seelenlebens 
2. The. Leipzig 1818. vr 8 . 1. str. 316.

J. C. A. Grohmann. Ueber krankhafte Affectionen des W il
lens, w Nasse’s Zeitschr. für psychische Aerzte. 1818. Posz. 4. i 
1819. Posz. 2.

P. C. Hartmann. Der Geist des Menschen, in seinen Ver
hältnissen zum physischen Leben. 2 Aufl. Wien 1832. w 8. st. 348.

J. W. H. Conradi. Commentatio de mania sine delirio. Got
ting. 1827.

J. W. H. Conradi. Beitrag zur Geschichte der Mania ohne 
Delirium. Gotting. 1835.

J. U. Feuerstein. Die sensitiven Krankheiten, oder die 
Krankheiten der Nerven und desGeistes.Lcspzig 1828. w8. str. 200.

Fr. Groos. Die Lehre von der mania sine delirio psycho
logisch untersucht, und in ihrer Beziehung zur strafrechtlichen 
Theorie der Zurechnung betrachtet. Heidelberg 1830. w 8.

J. U. Friedeich. Syst. d. gcr. Psychok % Aufl. Regensburg 
1842. w 8. str. 348 i nast.
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stkich, inusi przetrwać pierwsze bnrze po swojem zja
wieniu się, » dopiero po pewnym przeciągu czasu 
ustala się do tego stopnia ze już nikt o niej nie wątpi; 
czego dowodem jest między innerni, odkrycie przez 
Iiarveja mechanizmu krążenia krwi w zwierzętach; tak 
podobnież i nauka o moooinanii instynktowej, silnych 
znalazła przeciwników, poczęści między lekarzami, a 
poczęści między prawnikami.

Najważniejsze przeciwko niej zarzuty, pod wzglę
dem psychologiczno lekarskim, ogłosił Ilenke, które 
tym więcej na uwagę zasługują, ze imię Henkego 
wysoko jest cenione przez wszystkich lekarzy sądo
wych ( 1).

Ale na czemże się zarzuty te opierają? oto na przy
puszczeniach powiększej części teoretycznych.

Twierdzi on głównie, iż w każdej chorobie umy
słowej, koniecznym warunkiem jest zniesienie świado
mości czyli wewnętrznego uznania (Selbstbewusstsein) , 
nie można więc przyjąć za chorobę monomanii instyn
ktowej, w którćj świadomość nie niknie.

Podług tego jednak cośmy wyżej powiedzieli, 
zniesienie świadomości nie jest konieczną cechą wszy
stkich chorób umysłowych; bo jak w organizmie czło
wieka, z pomiędzy kilku organów lub czynności do 
tegoż samego układu należących i wzajemnie na siebie

( i )  Ad. Ilenke. Abbandl. aus dem Gebiete der gerichtl. 
Med. 2. Auil. T. 2. str. 309.— T. 5. str. 209. (Leipzig 1834). 

Ad. Henke. Zeitschr. für dio Staalsarzneikunde— 1822. Posz. 
str. I.— 1829. Posz. 2. slr. 237.
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wpływających, może jeden tylko organ, albo jedna 
tylko czynność zbaczać od stanu fizyologicznego, bez 
wyraźnego zboczenia w innych; tak podobnie i w umy
śle naszym może być nieład niekoniecznie wszystkie 
jego władze wyraźnie zajmujący.

Mozę być chorą władza poznawania, bez wyra
źnego uczestnictwa uczucia; może chorować uczucie, 
bez jawnego cierpienia władzy poznawania; mogą na
reszcie zbaczać widocznie od stanu naturalnego poje
dyncze tylko władzy poznawania czynności, jak to w tak 
zwanej mononaitii z rozumowaniem, widzimy.

We wszystkich tych odmianach chorób umysło
wych, jedna tylko władza umysłu nie pozostaje bez 
nadwerężenia, t. j. wolna woła, będąca zawsze, jakeśmy 
wyżej widzieli, wypływem zdrowej władzy poznawa
nia i zdrowego uczucia.

Jeżeli więc, nie brak świadomości, jak utrzymuje 
/ lenke, ale brak wolnej woli jest na jogólniejszą wszy
stkich chorób umysłowych cechą; jeżeli nie koniecznie 
wszystkie władze umysłowe razem chorują; jeżeli nikt 
nie zaprzecza by Iności inonomanii z rozumowaniem, je
szcze trudniejszej do pojęcia od inonomanii instynkto
wej; je ż e li  nareszcie sam Ilenke przyjął i opisał ino- 
nomanią podpalania, nazwaną Feuerlust, która v? wię
kszej liczbie przypadków niczem iitoem nie jest tylko 
gatunkiem inonomanii instynktowej; zdaje się że rozu
mowanie Ilenkego i innych podobnego jak on dowo
dzenia c h w y t a j ą c y c h  się, dla obalenia nauki Pinela
o inonomanii instynktowej, utrzymać się nie może.

Przejdźmy teraz do prawników.

www.dlibra.wum.edu.pl



—  168 -

Niektórzy z nich poszli już za nauką Pinela. 
Należą tu między inneinl Den Tetc, Carmignani i 
Mittermaier (1).

Ten ostatni, przyjąwszy iż się wydarzają choro
bliwe stany ciała, na wolną wolę wpływające, w skutek 
których powstaje popęd niepowściągnięty do czynów 
gwałtownych, zastosował to do teoryi prawa karnego, 
rozdzielając woluą wolę człowieka, pod względem po
czytania prawnego, na tak zwaną wolną wolę sądu [li
bertas judicii) i wolną wolę zamiaru, (libertas consilii 
vel propositi). Pierwsza zależy podług niego na możno
ści poznania czynu popełnionego i skutków jego pra
wnych; druga zaś na możności nakłonienia się do 
spełnienia czynu lub do jego opuszczenia.

W  monomanii instynktowej, stosownie do tej te
oryi, zniesioną jest wolna wola zamiaru, przy nienad- 
werężonej wolnej woli sądu.

Teorya Mittermaiera wywarła nawet już wpływ 
na prawodawstwo; gdyz w projektach do prawa kar
nego dla królestwa Saskiego i Hanowerskiego, choroby 
umysłowe, jako znoszące poczytanie, rozdzielone są na 
dwie klassy, podług tego, jak w nich, przy zniesionej 
wolnej woli sądu (libertas judicii), obłąkany jest rozsą
dek; albo te'ż przy zniesionej wolnej woli zamiaru

(1 ) Den Tex , w Bydragen tot Rcgtsgeleerdheit. 1831.
Carmignani. Leggi della sicurczza sociale. II. str. 188.
Miltermaier. Disquisitio de alienationibus mentis, quatenus 

ad jas crimínale spectant. Heidelb. 1825.
Miltermaier, w Arch. d. Crim. Rechts. 1835. Posz. I. str. 106.
Friedreich, Ger. Psych. str. 393.
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(iibertas COnsiUi), Wola wyradza się w ślepy Miiepo
hamowany popęd.

Prawnicy, przeciwni monomanii instynktowej, nie 
dowodząc jak lekarze iż ona istnieć nie może, a inną 
całkiem przeciwko niej występują powiększej części 
bronią, starając się okazać że przyjęcie jej w prawo
dawstwie i w sądach, jak najzgubniejsze dla ludzko
ści przynieść może skutki ( 1).

Twierdzą oni, że nauka taka podkopałaby naj
ważniejsze podstawy budowy towarzyskiej, ae przy- 
jąwszy ją, każdy przestępca mógłby się uniewinnić, 
utrzymując iż do popełnienia czynu prawu przeciwnego 
poprowadził go instynkt chorobliwy, a tejże samej 
zasady uchwyciliby się także obrońcy sądowi; wypró
żniłyby się więc więzienia, a domy obłąkanych prze- 
pełnioneby zostały; nikt nie byłby spokojny o życie 1 
mienie swoje, boby go nie zasłaniały więcej prawa 
choć najlepiej pisane.
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0 )  E. Regnault. Du degré de compétence des médecins 
dans les questions judiciaires, relatives à l’aliénation mentale. Paris 
1830. w 8.

E. Regnault. Das gerichtl. Urtheil der Aerite über zweifel
hafte psychische Zustände. A. d. Franx. übers, von A. Bourcl. Mit 
einem Anhänge v. F. Nasse. Coeln 1830. w 8.

C. P . Collard, de Marligny. Examen médico - légal de l’opi
nion emise par divers médecins sur la mononie homicide —  Doda
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Jeden z tak rozumujący cli, niepomnąc na to, ic 
nadużycie czegokolwiek, choćby najużyteczniejszego, 
nader zgubne skutki pociągnąć za sobą mole, a pomi
mo tego, za żaden dowód przeciwko rzeczywistości 
nie służy, uniesiony zapałem w rozmowie z doktorem 
Marc, wyraził się nawet, iż, skoro monomania jest 
chorobą, trzeba ją leczyć gilotyną (1).

Na szczególną uwagę pomiędzy prawnikami, na
uce o monomanii przeciwneini, zasługuje Rossi, który 
jednak nie występuje wprost z jej potępieniem, ale ra
czej okazuje w tej mierze niejaką niepew'ność i wa
hanie się.

Jako?, w ro/dziale 17 dzieła swego o prawie kar- 
nem, doszedłszy do monomanii, mówi on najprzód iż 
nie można, jak się zdaje, wątpić o jej istnieniu, bo ją 
po wszystkie widziano czasy, a nawet dawniejsi ucze
ni prawem kryminalnem zajmujący się, byli o niej 
przekonani.

Nieco dalej, jakby zaprzeczają« to co Wyżej po
wiedział, inaczej się zupełnie wyraża Rossi.

„Ci których nazywają monomaniakami, mówi on, 
znają zrazu niemoralność skłonności swoich, ale nie 
starając się panować nad niemi, popchnięci nareszcie 
bywają do ostateczności. Popełniona wtedy przez 
nich zbrodnia, przestrasza ich; wiedzą że źle zrobili 
i doznają wyrzutów sumienia. To wszystko zaś, nie 
zgadza się z prawdziwem obłąkaniem”

„Monoinaniak jest jak ów człowiek który zwolna

(1) Marc. De la folie. T. 1. str. 226.
Tom XIII. Pos%ył II. 3
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wciągnął się do pijaństwa. Znana mu jest natura 
czynów jego, wie ze są złe, a dopuszcza się ich prze
cie. Przyjąwszy nawet, ze wpada na chwilę w obłą
kanie przy wybuchnieniu ostatecznem chęci swojej 
zbrodniczej, obłąkanie to przemijające, właściwie mó
wiąc, raczej skutek niz przyczyna czynu o którym 
mowo, nie może go uniewinniać. Zbrodnia nosi tu 
właściwą swą cechę, świadcząc o zbrodniczym zamia- 
rze sprawcy czynu” .

Odpowiedź na te zarzuty Rossego, w tymże sa
mym znajdujemy rozdziale jego dzieła. »Może być 
(są to jego własne wyrazy) że się wydarzają rodzaje 
obłąkania, których odpowiedzialność moralna ciąży 
na chorych niemi dotkniętych, gdy ci wiedzieli z ja 
kich przyczyn mogła u nich powstać podobna choro
ba, a nie unikali ich. Lecz sprawiedliwość ludzka, 
nie ma prawa wglądać w tego rodzaju tajniki, i za- 
dnejby ztąd nie osiągnęła korzyści. W  jej oczach 
czyny w obłąkaniu popełnione, chociaż rozpoczęte i 
wykonane bez moralności, nie ulegają poczytaniu” .

W  końcu rozbioru swego nauki o monomanii, je
szcze dobitniej rzecz tę wystawia Rossi, i wraca zno
wu że tak powiem do tego, od czego rozpoczął.

»Dalekim jestem od tego, mówi on, abym zaprze
czał, iż się może wydarzyć czyn, zupełnie niepojęty, 
nadzwyczajnie okrutny, i będący wypadkiem praw
dziwego obłąkania; moralna bowiem i fizyczna stro
na człowieka obejmuje mnóstwo przedmiotów będą
cych dla nas zagadką. Nie podobna też śmiało wy
stąpić z twierdzeniem że obłąkanie nie może nigdy roz-
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począć się od czynu jakiego okrutnego. Dlatego to 
sędzia jak najbaczniejszą uwagę zwracać powinien na 
tego rodzaju sprawy, stanowiące najstraszniejszą część 
jego urzędowania” .

Ale dosyć juz teoretycznych o monomanii instyn
ktowej badań, które choćby najzręczniej prowadzone, 
nie zdołają same przez się wyjaśnić rzeczy tak, aby 
nie zostawiły miejsca jakiej wątpliwości.

Rozważmy teraz bardziej przekonywające dowo
dy, w obec których umilknąć muszą wszelkie domy
sły i przypuszczenia, to jest, zastanówmy się nad sa- 
memi zdarzeniami.

Rardzo wiele zebrano juz do tychczas spostrze
żeń i spisano historyj monomanii instynktowej. Sam 
Marc, który był wzywany często w Paryżu, aby da
wać zdanie o stanie umysłowym różny cli osób, wcią- 
gil lat przeszło 20, widział więcej niż 200 tego ro
dzaju przypadkó w ( 1).

Przekroczyłbym granice, które sobie zakreśliłem, 
gdybym tu chciał wszystkie te spostrzeżenia, choćby 
w skróceniu przytoczyć, dlatego tez poprzestanę na kilku 
tylko wybitniejszych, a i w tych ograniczę się jedynie 
do monomanii instynktowej zabójstwa, jako w zasto
sowaniu do prawa kryminalnego najważniejszej.

Wszystkie przypadki monomanii zabójstwa instyn
ktowej, podzielić inozna na dwa główne oddziały; to 
jest, na przypadki w których żądza chorobliwa zabi

(1) Marc. De la folie. T. I. sir. 245.
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jania nie doszła do tego stopnia, aby się objawić czy
nem pozbawiającym kogo życia; tudzież na przypadki 
w których przyszło do zabójstwa.

W  liczbie pierwszych celniejsze są następujące:
1. Esquirol przytacza podług Galla taki przy

kład: (I)
Wieśniak, rodem z Krumbach w Szwabii, którego 

rodzice byli słabowici, od 8 roku życia swego mie
wał częste napady wielkiej choroby. W 25 roku życia, 
zmieniła się postać choroby jego, bez wiadomej przy
czyny. W  miejsce napadów epileptycznych, człowiek 
ten doznawał potem przez dwa lata, żądzy niepoha
mowanej popełnienia zabójstwa, także peryodycznie 
wracającej. Czuł on zbliżający się napad, niekiedy 
na kilkanaście, a czasem na 24 godzin naprzód. Bła
gał wtenczas usilnie aby go skrępowano, lub w kaj
dany okuto, dla zapobieżenia okropnej zbrodni. »Gdy 
mię to napadnie, mawiał on, zabijałbym, dusiłbym, 
choćby tylko dziecię” . Ojciec i matka, których bar
dzo kochał, byliby najpierwszeini ofiarami jego mor
derczej skłonności, dla tego ich też przestrzegać o tern 
nie zaniedbywał. Przed napadem, czuł on skłonność 
do snu, ale spać nie mógł; prócz tego zaś, doznawał 
wielkiego osłabienia i drgały mu konwulsy jnie człon
ki. Wczasie napadu, miał przytomność umysłu i wie
dział że popełniając zabójstwo, dopuściłby się czy
nu zbrodniczego. Związany rzucał się i wykrzywiał 
okropnie; niekiedy śpiewał; czasem mówił wierszami.

(I) J. C. Hoffbauer. Médecíne lógale, str. 347.
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Po upływie jednego dnia, a niekiedy dopiero po dwóch 
dniach, kończył się napad, a wtedy kazał się roz
wiązywać, mówiąc: »Cierpiałem wiele, ale szczęśliwie 
wyszedłem, bom nie zabił nikogo” .

2. JL. Mende opisuje następujący przypadek, w ro
cznikach Jlenkego: ( 1)

Katarzyna Ollhaver, urodziła się z biednych ro
dziców roku 1789,—Matka karmiąca ją, zachorowała 
w kilka tygodni po zlezeniu. Zaczęła się jej choro
ba od ządzy zabicia córki. W  tym celu rozpruła ona 
z jednej strony pierzynę, i zamierzała włożyć w nią 
dziecko, dla zaduszenia go a razem i schowauia. Wy
kryto dość wcześnie ten je j zamiar i przeszkodzono 
mu, ale od tej chwili rozpoczęła się bardzo silna go
rączka, która przymusiła chorą do odstawienia dzie
cięcia, a trwała przez lulka tygodni. Po wyzdrowie
niu- niepamiętała ona bynajmniej co się z nią działo i 
zajęła się jaknajtroskliwiej wychowaniem córki, która 
w dzieciństwie swojem, oprócz ospy i dolęgliwości 
pochodzących z robaków, żadnej innej nie doznała cho
roby. Czyszczenia miesjęczne pokazały się u niej duść 
późno, lecz odbywały się należycie. W  styczniu roku 
1821, a przeto w 32 roku życia swego, porodziła Ka
tarzyna OIlhaver szczęśiiwic chłopca zdrowego, i za
częła go karmić. Wkrótce po połogu rozgniewaw
szy się bardzo, dostała napadu wielkiej choroby, który 
już później nie wrócił. W  sześć tygodni po urodze
niu dziecięcia, przyjęła obowiązki mainki u paua Scho-

(1) Etnke. Zeitschr. f. d. Staatsanmeik. T. I. sir. 271-281.
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mann, professora w Greifswalden. Sprawowała się 
jako mamka bardzo dobrze; była łagodną, wesołą i 
nader staranną o dziecię, które się tez jaknajlepićj 
chowało. Po upływie sześciu tygodni w służbie, zmar
twiła się bardzo, dowiedziawszy się o śmierci syna 
swego, 1 oburzyła się na kobietę, której go na wycho
wanie dała, przypisując je j niedbałości swą stratę. 
Wkrótce jednak zapomniała o tem i z równą jak pier
wej gorliwością zajmowała się wychowańcem swoim. 
W  27 tygodniu od rozpoczęcia obowiązków tnamki, 
a więc w 33 tygodniu po porodzie, pokazała się u niej 
znowu regularność, poprzedzona niewielkiemi cier
pieniami, co się też powtórzyło i w następnym mie
siącu. Od tego czasu, karmienie dziecięcia, wyraźnie 
zły wpływ wywićrać na nią zaczęło, stała się bowiem 
bladą i zaczęła chudnąc. Jednocześnie chudło także 
i dziecko, i straciło cerę, co przypisywano zębowaniu, 
następnie zaś dostało febry zimnej, którą stracono za 
pomocą chiny.

Podczas choroby dziecięcia, Katarzyna ponosiła 
nie mało trudów, ale pomimo tego nie przestawała być 
wesołą i chętnie dzie'cię pielęgnowała.

W  takim stanie rzeczy, gdy dziecię jeszcze oka
zywało znaki cierpienia, objawiające się mianowicie 
przez kaszel, Katarzyna, (podług tego co później ze
znała pani swojej), dnia 20 i 21 października, to jest, 
w piątek i w sobotę, miała mocne kolki. W  niedzielę 
uśmierzyły się one nieco, ale czuła pewną niespokoj- 
ność. Wieczorem tegoż dnia, gdy państwo wyszli 
z domu, pozostawiona sama z dwojgiem dzieci, spo.
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strzegła na stole nóż, a w tej chwili przyszła je j mysi 
aby poderżnąć gardło dziecięcia przez nią_ karmione, 
mu, które właśnie piastowała. Uczuła ona wtenczas 
szczególne wzruszenie, oraz kruczenia w żołądku, i 
uderzyło jej gorąco do głowy. Zdawało się jej, źe 
ktoś do niej mówi, iż powinna dziecię zabić. Prze
rażona tą myślą położyła natychmiast dziecię na łóż
ku, i udała się jaknajspieszniej z nożem do kucharki 
zatrudnionej w kuchni. Tam rzuciwszy nóż, prosiła 
usilnie kucharki aby z nią poszła do pokoju i aby je j 
nie odstępowała, bo ją trapią złe myśli; gdy zaś ta 
nie mogła tego uczynić, wróciła sama do dzieci i zno
wu tą samą dręczona była myślą, którą starała się 
rozpędzić śpiewaniem głośnem i tańczeniem z dziećmi. 
Po uśpieniu dzieci, powtórnie prosiła kucharki, aby 
przy niej siedziała; nie uzyskawszy zaś tego od niej, 
położyła się i zasnęła. Wkrótce po zaśnięciu prze
budziła się nagle i znowu czuła niepohamowaną żą« 
dzę zabicia dziecięcia obok siebie w kolebce leżąetgo. 
Na szczęście powrócili w tej chwili państwo jej do 
domu, a okoliczność ta uspokoiła ją nieco, tym bar
dziej, iz równie państwo Schomann, jak i siostra pani 
Schomann, zwykli byli sypiać w tymże samym poko
ju co dzieci« Ztem wszystkiem mało już spała, za- 
sypiając zaś, miała sen niespokojny. Około trzeciej go
dziny w nocy, okropna myśl zabójstwa do tego stopnia 
dręczyć ją zaczęła, iż przebudziła siostrę pani Scbó- 
inann, i skarżyła się przed nią na złe myśli do głowy 
jej przychodzące, ale nie powiedziała jakie. Wtym sa
mym czasie, mimowolnie wyrywały się je j wy krzyki:
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»Wielki Boże! jakie straszne, jakie okropne myśli! to 
śmiesznie! to okropnie! to strasznie!” Wypytywała się 
prócz tego troskliwie o dziecię, czy jest przy matce, i od
zywała się do niego z przymileniem. Napiwszy się rn- 
mianku, uspokoiła się, i usnęła około godziny 6 rano. 
Przez poniedziałek, czuła się mocno osłabioną, nie prze
stawały ją  zaś zajinowaó też same co dnia poprzedzają
cego myśli. Siedziała prawie ciągle zadumana, nic 
niemówiąc, oczy miała często w jedno miejsce wlepione 
dzikie, a twar? bardzo czerwoną. Wbrew zwyczajo
wi swemu, nie zajmowała się bynajmniej dziecięciem. 
Wieczorem, około godziny 5, po wzięciu kilku łyżek 
zapisanego jej lekarstwa przeciwkurczowego, uspoko
iła się i doznała ulgi. W  nocy z poniedziałku na wto
rek, raz ją tylko napastowała myśl okropna zabójstwa, 
lecz nagłe wyskoczenie z łóżka i zażycie lekarstwa prze- 
ciwkurczowego, uwolniło ją od niej.

Od tej chwili ustał napad bez powrotu, a we 
wtorek rano, wyznała ze łzami przed panią swoją, 
wszystkie dopiero opisane szczegóły.

Dodać tu jeszcze wypada, że dziecię karmione 
przez Katarzynę OUhayer umarło później w konwul- 
syach, a wypadek ten mocno ją zasmucił i do rozpa
czy prawie przyprowadził.

3. Następujący przypadek opisał w dziele swo- 
iem Cazauvieilh: (*)

(») Catamieilh. Du suieide etc. str. 264.
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Józefina.»*', wieśniaczka mająca lat 20, mocno zbu- 
duwana i krwista, brunetka, od dwóch lat zamężna, 
zdrową b jła  ciągi**, aż do czasu połogu. W  cztery 
dni po urodzeniu dziecięcia, w czasie karmienia tego/, 
przyszła jej nagle, bez wiadomej przyczyny, myśl« 
zabić najprzed dziecię, a następnie sobie życie odebrać. 
Od tej chwili, matka i mąz, zaczęli w niej spostrzegać 
coraz większą zmianę, badali ją więc o przyczynę 
tego, i wymogli na niej wyznanie jej udręczeń. Za- 
sięgano rady różnych lekarzy, ale bezskutecznie. 
Między innemi wezwany także był Cazautieiłh, przed 
którym uskarżała się Józefina, że jest bardzo nie
szczęśliwą, że mały ma apK*ł, że spać całkiem nie 
może, że ją głowa i żołądek bulą, że nic dawilo przez 
dwa dni nic nie jadła i ani kropli wody nawet nie 
piła, że «Inia pewnego uciekła od koltbki, W  której 
dziecię jej leżało, z obawy aby się nie dopuścić nie
szczęścia, pomimow olnie jednak, jakby obcą siłą wie
dziona, powróciła do niej, i już chciała dusić dziecię 
obiema rękami, ale nogi pod nią zadrżały i zemdlała. 
Puls Józefiny, gdy ją w ¡dział Cazaurieil/i  ̂ był pełny 
i prędki; twarz miała czerwoną, smutną, jakby osłu
piałą. Dowiedział on się prócz tego, że często płacze, 
że przywiązaną jest do dzie<!ęcia, i ze nie okazuje ża
dnego obłąkania rozumu.

Po odłączeniu od nie'j dziecięcia, i umieszczeniu 
jej w domu maiki męża, dręczyła ją eiągle myśl sa
mo bój st w 3.

Za radą Cazauuieilha, przeprowadzono ją do do
mu zdrowia w Clermont, gdzie leczoną b jła  r** * 

Tom XIII. Poszyt I. 4
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dni 25. W  ciągu tego czasu, chęć samobójstwa, ora* 
żądza popełnienia zabójstwa, zmniejszyły się n niej 
znacznie, ale nie znikły zupełnie. Do pozbycia się ich, 
potrzeba jej jeszcze było 6 miesięcy, w czasie których 
zajmowała się ona wraz z mężem pracą okuło ogrodu.

4. R. znakomity chemik i poeta, o którym pi
sze Marc, (l) człowiek łagodnego charakteru, drę
czony ządzą zabójstwa, nie doznawszy pożądanej zmia
ny w tym stanie umysłowym, przez gorące modły. 
W świątyniach Pańskich, sam się umieścił, jako chory, 
yr domu zdrowia na przedmieściu ś. Antoniego w Pa
ryżu. Tam ilekolvtiek razy czuł wzmagającą się w so
bie tę żądzę, i lękał się aby jej nie uległ, przybiegał 
zaraz do przełożonego w zakładzie i kazał sobie wią
zać, jeden do drugiego, oba palce wielkie u rąk, co 
go zwykle uspakajało. Pomimo trgo, chciał on raz 
odebrać życie jednemu z posługaczów, a umarł w na
padzie manii z szaleństwem. Po/ostały po nim listy, 
w których, za świadectwem doktora Marc, starał się 
opisać wewnętrzne swoje uczinia, i wykazywał, że 
nie miał żadnego powodu do chęci zabijania, że go 
do niej nie skłaniało żadne rozumowanie, ze chęć la 
była u niego czysto instynktową.

Przypadki dopiero opisane, i itn podobne, tym 
są ważniejsze dla nas, iź w nich nie było potrze hy 
żadnego dochodzenia sądowogo, nie ma więc podej
rzenia że były udawane.

(1) Marc. De fa folie. T. f. str. 241. T. 2. str. 102.
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Jakkolwiek bądź, niektórzy pisarze chcieli ich 
właśnie użyć do zwalczenia nauki o inonomanii instyn
ktowej, twierdząc, że gdy osoby te zdołały się oprzeć 
żądzy w nich się odzywającej, dowodem to jest, i ż 
posłuszni podobnej żądzy, są zbrodniarzami, bo nie 
dosyć walczyli z sobą aby ją pokonać.

Na zarzut ten odpowiemy z JSsguiroletn, ze inono- 
noinania instynktowa, tak podobnie jak inne choroby 
umysłowe, może mieć różne stopnie; £e pomiędzy ma
niakami także, jedni są spokojni i nieszkodliwi, inni 
zaś bardzo gwałtowni i niebespieczni; ze niektórzy 
maniacy ulegają, przynajmniej na chwilę, przełożeniom 
i powadze obcej, inni zaś żadnej rady, żadnego roz
kazu nie słuchają.

Przejdziemy teraz do przypadków tnnnomanu za
bójstwa instynktowe'), w których chorobliwe uczucie 
objawiło się czynem, noszącym na pozór cechy okro
pnej zbrodni.

1. Leger, mający lat 29, wysłużony żołnierz 
francuzki, od dzieciństwa zawsze ponury, surowy, wy
szukujący samotności, unikający towarzystwa osób 
swego wieku, dnia 20 czerwca r. 1823 zbiegł z domu 
rodzicielskiego, zabrawszy z sobą 50 franków; dostał 
się do lasu, błąkał się w nim przez dni 8, nareszcie 
obrał sobie za mieszkanie grotę pomiędzy skałami. 
Przez dwa pierwsze tygodnie, żył podług własnego 
zeznania, korzonkami, grochem, kłosami zboża, po
rzeczkami i rńżnemi owocami. Złapawszy raz króli
ka, zabił go i natychmiast zjadł surowego. Przyciska
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ny głodęm, chodzi! kikakrotnie do pobliskiej wioski, 
dla kupienia sobie chleha I sera.

Samotny, doznawał gwałtownych wzruszeń, oraz 
Sądzy okropnej napawania się krwią i jedzenia mięsa 
ludzkiego.

Dnia 10 sierpnia, ujrzawszy małą 12 letnią dzie
wczynę, schwytał ją ,  obwiązał chustką, włożył 
na barki i uciekł z nią jak najspieszniej do lasu. 
Zmęczony biegiem, spostrzega że się dziewczyna nie 
ruszaj rzuca ją więc na trawę, pastwi się nad nią po 
zwierzęcemu, wydziera jej serce, nareszcie zagrzebuje 
ciało w swej grocie.

Ujęty w trzy dni po spełnieniu tego czynu, wyja
wił natychmiast swe imie i miejsce zamieszkania, do* 
dając iż wiedziony szałem opuścił dom i rodzinę. 
W więzieniu, opowiedział sposób życia swego w grocie. 
Czyn względem dziewczyny, zrazu zaprzeczał, lecz 
gdy go przyprowadzono przed jej zwłoki, zbladł i 
zmienił się. Wtedy jeden z obecnych tam lekarzy, 
rzekł do niego: »Nędzniku! tyś zjadał serce tej nie
szczęśliwej, wyznaj prawdę!” ; na co odpowiedział ze 
drżeniem: «Tak jest, jadłem je, ale go nie zjadłem 
zupełnie.”

Odtąd nic ju/. nie ukrywał, a odzyskawszy zim
ną krew, opowiedział z najdrobniejszemi szczegółami 
okropny swój postępek, przytaczając zarazem dowody 
tego wszystkiego. Sędziowie nie potrzebowali już za
pytywać go, on ich sam o wszystkiem jak najdokła
dniej objaśnił.

Na posłuchaniu publicznem, był napozór spo-
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kojity i łagodny; wzrok jednak miał osłupiały, oczy 
w jedno miejsce zwroconr, całe ciało nieruchom**. 
Obojętny na wszystko co go otaczało, zdawał się być 
nawet zadowolony, Gdy mu czytano w> rok sądu, 
wskazujący go na śmierć, słuchał go z tą samą spo- 
kojnośoią i obojętnością, jaką okazywał w czasie ba
dania; nie appellował tćź od niego, i w kilka dni pó
źniej został stracony.

Szczegóły wypadku tego, wyjęte z akt oskarże
nia, pomieścił w dziele swojem Georget (1).

2. Podobny przypadek wydarzył się i u nos,
xv początku tego wieku, ale inaczej osądzony zoslał.

Jan Grzelak, włościanin ze wsi Noc, Powiatu 
Kujawskiego, żonaty, zbiegł bez przyczyny i  domu 
i błąkał się po łesie. Po kilku dniach chodzenia bez 
celu, spotkał dwóch pastuszków około pnia siedzących; 
zblizył się do nich, pochwycił jednego i bez namy
słu poderżnął mu gardło małym nożykiem, cygan
kiem zwanym, tępym i zardzewiałym. Przypatrują
cego się z przyjemnością krwi spływającej na ziemię, 
ujęli lud zie, którzy tam nadbiegli, i oddali sądowi. 
Uzna no go za obłąkanego i jako takiego odesłano 
7. więzienia kryminalnego <1« szpitala Braci Miłosier
dzia w Warszawie dnia 13 września r. 1802, gdzie 
dotąd jeszcze żyje*

(1 ) Georgel. Examen médical des procès criminels. Paris
1825.

Cazauvieilh. Du suicide etc. str. 283.
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W ieść aicsii', ii oprócz zabójstwa, obwiniony on 
lak z« był o ludożerstwo, czego jednak z pewnością 
twierdzić nie mogę, nie mając akt sprawy jego pod 
ręką.

Ma on teraz lat 78; czerstwy, silny, bez cierpie
nia fizycznego, nie leni się ilu żadnej pracy. Ulubio- 
nein jego zairndnienieniein bywała rzeź baranów, któ
rych wnętrzności na pół surowe, zajadał nieraz z chci
wością.

Szczegóły powyższe, tyczące się zabójstwa chłopca^ 
sam bardzo naiwnie opowiada, o ile uiu dozwala 
niedołęźność umysłu, od dawna już u niego widoczna, 
zwykle ostatnim zakresem chorób umysłowych będąca, 
w przypadku zaś niniejszym dowodząca jawnie, iż 
sądy ówczesne z właściwego stanowiska zapatrywały 
się na czyn t<go nieszczęśliwego.

3. Metzger^ W  spostrzeżeniach tyczących się 
medycyny sądowej, w Królewcu r. 1780, następujący 
opisał przypadek: ( 1)

C. E, N. kobieca wiejska, około 30 lat mająca, 
w największej żyła nieprzyjaźni w Królewcu z zoną 
sierżanta F ., z powodu której wiele doznała zgryzoty. 
W  końcu stycznia r. 1778 pokłóciły się obie te ko
biety o dług, i przyszło między niemi do obelg. Zaskar
żoną z tej przyczyny G. K. N. przez F. wezwał sąd 
do tłumaczenia się, a gdy się na to wezwanie nie sta
wiła, zagrożono jej że w razie dalszego uporu, siłą

(1) Marc. De la folie. T. 2. str.92.
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zbrojną do sądu sprowadzoną zostanie. Aby więc 
uniknąć lak przykrego, jak się później wyraziła, po
niżenia, uciekła z miasta, dnia 7 lutego o godzinie
9 rano.

Nie wiedząc gdzie się ma obrócić, poszła najprzód 
do znajomej sobie osoby na wies', lecz nazajutrz zaraz, 
wyszła od niej, zbliżyła się nieco do miasta, i zupeł
nie w innym kierunku, udała się do włościanina u któ
rego brat je j kiedyś służył.

Udała przed nim że ma iść za mąz i prosiła go 
a*>y j^j u pasł wieprzka na wesele.

Dnia 10 lutego po południu, gdy rozmyślała 
nad tein, gdzie ma iść dalej aby uniknąć owego po
niżenia, którego się tak lękała, przyszła jej nagle myśl 
pozbawić życia dziecię gospodarza. Uprzejmość 
jego i gościnność dla »¡ej, zachwiały ją z razu w tein 
okropne'in przedsięwzięciu, i zaczęła juz myślić o wry- 
borze innego jakiego dzie'cięcia, lecz przypadek spra
wił ze znowu do pierwszego wróciła.

Gospodarz powiedział jej że w przyszłą sobotę, 
t. j. dnia 12 lutego, pojedzie do miasta i zabierze 
z sobą aby nie potrzebowała rudzie się piechotą. Nie 
miała ona zamiaru wracać do miasta, ale nie wiedzia
ła pod jakim pozorem odmówić gospodarzowi, a ten 
kłopot, stał się powodem, że odtąd juz nieodzownie 
córeczka gospodarza wybraną przez nią została na 
ofiarę. Utwierdziło ją w te'm jeszcze, jak zeznała, 
następujące rozumowanie: »Córka gospodarza jest je 
dynaczką, i ja tak/c jestem jedynaczką, a zaw sze by-
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łain bardzo nieszczęśliwą; może i ją los podobny cze
ka, a więc lepiej ją zabić, niż inne jakie dzie'cię.”

Dla dopięcia celu swojego, namówiła rodziców, 
aby jej pozwolili, wziąść z sobą dziecię na jakiś czas 
do miasta.

Potem, wzięła gospodarzowi nóz, przeznaczony do 
krajania chleba; nosiła go we dnie przy sobie, a w no
cy chowała pod poduszką; pomagała nawet gospoda
rzowi, przekonanemu iż mu się gdzie zapodział, szu
kać go po douiu.

W  piątek, dnia 11 lutego, zajęła się wyostrze
niem noża, aby dziecko, stosownie do jej zeznania 
nie wiele cierpi ało.

W sobotę dnia 12 lutego, pożyczywszy fartucha 
ud gospodyni, wyjechała bardzo rano z gopodarznu 
¡ z jego córeczką, trzymając ją na kolanach. Gdy 
się dostali na pagórek, włościanin przebudził dzie
cinę, która była usnęła, i wskazał jej, dające się już 
widzieć z daleka miasto. Okoliczność ta, stała się dla 
JN. nową pobudką do spełnienia tego co sobie zamie
rzyła. Poprosiła więc ojca dziecięcia, aby jej przy
niósł suknie, z wskazanego przez nią domu, nie daleko 
od drogi położonego, twierdząc iż je tam zostawiła; 
a gdy ten odprzągł konia, dla spieszniejszego wyko- 
uauia tego, i odjechał opasała dzie'cięciu około szyi 
tasiemkę odjętą ud fartucha pożyczonego, przycisnęła 
do siebie lewą rękę głowę tej nieszczęśliwej ofiary, 
oderznęła ją jeduem cięciem noża, przykryła ciało 
martwe fartuchem, a fartuch słomę i sławiła się za
raz sama przed sądem, gdzie wyznała ud razu wszy-
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fttkle powyżej opisane szczegóły, prosząc o jaknajspie- 
szniejsze ukaranie, podług całej surowości prawa.

Badania sądowe innych osób w tój sprawie, wy- 
kryły jeszcze więcej okoliczności, przemawiających za 
tein, że czyn przez N. spełniony, był wypadkiem mo- 
nomanii instynktowej.

I tak, rodzice obwinionej, i kilka osób wiarogo- 
dnych, a między temi je j spowiednik, zeznali, że N. 
na dwa lata przed popełnieniem tego zabójstwa miała 
manią, i ze rodAice chcieli ją z tego powodu oddać 
do szpitala, ale im uciekła i dopie'ro wtenczas wró
ciła , gdy już była spokojniejszą, gdy mania jej zmie
niła się w melancholią.

Ten ostatni stan jej umysłowy, miał sposobność 
widzieć p. N. przez cały rok, od Wielkiej Nocy r. 
1777 do W. N. r. 1778, to jest: przez czas pobytu 
obwinionej u żony jego.

Potem, czując się lepiej, najęła ona sobie po
koik , i mieszkała w nim, aż do owej kłótni, która 
ją  zniewoliła do wyjścia z Królewca. Właściciel 
zaś domu zeznał, iż przez ten czas sprawowała się 
dobrze, oraz że kiedy niekiedy skarżyła się na nie- 
spokojność i rozpalenie w całem ciele.

Zresztą, podług zeznania ojca, była ona zwykle 
pobożną i spokojną. Melancholią jej , tenże ojciec u- 
ważał za dziedziczną, w młodym bowiem wieku sam 
był chorobą tą dotknięty.

M etzger, w zdaniu sądowo-lekarskim o tym wy
padku, skłaniał się, nie uważać czynu obwinionej N. 
jakby był popełniony wstanie obłąkania, a to z tej

Tom XIII, Poszyt I I  5
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przyczyny, źe czyn ten był przez nią naprzód po
myślany, i ze się do niego podstępnie przy
gotowała ; co jednak nie może być za dowód braku 
obłąkania uważar.em , bardzo często bowiem widzieć 
się daje w szpitalach obłąkanych, iż maniacy i mono- 
maniacy, nader dowcipnych nawet używają podstę
pów, dla dopięcia przewrotnych swoich zamiarów, 
w czem celują między inneini nonomaniacy samobójcy.

Sędziowie, nie podzielili w obecnym przypadku 
zdania Metzgera i postąpili z obwinioną jak z obłą
kaną.

4. Następujący przypadek opisał Marc , który 
dał o nim zdanie lekarskie w sądach Paryzkich (1)

Henryka Ber ton , z domu Cornier, rodem z L i  
Charite-sur-Loire, po śmierci rodziców swoich jesz
cze bardzo inloda wychowywaną najprzód była, aż 
do 12 roku życia, przez ciotkę swoję zakonnicę. Na
stępnie opiekował się nią niejaki lloy-Bernard, klóry 
jak się zdaje, surowo się z nią obchodził, i bił ją nie
raz , tak dalece, iż podług zeznania pani Ferrier, 
Henryka miewała z tej przyczyny napady nieprzy
tomności i drgań konwulsyjnych , w czasie których 
biła bez przyczyny, dzieci kochane przez nią i piesz
czone zwykle.

Wyuczywszy się w domu Roy-Bernarda robót 
takich, jakiemi się zajmują szwaczki, poszła w 19 
roku życia za mąż, za niejakiego Berton , z kfórytn

( l )  Marc. De la folie. Tom 2, str. 71 i nast.
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nie była szczęśliwą ; porzuciła go więc po 4 miesię
cznemu z nim pożyciu i udała się do Paryża, gdzie 
się znajdował brat jej Jan, konduktor przy dyliżan
sach.

Jan przyjął ją uprzejmie i odtąd był jej ciągle 
pomocnym , przez lat 7, już to wspierając ją pie
niędzmi, już znowu wyszukując jej pomieszczenie, jak 
skoro byłe* bez służby.

Przez ten przeciąg czasu, służyła ona w różnych 
domach , zawsze jak się zdaje pod nazwiskiem Hen
ryki Cornier, nie wydając się z te'm że była zamężną.

Ci u których służy ta , a mianowicie pan Viat , 
pan Chatrain i państwo Trichon , zeznali iż się za* 
wsze dobrze sprawowała j o co do jćj charakteru , 
zgodzili się na to świadkowie, iż zwykle okazywała 
się łagodną i wesołą , iz czasami śmiała się az do 
zbytku, iż zdawała się lubić dzieci, które pieszczota
mi obsypywała.

Taką samą była ona, i przed pójściem za inąż, 
podług zeznania pani Boy Bernard żony jej opiekuna, 
która tylko dwa lub trzy razy widziała ją dziwaczą- 
cą i unoszącą się? tak iż pewnego razu, niezaczepio- 
na bynajmniej, rzuciła na ziemię małe dziecko i oma- 
ło mu przez to krzyżów nie przetrąciła.

Co do obyczajów, te w stolicy coraz wrolniejsze- 
tni stawały się u Henryki, tak dalece, iż jak śledz
two sądowe wykryło, po rozłączeniu się z mę
żem, żyła w ścisłych związkach z kilku mężczy
znami , i z jednym z nich spłodziła dwoje dzieci, 
litóre opuszczone przez nią do szpitala się dostały.
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W  ostatnich atoli dwóch latach, jak się zdaje, nie 
prowadziła już życia rozwiązłego.

W  miesiącu czerwcu r. 1825 dostała się Henry
ka powtórnie do państwa Trichon, u których poprze
dnio rok blizko służyła. Wtenczas spostrzezo- 
no bardzo wyraźną zmianę w jej charakterze. Nie 
hyła już tak wesołą jak dawniej ; śmiała się wpra
wdzie czasem, ale najczęściej widziano ją wzdycha
jącą, smutną, zamyśloną; prócz tego nie wypełniała 
należycie obowiązków swoich, dlatego ją też pań
stwo Trichon oddalili.

Od tego czasu, skłonność jej do melancholii z ka
żdym dniem wzrastała, tak dalece, iz podług zezna
nia jednej z jej krewnych, wpadła nareszcie w pewien 
rodzaj ciągłego osłupienia. Napróżno krewna ta sta
rała się wybadać przyczynę jej smutku i pocieszyć ją; 
Henryka co do tej okoliczności zupełne zachowała 
milczenie.

W  końcu września tegoż roku, około godziny 7 
rano, Henryka będąca wówczas bez służby, wpadła 
do mieszkania dopiero wzmiankowanej krewnej swo
jej, blada i b ezsilna, mówiąc iż się chciała utopić, iż 
w tym celu dostała się juz nawet na brzeg mostu 
pont-au change, ale je j przeszkodzono i zagrożono że 
będzie przyaresztowaną jeżeli nie odejdzie. Z lego po
wodu, krewna je j i mąż tejże, znowu na nią nalega
li, aby im wyjawiła przyczynę swych udręczeń, ale 
nadaremnie. Nie chciała ona także zwierzyć się w tej 
mierze przed bratem swoim.

W  końcu października , wystarano się jej o słu*
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żbę u państwa Tournier, utrzymujących hotel, którą 
objęła dnia 27 t. m.

Nic zmieniły się przez to bynajmniej, jej smu
tek i ponurość, które widząc pani Tournier dnia 3 
listopada wieczorem, pytała się je j z łagodnością, czy 
ina jakie zmartwienie, na co odpowiedziała: „Ali tak! 
mam nieco zmartwienia“  a to takim tonem, który 
oznaczał iż zmartwienie jej, jest nic malej wagi.

Nazajutrz, to jest dnia 4 listopoda z rana , po
stępowanie Henryki Cornier nie przedstawiało nic nad* 
zwyczajnego.

O kwadrans na drugą po południu państwo 
Tonrnier, u których Henryka służyła, wyszli na prze« 
chadzkę, poleciwszy jej aby przygotowała obiad na zwy
czajną godzinę, a zarazem aby u kupcowej Belon, 
utrzymującej wpodle sklepik z owocami, kupiła ta
kiego samego sera, jaki juz od niej przynosiła.

Kupcowa Belon i mąż jej, żyli z sobą w zgodzie, i 
mieli dwoje dzieci, jedno siedmioiniesięczne , oddane 
na mamki, a drugie 19 miesięcy liczące, które wy
chowywali u siebie: była to miluchna dziewczynka, 
Franusia. Między małżonkami Belon a Henryką, nie 
było, ani zażyłości, ani nienawiści, ani zazdrości. 
Wciągu krótkiego swego pobytu w służbie u mie
szkających wpodle państwa Tournier, Henryka by
wała w sklepiku kupcowej Belon jedynie tylko za 
sprawunkami i zaledwie dwa razy spotkała tam pa
na Belon, ale za każdą razą widywała Franusię, któ
rą zawsze wychwalała i pieściła.

Zaledwie państwo Tournier, jak wyżej powie
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dziano, wyszli na przechadzkę, Henryka udała się do 
sklepiku pani Belon i kazała sobie dać sera, który 
jej kupić polecono. Zastawszy panią Belon piastu> 
jącą Franusię , wzięła ją od niej na ręce, nie szczę
dziła dla niej pieszczot, i dała się nawet zte'in słyszeć, że 
byłaby szczęśliwą, gdyby iniała tak miłą dziewczynkę.

W  rozmowie z Henryką, pani Belon powiedziała 
jej, ze korzystając z pogody, chce się przejść z Fra- 
nusią. Wtedy Henryka zaczęła ją prosić, aby przez 
ten czas, gdy się będ%ie ubierać, powierzyła jej Fra- 
nusię, dodając iż państwo jej właśnie wyszli i ze się 
% dzieciną pobawi.

Matka nie chciała zrazu przystać na to , lecz o- 
btcny tam takie ojciec Franus!, skłonił ją do powie
rzenia dziecięcia Henryce, która wziąwszy je na rę
ce, z. zwykłą sobie spokojnością, oddala się szybko 
do mieszkania swojego państwa, całując jeszcze Franu
się przy odcjśeiu; udaje się naprzód do kuchni, u- 
mieszczonej na dole , aby z tamtąd wziąść wielki nóz 
kuchenny; następnie idzie do swego pokoju, na 
pierwsze piętro • przy wschodach spotyka odźwierną 
domu i w jej obecności całuje jeszcze Franusię; w po
koju, którego drzwi wychodzą na korytarz, a okno 
na ulicę, kładzie zaraz dzie'cię na grzbiecie, w poprzek 
na swojein łóżku, bliżko poduszki, tak iż gło
wa dziecięcia wystawała za brzeg łóżka, jedną ręką 
utrzymuje łęż głowę, drugą zaś przecina nożem szy
ję dziecięcia, z taką szybkością, iż nieszczęśliwa ta 
ofiara nie miała nawet czasu krzyczeć. Krew, która 
poczęści zbroczyła Henrykę i łóżko, spływała do na*
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czynią nocnego obok łóżka pod kadłubem stojącego, 
i jakby umyślnie tam na to zostawionego, wtedy gdy 
Henryka zaniosła odciętą głowę pod okno. Potem po
łożyła ona także kadłub na ziemi nie daleko głowy.

Wszystko to trwało blizko kwadrans, a przez 
cały ten czas, Henryka, podług własnego zeznania, nie 
doznała najmniejszego uczucia przerażenia, i żadnej 
przykrości.

Wkrótce potem zaczęła drżeć, pomyślawszy że 
będzie straconą, i udała się do pokoju państwa swo
ich, na tymże samym korytarzu będącego: nic długo 
tam jednak zabawiwszy, znowu powróciła do swego.

Tym czasem pani Belon przyszedłszy po dziecię, 
i niewiedząc gdzie jest pokój Henry ki, wołała na nią 
przy wschodach. „Czego pani chcesz odemnie“ ? zapy
tała się spokojnie Henryka. — „Przychodzę po mo
je dziecko“  odpowiedziała pani Belon, wchodząc na 
wschody — „Dziecię pani nie żyjeic rzekła Henryka, 
równie spokojnie jak pierwiej, i stanęła przed drzwia
mi pokoju, jakby dla tego aby pani Belon nie pu
ścić.

Na ponowione wezwanie matki, która myślała źe 
to są żarty, powtórzyła Henryka też same piorunują
ce wyrazy: ,,Dziecię pani nie żyje ! l i— Wtedy nie
spokojna pani Belon, popchnęła Henrykę, aby się do
stać do pokoju , spostrzegła natychmiast ciało nieży
wej córki i wydała krzyk boleści. ,,Wychodź pani, 
odezwała się wówczas Henryka, bo będziesz świad
czyć przeciwko mnie‘(, poczem, podniosłszy z ziemi 
odciętą głowę dziecięcia, wyrzuciła ją oknem na ulicę.
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Matka w rozpaczy krzycząc, pobiegła do u Jeść 
tę okropną wiadomość mężowi swojemu. Pan Belon, 
zaledwie temu daje wiarę, spieszy na ulicę, i cóz 
tam nieszczęśliwy najpierw ej spostrzega P oto głowę 
własnego dziecięcia, ktdrą przejeżdżający właśnie po
wóz, o mało ze nie zgruchotał.

Wczasie tej rozrzewniającej sceny, Henryka nie 
myśląc wcale o ucieczce, siedziała przy łóżku, w bli
skości trupa.’

W  pierwszych chwilach, słyszano jak wzniósł
szy ręce w górę, zawołała .* ,, Jestem zgubioną“  
lecz gdy nadszedł kommissarz Policy!, była już 
w pewnym rodzaju osłupienia, które nie ustąpiło przez 
cały czas badania jej w sądzie, Nóż, którego użyła 
do spełnienia okropnego czynu , leżał przy niej; odzież 
i ręce były krwią zbroczone. Nie przeczyła ani na 
ch ilę, że ona popełniła to zabójstwo i wyznała wszy
stkie dopiero opisane okoliczności, a mianowicie że 
pieszcząc dziecię , chciała w matce wzbudzić zaufanie. 
Na próżno starano się wzruszyć ją, wystawiając je j 
jak okrutnie postąpiła. Zniecierpliwiona tem rzekła: 
,,Ja chciałam to dziecię zabić/ 4 Zapytana wtedy, co 
ją mogło do tego skłonić, odpowiedziała: iz żadnego 
nie miała szczególnego powodu, iz żadnego naznaczyć 
nie może. Na dalsze w tej mierze nalegania, oświad
czyła: że je j taka myśl do głowy przyszła, ze to jest 
je j przeznaczenie. W końcu, gdy nie chciano i na tych 
odpowiedziach poprzestać, wystawiając jej iz kłam
stwem pogorszą swoję sprawę, dodała , iż nie może 
się stać winniejszą, niż jest rzeczyw iście . Na zapy-
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łanie, dlaczego wyrzuciła głowę dziecięcia na ulicę, 
odpowiedziała: „Dlatego, aby ją widziano, aby ludzie 
natychmiast do mnie na górę przyszli, i aby się prze
konali, że tylko ja sama jestem winną/ 4

W  godzinę po tym wypadku, widzieli Henrykę 
Cornier, doktorowie: Clodon i Delacroix, a potem 
wybadali jeszcze stan jej zdrowia dnia 8 listopada. 
Pierwszy z nich zeznał w sądzie, że równie dnia 4 
jak i 8 listopada, znalazł ją wstanie zupełnego o> 
słupienia, mającą fizyonoinią monomaniakom wła
ściwą.

Dokładniejsze nieco uczynił w tej mierze zezna
nie w sądzie doktór Delacroix, podług którego, Hen
ryka Cornier dnia 4 listopada miała oczy ciągle nie
wzruszone, i spuszczone na dół, nawet wtenczas gdy 
je j powieki palcami roztwierał; puls jej był powol
ny i przytłumiony; bicie serca zaledwie się czuć da
wało; na czynione sobie zapytania odpowiadała gło
sem cichym i po długich dopiero przerwach, a tak iż 
sam stan osłupienia widoczny u niej także był dnia 8 
listopada.

W  ważnej tej sprawie, sądy Paryzkie, niedość 
przekonane o istnieniu monomanii instynktowej, uzna* 
ły czyn Heuryki Cornier za zbrodnię, nie zważając 
na to iz doktór Marc, jeden z najznakomitszych le
karzy stolicy, z chorobami umysłowemi dobrze obe
znany, widział w nim tylko dowód obłąkania.

A tak w wieku który się chełpi wysokim stopniem 
swe'j cywilizacyi, który się oburza na wspomnienie 
w y  roków średniowiecznych, wskazujących na stos, tak
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zwanych opętanych i czarownice, w wieko 19, Hen
ryka Cornier, obłąkana, wskazaną została na dożywo
tnie roboty warowne i na hańbiącą karę piętnowa
nia.

Nie daj B oże, aby się podobne wyroki pona
wiały !

Łatwo temu można będzie zaradzić, upowsze
chniając prawdziwe zasady nauki o monomanii in
stynktowej, równie między lekarzami sądowemi, jak 
i między prawnikami.

Obawa niektórych, ażeby ztąd nie wynikły złe 
skutki, ażeby zbrodniarze dla unikuienia zasłnzone'j ka
ry, nie udawali się za monomaniaków, a obrońcy ich aby 
nie szukali w lein podstępnych środków uniewinnie
nia , zbyteczną jest zdaniem mojem; są bowiem, na 
szczęście dla ludzkości, cechy niewątpliwe, z doświad
czenia czerpane, które w większej przynajmniej licz
bie przypadków, dozwalają rozróżnić inonomaniaka 
od zbrodniarza.

Wymienię je tu pokrótce, ograniczając się do 
samej tylko monomanii instynktowej samobójstwa. (1)

Niemal wszyscy, cierpiący inonomanią zabójstwa 
instynktową, są składu ciała nerwowego, bardzo dra
żliwi i mają cóś dziwacznego w charakterze swoim.

Prawie zawsze choroba ta jest u nich w związ-
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(1 )  Hoffbauer. Méd. légale, str. 350. (Note sur la monoma* 
nie homicide, par Esquirol).

Friedreich. Syst. der ger. Psych. str. 307 i nast.
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ku, z widoczną jaką chorobą fizyczną , jak np. z 
epilepsją, z cierpieniami organicznemi serca, wątroby, 
kanału kiszkowego i t. d. albo też z chorobą umy
słową w innej postaci pokazującą się , przed mono- 
manią instynktową lub po niej.

Wielu bardzo ma dziedziczne do chorób umy
słowych usposobienie. Inni wystawieni byli na dzia
łanie takich przyczyn, które zwykle do cho
rób umysłowych prowadzą , jakiemi mianowicie są 
drażnienia uczucia przez różne namiętności.

W miarę zbliżania się wybuchu choroby, zmie
nia się bardzo widocznie, zwyczajny ich charakter i 
cały sposób obejścia się, tak podobnie jak i w innych 
chorobach umysłowych. Slają się oni zwykle sinu- 
tnemi i niespokojnemi, niekiedy zaś miewają chwile 
nadzwyczajnej bez przyczyny wesołości. Mówią ma
ło i z wielką niechęcią wyjawiają przed innemi 
udręczenia swoje i tajemnice serca.

Niektórzy doznają nadto w tym czasie gorąca od 
dołka sercowego do głowy wznoszącego się, bolu gło
wy, dolegliwości żołądka i bolu w brzuchu.

Gdy ich juz opanuje myśl wykonania zabójstwa, 
wtedy albo ich ciągle trapi, albo wraca tylko o d ' 
czasu do czasu 5 nie mogą się jć j zaś pozbyć, tak po
dobnie, jak inni monomaniacy nie są w stanie pozbyć 
się właściwych im wyobrażeń fałszywych. Ztąd to 
pochodzi smutek ich i nieraz chęć samobójstwa.

Myśl ta tein silniój się jeszcze w nich odzywa 
na widok osób obranych przez nich na ofiarę i na
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widok narzędzi mogących posłużyć do wypełnienia 
okropnego czynu.

Jeżeli w walce z chorobliwą żądzą, rozum ich u- 
lega nareszcie, wtedy popełnione przez nich zabój
stwo, pozornie tylko nosi na sobie cec hy zbrodni, 
należyte bowiem ocenienie wszystkich okoliczności , 
które je poprzedziły, które mu towarzyszyły, i które 
później następują, dozwala wykryć brak wolnej woli, 
z choroby umysłowej pochodzący.

Zabójcy o jakich tu mowa , nie mają nigdy 
wspólników, którzyby ich radą lub przykładem swo
im pobudzali, jak się to najwięcej zdarza w przypad
kach zbrodni.

Zbrodniarz ma zawsze jakiś powód do morder
stwa, które dla niego jest tylko środkiem dogodzenia 
namiętności mniej więcej zbrodniczej, a oprócz mor
derstwa, popełnia 011 częstokroć inny jeszcze jaki czyn 
karogodny, jak np. kradzież, czego wszystkiego nie 
widzimy w' monomanii zabójstwa instynktowej.

Zbrodniarz pozbawia życia te osoby, które mu 
stoją na przeszkodzie w spełnieniu jego zamiarów, albo 
któreby mogły świadczyć przeciw niemu, monoma- 
niak zaś albo zabija zupełnie sobie obojętnych, albo 
takich którzy nieszczęśliwie nawiną inu się pod ręce, 
W chwili napadu choroby, albo nareszcie, co się naj
częściej zdarza, wybiera do tego osoby sobie naj
droższe. Matka zabija np, ukochane dziecię, mąż żo
nę z którą żył w najlepszej zgodzie i t. d.

Po spełnionein morderstwie , zbrodniarz ucieka 
kryje się; schwytany zaś, zaprzecza czyn swój,
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wszelkiemi usiłuje sposobami uniewinnić się , i nie 
wprzód się przyznaje, dopóki liczneini i wyraźnemi 
dowodami zmuszony do tego nie będzie ; a i w ten- 
czas nawet, nie wszystkie wyjawia okoliczności, uwo
dząc się do ostatniej chwili nadzieją uniknienia za
służonej kary. Przeciwnie zaś monomaniak, po zade- 
syć uczynieniu swej żądzy, nie mając już nic na my
śli, najczęściej w pierwszej chwili jest spokojny, nie 
ucieka i nie ukrywa się. Potem zwykle za łoje tego 
co popełnił i częstokroć sam się oddaje w ręce spra
wiedliwości, a wtedy opowiada bez zamilczenia wszy
stkie okoliczności czynu dotyczące się, domaga się ka
ry śmierci , sam sobie nawet chce życie odebrać, 
wpada w posępność i osłupiałość, nie może sobie zdać 
sprawy z tego co go do zabójstwa przywiodło, gnie
wa się gdy go kto za obłąkanego uważa, stara się 
dowieść, że działał przy zupełne'j przytomności umy
słu i przy zdrowym rozsądku, nie dba oto co się 
na jego usprawiedliwienie przytacza.

Słowem, uderzające jest podobieństwo między 
inonomaniakaini o których tu mowa i między innetni 
obłąkanemi, wielka zaś zachodzi pomiędzy niemi a 
zbrodniarzami różnica.

Jeżeli więc lekarz sądowy podług tych zasad 
oceniać będzie każdy szczczególny przypadek, jeżeli 
także pomni będą na nie sędziowie, tak przy rozwa
żaniu czynu prawu przeciwnego, jako też i przy roz
bieraniu zdania lekarskiego o stanie umysłowym spraw
cy czynu, wymiar sprawiedliwości uietylko przesz
kody nie dozna, ale nadto posunie się jednym kro
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kiem dalej, do tego kresu doskouałości, do którego 
zaprawdę wzdychamy tylko, ale podobno nigdy nie 
dojdziemy.

ZDANIE SPRAWY Z CZYNNOŚCI
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego roku 1844

przez J. Lebla.
( dalszy ciąg )

CH O R O BY G Ł O W Y .

Obrażenia zewnętrzne.

Trzy były przypadki takiego obrażenia, opo
wiedziane na posiedzeniach Towarzystwa; w jednym, 
chłopiec mały, upadłszy przeciął sobie o brzeg splu
waczki mosiężnej, skórę na czole z lewej strony. Ra
nę małą ściągnęli rodzice plastrem dyachylowym i 
po jego zdjęciu w dni 11 myśleli że się już zagoiła. 
Zaogniła się ona jednak: czoło, głowa i twarz niezmier
nie spuchły z zaczerwieniem się jak w róży. Kollega 
Dudrewicz otworzył ranę , wypuścił płynu serwatko
wego blizko 6 uncyj ; puchlina opadła, powieki I y lii o 
zostały mocno obrzękłe. Chłopiec po opatrzeniu rany 
skubanką chciał chodzić, żądał jtść. Następnego dnia 
puchlina się wróciła lecz w mniejszym stopniu. Otwo
rzył kolega D. znowu ranę, ropa wytrysnęła, a śledząc 
kość, obrażenia w niej nie znalazł. Taki stan trwał 
do dnia ósmego, kiedy na naradzie lekarskiej zrobio
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no drugi otwór dla spływu ropy, zaprowadzając za
wlokę. Chłopiec bojaźliwy, był bardzo niespokojny, 
nędzniał, ropa płynęła po twarzy. Dnia czwartego od 
zaprowadzenia za włoki, wyjęto ją ; rana później za
goiła się; po wyżej niej zbierała się ciecz serwatcza- 
iia w ilości uncyi do dwóch. Kolega D. zrobił wstrzy
kiwania olejku terpentynowego, poczem w parę godzin 
chłopiec skarżył się na palenie, lecz odtąd raną bar
dzo mało płjnęło serwatczanej cieczy. Bojaźliwi ro
dzice nie dozwolili robie dnia następnego wstrzyki
wany dnia trzeciego zrobiono je i nie było bolu. 
W  dni 9 rana zupełnie się zagoiła.

Używał kolega tego leczenia i w innych zdarze
niach, jak to niżej zobac2einy, z wielkim skutkiem. 
Olejek terpentynowy robił małe rozdrażnienie a po
tem zabliźnienie. Prezes Janikowski zrobił uwagę, 
że we wszystkich tych zdarzeniach musiały być za
jęte ropieniem części tylko miękkie, inaczej bowiem 
olejek byłby zadrażnił. Kolega Bortkiewicz potwier
dził to mniemanie, przywodząc zdarzenia łuszczenia 
się kości, gdzie użyty olejek terpentynowy zły zrobił 
skutek.

Drugi przypadek obrażenia głowy opowiedział 
kolega Bacewicz. Panna 17 letnia, siostra kolegi Ko
chańskiego, skrofuliczna, nosząca na ramionach jątrz- 
niki sztuczne i pijąca wody mineralne, była ciągle smut
na i często mówiła o śmierci. W  czerwcu 1844 r. 
wychodząc z rana do ogrodu Krasińskiego dla picia 
wod, upadła na schodach. Zemdloną i nieprzytomną 
na umyśle wniesiono do mieszkania, gdzie odzyskała
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przytomność i chodziła. Od uderzenia się był guz 
na czole z prawej strony i chora womitowała. Kol- 
lega Le-Brun kazał puścić krwi 10 uncyj; chora stra
ciła przytomność umysłu i w ciągłych była konwul- 
syach ; puls miała drobny, ściągnięty i twardy. Kol- 
lega Bącewicz kazał przystawić do głowy 20 pja- 
wek, a w 6 godzin od upadnięcia chora umarła. Domy
ślał się kolega B. pęknienia arteryi i prezes J. potwier
dzał ten domysł przypuszczając pęknięcie arteryi me
níngea media. Kollega lielbich utrzymywał, ze śmierć 
mogła nastąpić z pęknienia spodu czaszki i wysącze
nia się krwi z koinórkowatego wnętrza kości (diploe). 
Pęknienie to jako contra fiS S U ra ,  od uderzenia się 
czołem , często postrzegał, i w dziesięciu blizko zda
rzeniach otwierania ciał po nagłej śmierci, zawsze je 
znajdował, a nigdy nie v idział pęknięcia arteryi me
níngea media i taki nawet przypadek uważał za tru
dny do wydarzenia się, dlatego, że arterya ta z bu
dowy swej, położenia w błonie twardej mózgu i po
kręconego biegu, niełatwo może uledz pęknieniu lub 
rozerwaniu, arozerwana zrodziłaby krwotok, który
by nie dozwolił, jak w przypadku opisanym, chodzić 
chorej, aleby nagle życie jej odebrał. Jakkolwiek, 
mówił prezes Janikowski, contra f is  sur a daje się 
pojąć z budowy czaszki, diploéjednak małą może wy
sączać ilość krwi i długiego trzebaby było czasu na 
uzbieranie się jej tyle aby ucisk na mózgu zrobić mo
gła; najczęściej po obrażeniach głowy ze złamaniem 
kości, jeśli chory nie odrazu traci przytomność umy
słu, uastępuje śmierć z wylania się krwi, nigdy z kto-
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ści ani iniąszu mózgowego, lecz w miejscu oderwa
nia się błony twardej od czaszki z drobnych naczyń, 
których mnóstwo w lem miejscu się przerywa. Rów
nie często a może nawet częściej, obrażenia głowy ze 
złamaniem kości, łączą się z rozerwaniem arteryi mem 
nmgea media, bo ona blizko leży w rowku bocznej 
kości. Ze te zdarzenia muszą być częste, dowodzi 
przepis chirurgiczny wiercenia czaszki w miejscu prze
biegu tej arteryi, gdy w skutek złamania kości głowy, 
chory straci przytomność umysłu. Wiercenie zaleca
ne nawet jest w tem miejscu szczególniej wtedy, gdy 
strata przytomności nie zaraz następuje a nie ma pe
wnych znaków w Morem miejscu jest wylanie. Podo
bny przypadek potwierdził to mniemanie w Radzie 
Lekarskiej i przywiódł prezes J. takież zdanie sławnych 
w chirurgii mistrzów. Abernethy pierwszy na to zwró
cił uwagę, iż największe wylanie się krwi wydarza 
się w tej części czaszki, która odpowiada przebiegowi 
arteryi meningea media pod kością boczną głowy. 
Wiadomość tę wyjął prezes J. zlekcyj A. Coopera (X . 
Verlesung lieber die Kopfverletzungen) Podobne temu 
było zdanie J. Bella (T he pr. of Surg. V. II .) mó
wiącego, że złamania kości czaszki w miejscu gdzie 
jest rowek mieszczący w sobie większe gałązki arteryj 
błony twardej, połączone są często zieh przedarciem; 
zaczem idzie wylanie się krwi, które nieraz przesączą 
się nawet przez szpary złamania.

Spostrzeżenia poczynione przez doktora Brodie, 
zgodnie z spostrzeżeniami Abernetego, okazują źe 
krwotok powstający z rozerwania naczyń krwistych, 
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łączących błonę twardą z czaszką, nigdy nie jest tak 
znaczny, aby ztąd powstało niebezpieczne uciśtiienie 
mózgu. Do wyjątku należy tylko rozerwanie arteryi 
meníngea media, bardzo rzadko wydarzające się 
bez współczesnego złamania czaszki, w miejscu row
ka mieszczącego w sobie tę arteryę. W yjął to pre
zes J. z Med. Chir. Trans. V. 14. p. 333. Z dykcyona- 
rza zaś S. Coopera wziął to zdanie, źe złamania cza
szki w dolnym czołowym kącie kości bocznej głowy i 
gdzie mieści si§ arteria spinosa durae matris i wię
ksze jej gałązki, połączone są zwykle z wylaniem się 
krwi pod czaszką, ale wylanie się to może także 
być b ez złamania i bez żadnego nawet zewnętrznego 
śladu obrażenia.

To zjawisko, ze chory odurzony po wywartym 
gwałcie na głowę przychodzi na jakiś czas do przy
tomności umysłu, potem znów wpada w odurzenie, 
dowodzi, że ucisk na mózgu pochodzi z wylania się 
krwi a nie wtłoczenia kości.

Wiercenie (trepanatio) w miejscu odpowiadają
cym przebiegowi arteryi meníngea media, gdy się 
tam tylko domyślamy wylania krwi, tein usprawie
dliwia Brodie, ze nie raz wydarzają się rozerwania 
tej arteryi bez złamania kości , tudziez ze bywają 
złamania tablicy wewnętrznej bez złamania zewnętrz
nej. To także wzięte jest z Med. Chir. Tr. V. 14, 
p . 385.

Kollega Ilelbkh utrzymywał, ze w wyborze miej
sca do wiercenia czaszki, w razach wylania pod kością 
dlatego przenosi się kość boczna głowy, gdzie prze
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biega arteria meningea media, ze to miejsce jest naj
dogodniejsze do tego działania i wybiera się wtedy 
dowolnie, gdy nie ma pewności gdzie jest wylanie wy
magające wiercenia w innein miejscu.

Ti •zecie obrażenie głowy opowiedziane od kollegi 
Grabowskiego, przywiedzione od niego było na wy
tłumaczenie nagiej śmierci z pęknienia kości. Zona 
szewca, uderzona od niego w głowę stołkiem, umarła 
w 12 godzin a przy otworzeniu ciała, po zdjęciu po
kryć głowy, widział koli ega muszkuł skroniowy zczer- 
niały, kość łuszczkową i część tyłu głowy pękniętą. 
Po zdjęciu czaiszki, błona twarda była oderwana i we 
wklęśniętym mózgu znajdowało się 4 uneye krwi. 
Arteria meningea media nie była przerwana. Kol- 
lega Stackebrandt dodał, że otwierając czaszki żoł
nierzy jazdy, umarłych z potłuczenia głowy, nigdy 
nie widział rozerwania tej artery i.

Niepewność wynikająca z tych sporów, wystawia
jących rzecz dwustronuie^ prowadzi doszukania go
dzącego zdania w nauce świeżo wyłożonej przez do
ktora Aran (^Recherches sur les fractures de la base 
du crâne; w Archives générales deinédecine. Novembre 
1844 p. 309). Musimy przyjąć jego dowodzenia , bo 
nietylko że łaje lekarzy, nazywając krótkowidzącymi 
tych, którzy wyrokują o chorobie bez rozumowania 
opartego na rozbiorze zdarzeń, ale takim to rozbiorem 
popiera swe pojęcia i dowodzenia. Opisuje on podo
bne zdarzenie upndnienia na schodach, jak chorej 
kollegi Bącewicza. Chory chodził dni parę, potém u- 
marł ze znakami uciśnienia mózgu*, u niego jednak by
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ło sączenie się krwi z lewego ucha, co autor bierze 
za stanowczy znali pęknięcia spodu czaszki. Do po
dobnych znaków liczy sączenie się krwi oczami, no
sem i podlanie krwią błony łączuej oczu. Bez tych 
znaków napróźno byłoby domyślać się pęknienia spo
du czaszki i dlatego tez u chorej kollegi Bqcewicza 
nie mamy prawa przyjąć tego pęknienia.

Apoplexy a.

Zewnętrznej przyczyny działaniem sprowadzony był 
napływ krwi do głowy u żołnierza skrufulicznego, u któ
rego z obu stron zgrubiałej szyi gruczoły ropiały, otwie
rając się jeden po drugim małemi dziurkami. Oczy jego 
były zapalone z cechami zapalenia śluzowo skrufulicz- 
nego (ophthalino blenorrhoea scrophulosa); gdy się 
stan ich poprawił, chory czuł się dobrze, posługi
wał, jadł całą szpitalną miarkę dla zdrowych prze
pisaną i dnia jednego, zjadłszy dobrze wieczerzę, na
zajutrz znaleziony był nieżywy. Przy otworzeniu cia
ła, widział kollega Bortkiewicz obie żyły szyjowe 
(iugulares) uciśnięte stwardniałem! głęboko leżącemi 
i ropiejącemi gruczołami i wr mózgu krwi napływy.

Apoplexy i z ukrytej przyczyny wewnątrz ciała, 
mieliśmy przykład na mnie samym. Uległem tej cho
robie, bez widocznego usposobienia do niej, to jest: 
ani budowa ciała, ani rodzaj życia, ani rodzinne cho
roby, nic mogły być obwiniane, wyjąwszy inoze 
wpływ dziedzicznie nabytych cierpieli innych orga
nów'. Pochodząc z matki, która w ostatnich latach
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swego życia chorowała na kamienie żółciowe, a w si
le wieku miała wielką żądze do pokarmów i w sku
tek jej zaspakajania niepospolitą otyłość, rosłem 
z podobną zadzą nasycania się pokarmami; lecz ją za
spakajałem z mniejszą niz matka korzyścią dla ciała, 
które po odbyciu ospy prawdziwej i odry, całą mło
dość miałem nędzne, swędzeniem skóry tak 
wielkiem dręczone, że obdzierając ją do krwi two
rzyłem na niej długo trwające owrzodzenia. Ból 
głowy wtedy i krwotoki z nosa były codziennemi 
prawie cierpieniami, i * nałogową wprawą przepeł
niania pokarmami żołądka zostały do późnych lat ży
cia, które pędziłem w czynnej pracy umysłowej, nie
wiele przerywanej rozwijaniem się ciała w szkolnej 
swawoli, ni w latach dalszych aż do znamion starości ; 
gdzie ciągle odkrywane niedostatki zasobów nauki, 
sposób do życia stanowiącej, zmuszały mnie łączyć 
rozkosze ćwiczeń umysłowych, z męczącą pracą ciała 
w uganianiu się po ulicach za mym obowiązkiem. 
W  tym zakresie życia , siłą ciała odznaczającym się , 
zachowując umiarkowanie w użyciu raz na dzień po
karmów, bez żadnych wyskokowych napojów, podle, 
gałem często krwotokom z nosa i cierpieniom brzusz
nym z niestrawności; miewałem swędzenie skóry 
w miesiącach zimowych, wolnym zupełnie będąc od 
tego w miesiącach ciepłych, Kilka miesięcy trwożył 
mnie dający się czuć nieład w układzie krwionośnym, 
bo puls mój współcześnie z uderzeniem serca bywał 
niekiedy przerywany i wtedy czułem uderzanie krwi 
do głowy, a od roku po całkowitem ustaniu krwo-
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tuków z nosa, doświadczałem holu głowy i chwilowych 
je j zawrotów. Dnia 29 października 1844 r. w wieku 
mym lat 51, gdy po łakomem spożyciu na obiad kil
ku kawałków wędzonej wieprzowiny, dostałem bolu 
głowy, dnia następnego ociążały, z niesmakiem w li
stach, miałem przed południem kilka razy jej za
wrót, z uczuciem zemdlenia i woni jakby dymu lub 
kości czaszki w czasie jej piłowania. Zawroty te by
ły chwilowe, nabawiały obawą upadnienia i prowa
dziły za sobą wybąknienie słów kilku niewiążących 
się jedną myślą. Zdawało mi się ze zjawiska te po
chodziły z napływu krwi do głowy na spodzie prze
dniej części mózgu, gdzie biorą początek nerwy po
wonienia; ale pomny na przesycenie się ulubioną po
trawą, i przy znikłej chęci do przyjęcia pokarmów, 
nie mogłem pozbyć się myśli, że choroba jest skut
kiem niestrawności. Dlatego postanowiłem ją  prze- 
inódz wstrzymaniem się od jedzenia, a idąc za gło
sem pospólstwa, i włiisne'm na sobie samym doświad
czeniem nauczony, zamierzyłem przyspieszyć skutek te
go leczenia, przymuszając żołądek do rychlejszego tra
wienia, przez pobudzenie niedołężnych, jak się zda
wało wiekiem nadwątlonych sił jego. W  południe 
napiłem się wódki piołunkowej. Rzeźwośc jaka się 
zaraz uczuć dała w całetn ciele, b y ła  pocieszającą na
grodą śmiałego tego przedsięwzięcia. Chęć do po* 
karinów jednak nie przyszła i nie jadłem obiadu. 
Położyłem się spać, a w pół godziny obudziwszy się, 
wstałem nieczując głodu ani żadnych dolegliwości. 
Już ini się zdawało, ze znowu przekonywający na so
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bie samym znalazłem dowód , jak można dziwaczne 
nawet przepisy leczenia sprawdzić doświadczeniem i 
na niein oprzeć rozumowanie naukowe. Ze smutkiem 
musiałem przyznać panu Eugeniuszowi Sue, naucza
jącemu dziś w Tajemnicach Paryża wszelkich umie
jętności, że on w całej rozciągłości znał sztukę lecze
nia; kiedy swego starego Pipele, odchodzącego od 
zmysłów z uderzenia krwi do głowy, po przestrachu 
lub niestrawności, pokrzepiał wódką piołunkową. 
Ustępując tak z zarozumiałości o własnej nauce, i 
mając się za wyleczonego podług przepisów roman- 
sisty, o godzinie czwartej po południu stanąwszy na
chylony nad stołem, wymówiłem kilka słów bez 
związku myśli i padłem na wznak z krzykiem, z twa
rzą czerwoną aż do siności , z pianą w ustach i ich 
wykrzywieniem. Poruszenia rąk mimowolne i bez czu
cia, były małą przeszkodą w opatrzeniu po puszcze
niu krwi, które odbyło się jak należy w kilka minut 
po upadnieniu. Krew płynęła dobrze, zapieniła się
i uszła w ilości przeszło funta. Zawiązano żyłę, ro
zebrano mnie, położono w łóżku i dano enemę z wo
dy zimnej e octem. W  pół. godziny, zastał mnie pre
zes Janikoicski przytomnego na umyśle i powoli przy
pominającego czynności dnia upłynionego; ale nic nie 
wiedziałem wtedy o mym przypadku i dziwiłem się 
widząc obcych ludzi, których odgłos tego zdarzenia 
u mnie nagromadził. Wziął prezes J. chorobę za aapad 
apoplektyczny^rozróżniając ją tem od zemdlenia, że twarz 
moja w czasie napadu nie była blada, lecz do siności 
czerwona; ze krew z żyły dobrze płynęła, że ja do
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omdlenia nie byłem skłonny, że między poprzedni- 
kami choroby nie było znaków niestrawności, jakiem! 
są gorycz w ustach i smrodliwe odbijanie się, lecz 
był bez tych znaków zawrót głowy z zalatującym za* 
pachem szczególnym, jaki bywa przed napadem apo- 
plexyi. Przytomność mego umysłu coraz widoczniej
szą się stawała, puls był rozwinięty, mniej niz 68 
razy na minutę uderzający, język żółtym mułem ob
łożony, wypróżnienia stolcowe mocno smrodliwe, ża
dnego nie było sparaliżowania. Przepisał Prezes J. 5 
uncyj trunku Wiedeńskiego, a po dwóch dniaęh ob
fitych wypróżnień stolcowych, powtórzywszy lekarstwo, 
tak już miałem się dobrze, ¿e mimo wiedzy łaska
wych na mnie kollegów Prezesa Janikowskiego i Kosz- 
tulskiego, wyjeżdżałem do mych chorych. Wygło
dzony zupełnem wstrzymaniem się od pokarmów, za- 
łaknąłem i zjadłem wieczorem kawałek wołowej pie
czeni. Zamach ten na przezorność leczących nie udał 
się; bo dnia następnego rozwinęła się gorączka ze 
zjawiskami gastrycznemi, którą pokutną wstrzemię
źliwością i użyciem soli gorzkiej usunąwszy, przysze
dłem do zdrovria. Pozostał mi jednak zawrót głowy
i od niego nie byłem jeszcze wolny po cztero tygod- 
niowem zachowaniu ostrożności w użyciu pokarmów i 
przy ciągłćtn utrzymaniu rozwolnienia stolca, wprzód 
solą gorzką, pote'in aloesem z rainbarbarem. Zawrót 
mniej dziś często przychodzi i krwotok z nosa zaczy
na powracać, przy zaprzestaniu użycia lekarstw. (1)

(1) Krwotoki z nosa nie przywróciły się, zawrót pozostał i
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Kobieta zamężna, dwadzieścia kilka lat mająca, 
poszła z rana do kos'cioła zdrowa, ztamtąd wyszła 
blada, niemogąca mówić; jeden tylko wyraz powta
rzała, ciągle mająca umysł przytomny, rękę kładła 
na czole, puls jej był spokojny, hicie serca umiarko
wane. Kazał prezes Janikowski krew pus'cić i dał 
sól gorzką. Chora tak się rzucała jak obłąkana, gdy 
do niej przybliżano się dla krwi puszczenia. Na drugi 
dzień miała się dobrze bez krwi puszczenia i w dni 
kilka zupełnie wyzdrowiała.

Przypadki apoplexyi dały się częściej widzieć, 
jak to uważał kollega Ilelbich, w miesiącu grudniu, 
gdy zimno sprawił«» pójście barometru do góry.

Zatrucie lekarstwami zrządzającemi odurzenie, 
policzymy do przypadków apoploxyi; było ich kilka.

Posługacz w Aptece W. Heinrycha, przyniósłszy 
wino malagę, nie widział kiedy je użyto na nalanie 
opium. Postawionego do naciągnienia napił się u- 
kradkiem i poszedł na obiad. W półtorej godziny 
ogarnęła go słabośe*, chwiał się i upadł jak rażony 
apoplexyą. Kollega Myło kazał krew puścić, puls 
stał się wyraźniejszy, siność twarzy i ciała zmniej
szyła się , chory nie odzyskał jednak przytomności 
umysłu. Dana ipekakuana, potem siarczan zynku, nie 
wzbudziły woinitów. Prezes Janikowski wezwany 
koło 5 godziny zastał chorego nieprzytomnego , bez-

przy wstrzemięźliwem życiu były jeszcze dwa napady apoplekty- 
czne, w przeciągu ośmiu miesięcy.

Tom XIII. Poszyt II. 8
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władnego, jak sparaliżowanego. Twarz jego była si
na, puls powolny, miękki, oddech od czasu do czasu 
objawiający się. Dał cztery razy po 10 gran co 6 mi
nut siarczanu zynhu i kazał robić na twarz z góry zi
mne oblewania. Womitów nie wzbudził pomimo do
pomagania przez łechtanie piórkiem w gardle; za kaź- 
dem zaś oblaniem twarzy, oddech chorego wstrzy
mywał się podczas spadnienia wody, potem następo
wało wciągnienie powietrza. Dano jeszcze parę enem 
z octu potem z kawy. Były wypróżnienia stolcowe, 
około 8ej chory odzyskał nieco przytomności i m ow y5 
ze mógł powiedzieć boli i po tem zwodniczem pole
pszeniu się w godzinę umarł.

C
Zonie kollegi Stackebrandta, chorej na boi zę- 

bn, podczas zatwardzenia stolca, podano zamiast prze
pisanego nalania senesu, będąc«'! w domu w swścio un- 
cyowej flaszce, tynkturę opiową. Po zazyciu łyżki 
postrzegł wkrótce mąż tę omyłkę; dał ernetyk lecz 
nie wzbudził womitów, po skrupule zaś siarczanu zyn- 
ku chora, chociaż nie prędko, woinitowała; przyte'm 
dawane były enemy z oclu. Chora po wyzdrowieniu, 
w sześć tygodni miewała jeszcze rzucania i targania rąk.

Dziecku dwuletiiiemu, rzeżwemu, gdy w czasie 
7ębow ania  stało się niespokojne, piastunka chcąc uśpić, 
dała trzy łyżki odwaru, z jednej makówki nalanej 
kwaterką wody, fclóry sama przyrządziła gotując go
dzinę. Kollega Wojdę zastał to dziecko zimne jak 
b e z  życia, ze źrenicą ściągniętą i pulsem powolnym. 
Dał na woinity ipekakuanę, co 10 minut po gran 5
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i kawę czarną z nasyceniem alkali, Dziecko wyzdro
wiało.

Sześciu ludzi mieszając roztwór wyskokowy bel- 
ladony do robienia extraktu, napili się go i wpadli 
w obłąkanie, zdawało się im że pływali, potem na
stąpiła śpiączka cłiorobna. Czte'rech umarło, dwóch 
leżało bez zmysłów 24 godzin i wyzdrowiało. Postrzeże
nie kol legi Bortkieicic%a.

Kollega Groer widział felczera, który zjadłszy 
w’ ogrodzie szpitalnym dwie jagody belladonny, był 
odurzony i wpadł w obłąkanie z szaleństwem.

Dziecku rok i pół mającemu, czerstwemu i weso
łemu, choremu na koklusz w drugim zakresie, dałem 
we wrześniu na woinity; lecz matka nie zaspokojona 
te'in lekarstwem, poszła z dzieckiem do innego leka
rza, ten zapisał także na w omiiy. Rozgniewana na nie
go udała się do trzeciego, 011 zapisał dwa gra
na extraktu belladonny z kalomelem, podzielone na 12 
części. Gdy d ziecko wyżyło dziesięć proszków', we
zwanym zastałem je w odrętw ieniu, zimne, z rozszerzone- 
mi źrenicami, bez pulsu, z oddechem ciężkim; po chwi
li skonało.

Podobny przypadek widział i kollega Stacke- 
brandt; dziecko osłupiało biorąc rozpuszczone w dwóch 
uucyach wody dwa grana extraktu belladonny, zdwó- 
ma granami etneiyku.

Zapalenie mó%gu.

Dziecko czternasto miesięczne, upuszczone spa
dło na głowę, zbladło, potein zaczerwieniło się,
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poszło spać i w godzinę miało konwulsje, oczy wy
trzeszczone, głowę na bok skrzywioną i gorączkę. Po 
przystawieniu z porady kollegi Kuleszy, dziesięciu 
pjawek do głowy i położeniu na niej lodu, rozpalenie
i konwulsje powiększjły się, ręka jedna była skurczo
na, oddech gwałtowny, głos'ny, nierówny, zęby ścięte. 
Kazał kollega K. krew puścić; oddech uspokoił się, kon- 
wulsye ustały, zęby się otworzyły. Leczenie trwało 
24 godzin, a w trzy dni dziecko było zdrowe.

Po kilku poronieniach ze skłonności dziedzicznej, 
matka donosiła dziecko używając zimnych kąpieli i 
wroniego oka w małych ilościach. Dziecko to dosta
ło w drugim miesiącu po urodzeniu się konwulsyj, ze 
ślinieniem się i kurczeniem wielkiego palca ręki jak 
w wielkiej chorobie, z silneini womitami powtarzające- 
mi się kilka razy na dzieri. Zdawało się ¿e wtedy głowa 
dziecka nagle powiększała się; dziecko z początku spo
kojne, dobrze ssące, stało się krzykliwe, lękające się 
we śnie, stolce miewało zielone i z warzone. Do pię
ciu miesięcy konwulsje powtarzały się co dni 5, naj
dalej co dni 10, jedno oko wtedy było zyzowate. 
.Stawiano bez skutku pjawki, dawano kalomel. Kol
lega Dworzaczek dał trzy razy na dzień po lyzecz- 
ce od kawy proszku Huffelanda, złożonego z pół uncji 
węglanu magnezyi, z piętnastu gran jemioły, z dwu
nastu korzenia waleryany, z kilku gran liści poma
rańczowych i soli amoniackiej. Przytem zawiesił na 
szyi kawałek kamfory a konwulsje 16 dni nie przy
szły, i te co się zjawiły po tjm czasie były lekkie. 
Dziecko bawi się, miewa od czasu zażywania proszków
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po 5 stolców żółtych. Prezes J. przypisywał ten sku* 
tek jemiole, której znane są własnos'ci przeciw konwul- 
syjne; przypomniał chorobę dziecka, które przed rokiem 
wyleczył tein lekarstwem. Dziecko to pół roku miewało 
konwulsye co dzień, było bez gorączki, głowę i brzuch 
miało małe, apetyt żarłoczny. Po użyciu jemioły do
tąd ma ten apetyt i jest zdrowe.

Kollega Bortkiewicz mówił o dwóch dzie
ciach, chorych w miesiącu marcu na konwulsye 
w skutek wypoconej cieczy w mózgu. Jedno było
3 tygodniowe, nie zaraz leczone, umarło z tego za
niedbania; drugie 8 miesięczne zachorowało nagle 
bez żadnych poprzedników i umarło w dni kilka.

D ziecko 11 letnie, bujając się na sznurze w so
botę, spadło z niego i odrzucone o parę kroków, o- 
parło się na rękach. Poszło spać wcześniej. W  nie- 
dzieję miało gorączkę, w nocy bredziło; w poniedzia
łek drżały mu ręce i womitowało, a gdy przystawiano
20 pjawek do głowy, dostało w czasie ich przysta* 
wiania konwulsyj i we trzy godziny umarło. Chciał 
tę chorobę, opowiadający ją kollega Bortkiewicz, 
uważać za wstrząśnienie mózgu w trzecim stopniu, 
gdzie chory bywa przytomny na umyśle i ma go
rączkę. Kollega Bącewicz przyjmując wstrząśnienie 
mózgu z utratą przytomności umysłu i bez gorączki, 
uważał stan opisany dziecka, choćby nawet należący 
do trzeciego stopnia podzielonej naukowo choroby, za 
zapalenie mózgu rozwinięte w skutek jego wstrzą- 
śnienia i następnego odczynu chorobnego. Prezes J. 
brał także tę chorobę za zapalenie mózgu, bo nie od
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powiadała zjawiskami swemi podziałowi Wstrząśnie- 
nia tego organu. W pierwszym bowiem stopniu wstrzą- 
śnienia , chory zaraz umiera; w drugim traci przyto
mność umysłu i ją odzyskuje; w trzecim nie traci przyto
mności, aż w dni kilka, lecz Wtedy stan gorączkowy 
choroby pozwala ją mieścić w rzędzie zapaleń.

Zydziak 7 letni, przebył przed trzema laty za
palenie mózgu, z którego kollega Stankietcicz wyle
czył go puściwszy mu krew, postawiwszy kilka
krotnie pjawki i bańki, \rcierając maść merkuryalną 
z emetykiem, oblewając głowę dni parę po trzy razy 
na dzień zimną wodą , stawiając wezykatorye i uży
wając odpowiednich lekarstw wewnętrznych. Miał 
on wtedy ślinopłyn i gangrenę na pośladkach z od
leżenia, a po wyzdrowieniu miewał co 2 tygodnie 
niewielkie konwulsye, których przyczyny napróżno ro
dzice i lekarz szukali w robakach i lekarstwami na 
przeciw nim wymierzonemi uśmierzyć starali się. Na 
początku czerwca 1844, udawszy się on dnia jednego 
zdrów na spoczynek, zachorował po północy na kon- 
wtilsye, w których go kollega S, zastał z rana mocno 
czerwonego i obrzękłego na twarzy. Oczy miał prze
wrócone, mięsa twarzy i c-złonków ciągle drżały, puls 
był niezmiernie prędki, zęby ścięte. Natychmiast ka
zał mu krwi puścić uncyj ośin i dać enemę 
z mleka cukru i oliwy. Pu krwi puszczeniu konwul
sye trw ały jeszcze chociaż lżejsze, godzin kilka. W  po
łudnie dnia tego kazał kollega przystawić do głowy
10 pjaw ek. Wieczorem po dziesięcio godzinnein trwa
niu, konwulsye ustały, chory spokojniejszy nic nie
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mówił, z trudnością połykał wodę. Kazał kollega po
stawić ośm baniek na karku i synapizmy na nogach; 
wewnątrz dał kalomel po dwa grana co 2 godziny. 
Noc była spokojniejsza od poprzedzającej* nazajutrz 
po 8 granach kałomelu nie było stolca. Przepisał trzy 
proszki, każdy z trzech gran kaloinelu i dziesięciu 
jalapy. Po ich użyciu chory poszedł na stolec i do 
przytomności wracać zaczął; nic jednak mówić nie 
mógł i miał sparaliżowaną rękę i nogę prawą. Kon- 
wulsye dni kilka jeszcze przychodziły po parę razy 
na dzień i trwały krótko. Przepisał kollega maść 
merkuryalną z jodyną do wcierania w ogoloną głowę. 
Wtarto jej 6 drachm i pół drachmy jodyny. W e
wnątrz dawał nalanie arniki, biorąc skrupuł kwiatu 
na 4 uncye wody i powiększając codzień ilość o gran 10 
doszedł do drachmy. Był już dzień szósty choroby, 
kiedy chory zupełnie przytomny zaczął przemawiać, 
ale wtedy lekarstwa wcale brać nie chciał, leczony 
więc był środkami zewnętrznemi: postawiono wezy- 
katoryę na karku i nacierano dwa razy na dzień spa
raliżowane członki wyskokiem mydlanym z dodatkiem 
do dwóch jego uncyj , wyskoku kamforowego tincyą, 
amoniaku pół uncyi, fynktury much hiszpańskich 
trzy drachmy, i dawano enemy z oleju lnianego. Dnia 
dziesiątego choroby, kiedy sparaliżowanie członków 
było nieco mniejsze i chory zupełnie przytomny mó
wić nie mógł, zapisał kollega po czwierć grana wro
niego oka, do brania dwa razy na dzień; lecz gdy 
chory zrobić tego nie chciał, kazał inu dawać to le
karstwo w enemach. Po użyciu tak 11 gran wronie
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go oka, paraliż zmniejszył się i chory dnia 12 choro
by rękę i nogę podniósł. Powiększył kollega ilość 
extraklu, dawał trzy dni po trzeciej części grana, po
tem po pól grana, nakoniec po Chory biorąc to 
lekarstwo przez usla, wstał i zaczął chodzić dnia 14 
choroby. Ręką władał dobrze, mowy jednak nie 
miał, aż po użyciu w ciągu dni kilkunastu 12 gran 
extraktu. Wymawiał tylko niektóre słowa i to z tru
dnością, w taki sposób jak wymawiają głuchoniemi 
wyuczeni mówienia. Dnia 24 choroby, zaczął uży
wać extraktu wroniego oka po granie rano i wieczór. 
Wymawianie było powolne, ale zrozumiałe, chód do
bry i władza w ręku zupełna. Po użyciu jeszcze 
gran 9 exlraktu, w ogóle pół drachmy, zupełne odzy
skał zdrowie w przeciągu miesiąca całkowitego trwa
nia choroby.

Kobieta około 40 lat mająca, czyszczenia mie
sięczne odbywająca należycie, pracowita, trudniąca się 
gospodarstwem, zmęczona dnia jednego plewidłem w 
ogrodzie, wieczorem w zięła ciepłą kąpiel i po niej wy
chodziła na powietrze dość chłodne. Położyła się 
spać po północy, » wstawszy nazajutrz zdrowa jadła 
dob rze obiad. Wieczorem jadła także, chociaż już 
czuła się być niezdrową. W  nocy spała dobrze. Zra- 
na schyliwszy się do wysunięcia szuflady z bielizną, 
dostała tak wielkiego zawrotu głowy, ze się jej aż w 
oczach zaćmiło. Nastąpiło pote'in ziębienie, łamanie 
w członkach, nakoniec womity cały dzień trwające i 
męczące chorą wielkiem natężeniem. Kollega Stan
kiewicz wezwany dnia tego pod wieczór, widział
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ją w gorączce, z pulsem prędkim, ściągniętym, z nie
znośnym bólem głowy, językiem suchym, nieprzyje
mnym uczuciem w żołądku, mdłościami, zrywaniem się 
na womity i wyrzucaniem śluzu szarego. Kazał puś
cić talerz krwi i dał nasycenie nlkali. Dnia następ
nego po nocy dość niespokojnej, womity nie tak by
ły częste, puls lepszy, stolec zamknięty. Kazał kol- 
lega S. przystawić 16 pjawek do głowy, dać enemę 
rozmiękczającą i przepisał inleko migdałowe. Dnia 
trzeciego stan był lepszy, womity ustały, gorączka 
zmniejszyła się, stolec był zaparty. Kazał kollega 
robić zimne okładania głowy i dał co 2 godziny po 
granic kaloinelu. Dnia czwartego trwał jeszcze ból 
głowy i jej ciężkość. Kazał przystawić 10 pjawek do 
głow'y i przedłużać użycie przepisanych środków. Dnia 
piątego po kilku stolcach stan jeszcze był lepszy, bez 
gorączki. Dnia szóstego bjła głowa ciężka; postawio
no wezyhatoryę na karku. Dnia siódmego stan dobry, 
stolec zaparty. Dany był olej kleszczowiny. Dnia 
ósmego stan był zupełnie dobry, chora odzyskawszy 
sen i apetyt pozostała bez lekarstw na odpowiedniej 
dyecie. O krwi puszczeniu nic zgoła nie wiedziała, 
chociaż w ciągu choroby władze jej umysłowe nie 
były pomięszane.

C

Zyd ziak lat 4 mający, dostał bez w iadomej przyczy
ny gorączki z womitami. Wezwany kollega Slankietcicz 
dnia 2go choroby zastał go ciągle śpiącego, w mocnej 
gorączce z oddechem prędkim, pulsem ledwie dają
cym się zliczyć, ściągniętym. Brzuch był wzdęty, 
pragnienie niewielkie, język suchy, stolec zaparty. 

Tom XIII. Poszył II. 9
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Kazał kollega krwi puścić z ręki uncyj 4, dać enemę
i zapisał mleko migdałowe. Kilkakrotnie potem były 
stawiane pjawki do głowy, na piersiach i brzuchu, 
ogółem bli/.ko sztuk 30. Wtarto sześć drachm maści 
merkuryalnej; stawiane były wezykatorye pomiędzy 
łopatkami i na piersiach, synapizrny na członkach. 
Ciiory wy£ył kalomelu gran 12 i dnia czternastego 
odzyskał zdrowie bez żadnego ślinienia. (1)

Dziewczynka 6 letnia, wątłego składu ciała, dnia
5 kwietnia straciła wesołość, apetyt i skarżyła się na 
ból głowy. Dnia następnego matka dała senes ze śliw
kami, co dziecku zrobiło kilka rozwolnionych stolców. 
D uia trzeciego, na Wielkanoc, dziecko jadło dużo, 
chodziło po mieście. W nocy było niespokojne rzu
cało się, i przebudziwszy się z płaczem, kilka razy 
womitowiiło i poszło na stolec z wielkim bolein brzu
cha, Na dedniein zasnęło. Dnia czwartego koło po
łudnia wezwany kollega Stankiewicz zastał je blade, 
skarżące się na ból brzucha; była przy tein mała go
rączko, która rano zaczęła się od mocnego ziębienia. 
Womitów i rozwalniania już nie było. Przepisał 
roztwór olejny. Wieczorem dnia tego, koło godziny 
piątej, gorączka była większa, puls znacznie przyśpie
szony, pełny, głowa gorąca, senność nienaturalna, 
brzuch miękki. Kazał kollega puścić krwi 5 uncyj i

(1 ) Pomyślne skutki tak silnego działania przeciw zapalnego 
chorobie mózgowej dziecka, ogłosiły pisma zagraniczne. Dzie

cko na przemiany w śpiączce i konwulsyach zostające, wyleczone 
było tą wytrwałością w przedsięwziętym działaniu wtedy, kiedy już 
nie było nadziei. (Pam. Tow . Lek. War. T. 3 P. 2 k. 222.)
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robić zimne okładania głowy, przy dalszem użyciu 
przepisanego lekarstwa. Dnia 5go po spokojniejszej 
nocy gorączka była mniejsza, puls miękkszy, język 
biały, głowa jeszcze gorąca. Postawił kolltga 6 
pjawek i do lekarstwa dodał saletran sody, a dla po
ruszenia stolca kazał dać enemę z odwaru siemienia 
lnianego z cukrem i oliwą. Wieczorem było lepiej. 
Dnia szóstego po śnie dobrym dziecko było wesołe, 
na nic się nie skarżyło, miało małe pragnienie. Dla 
poruszenia stolca wzięło znowu enemę jak dnia po
przedzającego. Dnia siódmego czując się zupełnie do
brze chodziło po pokoju, głowę jednak miało nieco 
cieplejszą niż w stanie zupełnego zdrowia. Dawano 
nalanie siemienia lnianego z sałefranem sody i ulep- 
kiem mannowym i robiono zimne okładania głowy. 
Dnia ósmego, dziecko było zupełnie zdrowe, dziesią
tego wyszło na przechadzkę.

Uważał kollega S. tę chorobę za zapalenie, bo 
na krwi upuszczonej widział powłokę zapalną i udo
wodnił to pojęcie skutek działania przeciw zapalnego, 
obróconego na chorobę zapalną mózgową , która się 
objawiała sennością, w omiłami, gorączką, chociaż dzie
cko skarżyło się na ból brzucha i przyczyna powo
dowa odkrywała chorobę w brzuchu.

Zydek mający dwa lata i trzy miesiące, przepę
dziwszy dzień najzdrowiej, poszedł spać zdrów. W no
cy z niewiadomej przyczyny womitował mocno i czę
sto. Wezwany kollega Stankietcicz na zajutrz koło 
godziny, dziesiątej rano, zastał dziecko w mocnej 
gorączce z pulsem niezmiernie prędkim i twardym.
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Było senne, inało przytomne, głowę w tył przegina
jące. Kazał puścić krwi z ręki uncyj 4 i dał lekar
stwo olejne z saletrą. Wieczorem dnia tego gorącz
ka była mniejsza, kazał przystawić 6 pjawek do 
głowy i dać enemę. Nazajutrz stan był lepszy, ale 
stolec zaparty; dał 6 proszków pół granowych kalo- 
iiielu; gdy te nie ruszyły stolca, dał tyleż jednogra- 
nowych, lecz i te nie poruszyły. Dnia czwartego 
gorączka była większa, postawi! jeszcze 4 pjawki i 
dał oprócz lekarstwa chłodzącego, po dwa grana ja- 
łapy z jednym granem kalomelu proszków 4. Po nich 
dziecko przyszło do zdrowia.

C  • •Zydek lat pięć mający, dobrze zbudowany, zu
pełnie zdrów przed szabasem, najadł się wieczorem 
bobu i barszczu ze śledziem, do północy spał dobrze, 
potem zaczął stękać cierpiąc ból głowy i brzucha; 
womitował kilka razy i miał gorączkę. Wezwany 
kollega Stankiewicz z rana, zastał chorego w stanie 
odurzenia; brzuch jego był wzdęty niezmiernie i 
twardy, oddech utrudzony, twarz obrzmiała, czerwo
na, język spiekły, oskorupiały, po brzegach czerwony, 
puls bardzo prędki i ściągnięty. Kazał puścić z ręki 
krwi 5 uncyj, dał mleko migdałowe do zażywania i 
odwar siemienia lnianego z oliwą na enemę. Dnia 
następnego gorączka była mniejsza, oddech powol
niejszy, język mniej spieczony, puls miększy, głowa 
gorąca, ciężka, brzuch wzdęty, bolący, stolec zaparty. 
Kazał kollega przystawić 6 pjawek do głowy, 8 ba
niek na brzuchu, położyć na niin kataplazmę rozmię
kczającą, dać enemę i powtórzyć lekarstwo. Dnia
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trzeciego gorączka i ból głowy były zmniejszone, 
brzuch mniej wzdędy, bolący za przy ciskaniem, puls 
lepszy, język wilgotniejszy, obłożony* Robiono zimne 
okładania głowy a ciepłe brzucha; dano kalomclu po 
pół grana co 2 godziny proszków 6 i nalanie lnu. 
Dnia czwartego głowa bolała, brzuch był miększy, 
ciepło ciała prawie naturalny puls miękki. Dano co
2 godziny 4 proszki dwugranowe kalointlu i posta
wiono wezykatoryę na karku. Dnia piątego stan le
pszy, gorączka mniejsza, kilka obfitych wypróżnień stoi* 
ca. Dnia 6go w'nocy obfite poty. Dnia siódmego stan 
dobry, oprócz rozwolnienia stolca, które gdy się uśmie
rzyło lekarstwami klejowatemi, chory zupełnie wy
zdrowiał w dni kilka.

Po dniach kilku biegunki z woinitami i bezsen- 
noscią, dziecka przeszło półrocznego, wezwany kol
lega Stankiewicz, dwa razy przystawiał do głowy po6 
pjawek, dał wciągu dwóch dni 4 grana kaloinelu z le* 
karstwem olejne'm i w 4 dni dziecko wyleczył.

W  tych trzech zdarzeniach mieszają się zjawiska 
cierpienia gastrycznego z inózgowemi, a sposób lecze
nia obu rodzajom choroby odpowiedny, nie rozstrzy
ga wątpliwości względem prawdziwego jej stanu. 
Zdaje się, że zjawiska choroby mózgowej, pozornie 
powikłały chorobę brzuszną, która rzadko sama od
bywa swój przebieg, żeby nie wzbudziła współczucia 
w głównym nerwów organie.

Żydóweczka czteroletnia, przyniesiona do kollegi 
Stankiewicza dnia trzeciego choroby, miała jak naj
większą gorączkę, oddech ciężki, utrudzony, kaszel
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suchy, puls niezmiernie prędki, ściągnięty, głowy pro
sto trzymać nie mogła. W dniach pierwszych cho
roby, wziętej za nieczystość żołądkową, brała jakieś 
lekarstwo rozwalniające stolec. Kollega S. kazał pu
ścić krwi z ręki uncyj 5 i dał lekarstwo chłodzące. 
Dnia następnego cokolwiek mniejsza była gorączka; 
przystawił pjawki d j głowy i dał toż samo lekars
two i kalomel. Dnia trzeciego stawiał pjawki na 
piersiach, a w dalsze'm leczeniu na brzuchu i do nosa, 
wcierał maść szarą w głowę i w' brzuch, stawiał wezy- 
katorye między łopatkami, na piersiach, syuapizmy na 
nogach, słowem wszystkie części ciała poranione były 
od środków odciągających. Wewnątrz oprócz kalornelu 
użytą była naparstnica i arnika. Dnia jedenastego cho
roby, stnn chorej zaczął się poprawiać a w czternastym 
zupełnie był dob ry, oprócz osłabienia pochorobowego.

Czyli i tu mózg nie był wciągnięty przez współ
czucie do stanu chorobnego, jaki się na początku oka
zał w piersiach, nie można z pewnością powiedzieć, 
bo widzieliśmy zdarzenia gdzie choroba zacząwszy 
się od kaszlu kończyła się wylaniem w mózgu. (Pa- 
miętnik Tow. Lek. War. T. 3. posz. 1. k. 19,).

Junkier przybył z litwy do szpitala Ujazdow
skiego nieprzytomnie mówiący, niemający gorączki 
tylko język jak szczotka, źrenice w należytym stanie 
i żaden przypadek potłuczenia lub upadnienia nie 
poprzedził choroby. Po kąpieli, zimnych oblewaniach, 
przy użyciu wody chlorem syconej i postawieniu we- 
zykatoryi puls stał się prędki. Drugiego dnia po 
dobrej nocy puls był niegorączkowy, nie pogorszył się
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wieczorem. Chory chodził, dnia trzeciego nie brał juz 
lekarstwa, wieczorem grał w karty. Dnia czwartego 
i piątego także się miał dobrze i nie leczył się. Dnia 
szóstego w noty dostał napadu wielkiej choroby, 
której nigdy nie miewał. Dnia 7 i 8 napady te przy* 
chodziły w godzinach nieoznaczonych parę razy na 
dzień; po lekarstwach rozwalniających powiększ yły 
się. Powiększyły się także po użyciu saletrami sre
bra, siarczanu miedzi i amoniaku, korzenia bjlicy 
(arthemisia) Z kol legą Za/iorowskim. kazał kollega 
Stackebradt robić zimne okładania, stawiać bańki, 
wcierać maść merkuryalną i w ogoloną głowę maść 
emetykową. Było potem polepszenie; chory wstał, 
lecz na nowo stan jego pogorszył się: mocz i stolce 
oddawał pod siebie, członki miał sparaliżowane. Kol- 
lega Bącewicz domyśla! się rozmiękczenia mózgu, 
dał arnikę i w małych ilościach kamforę. Chory wo
mitował a biorąc nasycenie alkali miał się lepiej; 
lecz znowu mocniej zasłabł i umarł. Na trzy dni 
przed śmiercią pisał list do matki. W głowie zna
leziono w żołądkach mózgowych, nadzwyczajnie roz
ciągniętych, w każdym po kilka uncyj wody i to sa
mo w słupie paeierzowyin. Mózg nie był rozmięk
czony.

Czemu w tem zdarzeniu nie sprawdziła się nau
ka Cruyeilhiern, który każe szukać znaków zapalenia 
mózgu nie u leżącego chorego leez u stojącego dlate
go, że one wtedy stają się widoczniejszemi: twarz się 
zmieniała i oczy takich chorych, podniesieni upadali 
a leEąc nie okazywali wielkiego cierpienia (Gazette
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de hôpitaux N. 36 i Encyc. des sciences inéd. Avril 
1843. p. 85.) Chory nasz w opisanein zdarzeniu za
krył siłą swą pierwsze znaki zapalenia, które dozwo
liło inu chodzie, aż do objawienia się jego następstwa 
w wypoceniu cieczy w mózgu.

Człowiek 50 letni, powracając z rozmiaru pieszo 
w surducie, wiorst 12, czuł takie zimno że był zmu
szony wstępować po drodze do karczmy dla rozgrza
nia się wódką. Stanąwszy na miejscu miał dreszcze, trzę
sienie, umysł osłupiały, niekiedy śmiał się. Lekarz 
miejscowy dał lynkturę waleryany z eterem i arni
ką. Gorączka się wzmogła, chory był ospały, język 
miał czerwony, suchy, chwiał się na nogach, ręce mu 
drżały. Uważając kollega Bącewicz chorobę za za
palenie błon mózgowo mleczowych, pogorszone uży
ciem lekarstw podniecających, kazał krwi puścić i dał 
saletran potażu z nad winianem potażu. Dnia drugie
go nie było polepszenia, postawił 10 baniek wzdłuż 
słupa pacierzowego. Wtedy ustało drżenie członków, 
pozostał jeszcze ból głowy w podstawie czaszki; po
stawił więc za uszami pjawki i dał emetyk z saletrą. 
Chory dnia 14go zapocił się i wyzdrowiał.

Silna dziewczyna 16 letnia, nieiniewająca czysz
czeń miesięcznych, dostała kurczu nogi lewej i w fe'j 
samej chwili nastąpiła bezwładność lewej strony ciała, 
bez utraty czucia. B jło  przytćm rozpalenie całego 
słupa pacierzowego, ból głowy i womity po każdem 
jedzeniu i piciu. Puls uderzał 12 razy na minutę. 
Dziewczyna ta zdrową jeszcze była dnia poprzedza
jącego i nawet z rana dnia tego w którym zachorowała.
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Kazał kollega ftortkietcic% krew puścić, dnia drugiego 
postawić 20 pjawek za uszami i 24 na krzyzach. 
Wszystko był bezskuteczne. Dnia czwartego dał 
kalomel, dnia Dgo wyszła glista ustami i trzy stolcem. 
Dał więc kalontu! z jalapą w większej ilości, nakoniec 
postawił wezykatoryę wzdłuż słupa pacierzowego. 
Chora jednak nic odzyskała władzy w częściach cia
ła sparaliżowanych. Prezes Janikoicskiy kolledzy Bort- 
kieicic* i jUącewic% inieli tę chorobę za cierpienie 
mózgu i mlecza pacierzowego, domyślając się tam krwi 
napływu. Ostatni dodał uwagę, że śmielszego wy
magała choroba krwi puszczenia i że za wcześnie 
wzięto się do wezykatoryi. Kollega J)vooT%aC%ek utrzy
mywał, ze paraliż nie może być skutkiem samego krwi 
napływu do mózgu lub zapalenia w tym organie, 
lecz że jest skutkiem apoplektycznego w nim wylania, 
albo skutkiem zejścia zapalenia, najczęściej skutkiem 
rozmiękczenia mózgu. Wielu lekarzy, mówił kollega 
D-, nie przyjmuje apoplexyi w zupełnie zdrowym czło
wieku, chyba że jest przypadkową, zawsze ją zrzą
dza rozmiękczenie mózgu, trwające bez żadnego in
nego znaku oprócz zbytniej czułości skóry (hyperes- 
thesis), jej palenia Jub utraty czucia w jakim człon
ku. Jak pićrwszy początek tej choroby bywa niewy
raźny, dowodził kollega zdarzeniem widzianem od 
niego w Paryżu: Dorożkarz zdrów siadłszy na kozioł, 
dziwił się że konie nie tak mu szły żwawo jak zwy
kle; poganiał i to nie przyczyniło się do pospiechu, 
bo już nie miał dostatecznej władzy w ręku » o tem 
nie wiedział, az gdy mu ją paraliż całkowicie odjął.

Tom XIII Poszył IL 10
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U tego człowieka apoplexya i paraliż były w skutku 
rozmiękczenia mózgu, jak we wszystkich podobnych 
zdarzeniach. Przyrodzenie nawet zapobiegło szkodom 
mózgu, mogącym nastąpić z napływów krwi doniego, 
bo ażeby organ ten wątłej budowy nie był nią za
lewany i niszczony, rozłożyło tak naczynia ją dowo
żące, że pęd jej musi się zmniejszyć przez mocne za
gięcia tych naczyń przy wchodzie do głowy. Dodaw
szy do tego uwagę, że naczynia te wchodzą przez otwo
ry kostne, niedozwalające im rozszerzania się, że w móz
gu rozdzielają się na najdrobniejsze włoskowe ga
łązki, siejące w nim krew jak przez gęste sito, poj
miemy łatwo że apoplexya nie może być w mózgu 
wypadkiem jakich kolwiek przyczyn, i tylko potrzeba 
poprzedniego w nim stanu chorobnego, to jest rozmięk
czenia jego tkaniny, żeby wniin krwi wylanie nastą
pić mogło. Rozmiękczenie to nastąpi przy zmniej
szone») odżywianiu mózgu: dlatego u ludzi chorują
cych na wady organiczne serca, apoplexya jest wy
padkiem poprzedniej tego rodzaju choroby mózgo
wej. Wady organiczne serca nie robią apoplexyi in
nych organów, mających wielkie naczynia krvriste, 
naprzykład apoplexyi wątroby; bo tam układ na
czyniowy nie lak mały jak w mózgu, nie dopuszcza 
W odżywieniu organu uszczerbku zrządzającego jego 
rozmiękczenie. Prezes Janikowski nie zaprzeczając, 
że tym sposobem może się wytłumaczyć nastanie apo
plexyi mózgu i od niej zależącego paraliżu, widział 
jednak podobieństwo do prawdy w przyjęciu, że apo
plexya mózgu pochodzi z napływu krwi w skutek nie-
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porządnego jej krążenią, i dlatego «wyUfym jest po
dług dzisiejszych postrzeżeń następstwem wad orga- 
nicznych serca. Nadto, nie ma organu tak wątłego i 
tak łatwo ulegającego rozdarciu jak mozg; przyro
dzenie przewidując te jego szkody, starało się im za- 
pohiedz szczególnem rozłożeniem i pokręceniem naczyń 
krwistych, bez tego więcej jeszcze widzielibyśmy przy
padków apoplexyi mózgowej. Kollega Bąceicicz dowo
dząc że zapalenie mózgu i mlecza pacierzowego mo
gło być przyczyną paraliżu, przywiódł zdanie Van 
Swietena w paragrafie 1060 jego dzieła Commentariay 
i Autenrietha w paragrafie 586 jego fizyologii, ze peł
ność krwi w mózgu i słupie pacierzowym mogą zro
bić paraliż. W  ternie dowodzeniu przywiódł słowa 
Józefa Franka, mówiącego o zapaleniu mózgu z bólem 
głowy, na karcie 2X7, w wierszu 10. dzieła Praxeos 
inedicae praecepta „paraliseos signa occurnmtu słowa 
piotra Franka, który opisując zapalenie mózgu na kar
cie 46 w wierszu 24 swych epitomów, mówi że wi
dział z tej choroby u młodzieńca paraliż członków/ 
słowa Bouillauda który podaje w dykcyonarzu me
dycyny i chirurgii, że paraliż czucia i ruchu może 
być skutkiem zapalenia mlecza pacierzowego. Nietyl- 
ko zapalenie organu mózgowo - mleczowego utrzymy
wał kollega ZJ. może sprawić paraliż członków, ale 
robi to samo i zapalenie innych organów, jak naprzy* 
kład zapalenie serca. Rostan w poszukiwaniach swych
o zmiękczeniu mózgu, opisuje chorobę kobiety, która 
skarżyła się na ogólną niemoc, nazajutrz straicła przy
tomność umysłu, oczy miała w słup przewrócone,
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puls źrenice rozszerzone, policzki czerwone, zaledwie 
czuć się dający, członki bezwładne, słowem apo- 
plexya i paraliż zdawały się być wyraźne. We 
cztery dni kobieta umarła i w śledzeniu pośemiertnćm 
znaleziono worek sercowy wypełniony płynem, a jego 
ściany wysłane błoną chorobnie utworzoną. Andral 
w dziele Clinique médicale, tom 1. k. 34, mówi o 
takiemże zdarzeniu u kobiety chorej po poronieniu. 
Były znaki zapalenia mlecza pacierzowego, chora by
ła ponura, milcząca, nogi jej cztery dni skołowaciałe 
piątego sparaliżowały się. Gdy umarła znaleziono 
w worku sercowym płyn i błony chorobne. Te do
wodzenia kollegi Bąceicicza popierały postrzeżenia 
członków Towarzystwa: kollega Stackebrandt działa
jąc przeciw zapaleniu mlccza pacierzowego, wyleczył 
sparaliżowanego żołnierza posławionetni na krzyżu 24 
bańkami. Kollega llelbich wywodził paraliże kobiet 
spazmujących czyli hysleryczek z zapalenia mlecza 
pacierzowego (zdarzenie takiej choroby postrzeżenia 
kollegi IL jest w pamiętniku Towarzystwa tomie XI. 
poszycie I. na k. 41). Prezes «7. uważając paraliż hyste- 
ryczek za przechodzący, utrzymywał że paraliż stały 
w powyższych zdarzeniach pochodzić mógł z apoplexyi 
a bardzo rzadka z zapalenia mózgu. Chociaż wątpli. 
we to pochodzenie daje się dość łatwo pojąć, bo 
\r pierwszym zakresie paraliżu pochodzącego z zapale
nia, dopóki jest stan oddziaływania, kurczą się ścięga- 
cze n?ios zginających: ręki takiego chorego wyprosto
wać nie można. W  zakresie drugim gdy już jest ro
pienie, następuje wielkość i obwisłość mięs. W zdarzę-
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ulach gdzie nie znaleziono żadnych zmian w układzie 
inózgowo-mleezowyin, trudno jest dać tłumaczenie cho
roby; ale gdy są dowody przeistoczeń chorobnych 
winnych organach, należy wierzyć Rostanowi i przy
jąć to przeistoczenie za przyczynę paraliżu. U chorej
o której mówił kollega Bortkiewicz, sparaliżowaną 
była połowa ciała, w mózgu więc była przyczyna 
choroby , bo trudno pojąć jak zapalenie mlecza pa
cierzowego może się ograniczyć do jednego miejsca, 
czyli do pasów mleczów y eh w jednej połów ie, nie zaj
mując całego obwodu tego cienkiego organu i nie zrzą< 
dzając sparaliżowania obódwóch połów ciała, jak to 
bywa w tej chorobie pochodzącej z mlecza pacierzo
wego.

Do tego rozbioru nauki o paraliżu, ja dodam ze 
wspomniany tu Rostan wywodzi go z różnej przyczy
ny mówiąc ,paraliż może pochodzić d'une simple con
gestion cérebrale, Z wylania krwi, z  rozmiękczenia 
mózgu, z zapalenia błon mózgowych, z naros'Ii rako
watych łub gruzłowych, kostnych lub grzybowatych 
Gazette des hpôitaux 1844. N* £6. p. 181.), a roz
miękczenie mózgu jest chorobą zbyt trudną do rozróż
nienia od innych chorób tego trzewu, żeby na jego roz
poznaniu opierać wszelkie sparaliżowanie. Poprzed
niki choroby, wylania na mózgu, nie rozróżniają jej, 
zdaniem Chomela, od rozmiękczenia mózgu jak z po
czątku mniemano, bo mogą być i w tej ostatniej 
La Ile mand miał za zuak rozmiękczenia mózgu une 
contracture członków górnych, lecz Durand-Fardel 
dowiódł że ten znak jest i w wylauiu na mózgu. Clio-
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mci ma za znak stanowczy rozmiękczenia mózgu, ból 
w stronic sparaliżowanej ciała, uie ma go nigdy priy- 
wj laniu, (Gazette des hôpitaux 1844 N. 66 p. 261. 
Przywiedzionego Duranda Fardel nauka o rozmiękcze
niu mózgu, jest w Encyclogr. de sciences Med. Belge 
1842 mars, avril et juin) a Rochoux kończy uczoną 
swą rozprawę o rozmiękczeniu mózgu, tein wyzna
niem, źe od trzynastu lat robiąc w Bicetre postrzeże
nia nad zapalnem rozmiękczeniem mózgu, wiele na
brał nauki co do jego anatomii patologicznej; lecz co 
do rozpoznania, zgoła nic nie postąpił od dnia pierw
szego. Zastanawiając się zaś nad budową mózgu i 
obiegiem w nim krwi, przyjmuje trzy wypadki pozor
nie sobie przeciwne , to jest: ze właściwie mówiąc, 
miąsz mózgu nie podlega napływom, że nie łatwe są 
także w nim nabrzęknienia naczyń cechujące pierwszy 
zakres zapalenia innych tkanin, i że jednak, jako ze 
wszystkich układów ciała ludzkiego najwięcej^ jest 
usposobiony do rozdarcia w skutek przyczyny we
wnętrznej, tak te'ż jest tytn organem w którym daje 
się najczęściej postrzegać wysączanie się krwi. (Archi
ves générales de médecine. Décembre 1844 p. 401 (!)•

(1 )  Że znaki rozmiękczenia mózgu są niepewne, to widać i z na
uki Rostana (Gazette des hôpitaux 1845 No 14 p 54) On nawet 
iryrzucił ze znaków téj choroby pośmiertnych, znajdowane w mózgu 
miejsca próżne, plamy żółte, nitki krzyżujące się, Co się zaś tycze 
powstawania rozmiękczenia mózgu, dowodzenia Rostana wiçcéj 
zdają się potwierdzać mniemanie Lallemanda niżeli je zbijać.
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Dziecko 3 letnie, będące w ciągłej gorączce znicu- 
stannemi womitami, lękaniem się, miało przystawione 
pjawki, kładziony lód na głowie i brało kalomel bez 
żadnego polepszenia. Po 6 granach kaloinelu dawa
nego po 2 grana z 5 granami jalapy, po enemach, 
po daniu senesowego odwaru, nie było stolca. Posta
wił kollega J$aldauf drugi raz pjawki także bez po
lepszenia stanu chorego. Leżącemu w konwirlsyach 
zapisał ośm gran kaloinelu, 2 grana wodo - jodanu 
potażu i drachmę cukru. To podzieliwszy na 16 prosz
ków dawał co godzina i wcierał w głowę maść mer- 
kuryaluą z emetykiem. Po użyciu podwójnej ilości 
przepisanych proszków', dziecko wyzdrowiało i brało 
jeszcze po łyżce od kawy roztwór 10 granowy wodo- 
jodanu potażu.

Kollega Dudretcicz wyczytawszy w pismach nie
mieckich, że w wypoceniu wody w głowie, z najwię
kszym skutkiem dawany był wodojodan potażu, użył 
go u 5 chorych, w ilości pół drachmy rozpuszczonej 
w trzech uncyach wody, dając po łyżce co 2 godzi
ny; chociaż miał na uwadze że wiek młody nie jest 
odpowiedny na to lekarstwo. Skutek okazał się naj- 
widocniejszy u jednego dziecka 4 letniego, u którego

Ostatni wywodził chorobę z zapalenia, pierwszy przejął tę przy
czynę w wielu razach, ale nie przyjmuje jśj w wielu innych, Zaw
sze jednak dowodzenia Lallemanda są silniejszej jego nauka w tym 
przedmiocie niewzruszona.
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wodne wylanie w mózgu objawiało się, po przejściu 
zapalenia, womitami, trud nem połykaniem, ciężkim 
oddechem, zatrzymaniem się moczu, i ¡mierni zna
kami sparaliżowania. W  ośni godzin użycia wodo- 
jodanu potażu, połykanie stało się lepsze, znikł 
paraliż, puls podniósł się i przyspieszył. Powtó
rzył kollega lekarstwo, dziecko w nocy było naj
spokojniejsze, nazajutrz z rana patrzało dobrze na 
wszystkie strony, było krzyczące i niesparaliżowane, 
jednak mocz oddawało mimowolnie, puls coraz sta
wał się mocniejszy i prędszy. Przedłużał kollega użycie 
lekarstwa i dziecko na początku dnia trzeciego umarło. 
Inne czworo dzieci poumierały jeszcze prędzej, po uży
ciu 3 do 4 łyżek tego lekarstwa. Z tego powodu mówił 
prezes Janikowski, ze zapalne wypocenie cieczy w mó
zgu u dzieci, jest chorobą w której nic pewnego two
rzyć nie można, że należy probować różnych środ
ków gdy jedne nie robią skutku. IJ dziecka roczne
go, po odstawieniu od piersi, dały się widzieć na
pływy krwi do głowy z drganiami konwulsyjncmi 
coraz częściej powtarzanemi aż, do objawienia się zna
ków zapalnego wylania wody w mózgu. Była go
rączka, womity, ospałość, zatrzymanie stolca. Prezes 
J. wspólnie z kollegą I}icorzac%kiem i Malc%em sta
wiali pjawki. robili zimne okładania głowy, dawali 
kalomel, wszystko bez skutku. Dnia czrartego były 
jeszcze znaki zapalenia mózgu, a trzeciego kollega 
Malcz podał wodojodan potażu; dano go po 2 gra
na w proszku co 2 godziny I dzieeko wyzdrowiało. 
Kollega Stackebrandt mówił, iż wezwany był do dzie
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cka sparaliżowanego w skutek zapalnego wypocenia 
w mózgu, które kollega Koehler leczył dając w wiel
kiej ilości wodojodan potażu. Kollega S. dodał jeszcze 
wcierania maści z tego lekarstwa i dziecko umarło.

Obłąkanie. Nie zastanawiając się nad t&n zjawi
skiem chorobnem, jako znakiem postrzeganym w wie
lu chorobach, a szczególniej w zapaleniu mózgu, po
wiemy o niektórych zdarzeniach, gdzie zdawało się 
stanowić samo przez się chorobę i nie'm oznaczoną i 
w niem zasadzającą swą naturę, chociaż niemogącą 
być, podług różnych mniemań, oddzieloną od chorób 
mózgowych. (Zob. Pam. Towa. Lek. Warszaw. T. V. 
Posz, 2. k. 36 i T. IX. Poszyt 1 k. 9.)

Rzeźnik, pijak, wyleczony w dni kilkanaście przez 
opium z obłąkania opilców, parę lat dobrze się pro
wadził i pic przestał. W  miesiącu październiku 1844 
w zwadzie jakiejś pobił się, napił i dostał obłąkania 
opilców. Twarz miał czerwoną, język siny, członki drżą
ce. W nocy chciał zabić żonę, powypędzał dzieci i 
wezwanego kollegę Dudrewicza prosił żeby wyszedł; 
mówił że nie jest chory tylko ma małe zmartwienie. Gdy 
nie przestawał chodzic do szynku dla ciągłego upija
nia się, oddany został do szpitala. Kollega Woydc uwa
żał stan ten chorobny za pomięszanie zmysłów (mania) 
utrzymując że w obłąkaniu z opilstvra chorzy nie 
inają chęci do wódki i na ludzi się nie porywają. 
Prezes Janikowski nie wyrzucał ze znaków obłąka
nia opilców7, chęci do wódki. Kollega Groer mówił
o tej chorobie pochodząeej ze wstrzymania się od 
wódki. Postrzegał ją tym sposobem powstającą co
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rok między żydami, u których przepisy religijne 
zabraniają w pewne święta użycia wódki po dni ośtn 

Introligator bankowy, 52 lat mający, lubiący 
niegdyś upijać się, kilka miesięcy okazywał w ruchach 
i mowie dziwuczność jakby miał pomięszanie zmysłów. 
Przyszedł do kollegi Kuleszy skarżąc się na osłabie
nie nóg i niemożność chodzenia. Twarz jego była 
czerwona, mowa bełkocąca. Wywodząc kollega K , 
te zj awiska z napływów krwi do głowy, kazał krew 
puścić i oblewać głowę zimną wodą. Było parę ty
godni polepszenia, potem znowu wróciły tnajaezenia, 
chory chodząc zawijał nogami, w prawej ręce utra
cił siłę, mówiąc bełkotał, chociaż nie pijał oprócz 
butelki piwa na dzień. Kazał kollega K . krew pu
ścić i stawiać do głowy pjawki, lecz nie było pole
pszenia. Dał naparstnicę, po niej nastąpiło odurzenie, 
szum w uszach. Dał mixtura solvens composita, a 
chory wpadł w obłąkanie opilców. Wtedy kollega 
przepisał po granie opium, do brania co 2 godziny. 
Dnia drugiego powiększył ilość do gran dwóch na 
raz, dnia trzeciego dał co 2 godziny po gran trzy. 
Bredzenia ustały, szum w uszach był mniejszy, ręka 
władniejsza. Dał rano i na noc po 5 gran opiumf chory 
jednak był niespokojny; wyzdrowiał biorąc co dzień 
na noc po 5 gran opium i nalanie skrupułu arniki
6 uncyaini wody z pół uncyą płynu węglanu amoniaku.

Lokaj nałogowy pijak, zachorował na zapalenie 
b ło n y  piersiowej; puścił mu kollega Dwor%ac%ek- krew. 
Nazajutrz puls upadł, chory trząsł się. Po 30 bań
kach dnia tego postawionych, i po wzięciu emetyku
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* opium, chory dnia trzeciego rano czuł mniej holu, 
mniej kaszlał, był bez gorączki i w przedpokoju służ
bę swą pełnił. Wieczorem dnia tego w obłąkaniu 
biegał po podwórzu w jednej koszuli. Dał mu kol
lega D. po 2 grana opium co godzina. Dnia nastę
pnego chory był w obłąkaniu, widział figurki na 
klamce, biegajace szczury it. p. Umieszczonemu w szpi
talu dał kollega co godzina po dwa grana opium, 
potem po trzy grana, z dodadkiem do każdego da
nia po 5 kropli tynktóry opiowej, tak że w osta- 
tniern braniu chory zazył frzy grana opium w prosz
ku i 70 kropli tynktury, bez żadnego polepszenia. 
Probował kollega oblewali zimną wodą, zdawało się 
że one nieco uspakajały chorego. Dawał wcierania 
sublimatowe, chciał także szukać w wódce lekarstwa 
i dawał ją z opium, lecz chory miał do niej wstręt; 
dał więc znowu opium w proszku po 3 grana co go
dzina i powiększał w każde'm daniu ilość o gran je 
den. Gdy doszedł do gran 15, chory zasnął, a obu
dziwszy się jeszcze był nieprzytomny. Dał więc kol
lega jeszcze po dwa grana opium, powiększając co go
dzina o gran. Po wzięciu 9 granowego proszku cho
ry zasnął, a po śnie obudził się przytomny z kłóciem 
w piersiach, z kaszlem i pulsem przyspieszonym. Po
stawiona wezykatorya i dany emetyk rozpędziły tc 
zjawiska i człowiek wyszedł zdrów ze szpitala, wy
żywszy w ciągu swej choroby ze trzy uncye opium. 
Uporczywość choroby przy pisy wał kollaga współcze
snemu drażnieniu układu nerwowego, raz przez trwa
jące zapalenie błony piersiowej, utajone w czasie wy
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buchu zjawisk obłąkania, drugi raz przez drażnienie 
od powstałego owrzodzenia na głowie po wcieraniu 
gublimatu. Taką uporczywość choroby widział juz 
kollega przed dwoma laty u mydlarza, który dostał 
obłąkania przy złamaniu nogi. Brał on opium w prosz
ku po pół uncyi na dzień, obłąkanie ustawało i wra
cało dopóty, dopóki kość drażniła układ nerwowy. 
Gdy już kość w zmianie swego chorobnego stanu, 
lub przez oswojenie się przyległych części przestała 
być drażniącą, opium stało sie skutecznem wtedy le
karstwem. Z uwagi takiego powikłania choroby ner
wowej, jaką jest obłąkanie opilców, z miejscowem 
drażnieniem, dowodził kollega D. że w leczeniu trze
ba starać się wprzód usunąć drażnienie, nim się cała 
usilność obróci na uspoko jnie obłąkania. Dlatego 
nie uważa za dobre zdań tych lekarzy, którzy bezwa
runkowo zabraniają krwi puszczenia w obłąkaniu opil
ców. Dopóki idąc za ich nauką, każdego takiego 
chciał leczyć przez opium, wiele miał nieszczęśliwych 
wypadków. Przy otwieraniu ciał znajdował zawsze 
mózg krwią jakby nastrzyknięty, błonami chorobnie 
utworzonemi pokryty, oblany wfodą nagromadzoną mię
dzy błonami i w komórkach. Teraz starając się usu
wać zapalne powikłania, szczęśliwsze nierównie ma 
skutki swego leczenia ; puszcza krew gdy widzi zna
ki gorączki towarzyszącej zajęciu mózgu lub płuc, 
i dla współczesnego działania na chorobę nerwową, 
łączy ze środkami przeciw zapalnemi opium, którego 
użycie przed środkami pierwszemi uważa za szkodli
we. Wtedy je tylko daje bez poprzedzenia innemi
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środkami, gdy thoroba jest prostym wypadkiem bra
ku podniety w układzie nerwowym, kiedy więc po* 
wstaje u nałogowych pijaków, jak najczęściej bywa, 
w czasie ich nagłego wstrzymania się od napojów 
wyskokowych. Tu kollega porównał typhus z obłą
kaniem opilców, mówiąc ze obie choroby trudno jest 
częstokroć między sobą rozróżnić i trudno w nich od
kryć powikłania chorobne. Kollega Jiułesza utrzy
mywał, że trudno jest widzieć obłąkanie opilców bez 
powikłań. Kollega Helbich przyczynę tej choroby kładł 
w ciągłem drażnieniu mózgu, które zrządzają napoje 
wyskokowe, bo jej okazanie się przychodzi przy bez- 
ustanne'en ich użyciu lub zaraz po naglein zaprzesta
niu. W  jej przebiegu bywają nagłe zapalenia, następ
stwami swemi objawiające się, jak to niedawno wi
dział z prezesem Janikotcskim : chory we 24 godzin 
swego obłąkania już miał wypocenie wody w pier
siach. Kollega Groer mówił o silnym i młodym 
żydzie, furmanie, pijaku, który w szpitalu 5 dni cho
rował na gorączkę katarową. Zrywał się w obłąka
niu, które kollega wziąwszy za obłąkanie opilców, dał 
drachmę tynktury opium w dwóch uncyach wyskoku 
winnego najmocniejszego. W  kwadrans chory usnął 
i po 12 godzinach obudził się wyleczony nawet i 
z choroby katarowej. Kollega Woyde mówił iż za. 
wsze obłąkanych z opilstwa leczył przez opium, lecz 
widział chorego wyleczonego płynem węglanu amo
niaku (liquor aminonii pyrooleosus^), któremu kolle
ga Myło dał tego lekarstwa pół uncyi na dzień i 
zapewniał ze od czasu jak tym sposobem zaczął leczyć
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zaniechał użycia opium w obłąkaniu opilców. Prezes 
Janikowski i kollega Dworzaczek mówili z tego po
wodu, że juz przetwory amoniakalne były zalecane 
w tej chorobie, lecz jak mówił ostatni, salmiak i płyn 
occianu amoniakalnego nigdy mu nic dobrego w obłą
kaniu opilców nie zrobiły. Kollega Bortkiewicz mó
wił o urzędniku, którego w pięciu latach leczył kil
kakrotnie chorego na obłąkanie opilców z bólem gło
wy. Zawsze zaczynał od krwi puszczenia, potem da
wał opium, i zawsze bez skutku; dająs zaś naparst* 
nicę zdrowie przywracał. Kollega Stankietcicz, jakby 
chcąc uważać obłąkanie u tego chorego za znak za
palenia mózgu, zrobił zapytanie, czy pjaństwo nie 
może być przyczyną takiego zapalenia? Zapytanie zda
je się mieć podstawę w uwadze przywiedzionych tu 
zdarzeń i mniemań. Rozmaitość sposobów leczenia 
tej choroby powinnaby przekonywać, że przywiązu
jąc się do pojedynczego znaku jakim jest obłąkanie , 
nie raz wyrzeczono o obłąkaniu opilców, nawet u lu
dzi którzy nigdy nie upijali się, i którzy ulegli innej 
chorobie, albo wyleczonymi być nie mogli przez opium, 
albo przy jego użyciu pozbyli się choroby własnością 
tego lekarstwa ogólniejszą niz się mniema , i trafem 
nieprzewidzianym.

To popierają postrzeżenia (Gazette des hópit. 1844 
N. 123 p. 492) w więzieniach, gdzie pjani pozbawie
ni swego zwykłego bodźca, często zapadali na zapa
lenie błony piersiowej, połączone wielekroć z wypo
ceniem krwi.

Młody człowiek wysławiający w zjawiskach obłą-
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hanie opilców, leczony napojami rozmiękczającemi, 
kąpielami i enemami, zawierającymi po lei łka kropel 
opium, w dni 4 po wejściu do szpitala zachorował na 
zapalenie płuc ze strony lewe'j. Puszczono mu krwi 
obficie, co nie zapobiegło zapaleniu płuc ze strony 
prawej; wtedy Belhoinine dał choremu pół litru bia
łego wina w tyzannie. To dopomogło działałaniu krwi 
puszczeń, bo w kilka dni rozeszło się zapalenie. Eme
ty k w tedy te'z dany zrobił obfite poty.

Jeszcze więcej mniemanie moje o różności cho
rób branych za obłąkanie opilców« poparte jest skute
cznością opium, o której mówi Christison (Gazette mé
dicale de Paris 1841 N. 4. p. 653). „Używa się opium 
po krwi puszczeniu aż do omdlenia, w początku cho
roby, w pierwszych dniach czterech, dając wielką 
ilość w katarach, w zajęciach błon śluzowych i reu- 
matyzinach gorączkowych/4

Moznaż być pewfnyin że obłąkauie było chorobą 
pojedynczą bez powikłań, jakie nasi członkowie po
strzegali, gdy czytamy wychwalany amoniak w lecze
niu tej choroby? Piętnaście do 20 kropli amoniaku 
płynnego, dane w ciągu dnia, najłepszetn ma być le
karstwem w obłąkaniu opilców. To lekarstwo dzia
ła tćm pewniej i prędzej im bardziej obłąkanie jest 
chorobą ostrą i zależy od niezbyt długiego użycia 
wyskokowych napojów... Niekiedy po obłąkaniu zo
stają napady wielkie'j choroby, które leczą się tem 
lekarstwem (Gazette des hôpitaux 1844 N. 67 p. 268). 
Czy takie zaręczenia mogą pozyskać wiarę bez przy
puszczenia omyłki w rozpoznaniu choroby? Obłąkanie
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może nie być tej natury jaką przypuszczamy u opił 
ców, mole nie pochodzić z uszkodzenia mózgu, i dla* 
tego przechodzić bez leczenia lub pod leczeniem ja
kiem kolwiek. (Ze obłąkanie w ogólności nie łączy się 
konieczne z obrażeniem niszczącem budowę zakrętów 
mózgowych, i zapalenie temu odpowiadające nie jest 
koniecznie do jego utworzenia, dowodzi Alquie Ga- 
zelte medicale de Paris 1844 N. 50- p. 807).

Obłąkania po ukąszeniu psa wściekłego kilka by
ło przypadków. Kollega Stackebrandt mówił o takim 
chorym, który przywieziony do szpitala o godzinie
4 rano, umarł o 7 wieczorem, nie dając w ciągu cho
roby nikomu zbliżyć się do siebie , i ostrzegając ze 
się rzuci na przybliżającego się.

Silny, dobrze zbudowany służący, ukąszony od 
psa wściekłego, w sześć tygodni przywieziony był do 
szpitala Ewangelickiego z raną zagojoną, niespokojny, 
nietnający gorączki, na umyśle przytomny. Kazał mu 
kollega Dworzaczek krew puścić I dał kalomel. 
W  nocy był niespokojny, rano rzucał się i pluł na ludzi, 
nie znosił najmniejszego ich przybliżenia się, ostrzegał 
ich żeby uciekali bo ma chęć gryzienia. Twarz mu zsi
niała, głową rzucał, nic połykać nie mógł, chwytał się 
za części płciowe, których członek miewał wyprężony. 
Dawał kollega D. opium, chory w kilka dni umarł. Przy 
otworzeniu ciała znaleziono błony mózgu krwią napeł
nione, mózg w przecięciu zupełnie biały, móżdżek nad 
czwartą komórką rozmiękczony. Mlecz podłużny nie 
okazywał nic chorobnego, w gardle nic także szcze
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gólnego nie było. W  ustach nie było pęcherzyków 
Maroketego..

W  uwagach nad tein zdarzeniem porównywał 
kollega D. różnego gatunku obłąkania: mówii że inne 
jest obłąkanie w chorobie typhns, inne w chorobie o- 
pilców, inne we wściekliźnie, w której chory ma przy
tomność umysłu i odbywa walkę ze stanem jego cho-
robnym, bo ostrzega że szkodzić zamierza, czego nie 
są w stanie robić obłąkani. Prezes Janikowski, po
dobny stan umysłu przyznawał i innym chorym, któ
rzy w czasie obłąkania są pod pewnem panowaniem 
chorobnego instynktu. Rozuni czas jakiś walczy z in
stynktem, wola ulega, bo nie może oprzeć się i taką 
jest monomania zabójcza. Rozmawiając z takim obłą
kanym możnaby go uważać za zdrowego na umyśle, 
dlatego też czyny tych obłąkanych uważane były za 
rozmyślne i jako takie karane. Tak i instynkt czło
wieka chorego na wściekliznę, wiedzie do tego żeby 
szkodził, rozum do pewnego czasu opiera się temu, ale 
potem upada i chory kąsa ludzi. W  tej walce cho
robnego instynktu z rozumem, przemaga czasami osta
tni i w obłąkaniu z żądzą zabójstwa, jak o tem prze
konywa postrzeżenie Marka w dziele Hunbolda: Pe
wna pani miała bardzo wierną piastunkę, która u niej 
długo służąc, dawała ciągłe dowody swego przywią
zania. Od niejakiego czasu stała się smutną, zimną 
w obejściu się, i dnia jednego przyszła do pani po- 
mięszana, prosząc o pomówienie z nią na osobności. 
Tam żądała uwolnienia od służby, niechcąc z razu po
wiedzieć przyczyny tego żąduia, przyznała się jednak 
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potćin że ją tak silna napada chęć przerżnięcia brzu
cha dziecka, gdy je widzi nagie, ze się boi aby mia
ła moc wstrzymania się od tego czynu. Pewny chemik 
powziąwszy chęć zabicia kogoś, walczył ze swym in
stynktem, modlił się, leżał krzyżem w kościele, a zmor
dowany tą męką udał się sam do szpitala dla lecze
nia się. Tam w czasie napadu żądzy zabójstwa przy
chodził do lekarza i kazał sobie związywać dwa wiel
kie palce 11 rąk, to mu napad odpędzało. Skończył 
jednak zupełnem obłąkaniem umysłu. Kolega DwO- 
rzac%ek mówił, że niegdyś Pinel zaproszony do przyja
ciela niedaleko Paryża, widział w czasie obiadu, jak 
służący każdą razą przybliżając się do swego pana 
zmieniał wyraz twarzy. Badał go Pinel i wymógł na 
nim wyznanie, że ma chęć zabicia pana. Wziął więc 
go z sobą, zaprowadził do rzeźnika i kazał zarzynać 
barany. Z wielką chciwością rozpoczął on tę czyn
ność, lecz w końcu porzucił ją z obrzydzeniem i wró
cił wyleczony ze swej ządzy zabijania. Nie uważał 
kollega D. tego postrzeżenia za zupełnie pewne, bo 
mniemał że instynkt szkodzenia pewnej osobie, nie 
zmieni się tym sposobem, przywodził inne dowody żą
dzy chorobnej zabójswta, niewydającej się wyraźnemi 
znakami obłąkania. We Francy! cieśla miał dwie cór
ki; starsza okazywała wiele religijnych uniesień, od
dała ją matka do klasztoru, gdzie ona tak przesadzo
ną bigoteryą znudziła zakonnice, ¿e ją wypędziły. 
Wróciła więc do domu i gdy ojciec chorował ona 
z największą starannością go doglądała. Cieśla ten 
przed pólrokiem podjąwszy się w małein miasteczku
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wybudowania domu taniej niż zgodził się inny, ścią
gnął nienawiść przeciwnika swego, który \y gniewie 
wyrzekł: pożałujesz tego. Chorobę więc jego uważa
no za skutek przekleństwa, jakoż cieśla z niej umarł. 
Zachorowała potem matka i przy pielęgnowaniu córki 
okazały się te same cierpienia co u ojca, to jest wo- 
mity i ból brzucha, które śmierć ukończyła. Gdy za
chorowała siostra, doglądała ją ta sama dziewczyna 
i były zjawiska choroby jak u tamtych. Przy siedze
niu znaleziono u dozorującej arszenik, przyznała się 
bez trudności, żadnej sprawy z tego czynu zdać nie 
mogła; osądzono ją na śmierć, ona ze śmiechem wy
rok przyjęła. Naganiano sądowi że mało się radził 
lekarzy w sądzeniu winy. Przy tej sprawie przywie
dziona była druga. Półkownik pięknie wychowany, 
z wyrobionemi władzami umysłu, wszędzie w społeczeń
stwie lubiony, zaczął się zaniedbywać, służby nie 
pełnił, dręczony chęcią zabicia pewnego poważnego 
księdza, gdy widział go przy ołtarzu. Podługiem paso
waniu się wyjawił to i prosił o leczenie.

Wróćmy do obłąkania we wściekliźnie. Postrzeże
nie kollegi J$ortkieicic%a.

Chłopiec swawolny, zepsuty do tego stopnia że 
dziedziczny pan jego, pułkownik wojsk rossyjskich, 
niemogąc go pohamować w swawoli, kilkakrotnie poz
bywał się z domu, robiąc z niego podarunek swym 
przyjaciołom. Zawsze on jednak wracał i między 
itiuemi psotami swemu panu wyrządzanemi, szczegól
ne miał upodobanie w duszeniu mu skrycie psów. 
W kwietniu w nocy zachorował na sciskanie gardła i
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jego suchość. Opił się wody i potem taki uczuł do 
niej wstręt, że na jej widok wstecz się nagle usuwał, 
nastawiając ręce i układając ciało jak kot w czasie 
bronienia się od psów. Taki wstręt okazywał, gdy 
wieziony do szpitala ujrzał na bruku rzadkie błoto, 
rozlane w większej przestrzeni i powierzchnią swą 
błyszczące. W  szpitalu usiłował przybliżyć się do 
wody, zamknięty w oddzielnej komórce żądał jej cią
gle, lecz na jej widok uciekał i krył głowę pod po
duszki. Myśląc że zmaczanym chlebem w wodzie 
przemoże wstręt do niej, zbliżał się z chlebem do na
czynia nią napełnionego, lecz zaraz wracał. Umarł 
W  konwulsjach z nieprzytomnym umysłem. Po sze
ściu tygodniach, ukąszony od psa w powiekę górną pra
wą chłopiec, nie leczony, gdy się zagoiła rana zaczął 
doświadczać trudności w połykaniu; z nią przyprowa- 
dzony do kollegi Stackebrandta, miał oczy bystre, 
puls regularny. Od podanej mu wody dostał natych
miast konwulsyi. Odesłał go kollega do szpitala Izra- 
elickiego, gdzie był niespokojny i na wspomnienie wo
dy wzdrygał się. Kollega Groer kazał go wprowa
dzić‘ do łaźni, tam się uspokoił, lecz puls jego pier- 
wiej rozwinięty i mocny znikł, wyprowadzono więc 
go z łaźni. Rzucanie się zaraz powróciło, wprowadzo
ny na nowo do łaźni w kwandras skonał. Pies który 
go pokąsał żył i był zdrowy, według zaręczenia oj
ca który chciał go nawet przyprowadzić. Smutną z te 
go przypadku rokował prezes Janikowski przyszłość 
dla ludzkości, jeśliby on był potwierdzeniem poslrze-
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żeń, że ukąszenie psa podczas jego złości lub clekania 
się mogło rodzić wściekliznę.

c
Żołnierz mający lat 27, krwisty, mocny, zawsze 

zdrów, trzeźwy, pochodzący z rodziny zdrowej, 12 lat 
służył w wojsku za trębacza. Bez żadnej widocznej 
przyczyny zerwał się w nocy z łóżka, szczekał i rzu
cał się na towarzyszów. Puszczono mu wtedy krew 
bez zmniejszenia niespokojności, w której z rana przy
wieziony do szpitala okazywał znaki nieprzytomności 
umysłu i przywiązany do łóżka szczekał, pluł na przy
bliżających się, za zbliżeniem się tylko kollegi Zacho- 
roicskiego i zawołaniem po imieniu, odpowiedział żoł
nierskie'»! powitaniem. Podaną mu wodę chciał wypić, 
lecz usta mu drżały i nie mógł połknąć. To samo by
ło i z podanem mlekiem. Niespokojność nie dawała się 
poskromić rozkazem, chory ciągle silił się zerwać wię
zy, oczy miał krwią nabiegłe i błędne7 serce biło nie- 
porządnie. Kazał kollega Z. oblewać go co godzina 
zimną wodą i to sprawiło niejakie uspokojenie. Dnia 
drugiego połknął łyżkę wody, która wpadła do żo
łądka ze brzmieniem bębnowein. Dnia trzeciego poł
knął wodę z chcivvością i lepiej; przytomność mu przy
chodziła gdy do niego mówiono, odpowiadał jednak 
nieprzytomnie. Nalania senesu wziąść nie mógł, eme- 
tyku dać niepodobna było; włożono czopek do kiszki 
odchodowej. Dnia 4iego wziął sześć proszków złożo
nych z dwóch gran kalomelu i jednego grana opium, 
połykał je dobrze, ale był bez przytomności. Dnia 
piątego brał w proszkach po 2 grana opium a po 4 
kaloinelu. Wodę pił bardzo dobrze i połykał kawał
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ki lodu. Dnia szóstego kollega h. uwiedziony spo* 
hojnością chorego, z'oslawil go bez lekarstw i kazał 
zdjąć z niego więzy, lecz on biegał jak obłąkany, wska
kiwał na okno. Związano więc go na nowo i dano 
na noc dwa razy po 15 kropli opium płynnego. Za
snął kwadrans. Dnia siódmego był spokojny; zapy
tany co boli skarżył się na ręce. Uwolniony z wię
zów, trzy dni był bez lekarstw, nie rzucał się i sześć 
dni znpełnie spokojny, odzyskał sen należyty i zdrowie.

Niespokojności te połączone z biciem nieporząd- 
nem serca, w porze sprzyjającej reumatyzmowi, chciał 
kollega ¿Z. uważać za znaki zapalenia błony wyścieła
jącej serce w skutek zaziębienia się. Prezes Janikow
ski uważał chorobę za pomięszanie władz umysłowych 
z szaleństwem i z przypadłością wodowstrętu, bo na
pytanie czy dawał się czuć przy chorym smród my
szy, jaki się czuć daje u obłąkanych, najczyściej na
wet utrzymywanych, odpowiedział kollega Zźachorow- 
ski potwierdzeniem. Kollega Helbich miał tę chorobę 
za wodowstręt przypadkowy bez ukąszenia psa wście
kłego (hydrophobia spontanea). Kollega Dicor%ac%ek 
mówił o chłopcu który z wodowstrętu tego rodzaju 
umarł w dni trzy. Kollega Le Brun mówił o służą
cej chorej na taki bez ukąszenia wodowstręt: rzucała 
się, pluła, nie znosiła wody, ani powiewu powietrza i 
umarła z przytomnością umysłu.

Obłąkanie czyli poinięszanie zmysłów. Tu odnie
siemy jedno zdarzenie zamiaru odebrania sobie życia, 
opowiedziane od kollegi Iioehlera. Chłopiec z han
dlu kupieckiego, do którego mdlejącego był kollega
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J£. w nory wezwany, mówił ze mając przepisane so
bie krwi puszczenie, poszedł do cyrulika i tam prze
pisu dopełnił. Wróciwszy do doma chcąc otrzymać 
większy skutek, zdjął opaskę z ręki, poczem tak się 
krew rzuciła że jej utainować nie można było; już 
dwie dzieżki od mleka jej uszło. Kollega zatrzymał 
krwotok założeniem na ręku opaski i chorego odesłał 
do szpitala Ewangiclickiego, gdzie on jak dodał kol
lega Dicor%ac%ek, umarł śmiercią głodową, nie chcąc 
przyjmować pokarmów'. To kazało domyślać się że 
krwotok z ręki był zamachem umyślnie przez samego 
chorego wymierzonym na jego życie, rana też okazy
wała znaki niezręcznego jej otworzenia nie lancetem 
ani sznyprem, i wiadomość niekorzystna o jego pro
wadzeniu się utwierdziła ten domysł.

Rozdwojenie słupa pacier%owego (spina bifidaj. 
Przyrodnią tę wadę widział kollega Koehlem dziecka 
mającego 5 miesięcy. Nabrzękłość z rozpadliny słupa 
pacierzowego wystająca, była wielkości głowy dzie
cięcia. Kollega widząc dziecko żwawe, zamierzał zro
bić przekłócie, lecz śmierć we trzy dni po przedsię
wziętym zamiarze, nie dozwoliła jego wykonania.

Skołowacenie ciała. Do chorób układu mózgo
wo mleczowego policzymy zdarzenia ścięcia szczęk 
(trismus) lub skołowacenia ciała.

Kollega Dudretcic% widział szczególne usposobie
nie do tej choroby w jednej rodzinie. Ojciec i mat
ka byli zupełnie zdrowi a ich synowie umierali za
raz po urodzeniu się ze ścięcia szczęk. Po dwóch tak 
zmarłych synach, urodziła się córka, ta nie uległa tej
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chorobie i żyje; po niej urodzony syn trzeci umarł, 
po nim urodzona córka żyje, a po tej syn umarł.

Kollega Groer mówił o skołowaceniu ciała z miej
scowego obrażenia. W skutek stłuczenia słupem śred
niego i wielkiego palca ręki, porobiły ropnie, które 
kollega G. po otwierał cięciem. W  6 dni zjawił się 
ból karku, starał się go kollega rozpędzie postawie
niem baniek i inne mi środkami przeciw zapalneini, 
lecz dnia następnęgo ból był większy i tołów w tył 
się wygiął. Dnia trzeciego połykanie było utrudzone, 
szczęki ścięte. Dawał kollega dni ośm bez żadnego 
skutku opium z potażem (tinctura kalina), wyleczył zaś 
enemami z terpentyną; biorąc na enemę dwie drach
my olejku w połączeniu z oliwą. Po trzech enemach 
chory dnia czwartego wstał z łóżka, miejscowe obra
żenia pogoiły się. Kollega Dwor%ac%ek mówił z tej 
okoliczności iź wyleczył chorego ze skołowacenia ciała, 
dając w małych ilościach strichninę.

Choroby OC%U zajmiemy w roidziale chorób głowy.
Nie%nos%enie światła (photophobia) u d/ieci cho

rujących na zapalenie skrofuliczne oczu, leczył kolle
ga Groer spsobem klórego się nauczył od przejeżdża
jącego niedawno anglika doktora Butlera Ashford. 
Sposób ten zależy, na oprowadzeniu oczu kamieniem 
pie kieln ym. D ziecko sześć dni niemogące otworzyć 
oczu, otworzyło na zajutrz po takiein przypieczeniu skó
ry. Ten sam był skutek i u drugiego dziecka. Opro
wadzenie czasami trzeba było kilka razy powtarzać. 
Prezes Janikowski uważając chorobny ten stan oczu, 
za przykre w leczeniu z* tego organu powikła
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nie, przymuszony był nieraz dawać extraetum conii 
maculati kilka rnzy na dzień po granie, skutek zaw
sze był dobry. Kollega zaś Helbich mówił, że lecząc 
tak podług nauki Dzondego, nie otrzymał skutku i 
dziecko umarło w kwartał z, wody w głowie. Kol
lega H. domyślał się w tym razie szkodliwego wpły
wu tego lekarstwa na mózg. Prezes J. lecząc dziew
czynę chorą na zapalenie błony łącznej oczu, długo 
uit mogącą znieść światła i otworzyć pow iek, używał 
miejscowo lekarstw klejów afycli, opajćjjący ch, między 
niemi conium maculattim, ściąga jących jako to saletra- 
nu srebra. Po ostatniemu tworzyło się owrzodzenie 
zwierzchniej skóry długo trw'ające, z małym skutkiem 
co do zmniejszenia zapalenia. Obwiódł nakoniec oba 
oczy kamieniem piekielnym, a dziewczyna na drugi 
dzień oczy otworzyła. Ob« ódka czarna, jednem przy
pieczeniem utv» orzon;;, z osin dni ropiała, zapalenie 
oczu rozeszło się.

Takie leczenie nazwnćby można odciągającem, i 
znaleść dla niego podstawę w nauce Bérarda który 
ttieznoszeuie światła uwa/.a za skutek zapalenia obwód
ki tęczowej* oka (du cercle ciliaire) (Gazette des hô
pitaux 1844 N. J 01 p. 40:2).

Zapalenia błony łącznej oczu katarowego i reu
matycznego najwięcej postrzeżeń zebranych było w mie
siącu maju, czerwcu, lipci», sierpniu, wrześniu, paź
dzierniku i listopadzie. W miesiącu maju, podług 
postrzeżeń kollegi Bortkiewicza, liczba chorych na 
oczy w szpitalu wojskowym w Ujazdowie, powiększy
ła się od 80 do 400 a natura choroby mniej zapalna 

Tom. XIII, PoszytH, 13
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dała powód do używania innego niż daw niej sposobu 
leczenia. Przed dwoma laty krwi puszczenie tak by
ło upowszechnione, że na tej znacznie mniejszej licz* 
bie chorycl>, uciekano się do niego najmiej po 10 razy 
w tygodniu; dziś kollega J?, w oddziale swym z 206 
chorych, ani razu krwi nie puścił w ciągu kilku mie
sięcy. Przybyłym chorym z zapaleniem oczu kalaro- 
wem, lub reumatycznem, zasypywał kaloiml pod po
wieki. Gdy się to zrobi o godzinie 8 z rana, o 12 
felczer przemyje oko, a dnia następnego tak już czę
stokroć bywa wielki skutek, że poznać nie można czy 
była choroba. Działanie to odbywa się pęzelkiein lub 
kłębkiem waty utarzanyin w przyrządzonym na to ka- 
lomelu.

Kollega Bąceicic% leczył tę samą chorobę, w li
cznych zdarzeniach mu ukazującą się w miesiącu czerw 
cu, stawiając pjawki, używając środków odciągają
cych, saletrami srebra w mocnym roztworze, i zasy
py wań kaloinelti.

W licznych także zdarzeniach tej choroby w mie
siącu listopadzie, kollega Grabowski, korzystnie uży
wał roztworu siarczanu zynku, a kollega Kosztulski 
zasypy wań kalomelu. Kollega Dworzaczek przykła
dał w zapaleniu katarowem szmatki płucienne, macza
ne w roztworze 15 do 20 gran kamienia piekielnego 
w uncyi wody.

Zapalenie oc%u sluzotokowe (ophthalmo-blenor- 
rhoea) w miesiącu maju, leczył kollega Kulesza przykła
dając zewnątrz roztwór kamienia piekielnego z drach
my na uncyą wody. W lipcu prezes Janikowski w i-

www.dlibra.wum.edu.pl



252 —

dział' dziecko, które rano zdrowe, w południe nagłe 
miało oczy zalane śluzem ropiastym i powieki nabrzmia
łe. W  godzinę powieki górne przykry Mały dolne i 
były sine jak od uderzenia. Dał prezes J. do zaży
cia proszek jaiapy z kalomalem i kazał zadmuchnąć 
pod powieki proszek kalomelowy, co z wielką przy
szło trudnością wypełnić. Dnia drugiego nabrzęknie- 
nie było większe; zadmuchnięto znowu kaloincl. Dnia 
trzeciego było lepiej, w' oba oczy zasypano kałuniel 
pęzelkiein a dnia czwartego oba oczy b jły  lak jak 
zupełnie zdrowe. Dnia tego jeszcze raz zasypano ka- 
łoinel i dziecko wyzdrowiało.

Kollega Jiącewicz smarował w podobnych z da- 
rzeniach powieki na około oczu roztworem drachmy 
kamienia piekielnego w uncyi wody. Kollega Gro
er oprowadzał powieki na około kamieniem piekieł* 
nyin, lub kładł na oczach gałganki maczane w roz
tworze d w uuncyow yin wody 10 gran kamienia pie
kielnego. Przykładania powtarzał tyle razy, ile razy 
gałganki były wyschnięte. Polepszenie następowało 
we 24 godzin.

Kollega LeSrun używnł lego roztworu do w krapia- 
nia w oko, a gdy na błonie łącznej widział wybujałe bro
dawki, przypiekał je kaw ałkiem piekielnego kamienia.

Kollega Bortkiewicz uwalał że takie leczenie by
ło w niektórych miesiącach bardzo dobre, w niektó
rych napuchały powieki i potrzeba było czekać na ich 
ot^chnienie nim się go uż^ło. W  niektórych miesią
cach lepszy skutek robił siarczan miedzi.

Kollega Dworzaczek W  zapaleniu sluzotokow e'ai
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stawiał bańki i zasypywał kalomel vapore lerigattWh 
utrzymując że zwyczajny inoźe mieć przyinięszany su- 
blimat i tworzyć gruzołki. Szkodliwe było zasypywa
nie kalomelu podług postrzezeń kollegi Bortkiewicza.

Ja zasypywania kalomtlu dobry skutek widzia
łem w jedném zdarzeniu: Dziewczyna 12 letnia, wąt
łej budowy ciała, chora była na zapalenie przewodu 
oddechowego i na zapalenie błony łącznej lewego oka 
7. mocną gorączką, nabrzęknieniem powieki i wydzie
laniem się wielkiej ilości iduzu. Dnia pićrwszego pu
ściłem funt krwi, wieczorem nie było zwykłego wzmo
żenia się gorączki, ale i stan oka niezmieniony. W ' znie- 
cał we mnie obawę utraty wzroku. Wiedząc z doś
wiadczenia, jak często działanie przeciw zapalne nie 
zapobiegało tak .smutnym następstwom, postanowiłem 
odstąpić od niego i plćrwszy raz w mej praktyce za
sypałem kalomel pod powieki. Otworzy wszy je 
z trudnością, widziałem wał błony łącznej wznie
siony naokoło błony rogowej* przezroczystej, i pę/el- 
kiein według przepisu wrzuciłem część 5 granowego 
proszku kalomelu; obwiązałem oko watą i ehorą bez 
żadnego lekarstwa zostawiłem. Drria drugiego ona sa
ma już oko otworzyła; zapalenie i ilość śluzu zmniejszy
ły się; zasypałem znowu kalomel i dnia trzeciego zwię
kszą jeszcze odwagą to powtórzyłem. Dnia czwartego 
leczyłem już tylko przebiegające w zwolnionej mocy za
palenie przewodu oddechowego nie troszcząc się o oko? 
które mało co się różniło od zdrowego. W dniach 14 
obie choroby szczęśliwie się ukończły, W parę tygodni 
potem, zachorowało dziecko dwółetnie, tłustê  na zapa-
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lenie błony łącznej oka. Powieki były bardzo nabrzękłe, 
śluz z pod nich obficie płynął, dziecko niespokojne, 
rozpalone, dolknąć się do oczu nie dało, a samo po
wiek podnieść nie mogło. Kazałem postawić za kaź- 
dem uchem po trzy pjawek i dałem do zażycia trzy 
grana kalomelu z dziesięcią granami jalapy. Dnia na
stępnego zastałem dziecko chodzące, wesołe, lecz stan 
jego oczu nie był zmieniony. Wszelkich używałem spo
sobów dla zajrzenia pod powieki, lecz na próżno; groź
bą i proźbą nie otrzymałem pozwolenia dotknięcia się 
nawet do nich. Dziecko jadło, brało do rąk zabaw ki 
bynajmniej nie otwierając oczu. Zawoławszy felcze
ra opowiedziałem mu sposób zasypywania kalomelu 
pod powieki i zostawiłem przepis na to lekarstwo. 
Na zajutrz zastałem dziecko bawiące się zmienio
ne nie do poznania, bo miało oczy otwarte, powieki 
nic zgoła nie nabrzękłe, tylko błona łączna była nie
co zaczerwieniona. Już mi się cisnęły do głowy naj
korzystniejsze wyobrażenia o działaniu kalomelu, kie
dy ojciec dziecka pomięszał swobodne następstwo po
równań i wniosków, mówiąc że proszku przepisanego 
w żadnej nie chciano dać aptece. Rzeczy wiście w przepi
sie przez omyłkę było rozporządzenie żeby dać proszku 
nie wymieniając jakiego. Jeszcze się potem dziecku oczy 
wesnie sklejały, lecz powieki nie puchły, sluz nie pły- 
nął i wyzdrow iało bez leczenia, jak się zdaje w skutek 
postawionych pjawek i rozwolnienia stolca, które trwa
ło dni dwa po zażytym dnia pierwszego proszku z ka* 
lotnelu i jalapy. Kalotnel niezawsze w tej chorobie 
był skuteczny gdy go używał Velpeau. Dlatego on
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przenosi przypiekanie błony łącznej oka kawałkiem ka
mienia piekielnego, lub jeieli do tego działania powieki 
nie inogą być przewrócone, roztworem lego lekarstwa, 
wstrzykując go pod powieki. Roztwór rolai się z je
dnego granul w 30 gramach wody i zmniejsza się ilość 
kamienia w miarę zmniejszania się odpływu, aż do 
pięciu centygrainó w. U młodych i silnych Velpeau pu
szcza krew, stawia pjawki, u słabszych bańki i daje 
kopaiw'y i kubeby (Gazette des hôpitaux 1844 N. 82. 
p. 325).

Cjftemosis. W tym rodzaju zapalenia gdzie bło
na łączna oka podnosi się w wał otaczający błonę ro
gową, przykładał kollega Bortkiewicz na zamknięte 
oko kawałek płótna z wjciętą w środku dziurą, zma
czany w roztworze drachmy kamienia piekielnego w' un- 
cyi wody. W Ujazdówie robi to zwykle raz pierwszy 
felczer, potem trzy razy jeszcze dnia tego, gdy płótno 
wysycha, sam chory. U chorych czulszych przykłada 
się tylko dwa razy. Po przyłożeniu jest ból, czasami na
wet nabrzękają powieki, lecz to dnia następnego znika, 
czcrwonść oka blednie i już nic nie robiąc wraca zdrowie. 
Skorupa czarna powiek zrządzona kamieniem piekiel
nym schodzi w dni kilka. Przy większem zapaleniu, 
pow'tarza się to pzzykładanie roztworu kamienia pie
kielnego co 3 lub 4 dni i daje się lekarstwo na roz
wolnienie. Tc przykładanie zastępuje dziś przypieka
nie dawniejsze samym kamieniem lub siarczanem mie
dzi, bujających brodawek po zapaleniu śluzotokowem. 
Przypiekanie kamieniem używa się teraz w Ujazdo-
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wie w razach gdy pęknięte pęcherzyki błony łącznej 
«ostawiają dołki.

Działanie przykładanego roztworu kamienia pie- 
kielnege porównał prezes J. z działaniem wezykatoryi, 
którą w zapaleniach oczu kładł Velpeau na powiekach, 
zrobił tylko tę różnice, że kamień piekielny działa 
w sposób wzmacniający, zależącyod gatunku jego wła- 
snos'ci żrące'j, którą się różni od innych podobnych 
środków, naprzykład od wypalonego potażu. Kolle
ga Bortkiewicz uważał wezykatoryę za pośledniejszy 
środek od kamienia piekielnego w odciąganiu zapalenia 
oczu, dłatego ze przylega do powiek, pozostawia na 
nich swe części i robi rozwolnienie skóry, którą prze
ciwnie kamień piekielny ściąga, Użycie zaś jego w roz
tworze przenosi nad przypiekanie twardym kawał
kiem dlatego, że w tym ostatnim razie trudno jest 
umiarkować moc działania; albo za wąski zrobiwszy 
pasek niedość wywrze się działania żrącego, albo gdy 
*ię za wiele przypiecze następuje zbytek utraty skóry 
i wywrócenie zewątrz powieki.

Zapalenie OCZU skrofuliczne, nacehowane za
czerwienieniem siatkowatein z żyłek krwistych w snop
ki zebranych, ciągnących się od kątów oka ku źreni
cy, (Josephus Frank Prax. medic. prae. Lipsiae 1821. 
Part. 2. V. 1. S, 2. p. 735 i Julian Weinberg. Cho
roba Skrofuliczna. Warszawa 1845 k. 116) leczył kol
lega Bącetcicz zasypując kalonel pod powieki. Za
sypywania takiego złe skutki widział kollega Bortkie
wicz. Przy użyciu roztworu drachmy wodojodanu 
potażu w 5 uncyach wody, ze współczesnein zasypa*
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niem kalomelu, widział ostatni wielkie zapalenie oka. 
Człowiekowi trzydzieście kilka lat mającemu, zasypa
ny był pod powieki kaloin=.l w zapaleniu oka z nie- 
znoszeniem światła, kollega Woyde widząc usposobienie 
skrofuliczne przepisał wodojodan, potażu. Zaraz po 
jego użyciu dał się czuć niezmierny ból w oku i pow
tórzy! się dnia następnego, także po użyciu wodojo- 
danu potażu. D/ieck« skrofulicznemu, choremu na 
zapalenie oczu z niemożnością znoszenia światła, za
sypał także kollega W. kalomel pod powieki i dał 
po pół grana wodojodanu potażu. Zapalenie pogor
szyło się i to przypomniało kolledze W. postrzeżenie 
Frieckiego, zapisane w Pamiętniku Towarzystwa na
szego (T. XI. k. 51) ostrzegające o szkodliwości połą
czonego użycia tych lekarstw, nieodkrywające jednak 
pomimo poszukiwań przyczyny takiej zmiany w oku;
niewiele bowiem znaleziono jodu. Zieloności w od
pływie ropiastym, jaką postrzegał Friecke nie widział 
kollega Woyde. itojlega Groer widział podobne skut
ki połączonego działania jodu z inerkuryuszoin, gdy da
jąc chłopcu wodojodan potaiu, natarł maścią merku 
ryalną, nabrzękłośc ręki, nazajutrz zdrowe oczy zao
gniły się i to dwakroc nastąpiło w tein leczeniu.

(Dahzy ciąg później nastąpi).
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Wyjątek z listu pisanego z miasta 
Krasnojarska,

przez M. Łowickiego, lekarza 12 Sybirskiego batalionu.

Trzeba ci napisać jeszcze o przecierpianych cho
robach tego roku. w Krasnojarsku, bo choć Krasno
jarsk klimatycznie w Syberyi wschodniej i w ogól
ności w Syberyi liczy się do miejsc zdrowych, je
dnakże i w nim nietylko ludzie chorują, lecz i umie
rają z chorób epidemicznych. Z tego co napiszę, może 
ty sain lub kto drugi wyciśnie czczę odrobinę dla 
siebie i swych cierpiących pożytku, a tak zawsze coś 
przyjdzie i na nasz rachunek zasług, żeśmy niecałkiem 
u Boga darmozjady. Pójdę porządkiem chronologi
cznym. A naprzód, z pokazaniem się dni pierwszych 
wiosny i spełzaniem śniegu, co w końcu kwietnia na
stąpiło, zjawił się sporadyczny szkorbut między żoł
nierzami a nawet i w mieście na majętniejszych mie
szkańcach. Szkorbut tu, ma narodowe sławione lekar
stwo w gatunku dzikiego czosnku (Alium ursinuin), zwa
nego fu C%erems%a, którego i na zimę i wiosnę dosyć 
zapasów robią mieszkańcy, pospolicie go marynując, jak 
u nas szczaw z solą, i używają już w potrawach, już 
miasto sałaty z octem lub jakim bądź sposobem. Ale 
w tym roku w działalności swej, ustępował on zw y kły ni 
przeciw szkorbutycznym środkom, przynajmniej w mo
jej praktyce. Jego najwięcej używają w tajgach t. j* 
w ostępach w miejscach kopalni złota, gdzie także od 
często zdarzającego się wiosną szkorbutu, robotnicy ra
tują się użyciem miazgi z pod kory świerków i jedliny, 
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która u biednych półdzikich narodów tej guberni! zastę
puje często pokarm. W  tym atoli roku, pomimo wiosny 
iw  ogólności lata, jak w całej północnej’ półkuli, dżdży
stych i chłodnych, zdrowie robotników w tajgach, za 
świadectwem lekarzy, było bardzo lepsze od zdrowia 
mieszkańców tutejszego miasta i okolic. Jakaby przy
czyna tego być inogła? trudno z pewnością naznaczyć, 
chyba przypuścimy skromniejsze uzycic w tajdze wód
ki, niżeli w wolnym stanie, co mogło zabezpieczyć naj
więcej od przeziębień i reumatyzmów, które jak niżej 
się pokaże, były przyczyną chorób tego roku. Re
umatyzm wkliinacie syberskim jest pospolitą! najwięcej 
zastraszającą chorobą; tak dalece, że gmin poczytałby 
lekarza za nieuka, któryby utrzymywał, że choroba cier
piącego, nie jest upoemyga przeziębienie. A chroniąc 
się tak gmin, jak w ogólność! wszyscy od tego prze
ziębienia, jeszcze więcej uspasbiają swój organizm do 
niego, bo Sybyraka prawie niemożna namówić aby ga
sił pragnienie swe zimną zwykłą wodą, lecz piją po
spolicie za Bajkałem taflową herbatę a tu ciepły kwas 
7, których piersza zawsze podbudza poty, a ostatni, gdy 
niedobrze jeszcze wywarzony, co najczęściej, i jak tu 
vr Syberyi pospolicie bez gazu węglowego, którego 
ina zawsze dosyć kwas Rusko-Europejski, sprawiając 
tylko wiatry i kolki, skłania ku biegunkom.

Drugą chorobą, epidemicznie już panującą, była go« 
rączka przepuszczająca trzeciodniowa. W  niej jedynie 
siarczkn chininy pomagał, acz w niewielkich ilościach 
dawany 1 zawsze go przepisywałem z solą amoniacką. 
Kora zaś chiny i inne wszystkie gorzko wzmacniają
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ce roślinne lakarstwa, dawany na womity winian pota
żu i antymonu, były całkiem bezkuteczue i przeciąga
ły bieg choroby. Gorączka ta trzeciodniowa z wiosny 
do połowy lata trwała, nastąpiła po niej krwawa bie
gunka, trzecia choroba z zrędu najsilniej grassująca ze 
wszystkich, w mieście i okolicznie. Poczęła się ona je
szcze w pierszej połowie czerw'ca i trwała do samej pra
wie jesieni, coraz słabiejąc. Napastowała najwięcej dzie
ci nie przepuszczając i dorosłym. W  tf?j porze u dzieci 
przy piersiach ta choroba w Syberyi jest pospolita, a 
przynajmniej biegunka prosta. Najgłówniejszą przyczy- 
nąt ego zapewne jest niedbałość samych Sybyraczek 
matek w karmieniu swein mlekiem własnych niemowląt. 
Można rzec śmiało bez grzechu, źe w znajomej mnie 
Syberyi wschodniej tu i za Bajkałem, na dziesięć 
matek, chyba jedną inoźna statystycznie liczyć, coby 
swemi piersiami karmiła swe dziecię; reszta wszystkie 
zostawiają to krowiemu inleku, które dzieci ssą zapomo- 
cą rogowych lub metalicznych smoczków. Mamek kar- 
micielek i u majętniejszych, bardzo mało z przyczyny 
że niema zwyczaju. A od tego wychowania dzieci, mo
żna rzec także bez grzechu, że ich połowa urodzonych, 
niedożywszy lat dwóch, umiera. Niedziwna żalem, że 
tu pomimo wszystkich starań Rządu, zaludnienie Sy
beryi idzie żółwim krokiem; bo według wszelkich 
praw dopodobieństw ludność dziś całej Syberyi, jeśli nic 
niniejsza, to zgoła nie przewyższa jednego miasta Lon
dynu. W pierwszyeli miesiącach lata, panuje pospolicie* 
dolegliwa do niewypowiedzenia meszka, od której, bez 
innych przyczyn, jak samego karmu krów i starości
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mleka, u wcześnie ocielonych mleko to staje się w nie
których okolicach całkiem niezdrowe nawet dorosłym 
nie tylko niemowlętom. Bo krowy wówczas napasto
wane od owadu, dostają gatunku szaleństwa. Gdy 
dodamy do tego jeszcze nieczystość smoczków, gdzie 
kwaśniejące prędko w tej porze mleko, najczęściej, 
przez niedbalstwo zostawuje się; to bardzo łacno poj
miemy i zgodzimy się na tę główną fu przyczynę 
w letniej porze biegunki u dzieci. Sybyraczkę trudno 
namówić, aby karmiła swe dziecko, albo leni się albo 
prosto niechce, wymawiając się brakiem czasu, a naj
więcej tein źe tak od wieków było. Jak u wszystkich 
nieoświeconych, tak tu jakby na przekorę jeszcze bar
dziej, z tą niepieczołowitością matek o swych dzieci 
zdrowie, najłacniej się spotkać. Bzadko można zna- 
leść matkę, ojca, który by w razie potrzeby chcieli wziąść 
na się obowiązek dać enemę swemux dziecku, choćby 
umierającemu z przyczyny niewypróznienia stolca. Tu 
w Krasnojarsku, już niby w polerowniejszy m naro
dzie, bo u mieszkańców miasta, kilka razy musiałem 
być świadkiem tego, co skończyło się niepomyślnie. 
Naród prosty, wogóle jeszcze inotny i zdrowy, zdaje 
się niewierzyć, by natura stwarzając człowieka, mia ła 
stwarzać jego na biedę i jako ciężar drugim ludziom. 
Co powinno być i odbywać się w organizmie, to po
winno być i odbywać się dobrze. Na co człowieko
wi jeszcze się babrać około drugiego człowieka.

Lecz zagadałem się i pomimowolnie; wracam do 
rzeczy.

Wszyscy chorzy z krwawą biegunką doświadczali
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w początku rznięcia i kolki często nieznośnych po obu 
stronach pępka, szczególniej w czasie siadania na stolcu, 
i była razem ciskawica w stolcu samym. Pobudzanie 
u wielu tak było częste, że prawie na minuty się li
czyło, a wypróżnienia albo suche całkiem, alho samym 
w małej ilości szluzem krwawym. Pokazanie się gę. 
stsze'go stolca, było rozumie się zapowiednią poprawy 
zdrowia. Gorączki u chorych prawie nie było. Język 
najczęściej naturalny i pragnienie nie wielkie, a jedy
nie chęć kwasu i jagód. Charakter choroby był, stan 
reumatyczno-nerwowy grubych kiszek I dlatego na
pój klejki z odwarów salepu, ryżu, krup jęczmiennych 
z dodatkiem konopnego oleju, u bogatszych migdało
wego, i kilku kropel tynktury szafranowej opjum* ta
kież na zimno częste enemy, herbata z mięty, nacierania 
aromatyczne brzucha, jego ciepłe utrzymywanie, co
dzienne ciepłe lub i aromatyczne kąpiele i wezykatorye 
po obu stronach pępka, były często dostatecznemi 
do wyleczenia choroby. W  kilku razach, dla przy
wrócenia naturalnych oddzielali (sekrecyj) kiszek gru
bych i zrobienia gęstszego stolca, używałem z dobrym 
skutkiem proszków z siarki, kalomelu, proszków Dowe- 
ra i piżma które i wzbudzały skórny przeziew i wy
próżnienia stolca należyte. Na tenże cel i razem dla 
karmienia chorych, prócz posilnych bulionów lub ro
sołów z kury i nieco białego mięsa, moi chorzy jedli 
bulkę ze świeżem masłem zapijając herbatą z mięty, 
żółtka z cukrem, lub pili napój z żółtków rozbełta- 
nych w wodzie ocukrzonej z małym dodatkiem czer
wonego wina. Synapizmy pod łyżką i na brzuchu
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stawiane, nie robiły tyle pożytku, co vrezykatorye i 
cieple kąpiele. Niektórzy uciekali się od razu do stry- 
chuiny, ja nie miałem tej potrzeby; w gminnem zaś 
leczeniu dobrze skutkował ocet z brusznic po poło
wie z wóidką dawany dorosłym po kieliszku, a muszka
tołowa gałka w czerwonem winie, choć prędko wstrzy
mywała biegunkę i gniotkę, lecz zato jakby przenosiła 
chorobę na żołądek i głowę sprowadzając womity 
i mniej więcej zapalenie mózgu. Oleju kleszowiny nie 
używałem, a chwalona gmniguta w tej chorobie, poka
zała się bezkuteczną, dowodząc zapewne jeszcze więcej, 
ze choroba była natury nerwowo-reumetycznej. Olej 
konopny że poniekąd narkotyczny, zdał mi się lepszym 
niźli inne oleje delikatniejsze z dodatkami nawet sza
leju i opium.

Przed okazaniem się biegunki było kilka priy- 
kładów jakby choleryny oznaczonej wypróżnieniami 
górą i dołem z kurczami członków; lecz na zwalcze
nie tej choroby, wystarczyły w mej praktyce, prócz 
aromatyczno-uspakająjacych środków wewnętrznych, 
pachnące wycierania ciała, już suchą samą flanellą 
i kilka ciepłych kąpieli.

W  końcu sierpnia nadeszła czwarta z rzędu go
rączka nerwowa, trwając przeszło sześć tygodni. 
W  niej to dziwnego było, że tylko w lazarecie wo
jennym byli chorzy na nią przybywając z roty ltan- 
tonistów i batalionu, a w mieście zgoła prawie jej nie
było. Wszyscy chorzy na tę chorobę, przybyli prawie 
razem w jednym tygodniu, a było ich do piętnastu. Z sa. 
mego począlhu zaraz się objawiło bredzenie ze śpiączką
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więcej niżeli z bezsennością. Bieg i trwanie jej były roz
maite od dni 7 do 28 i więcćj. U wszystkich kończyła 
sie ogólnym na cale'm ciele potem, i dlatego wnoszę że 
i tej choroby był więcej reumatyczny charakter nizli 
inny jaki. Zjawisk kataralnych i gastrycznych prawie 
nie było. Chorzy wszyscy, którym z samego począt
ku dany był proszek z ipekakuanny i e mety ku na wo- 
mity, choc język nie wskazywał nieczystości żołądka, 
po wy womitowaniu i mocnych potach, prędko się po
prawili. Wezvkatorya na karku i wycierania ciała 
ciepłym słonym octem, przyśpieszały wyzdrowienie. 
Miałem chorych na tę chorobę z powikłaniem zapa
lonych wnętrzności, które zapalenie zwyczajem reuma
tyzmu latającego, poczynając od głowy przechodziło 
koleją nieraz wszystkie szlachetniejsze wnętrza; płuca, 
żołądek, wątrobę i sam pęcherz urynowy, i znowu 
wracając do głowy, takąż koleją od niej przechdziło 
na wnętrzności. Temu napadowi choroby uległ, je 
den szczególniej kantonista, który tyle przecierpiawszy, 
będąc w końcu zostawiony na wolę Bożą, zaledwie te
raz od parę tygodni, zaczął wyzdrawiac. Jemu po kil
kanaście razy były stawiane na różnych miejscach 
synapizmy i wezykatorye: lecz najwięcej pomagały 
ciepłe kąpiele, wycierania octem, nalewem z gorczycy
i karmienie żółtkiem. Wrazach bardzo mocnemi znaka
mi nacisku krwi do głowy, była z pożytkiem krew pu
szczana i wcierana maść szara merkuryalna az do sli- 
notoku, po którym prędko pot się objawiał i przełam 
choroby szczęśliwy następował. Wewnątrz była da
wana aqua chlori w odwarze gummy arabskiej dla
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zabezpieczenia od biegunki do której organizm byt 
skłonny, a przezto choroba nie polepszała się lecz prze
ciwnie miała zejście złe, jak było u dwóch kantonis- 
tów zmarłych w samym początku zjawienia się choro
by. Dawany im był kalomel bez pożytku: przed śmier
cią, twarze ich popuchły a później mniej więcej 
poczerniały. Otworzenie ciał ich pokazało: ze na
czynia mózgu i błon jego były mocno naprężone krwią, 
płuca, wszystkie kiszki i błona je pokrywająca także 
zaczerwienione, a w żołądkach mozgowyczh, było 
wylanie się krwawo-wodnistej cieczy do dwóch sto
łowych łyżek. Ślepa zaś kiszka i kiszki gru be, były 
w stanie uaturalnym. Nie był więc to li/plms ani dom 
łhinenterite, i petechye były tylko u dwóch chorych.

Przyczyną wszystkich tych chorób, najwidoczniej 
była nagła zmiana temperatury, od której w Syberryi 
zawsze trudno uchronić się, a temwięcej podczas tego 
lata tak dżdżystego, trudno było dokazać to nietylko 
biednym lecz i majętnym. Do biegunki krwawej, mogło 
jeszcze się przyczynić i użycie zielonych jagód, truska
wek obficie na stepach tu rosnących, lecz w tym ro
ku nie mogących dojrzyć.

Reumatyzm na krasnojarsk najwięcej nosi wiatr 
zachodni, stały tu z przyczyny miejscowości. "Wiatr 
ten zawsze zimny i dość wilgotny zciąga bieg Jeni- 
szejti: jeniszej bowiem zgórą na 200 wiorst przed 
Krasnojarskiem płynie między stroinemi skałami i tak 
\r górze zbliżoneini ku sobie, ¿e słońce i latem nie- 
więcej nad godzin 3 do 4 powietrze nad wodą ogrzewa. 
Zawsze więc ono tam zimne i unoszone ciekiem by-
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slrym rzeki, robi juz przezto wiatr wylatujący jakby 
z gardła miechu, na Krasnojarsk, który w samem roz
warciu gór i skał właśnie leży.

W  ostatku po wszystkich, w końcu września, zja
wili się w mym lazarecie chorzy, bez jawnych znaków 
nerwowych, tylko z długo trwającym bólem głowy, jej 
zawrotem, z niemałym stopniem śpiączki, głuchoty i su- 
cbowatoscią to języka. Słowem, była isinafebris nervosa
S tupi da Iluxhami, o niej, prócz ze nieprędko rzucała 
swe ofiary, nic więcej powiedzieć nie mam.

Z lego wszystkiego i z innych masz, nie jak Apho~ 
rysmata, lecz jako epikrytyczne wnioski, że:

1. W  szkorbucie kartofle jakkolwiek używane, 
pomagają.

2. W  biegunce krwawej wiatry w brzuchu zja
wione są dobrym znakiem.

3. W  biegunce nerwowej i kolce, dobrze działa 
wezykatorya postawiona na brzuchu.

4. Głuchota w nerwowej gorączce, chociaż pod 
koniec zjawiona, mezawsze jak twierdzą, jest dobrym 
znakiem.

5. Gom słyszał od nieboszczyka Jędrzeja Śnia
deckiego, iż wstrzymanie się na kilka dni uryny w koń
cu choroby typhus, jest niezłym znakiem, to dwa 
przykłady mi stwierdziły.

6. Odętość twarzy w nerwowej gorączce? znaczy 
wylanie się wody w głowie, i jest nic dobrego.

7. Koci, suchy i czerwony język z wielką gorącz« 
ką, niezawsze odbie'ra moc chodzenio, albo raczej nie-
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zawsze bywa w mocno zapalnych chorobach i niezaw- 
sze złym zupełnie znakiem choroby. Mozę być przy 
zapaleniu mleczu podłużnego (medulla oblongata).

8. W krwotoku plucowyin w suchotach kwi
tnących, gdy podług nowszych postrzeżeii niezłe dzia
łają solone rydze, to i sól kuchenna jest prawie je- 
dyne'in lekarstwem.

9. W Krasnojarsku i okolicach, przyczyną bar
dzo pospolitego wola limfatycznego i skrofulicznego, 
płyniema z uszu, może być górzystość kraju, jak wSzwaj- 
caryi i koło Krakow'a, i woda Jenisejska a nie stu
dzienna i nie źródlana.

10. W tych wolach niefylko jodyna, lecz i pla
ster: Rp. Enipl. meliloli, ung. hydr. cin. exfr. conii 
maculaii aa, robiąc wysypkę na wolu limfatyczno ski- 
rowe'in, i działając mocno na wsiąkanie, w mej prak
tyce skutkował.

11. W bolach nerwowych kości (szczególniej no
sa) inuźe syphilitycznych, dobrze działa maść': Ung. 
hydr. cin. 3/9. Jodii gr. X jj. Opii dr. j Extr. Bella- 
donnae v. Conii maculati 9j. M. S. wcierać dwa razy 
dniem lub tylko na noc.

12. Gdy o formach recept mowa, to należy do
dać, ze okładanie Poppera jątrzników traumatycznych 
na nogach: Lapidis divini Beeri dr.j, Laudani liquidi 
dr. 0. Acełi lithargyri gr. X. Aquae destillatae 5 jv. 
(Aquae aromaticae) M.D. S., w mej praktycei wsyphili- 
tycznych, jakby rakowatych już jątrznikach, dziwnie 
dobrze skutkuje, używając tej wody na szarpiach 
w dzień dwa razy.
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13. Że siła wenerycznej choroby w Syberyi i 
tu w Krasnojarsku potrzebuje silnyeh merkuryalnych 
przetworów i ze chwalony przez Huffelanda tnercum 
rius solubilis niger Ilannemani i w pierwotnych, ją- 
trznikach nawet latem, prawie nic przynosi pożytku.

14. Sposób Rikorda rozpędzania i leczenia we- 
uerycznych bomhonów i Merc. sublimati Corrosivi 9j — 
dr. p. Aquae destillatae 3jj. M. D. S. okazał się dobrym, 
używając rzeczonego roztworu jak następuje: Na 
boinbon przyłożyć wczykatoryę choćby już był czer
wony, po zdięciu skórki przykładać roztwór dzień 
lub d wa, zrobi się strup, który sam po kilku dniach 
odpadnie, bilzna prędko się zgoi, a boinbon bez ża- 
dnych złych następstw, zginie i zabsorbuje się całkiem.

15. Maść z czosnku, gorczycy, soli i masła, bar
dzo dob rze działa w katarze starym piersi, wcierana 
na noc w podeszwy i nogi do kostek, nawet w chro
nicznym ich reumatyzmie przynosi wiele ulgi. Cho
ry zazwyczaj mocno potnieje.

c
16. Ze w reumatyzmie starym Tinctura $emi~ 

num colchici autumnalis, lepiej działa gdy rozwal- 
nia stolec (50-60 kropel 3 razy na dzień) i ¿e wido
czniej ta Tra Ziemowilu opaźuia puls, niżeli wywietrza
ły, jak iu jest zwykle, naparstnik purpurowy.

17. W  tejże chorobie, nietylko pożytek przynosi 
tytuń, okurzając nim nogi lub przykładając na bolą
ce miejsca rozmoczone liście jego w wodzie lub wód
ce, lecz i para z guoju końskiego; co się robi w wa
nience, gdzie nad gnojem polanym kipiącą wodą, trzy
mają się nogi okryte z wierzchu czem kolwiek.
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18. Tego sposobu zastosowania gnoju końskiego
i baraniego, dowiedziałem się od Buratów za Bajkałem; 
zapewne działa tu najwięcej amoniak w nich obfity. 
Buraci prosto dłonki lub i całego chorego zakopują 
w podobne zwierzęco - ciepłe wanny z gnoju. Gnój 
barani i w ogólności baranina ma 11 nich wiele zaufa
nia. Wszystkich prawie swych chorych karmią zupą 
baranią; bo też wyznać należy, ze szczególniej z ja
gniąt i mięso i zupa, (prosto woda ugotowana z mię
sem i osolona) i ii i eta k ciężko-strawne i daleko sma
czniejsze jak z baraniny naszej.

19. W ostatku jeszcze wspomnę o zwykłej sybir- 
skiej a mianowicie za Bajkałem chorobie. Jest to reuma
tyczna Gastralgia, objaw iająca się umiej więcej boles- 
nem uczuciem pod łyżką, twardością tego miejsca i 
womitami w rannych dnia godzinach. Przyczyny innej, 
nad ciągłe użycie ciepłej cegiełkowej, która podobno 
z liści spireae gatunków się składa, herbaty, i użycie 
wiele za pokarm twarogu i jagód z pestkami czerem
chy, tam obfitych, za przysmak jedyny używanych, 
w których jagodach jak wiadomo dość kwasu wodo- 
sinnego się znajduje. Przyczyny inóviię innej, przy
najmniej ja dać nie mogę. Osoby, szczególniej kobiety 
tą chorobą dotknięte, nic prawie jeść a mianowicie 
mleka nie mogą, i żyją zwykle jedną swoją ulubioną 
taflową herbatą. Mnie kilku chorym udało się wie
le przynieść ulgi, wezykatoryą pod łyżką, i użycie'm 
zimnej wody zakwaszonej Elexirem kwasu Hallera. Ku
piec jeden leczy tę chorobę i wszystkie inne odwarem 
z korzeni, jak się zdaje Epipactis i rośliny Halota
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lana ta, który odwar najczęściej dziaia na wyziew skó
rny lub jeszcze więcej na oddzielenie się powiększo
ne uryny i takim sposobem uwalnia chorego, od spa
raliżowania niejako nerwów i naczyń wsiąkających 
żołądka i kiszki dwunasto calowej, bo cierpiący zaw
sze się skarżą iż co tylko zjedzą czy wypiją, wszyst
ko to u nich stoi pod łyżką.

WYCIĄGI Z PISM ZAGRANICZNYCH

O knci w gorączce tyfoidalnej
Wyjątek z obszernej rozprawy Becąuerela i Rodiera fGazette SU- 

dicale de Paris 1844 N. 4 7 .4 8 . 4 9 .5 0 .5 1 .).

Gorączka tyfoidalna może być pod pewnym wzglę
dem uważana za obraz wielkiej klassy gorączek, dla 
bardzo wielkiej rozmaitości natury i zjawisk, biegu i 
trwania, wybornie się zda do rozbioru krwi, na któ
rą mogą wielki wpływ wywierać osłabienie i zabu
rzenie.

Licznych poszukiwań Andraln i Gavareta (aki 
był wypadek: Liczba kulek krwi w gorączce tyfoi
dalnej albo jest należyta ( ôo)» albo powiększa się i do
chodzi do tej jaka się postrzega w stanie krwi peł
ności. Oni to lem tłumaczą, że gorączka tyfoidalna roz
wija się bzrdzo często u ludzi krwistych. Części sta*
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la serwadki krwi nie ulegają wyraźnym zmianom co 
do ich stosunku.

Ilość włukna (de la fibrine^ nigdy nie jest powię
kszoną, chyba pr/y powikłaniu zapalnein; często zo
staje należyta, lecz często także wyraźnie się zmniej
sza,* to szczególniej bywa w' chorobie ciężkiej, z osła
bieniem i skłonnością do krwotoków.
Becquerel i Rodier rozbierali krew 13 chorych na 
gorączkę tyfoidalną: 11 męzczyzn i 2 kobiet.

Z 11 męzczyzn 6 puszczono krwi po razu, 4 po 
dwa razy a 1 trzy razy. Jednej kobie'cie puszczono krew 
raz drugiej trzy razy; ogółom była krew puszcona
21 razy.

Mężczyzni mieli 1. lat 17, 2 po 18, jeden 21, je
den 22, 3 po 23, jeden 28, jeden 31, jeden 48.

c
Żaden nie mieszkał w Paryżu od dzieciństwa, 1 

mieszkał ośin miesięcy, jeden jednaście, 2 rok, 4 ośm- 
naście miesięcy. 1 dwa lata, 1 siedin do ośmiu.

Wszyscy mieli budowę dobrą i mocną.
Sześciu było silnych i w pewnym stopniu oty

łości, 3 nieco mniej silnych, a 2 chociaż chudych 
było także silnych. Wszyscy poprzdnio byli dosko
nale zdrowi. Jeden od czasu zamieszkania w Paryżu 
podlegał biegunce.

U trzech gorączka była bardzo ciężka i dwóch 
z niej umarło; u sześciu była miernie ciężka; u dwóch 
lekka. U trzech pierwszych była z upadkiem sił 
(forme adjnamique); u dwóch z sześciu lżej chorych 
także z sił upadkiem; u dwóch najlżej chorych była 
zapalną.
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Pierwsze krwi puszczenie u 11 męzczyzn.

Raz krew była puszczoną dnia siódmego, 4 raz 
ósmego, 2 dziewiątego, raz dziesiątego, 2 dwónastego, 
raz czternastego.

Skład średni krwi « 1 1  chorych.

Gęstość krwi bez włókna Pierwiastek twarogowy (se- 
(sang defibrine) 1054,4 roline) niestały.

Gęstość części serwatko- Część fosforyczna 0,471 
wej 1025,4

W oda 797 Pierwiastek żółciowy
Białko 64,8 (cholesterine). 0,089
Kulki 127,4 M ydło 1,093

Na 100 grammach krwi 
spalonej.

W łukno  2,8 Chlorku sodu 2,9
Części extraktowe i sole Soli rozpuszczalnych 2,5

6,3
Części tłuste 1,773 Fosforanów 0,497

Żelaza 0,555.

Kulki krwi, w gorączce tyfoidalnej cokolwiek 
cięższej, znacznie się w ilości zmniejszają; gdy cho
roba jest lekką i gdy jest na początku, ilość kulek 
pozostaje należyta albo zmniejsza się bardzo mało 
T ak  było trzy razy w pierwszych jednastu naszych 
krwi puszczeniach. W  ośmiu innych razach, ilość 
kulek zmniejszała się natychmiast od krwi puszczenia,
i częstokroć bardzo wiele.
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W łókno było W rozmaitej ilości. Wogólności przy 
pierwszem krw i puszczeniu i gdy choroba jeszce b y 
ła na początku, ilość włókna, była prawie należyta. 
Ś rednia ilość jest ‘2, 8. Niekiedy ta ilość powiększa* 
la  się i nawet dość znacznie; i tak, raz była  4, 9, cho
ciaż uważne i drobnostkowe śledzenie organów nie 
wykrywało najmniejszych śladów zapalenia. Gorącz
ka tyfoidalna by ła  miernej mocy, poruszenie gorącz
kowe dość silne, brzuch nieco wzdęty i bolący w oko
licy kiszki ślepej i była niewielka biegunka. Niewia
doma była  przyczyna tego powiększenia się włókna.

W  trzech razach, włókno znacznie się zmniejszyło 
od pierwszego krwi puszczenia* należało tego spodzie
wać się w trzech razach choroby z upadkiem sił naj
większym, nie było tak jednak, bo dw a razy w tych 
trzech ilość włókna była należyta, a raz zmniejszona. 
Inne dwa razy w których było zmniejszenie, była go
rączka tyfoidalna miernie ciężka, chorzy wyzdrowieli 
dokładnie i w biegu choroby nie było żadnych po
wikłań.

Ilość białka części serwatkowej uległa znaczne
mu zmiejszeniu się w porównaniu z ilością w stanie 
zdrowia; lecz ponieważ ona jest prawie taka sama j a 
ka oznacza sam w pływ  choroby, można odnieść je j  
zmniejszenie się do tej raczej przyczyny niżeli do sa- 
mej gorączki tyfoidalnej.

Pierwiastek twarogowy (la seroline) okazał się 
w ilości bardzo małej albo nawet nie do ocenienia. 
Raz jednak ilość jego była  dość znaczna (0,119) a 
żadna okoliczność nie mogła tego usprawiedliwić.
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Część tłuszczowa fosforyczna mało się zmieniła. 
Ilość je j średnia jest ta sama co w stanie zdrowia. 
Raz tylko była w gorączce tyfoidalnej lekkiej pod
niesiona do 0,986. W  trzech razach gorączki tyfoi
dalnej ciężkiej z sił upadkiem, by ła  nieeo zmiejszona.

Pierwiastek żółciowy w ogólności, nie zmieniał 
się przy pierwszym krwi puszczeniu u chorych na go
rączkę tyfoidalną. To zdaje się być wyjątkiem z usta
nowionego prawa, to jest, ze przez samo rozwijanie 
się choroby, pierwiastek ten powiększa się, zapewne 
z powodu diety i zatwardzenia stolca, przyczyniają
cych się do zmniejszenia wydzielania się żółci. Nie- 
powiększanie się pierwiastku żółciowego w gorączce 
tyfoidalnej, nietylko nie niweczy tego prawa, lecz go 
utwierdza. Bo w tej chorobie wydzielanie się żółci 
zamiast zmniejszania się, najczęściej się powiększa, 
nawet od samego początku, i okazująca się biegunka 
jest tego dowodem; więc z odpływem żółci i z biegun
ką pierwiastek żółciowy wydzielając się w wątrobie 
jak zwykle, lub nawet powiększając się, musi zmniej
szać się a nie powiększać we krwi.

M ydło zwierzęce nie ulega zmianom wyraźnym 
i stałym.

Nic ważnego także nie ma co do soli, oprócz 
chyba fosforanów nierozpuszczalnych (wapna), w wię
kszej nieco będących ilości niż w stanie zdrowia.

Tom X III . Pos%yi II. 16
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Drugie krwi puszczenie u chorych na go
rączkę tyfoidalną.

Drugie krwi puszczenie było u 5 choryeh, dnia 
dziewiątego, dziesiątego, jednastego, trzynastego i czter
nastego, wskazane u wszystkich dla mocnego i palą
cego rozegrzania skóry, dla oddziaływania, prędkości 
i niejakiej mocy pulsu.

Średni skład krwi w powłórnem krwi puszczeniu 
u chorych na gorączkę tyfoidalną.

1 puszczriie. 2 puszczenie.

Gęstość krwi bez włókna 1054 1051,4
— części »erwadczfinej 1025 1024,7

W oda 801 814, 5
Kulki 124,5 113,5
Białko 64,4 62,
Włókno 2,3 1,3
Części extraktowe i «ole rozpusz. 6, 7,3
Części tłuszczowe 1,527 1,408
Pierwiastek twarogowy niestały niestały
Część fosforowa 0,387 0,413
Pierwiastek żółciowy 0,055 0,156
M ydło 1,034 0,819

Na 1000 grammach krwi spalonej.

Chlorku sodu 3,6 3,5
Soli rozpuszczalnych 2,6 2,7
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Fosforanów 0,544 0,255
Żelaza 0,581 0,519

Z porównania togo wypada, *e podwójny by ł 
wpływ na skład krwi 1 samej choroby, 2 poprzednie
go krwi puszczenia.

Ilość kulek znacznie się zmniejszyła. Można to 
przypisać krwi puszczeniu i także nieco samej choro
bie. Średnio ilość włókna znacznie się zmniejszyła. 
To trzeba przypisać przyczynie innej niż krwi pu
szczeniu, które w ogólności nie miało wpływu na iluść 
tego pierwiastku; trzeba przypuścić że gorączka tyfo- 
idalna bez pośrednio zmniejszyła ilość jego, lub przy
najmniej zrobiła w nim taką zmianę, że mógł być 
zmniejszony w skutek pierwszego krwi puszczenia.

Ilość białka zmniejszyła się więcej niżby powin
na była zmniejszyć się od samych poprzednich krwi 
puszczeń. To także przypisać trzeba samej gorączce 
!y foidalnej.

Ogół części tłuszczowych trocha się zmiejszył; 
ilość części fosforowych pozostała ta sarna, przeciwnie 
ilość pierwiastku żółciowego powiększyła się znacznie 
gdyż się potroiła. Czy to było skutkiem choroby 
czy krwi puszczenia trudno powiedzieć. M ydło nieco 
się 7iniejszjło. Pomiędzy solami jest tylko wyraźne 
zmniejszenie się fosforanów nierozpuszczalnych (wa
pna).

Tc były ogólne wypadki drugiego krwi puszcze
nia, a następujące szczególne co do  włókna.

W  pięciu zdarzeniach drugiego krwi puszczenia, 
dwa razy pierwiastek ten pozostał jak by ł przy pie'rw-

— 276 -
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W łó k n o /  '  !u" !  Pi m - ?  ,  I *l  L krwi pusz. 1,4 0,8

szćm. Haz w z darzeniu choroby ciężkiej pie'rwsze 
krwi puszczenie dało włókna 2, 3 drugie zupełnie ty
le 2, 3. Inną razą w zdarzeniu miernie ciężkiej cho
roby, było włókna w pie'rwszem krwi puszczeniu 2, 
i tyleż w drugiein (ilość nieco mniejsza ni z w stanie 
zdrów ia). W  łi •zech innych razach, ilości włókna 
znacznie by ła  mniejsza od ilości przy pie'rwszem krwi 
puszczeniu, było to w jednym  razie choroby ciężkiej 
i w dwóch razach miernie ciężkiej.

1. zdarz. chor. cię/. 2. mier. 3. mier.
2,7 
1,3.

Żadna okoliczność nie inoże wytłumaczyć tak wiel
kiego zmniejszenia włókna w drugim przypadku. Cho
roba chociaż z upadkiem sił, nigdy nie była bardzo 
ciężką i nie nabawiała obawą o chorego. Nie było 
krwotoków.

Jeden tylko chory miał trzy razy krew puszczo
ną. Chorował on na gorączkę lyfoidalną z sił upad
kiem i z niej um arł.

W  t rzeciein u niego krwi puszczeniu wroda po
większyła się, kulki jeszcze się zmniejszyły; włókno 
nie zmieniło się; było 2, 3 przy piecwszein krwi p u 
szczeniu 2, 3 przy drugiein; a 2 pr/y  trzecie'm. Białko 
nic się nie zmniejszyło; części tłuszczowe zmniejszyły się 
trocha; nie było pierw ¡asiku twarogowego w żadnetn 
z trzech krwi puszczeń. Część fosforowa bardzo zmniej
szona przy drngie'm krwi puszczeniu, nie powiększała 
się przy trzeciem. Pierwiastek żółciowy powiększył się 
od pierwszego krwi puszczenia do trzeciego. Solc nie
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uległy wyraźnej zmianie. Fosforany we wszystkich 
trzech krwi puszczeniach były  w małej ilości.

Kobiety: pierwsza, mająca lat 23, służąca, mo
cnej budowy, od 5 lat i pół w Paryżu, miała gorącz
kę tyfoidalną zrazu nieciężką ze zjawiskami zapa- 
lnemi. Puszczono je j krew dnia piątego i szóstego; 
później choroba pogorszyła się i przybrała  postać z sił 
upadkiem. Około dnia ośmnastego było powiększe
nie się zjawisk a szczególniej gorączki, co zmusiło do 
trzeciego krwi puszczenia. Oto skład krwi: pierwsze 
krwi puszczenie (dnia piątego), krew była  należyta 
(zjawiska lekkie); żadnej zmiany w kulkach, białku i 
włóknie; w cere'brinie i mydle zwierzęcem; powiększe
nie szczególne ilości pierwiastku twarogowego i żół
ciowego.

Dnia ośmnastego (trzecie krwi puszczenie), chora 
by ła  bardzo osłabioną, były wszystkie znaki wynisz
czenia; zmniejszenie wyraźne kulek, białka i nieco 
włókna; części tłuszczowe przywrócone do stanu na
leżytego.

D ruga kobie'ta miała lat 28, była w Paryżu od 
dwóch miesięcy i zawsze miała dobre zdrowie. Go
rączka tyfoidalną była miernej mocy. Puszczano krew 
dnia ósmego; krew była pod wszystkiemi względami 
jak należy.

Własności fizyczne krwi:
13 pierwszych krwi puszczeń (11 męzczyzn i 2 

kobie'ty). Część serwatczana krwi okazała następują
ce własności:

Część serwatczana (serum) 4 razy była bardzo
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inało obfita, 2 razy dość obfita, 5 razy obfita, 2 razy 
bardzo obfita. W  dwóch razach w których kulki 
by ły  bardzo obfito, i w stanie należytym, serum było 
mało obfite. Ośm razy było mało przezroczyste, b ru 
dne i zmącone za przyinięszaniem się pewnej ilości 
kulek; 5 razy było przeciwnie jasne i pozezroczyste. 
W e wszystkich razach kolor jego b y ł  dość ciemny, 
gęstość mniejsza niz w stanie należytym.

Część skrzepła krwi miała takie własności:
Dwa razy bardzo wielką objętość, 7 razy dość 

wielką i 4 razy małą. Dziewięć razy dawała opór 
pod nożem i palcami a 4 razy dawała go mało. K o
lor trzy razy by ł czerwony jak  lagie'r ciemnego wina, 
6 razy jednostajnie brunatno-rózowy, 3 razy brunatno 
marmurkowy czerwoności cynabrowej i na powierz
chni cienka plewka, czerwona lub biaława i raz po
przeplatana plamami martnurkowo białawemi.

Krew bez włókna raz by ła  jasna, 6 razy ciem
no bronatna, 6 razy koloru lagru ciemnego wina.

6. powtórnych krwi puszczeń (5 męzczyzn i 1 
kobieta). Część serwatczana była obfita sześć razy; 
mętna, b rudna  i ciemnego koloru 4 razy, jasna i prze
zroczysta 2 razy; mniej gęsta niż w pierwszem pu
szczeniu.

Część skrzepła była wielka 5 razy; małej ob ję
tości raz; 2 razy wytrzymująca dotknięcie; 4 razy mało 
wytrzymująca dotknięcie; 4 razy marmurkowa koloru 
brunatnego i jasno-ezerwonego, a 2 razy pokryta plewką 
czerwoną.

W dwóch razach w których krew była t r -
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razy puszczoną (1 męzczyzna i 1 kobieta), własności 
fizyczne krwi były w tych trzech puszczeniach na
stępujące:

W  pierwszym razie ciecz krwi obfifa, przezro
czysta, jasno zielona jak  jab łko ; część zsiadła nie
wielka, znosząca dotknięcie, m annutkow a czerwono 
brunatna; krew bez włókna koloru jasno brunatnego, 
mało zgęszczona.

W  razie drugim, ciecz krwi obfifa, przezroczysta, 
jasna; część zsiadła mała, mało znosząca dotknięcie, 
krew bez włókna jak lagier winny.

Dla wykazania wpływu zmniejszonej ilości włó
kna na własności części zsiadłej krwi, zobaczmy j a 
kie były  je j  własności w 4 razach w których zmniej
szenie się włókna było  bardzo wielkie, bo vr ilości
0,8. 1,3. 1,4 i 1.7.

W  pierwszym razie 0,8 włukna a 112 kulek,* część- 
serwatkowa nieobfita, zmącona; część zsiadła wielka, 
dająca opór i ciemno-brunatna.

W  drugim razie 1,3 włókna a 111 kulek, część 
serwatkowa obfita ciemna, zmącona; część zsiadła ciem
na, niewielka, mały dająca opór.

W  trzecim razie 1,4 włókna a 110 kulek; część 
serwadkowa obfita, zmącona, brudno żółta; część 
zsiadła bardzo mała, mierny dająca opór.

W  czwartym razie 1,7 włókna a 115 kulek, część 
serwatkow a jasna, obfita, ciemno - cytrynowa; częśc 
zsiadła niewielka, brunatno - marmurkowa. Dla wy
tłumaczenia twardości części zsiadłej krwi we wszy
stkich 4 razach, można powiedzieć, ze w zmniejszonej
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ilości włókna i kulek, pozostało jeszcze tyle ile potrze
ba na utrzymanie dość twardości w tej części.

Poszukiwań chemicznych i fizycznych ten jest 
wy pa dek:

1. Hu lii i mogą pozostać w należytej ilości, jeżeli 
krwi puszczenie jest zrobione w zakresie początko
wym choroby i gdy ona jest jeszcze lekka, chociaż 
ma się później pogorszyć. W e wszystkich innych ra 
zach, kulki tem są mniej obfite im choroba dalej po
sunięta, iui bardziej osłabiła chorych, im więcej razy 
krew puszczano.

2. Białko części serwadczanej krwi zmniejsza się 
wyraźnie; to zmniejszenie znaczniejsze jest w p rzypad 
kach bardzo ciężkich; nadewszystko jeżeli poprzednio 
krew była puszczana.

3. Włókno zostaje w ogólności w należytej ilości 
na początku gorączki tyfoidalnćj, przy pierwszych 
krwi puszczeniach. Zmniejsza się często widocznie gdy 
się nowe robią krwi puszczenia. Nie znane jest jeszcze 
prawro tego zmniejszania się: gdyż postrzega się tak w ra 
zach chorby bardzo* ciężkiej jako i miernej, w obu 
razach włókno jednak  zostaje albo w ilości należytej, 
albo zmniejszonej, chociaż wszystkie okoliczności są 
równe. Można nakoniec w idzieć znaczne bardzo zmniej
szenie się włókna chociaż nie było krwi odpływów, 
i przychodzi wyzdrowienie. W  ogólności, to zmniej
szenie się włókna, zbiega się ze stanem osłabienia, któ
ry być inoże że się powiększy i doprowadzi chorych do 
śmierei bez powiększenia ubytku włókna. Zresztą nie
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wiadomo jak się dzieje pod koniec choroby gdy źle 
idzie, bo nie było krwi puszczeń w takim razie.

4. Ilość pierwiastku twarogowego jest w ogólności 
bardzo mała lub nie do ocenienia. Niekiedy powię
ksza się bez wiadomej przyczyny.

5. Ilość części tłuszczow ej fosforycznej jest w ogól* 
ności należyta Inb w stanie blizkiin tego. Zmniejsza 
się w niektórych bardzo ciężkich razach.

6. Pierwiastek żółciowy jest w ogólności jak  na
leży lub  zmniejszony na początku choroby. Powię
ksza się znacznie w miarę pogarszania się choroby i 
nowych krwi puszczeń.

7. Mydło zwierzęce zmniejsza się tylko od powta
rzanych krwi puszczeń i może trocha wtedy gdy cho
roba się pogarsza.

8. Sole zmieniają się mało. Powiększają się 
tylko fosforany nierozpuszczalne (wapna), lecz powięk
szanie to ustaje jeżeli krwi puszczenia są powtarzane 
i obfite.

9. Część krwi serwatkowa bywa niekiedy zmie
szana z kulkami mącącemi jej przezroczystość. To 
się okazuje nierównie prędzej przy drugie'in lub  trze- 
ciem krwi puszczeniu, niżeli przy pierwszem. Gęstość 
je j  mniejsza jest niż w stanie zdrowia i zmniejsza 
się w miarę krwi puszczania;

10. Część zsiadła krwi może inieć wszystkie swe 
cechy. W  żadnemu z 21 krwi puszczeń u chorych 
na gorączkę tyfoidalną, nie było tej miękkości, tego 
rozpływania się części zsiadłej, o których tak dawno 
i tak wiele mówiono. Część zsiadła krwi okazywa-

Tom XIII. Poszyt / /.  17
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ła  się z w las »ościami bardzo rozmaitemi a nigdy nie 
było powłoki zapalnej mniej lub więcej tw ardej; lecz 
ta rozmaitość postrzega się i w stanie zdrowia. W  ra 
zach znacznego zmniejszenia się włókna, część zsiadła 
krw i nie miała nawet cech dość wyraźnych, co można 
podobno przypisać współczesnemu zmniejszeniu się 
kulek.

11. Krew bez włókna, była  w ogólności ciemna, 
mniej gęsta niz w stanie należytym, zawierała więcej 
wody a mniej kulek.

Wogólności, krew w gorączce tyfoidalnćj zgoła 
nie okazuje nic wybitnego, pewnego, stałego, i oprócz 
kilku przypadków wyjątkowych, gdzie było zmniejsze
nie gig włókna, wszystkie zmiany we krwi postrzega
ne, wytłumaczyć się dadzą więcej z wpływu inny«!» 
okoliczności niż z w pływ u tej ciężkiej choroby.

Krew w gorączkach codziennych 
(fièvre éphémère).

Rozbierana krew powyższym sposobem u pięciu 
chorych, dala taki wypadek;

U 3 mężczyzn
Gęstość krwi bez włókna 1056,8

— części serwatkowej 1025,5
W oda 781,6
Kulki 142,4
Białko 65,7
Włókno 2,8
Części extraktowe i sole wolne 5,8
Części tłuste 1,700
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Pierwiastek twarogowy 
Części fosforyczne 
Pierwiastek żółciowy 
M ydło

niestały
0,563
0,112
1,005

Na 1000 grammach krwi spalonej.
Soli rozpuszczalnych 
Fosforanów 
Chlorku sodu
c

Żelaza

2,3
0,321

2,7
0,569

U 2 kobiet:
Kulki raz powiększone (135,5) a drugi raz w sta

nie należytym (125,5); w pierwszym razie u mocniej
szej, włókno jak  należy (1,9); w razie drugim u s ła b 
szej w ilośoi podwójnej (3,6); białko zupełnie w sta
nie noleżytyin (73 i 70); część tłusta w stanie należytym; 
pierwiastek twarogowy nie oceniony; pierwiastek żół
ciowy w małej ilości u kobiety mocniejszej, powię
kszony u słabszej (0,120); mydło i sole w stanie nale
żytym.

Część serwatkowa krwi bardzo obfita w jednym  
razie, a inało w drugim, była zmącona w ohu; część 
zsiadła, dająca opór i brunatno inarmurkowo czerwo
na u tej u której było 125 kulek; przeciwnie miękka, 
rozpływająca się jak lagier winny u tej, u której by 
ło kulek 135.

W  ogólności, w gorączkach codziennych, krew 
może być w stanie zupełnie należytym, jak było u 5 
chorych. U innych ilość kulek i pierwiastku żółcio
wego nieco się powiększała.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 285 —

Krew w zapaleniach.

Rozwijanie się zapalenia robi trzy waŹTie zmia
ny we krwi: jedna najgłówniejsza jest powiększenie 
się włókna; drugie dwie stanowią powiększenie się 
pierwiastku żółciowego i zmniejszenie aię białka i 
kulek.

Zapalenie Mony piersiowej.

Pięciu chorych miało tę chorobę w przebiegu 
ostrym z mocną gorączką.

Skład krwi-

Gęstość krwi bez włókna 1055
— części serwatkowej 1026

W oda 798,6
Kulki 120,4
Białko 65,4
Włókno 6,1
Extrakta i sole 7,6
Tłuszcz 1,905
Pierwiastek twarogowy niestały
Części fosforyczne 0,703
Pierwiastek żółciowy 0,182
M ydło 1,020

JSa 1000 graminach krwi spalonej.

Chlorku sodu 3,0
Soli rozpuszczalnych 2,0
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Fosforanów 0,478
Żelaza 0,461

Kulki były w ilości zmniejszone, wyjąwszy raz 
jeden gdy choroba była w dniu trzecim.

Białko znacznie zmniejszone, raz tylko pozornie 
powiększone z pomniejszenia się kulek.

W łókno znacznie powiększone we wszystkich ra 
zach.

Części tłuste w większej nieco ilości, pierwiastek 
twarogowy niestały; części tłuste fosforowe obfite; pier
wiastek żółciowy w ilości podwójnej; mydło mało zmie
nione. WT solach nic szczególnego, prócz powiększe
nia się ja k  we wszystkich chorobach fosforanów.

Zapalenie płuc.
Siedmiu chorych, dwóch męzczyzn, pięć kobiet.

Skład krwi.
1 krwi puszcze. 2 puszcze.

Gęstość krwi bez włókna 1052,6 1050,2
— części serwadkowćj 1025 1025

W oda 801 808
Kulki 122,5 113,9
Białko 61,1 59,7
Włókno 7,4 6,a
Części extraktowe i sole wolne 6,4 7-4

— tłuste 1,687 1,618
Pierwiastek twarogowy niestały niestały
Części fosforowe 0,504 0,382
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Pierwiastek żółciowy 0,101 0,124
Mydło 1,062 1.092

3Sa 1000 częściach krwi spalonej.
Chlorku sodu 2,8 3,1
Soli rozpuszczalnych 2,7 2.4
Fosforanów 0,308 0,445
Żelaza 0,493 0,512

Pierwsze krwi puszczenie. Kulki w ilości mniej
szej, wyjąwszy u jednej kobiety mocnej, w piątym 
dniu choroby przed je j  dojściem do najwyższego sto
pnia. Białko bardzo zmniejszone, włókno znacznie 
powiększone, części tłuste prawie w należytej ilości, 
pierwiastku serwatkowego mało w ilości nieocenionej, 
części tłuste, fosforowe dość obfite, pierwiastek żół
ciowy powiększony w trzech razach, należyty w dwóch 
więcej zbliżonych do początku choroby. Mydło jak 
należy, fosforany trocha powiększone.

Część serwatkowa zawsze malej gęstości, dwa razy 
była  obfita, trzy razy mało obfita: trzy razy była prze
zroczysta, raz mało, raz bardzo mętna. Część zsiadła 
wielka pięć razy , zawsze twarda; dw a razy miała po
włokę zapalną z żyłkami białawemi, dwa razy same 
żyłki szarawe; raz była brunatuo-czerwona.

Drugie krwi puszczenie. Ilość kulek jeszcze wię
cej zmniejszona, białko zostało w małej ilości; włó
kno nieco zmniejszyło się. Części tłuste mało się 
zmieniły, wyjąwszy pierwiastek żółciowy który się 
we wszystkich razach powiększył. Fosforany b jły  
bardzo obfite.
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Część serwadkowa raz była mało, raz dosyć a 
raz bardzo obfita; trzy razy mało przezroczysta i mę
tna. Część zsiadła wielka i twarda trzy razy; dwa 
razy była pokryta błoną zapalną z żyłkami, a raz mia
ła fylko żyłki białawe.

Trzecie krwi puszczenie zrobiło nowe zmniej
szenie się kulek, lekki uby tek włokn»; dosc białka po
została mała. Było zmniejszenie się części tłustych 
fosforowych i powiększenie się pierwiastku żółciowego.

Zapalenie błony wyściełającej drogi 
oddechowe. 

Skład krwi
4 męzczyzn 4 kobiet.

Gęstość krwi bez włókna 1056,7 1056,6
— części serwatkowej 1027,1 1027,7

W oda 793,7 803,4
Kulki 129,2 115,3
Białko 64,9 68,8
Włókno 4,8 3,5
Części extraktowe i sole wolne 5,8 7,3
Części tłuste 1,621 1,751
Pierwiastek twarogowy niestały niestały
Części fasforowe 0,479 0,600
Pierwiastek żółciowy 0,169 0,072
My dło 0,952 1,059

Na 1000 grammach krwi spalonej.
Chlorku sodu 3,2 3,3
Soli rozpuszczalnych 2,9 2,8
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Fosforanów 0,346 0,309
Żelaza 0 ,5 l3  0,479

Skład  krwi w tej chorobie po największej części 
mało różni się od stanu krwi zdrowej.

Reumatyzm zapalny.
Pięciu chorych.

Skład krwi
Gęstość krwi bez włókna

— części serwatkowej 
W oda 
Kulki 
Białko 
Włókno
Części extra kto we i sole wolne

— tłuste 
Pierwiastek twarogowy 
Części fosforowe 
Pierwiastek żółciowy 
M ydło

Na 1000 grammach krwi spalonej.
Chlorku sodu 3,5
Soli rozpuszczalnych 2,5
Fosforanów 0,445
Żelaza 0,452

W łókno powiększa się w tej chorobie, a pier
wiastek żółciowy nie powiększa się tak jak w innych 
zapaleniach, ani białko nie zmniejsza się tak wyraźni** 
jak  w innvch zapaleniach,

1055,5 
J 025,8 

798,9 
118,7 

66,9 
5,8 
8,1 

1,647
niestały

0,479
1,047
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Ogólny wypadek rozbioru krw i 28 chorych jest:
1. W  zapaleniach niewielkich lub mało wciąga

jących do cierpienia stan ogólny, jak  jest wiele za
paleń dróg oddechowych i reumatyzmów, krew może 
zachować stan należyty.* jednak  włókno zawsze jest 
powiększone, chociaż w rozmaitym stopniu. Inne 
pierwiastki krwi mogą być zmienione, lecz w ogól
ności zmieniają się mało. Jako to zmuiejszenie się 
ilości kulek, białka, powiększenie się pierwiastku żół
ciowego i fosforanów.

2. W  zapaleniach ważniejszych, jak  w zapaleniu 
płuc, błony piersiowej i t. d. zmiany krwi są wido
czniejsze. Na początku choroby mogą być niebardzo 
wyraźne, wyjąwszy powiększenie się włókna; lecz pó
źniej stają się wyraźniejszemi, i do zmian stałych, j a 
ką jest powiększenie się włókna, dołącza się zmniej
szenie się kulek, jak  we wszystkich chorobach, zmniej
szenie się białka, powiększenie się części krwi serwad- 
kowcj, małe powiększenie się pierwiastku twarogowe
go, powiększenie się części tłustych fosforowych i 
bardzo znaczny przybytek pierwiastku żółciowego.

Jeżeli zapalenia te rozwijają się u ludzi już  osła
bionych lub  wyniszczonych poprzednio, wszystkie te 
same własnośei są we krwi i różnica jest tylko w wię- 
kszćtn zmniejszeniu się ilości kulek, będącem skutkiem 
stanu poprzedzającego.

K r etc to chorobie białej (chlor osis).
Zmiany we krwi w tej chorobie nie są je j p rzy

czyną lecz następstwem. Najstalsza zmiana jest zinniej-
Tom. XIII; Poszyt I I  18
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szenie się liczby kulek. Zmniejszenie się to z począt
ku bywa małe, później powiększa się, często nie od- 
powiad a szkodom w ciele, i może nawet nie być.

Białko cokolwiek powiększa się, lecz pozornie, bo 
stosunkowo do zmniejszonej ilos'ci kulek. W  rzeczy 
samej ilość jego jest należyta. Gęstość części płynnej 
większa, a k rw i bezwłóknowej bardzo mała. W łókno 
jest w ogólności cokolwiek w większej ilości nad śre
dnią proporcyonalną stanu zdrowia. Nawet raz b y 
ło oznaczone liczbą 5, chociaż u chorej nie było żadnych 
znaków zapalenia. Części tłuste i sole by ły  w zu p e ł
nie należytej ilości.

U sześciu chorych ilość kulek była zmniejszona, 
włókno w należytej ilości lub powiększone. U dwóch 
ehorych nie by ła  krew zmieniona.

U sześciu chorych krwi puszczenie było wskaza
ne dla zaburzenia w czynnościach ciała, bolu głowy, 
ospałości, uczucia pełności i palenia w twarzy, pełno
ści i rozwinięcia pulsu; u dwóch innych dla gorączki 
na stałej bez wiadomej przyczyny.

Choroba biała nie jest to osłabienie: bo w niej 
może być prawdziwa krwi pełność, przeciążenie w ukła
dzie naczyniowym, dające pojąć pewną liczbę postrze
ganych w tej chorobie zjawisk i polepszenie otrzy
mane w takich razach po krwi puszczeniu. Nic po
dobnego nie ma w osłabieniu następującemu po utracie 
krwi lub innych płynów.
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Skład krwi w chorobie gruzłowej płuc.

Podług Andrala i Gavarrefa, w suchotach płuc
nych dwie są we krwi zmiany. Zmniejszenie się ilości 
kulek, będące od początku i powiększające się ze wzro- 
stem choroby aż do śmierci, i druga zmiana, powiększe
nie się włókna, okazujące się tylko wtedy gdy zapa* 
lenie rozwija się w około utworu organicznego, bądź 
dla swej przyległości b ądź  dla odczynu pracującego 
nad jego wyrzuceniem.

Felix Boudet przypuszcza we krwi suchotników 
zbytek części tłustych. Podług  Becquerela i Rodiera 
wszystkie zmiany we krwi tych chorych są następ
stwem choroby nie je j  przyczyną.

Na początku choroby, jeśli nie ma powikłań, skład 
krwi jest ja k  w stanie zdrowia.

Jak tylko suchoty płucne zaczynają się powię
kszać, gruzły  rozmiękczac, tworzyć się powikłania 
bądź z zapaleniem przewodu oddechowego, bądź z za
paleniem błony piersiowej, krew’ ma własności te sa
me co w chorobach ważniejszych, a mianowicie w za
paleniu. Zmniejszanie się kulek jest naglejsze i wię
ksze.

Przy pluciu krwią albo przy biegónce ciągłej, 
kulki krwi znacznie w ilości zmniejszają się i do b a r 
dzo małej przychodzą liczby.

G dy się często powtarza u suchotników puszcze
nie, krew  staje się bardzo w kulki uboga; lecz trudno 
jest powiedzieć czy to zależy od postępu choroby czy 
od krwi puszczeń. U suchotników, tłustość mydlana
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zmniejsza się podobno we krwi wyraźniej niż w kaz- 
dój innćj chorobie, a to tak dla samego postępu cho
roby, jako  dla poprzednich krwi puszczeń. Nie ma 
więc z (ego powodu zbylltu części tłustych we krwi.

Jest u większej części suchotników, gdy choroba 
doszła do pewnego stopnia, prawdziwe osłabienip, to 
jest zmniejszenie się całkowitej ilości krwi zawartej 
w układzie naczyniowym.

Krew w iółtac%ce.
W  zółtączce prostej lub  powikłanej, lecz z od

pływem żółci, postrzega się stan należyty części tłus
tych, albo nawet nagromadzenie się prawie tak wiel
kie ja k  w żółtaczce ze wstrzymailem wydzielaniem się 
iółci; nie ma jednak  powiększenia kwasów tłuszczo
wych mydlanych.

W  żółtaczce prostej lub powikłanej, lecz ze zinnej- 
szunem wydzielaniem się żółci, jej zatrzymauiem, jest 
nagromadzenie się wszystkich części tłustych a w szcze
gólności pierwiastku żółciowego i kwasów tłuszczo
wych mydlanych, wszystkich zasad żółciowych. Część 
serwatkowa krwi jest wtedy mocno zakolorowana żół
cią, co dowodzi obecności w tym płynie pierwiastku 
żółci kolorującego, który z nim ma tę samą naturę albo 
jest to samo co część krwi serwatkowa.

Krew u poloinic.

W  zapaleniach niewielkiej wagi, gorączka poło
gowa nie łączy sie, zmiany we krwi są zupełnie te
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sanie co w zwyczajnych zapaleniach. Pierwiastek fyl- 
ko żółciowy w niej jest obfitszy.

Podczas gorączki połogowej zdaje się że jest 
we krwi znaczne bardzo zmniejszenie się kulek i 
białka, jeśli ostatnie nie jest nawet w mniejszej ilości niż 
wr chorobie Brighta.

Choroba Brighta.

Zmniejszenie kulek i białka, włókno w stanie na
leżytym, części tłuste obfite, pierwiastka twarogowe
go mało, części tłuste fosforowe obfite, pierwiastek 
żółciowy powiększony jak  w żółtaczce, mydło zwie
rzęce w należytej ilości. Część serwatkowa krwi ob
fita, mało przezroczysta, żółto czerwona. Część zsia
dła  mała, nie bardzo tw arda i jednostajnego koloru.

Itr etc te chorobach serca.

U kobiety chorej na zapalenie worka sercowego 
z wypoceniem, krew to tylko szczególnego pokazała, że 
w je j  części serwadkowej b y ł  wielki ubytek białko.

U człowieka chorego na zapalenie błony wyście
łającej serce, krew była w stanie należytymi tylko 
włókno powiększyło się (4,5) i fosforany były dość 
obfite.

Postrzeżenia nie liczne nie dały sposobności utwo
rzyć ogólnych prawideł.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 295 —

Nabr%mienie poicietrsne płuc.

U dwóch chorych krew rozbierana, u jednego 
b j i a  ze zmniejszoną znacznie ilością kulek i włókna, 
ze stanem należytym innych pierwiastków, z powię- 
kszonemi częściami tłustemi fosforoweini i fosforanami. 
U drugiego chorego krew b y ła  prawie w należytym 
stanie.

Sparaliiowanie połowy ciała zadawnione.

K rew  w stanie należytym, włókno zupełnie jak 
u zdrowych ludzi,powiększenie wielkie pierwiastku żół
ciowego.

Rozmiękczenie zapalne mleczu pacierzowego ze 
sparaliżowaniem nóg. We krwi zmniejszenie znaczne 
kulek, większa częśc innych pierwiastków w stanie na
leżytym. Pierwiastek żółciowy podwojony, fosforany 
powiększone.

Iiłócie w boku z  gorączką u 26 letniej k o b i 
ty; znaczne zmniejszenie się kulek, włókno nieco po
większone, wiele pierwiastku twarogowego; części 
fosforowe i pierwiastek żółciowy powiększone; fosfo
rany obfite.

Ból reumatyczny z krwi pełnością u kobie'ly 26 
letniej. Sk ład  krwi należyty.

Iirew w chorobie wenerycznej.

Choroba weneryczna miejscowa, nie zajmująca
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organu ważnego, nie wikłająca się z innemi choroba* 
mi, okazuje krew w doskonale należytym stanie.

Przeciwnie gdy jest zadawniona, lub źle leczona, 
gdy osłabiła chorego, rodzi stan osłabienia ze zumiej* 
szoną ilością kulek krwi i innemi zmianami właściwy
mi temu stanowi. Lecz wtedy zmiana ta jest właści
wa innym chorobom wyniszczającym, i zmniejszenie 
się ilości kulek nie ma nic właściwego w chorobie 
wenerycznej. Nadużycie i przedwczesne dawanie mer- 
kuryusu może to samo zrobić.

Jeżeli w czasie choroby wenerycznej, przyjdzie 
zapalna, jak  zapalenie przewodu oddechowego, zapa
lenie płuc, krew ulega zmianom właściwym tym choro
bom jakby  nie było choroby wenerycznej.

Ogólne uwagi.
W  stanie zdrowia największy wpływ na zmianę 

krwi ma płeć, mniej wpływają wiek, budowa i po-

Sredni stosunek liczbowy wpływu płci jest ten:
męzczyz. kobie.

Gęstość krwi bez włókna 1060,2 1057,5
części serwatkowej 1028 1027,4

W oda 779 791,1
Kultu 141,1 127,2
Białko 69,4 70,5
Włókno 2,2 2,2
Części extraktowe i sole wolne 6,8 7,4

— tłuste 1,600 1,620
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Pierwiastek twarogowy 0,020 0,020
Części tłuste fos furo we 0,488 0,464
Pierwiastek żółciowy 0,088 0,090
Tłuszcz mydlany czyli

mydło zwierzęce 1,004 1,046

Na 1000 gramma eh krwi spalonej.
męzczyzn kobiet.

Chlorku sodu 3,1 3,9
Soli rozpuszczalnych 2,5 2,9
Fosforanów nierozpnszczal-

nycli (wapna) 0,334 0,354
Żelaza 0,566 0,541

W pływ  płci okazuje się we wszystkich chorobach 
i trzeba zawsze porównywać skład krwi męzczyzny cho
rego do składu krw i męzczyzny zdrowego, a skład 
krwi chorej kobiety do składu krwi kobiety zdrowej.

W pływ  wieku;
U męzczyzny największa ilość kulek trzyma się 

między 20 a 60 rokiem.
U kobie'ty od czasu poczęcia się czyszczeń mie

sięcznych do ich ustawania, rachuje się wiek wpływu 
na zmiany krwi; przed tym czasem i po nim liczba ku
lek jest mniejsza.

W  obu płciach, pierwiastek żółciowy powiększa 
się w miarę postępu lat, zacząwszy od 40 lub 50 roku.

Budowa zdaje się tylko wpływać na kulki krwi, 
które są liczniejsze u ludzi silnych.

Mniejsza liczba jest kulek u ludzi źle żywionych.
Ciąża taki ma wpływ na skład krwi: zmniejsza

www.dlibra.wum.edu.pl



— 298 —

się bardzo ilość kulek, mniej wyraźnie zmniejsza się 
białko, powięksa się nieco włókno i części tłuste fos
forowe jako też woda.

Zmienia się krew przez chorobę podług ośmiu 
praw:

1. Samo rozwijanie się choroby robi następuju- 
ce zmiany: Zmniejszenie się kulek krwi, zmniejszenie 
się mniej znaczne białka, powiększenie się inałe czę
ści tłustych fosforowych, pierwiastku żółciowego i fos
foranów nierozpuszczalnych (wapna). Zmiany te są 
tem wyraźniejsze im choroby bieg jest prędszy, im 
jest ona cięższa i w zakresie późniejszym. Zmniejsza
nie się kulek, może być przez cały bieg choroby, i 
po pewnym czasie spro wadzić wyniszczenie.

2. Krwi puszczenia tem wyraźniejsze robią we 
krwi zmiany, im są częściej powtarzane: zmniejszają zna
cznie kulki a mniej białko. Nie wpływają nic na ilość 
włókno, wyjąwszy może w niektórych zdarzeniach cięż
kich gorączki tyfoidalnej. W  tych nawei razach trze
ba  podobno przypisać to raczej postępowi choroby 
niżeli krwi puszczeniom.

3. K rwi pełność i przypadki je j  towarzyszące, 
wynikają z powiększonej ilości krwi w układzie na- 
czynionym i z wyraźnego w nim przeładowania, ale 
nigdy zgoła ze zmiany sk ładu  w tym płynie, a szcze
gólniej z powiększonej ilości kulek.

Mozę być krwi pełność, bez względu na je j  skła
dowe części, tak w stanie należytym jako tćż gdy jest 
p łyn ieu ubogi w kulki. Go się postrzega w niektó
rych zdarzeniach choroby białej.

Tom X III . Poszyt IL  19
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4. Zmniejszenie się stostunlui kulek zawartych 
w 1000 grainmach krwi, współcześnie ze stanem osła
bienia, postrzega się często w chorobach jako cecha 
stanowcza lub zjawisko następne.

W  wielu razach, wyraźne zmniejszenie się ilości 
kulek, łączy się z powiększaniem się nietylko wzglę- 
dnem lecz nawet zupełnem ilości włókna.

Ponieważ waga zelaza, zawartego we krwi, jest 
odpowiedną do wagi kulek których jest składową 
częścią, wypada źe zawsze gdy ilość kulek się zmniej
sza, ilość żelaza zmniejsza się w tym samym stosunku.

5. Rozwinięcie się zapalenia powiększa we krwi 
ilość włókna, pierwiastku żółciowego i zmniejsza zna
cznie białko.

6. Stosunek włókna może się zmniejszyć nawet 
z odmianą jego własności, 1. w zatruciu, do którego li
czy się gorączka tyfoidalna, typhus, gorączki z wyrzu
tem skórnym, gorączki przepuszczające i t. p. jako 
też same otrucia; 2 . w użyciu pokarmów niezdrowych 
i niedostatecznych ze złeini warunkami hygienicznetni 
jak  w szkorbucie.

W e wszystkich tych okolicznościach, zmniejsze
nie się włókna nie jest konieczne, nawet w razach naj
cięższych. Bywa jego ilość albo cokolwiek większa, 
albo należyta, albo bardzo mała.

7. G dy ciecz jaka przestaje wydzielać się lub  
zmniejsza się w ilości, często się zdarza że jeden lub 
więcej w skład je j  w chodzących pierwiastków', zgro
madza się we krwi i tam jest w większej ilości. Tak
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pierwiastek żółciowy znajdował się w większej obfi
tości 1. przy zmniejszeniu się wydzielania żółci p o d 
czas dyety i zatwardzenia stolca; 2. w żółtaczce z zatrzy
maniem się żółci i niezakolorowaniem odchodów stol
cowych. W  ostatnim razie je s t  nietylko zebranie się 
we krwi pierwiastku żółciowego, lecz jeszcze nagro
madzenie się w niej kwasów tłustych i części kolo
rujących.

8. Białko części serwatkowej krwi zmniejsza się,
1. w chorobie Brigta; 2 w niektórych chorobach serca 
z wodną puchliną; 3. w gorączce połogowej ciężkiej. 
Na to ósme prawo trzeba jeszcze dalszych doświadczeń.

Zasady tu ustanowione mogą wytłumaczyć skład 
krwi w stanie zdrowia i zmiany w rozmaitych i li
cznych chorobach ludzkich.

ROZBIÓR DZIEŁA.
Choroba skrofuliczna, jej przyczyni/, sposoby 

tmiknienia oraz środki leczenia; przez Juliana Wein- 
berga Lekarza klassy piencszej. W ar szu w a 1845 
w ósemce V. i 228 sir.

Skrofułami nazywa autor nadm iar soków bia
łych w stosunku do czerwonych. Soki białe są: mlecz 
czyli chyl utworzony ze strawionych pokarmów, i biel 
czyli limfa powstała z rozkładu czyli rozrobienia się 
całego ciaia. Soki te zmięszanc ze krwią, stanowią po

www.dlibra.wum.edu.pl



— 301 —

żywienie organizmu; przewazają nad krwią albo więk
szą ilością mleczu i ztąd rodzi się choroba skrofuliczna 
mlecznica (chylosis), albo większą ilością bielu, ztąd 
bielnica (lymphosis). Trzeci rodzaj skrofułów, po
wstaje z niedostatku krwi; wtedy przewaga soków 
białych nad czerwonemi jest względna i ztąd jest 
bladaczka (chlorosis) ( 1).

W yraźnie więc przeniósł się autor z pojęciem na
tury skrofuł do wieków humoralizmu; ale piękniejsze 
są jego dowodzenia od daw nych, gdzie dyscrasia, 
morbus Sui generis i ostrość skrofuliczna, żadnego o 
tej chorobie nie dawały wyobrażenia. On podług praw 
fizyologicznych, zasadzając życie na ciągłem tworzeniu 
z płynów siłą organizmu części ciała stałych i na 
ciągłem tych części rozrabianiu na płyny, robi jedne 
od drugich zależnemi tak w utrzymaniu zdrowia jak  
tworzeniu choroby (kar. 9). , ,I  gdy tworzenie i roz
tworzenie się ciała są zasadniczemi warunkami wegeta- 
cyi, choroba zatem skrofuliczna szczególniej organa 
wegestacyi napastować inusi4i (kar. 30). Napada więc 
organa trawienia, płuca, wszelkie organa wydzielają
ce, bo przez nie ciało się rozrabia, skórę jako najważ-

( 0  Coś podobnego miał na myśli Tyler-Smith, który dwa 
naznaczywszy processy karmienia ciała, to jest wyrabianie limfy i 
jej organizowanie, mówi że jeśli z różnych szkodliwych wpły
wów processy te się zmienią, to nie ma naturalnego tworzenia 
się tkanki stanowiącćj ciało, lecz rodzi się chorobny stan, to jest 
choroba gruzułowa. 3anncKii no nacTii Bpa4eoHux'L HayKT>. CaHKT- 
lle iep oyp rt 1845 KimaiKa nepBa>i c ip .  8 8 .
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niejszy organ wydzielający, naczynia i gruczoły bielne? 
a w wyższym stopniu, organa ruchu, to jest mięsa i 
kości, organa zmysłów i czucia.

W ynikłe ztąd oddzielne postaci choroby, opisu- 
je  autor dokładnie podług znanych w nauce wzorów. 
Takąż dokładność zachował w wyliczaniu wpływów 
i przyczyn sprzyjających tworzeniu się choroby. W  po
jęciu tylko zapalenia skrofulicznego, szczególną swą 
odznacza się myślą.

Oparszy się autor na dwóch głównycli znakach 
życia, jakieini są ruch i czucie, ustanowił że każda 
choroba musi być albo nadmiarem ruchu czyli prze
mocą (convulsio); albo niedostatkiem ruchu czyli nie
mocą (paralysis); albo nadmiarem c2ucin czyli kur
czem, bólem, przeczułością (hyperaesthesis, dolor, 
spasinus); albo niedostatkiem czucia czyli nieczułością 
(paresis, anesthesia); albo chorobą co do jakości bu 
dowy lub ilości soków (tnorbus mixturae). Na tej za
sadzie dzieląc zapalenia, wywodzi z przemocy naczyń 
włoskowatych dowozowych zapalenie krwiste p raw 
dziwe; z niemocy naczyń włoskowatych odwozowo- 
ży lnych, nap ływ y, zapalenie ży lne ,  heinoroidalne; 
z niemocy naczyń włoskowatych od wozowych mleczno 
bielnych, zapalenie limfatyczne, skrofuliczne; z kur
czu naczyń włoskowatych odwozowych, czylize wstrzy
manych wydzieleń i oddzieleń, zapalenie z zatrzymania.

Niemoc naczyń odwozowych mleczno - bielnych, 
dająca nastanie zapaleniu skrofulicznemu, pochodzi 
ztąd że w chorobie skrofulicznej jest ogólne osłabie
nie siły mięsnej, dla braku włókaika, a obfitości ga
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larety i białka; pochodzi to osłabienie i z przepełnie
nia naczyń mleczno - bielnych sokami białemi, ztąd 
one z trudnością czynność wsysania odbywają. Biel 
więc niewessany alba zbiera się pomiędzy blaszkami 
tkanki, lub te'i dostaje się do wydrążenia jakiego, tam 
lirzepnie i twardnieje. Albo przedziera się zewnątrz 
i stanowi na skórze wysypki a w błonach sluzotoki.

Pod takiemi to postaciami jest zapalenie skrofu
liczne, zaraz od samego początku i tein się rożni od 
zapalenia krwistego, że w ostatriiem stwardniałość, 
wysypka, lub sluzotok stanowią rozwiązanie choroby. 
Zapalenia skrofuliczne, c^yli biel wykluczony z miej
sca swego przeznaczenia, może zrodzić zapalenie krwi
ste, lecz prawie nigdy nie sprowadza gorączki. Nigdy 
to zapalenie nie jest ostre i głęboko nurtujące, ale 
raczej długo trwałe i powierzchowne, gorączka jemu 
towarzysząca nigdy nie bywa czysto zapalna ale na 
nerwową zakrawa. I  współ cierpienie naczyń dowo
zowych jest pochodowe, od stanu paralitycznego na
czyń od wodzowych zawisłe.

Podług  takich wyobrażeń, leczenie autora różnić 
się musi w wielu razach od dotąd znanego. Osła
bienie położywszy za przyczynę choroby skrofulicznej 
i osłabienie za przyczynę skrofulicznego zapalenia, 
wygnał on ze spisu swych leków działanie przeciw
zapalne (kar. 148). I  wyznać trzeba, ze podane od 
niego przepisy leczenia, są w wielu razach zgodne z prze
pisami od wieków utrzyinującemi się i dziwnie od- 
powiadającemi pojęciu autora, który słusznie widzi 
w nich skuteczność zależącą od trafił a w swoich do
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pełnienie praw nauki. T am  nawet gdzie autor od
stępuje od upoważnionego zwyczajem leczenia, rozu
mowanie jego utwierdza się niedołęznością sztuki. D la
tego on mówiąc o skrofułach mózgowych, główną ich 
przyczynę zasadziwszy na nabrzmieniu gruczołów cza
szkowych (glandulae Pachiniani), chociaż wystawił je  
pod zwykłą postacią zapalenia b łon mózgu, leczenie 
jednak przeciw zapalne odrzuca, utrzymując że pjaw- 
ki nigdy skutku nie robią a okładania zimne głowy, 
mogą stan chorobny pogorszyć. Piękne jego w tein 
miejscu je s t  zapytanie: Dlaczego w zapaleniu trze- 
wów brzusznych po odciągnieniu krwi miejscowem 
okładamy zawsze ciepłem? Dlaczego w zapaleniu 
trzewów piersiowych po odciągnieniu krwi miejsco
w e j ,  dotąd jeszcze nie jesteśmy w zgodzie czem okła
dać, czy ciepłem, czy zimnem, i dlatego najczęściej 
niczem nie okładamy? Dlaczego w zapaleniu trze
wów czaszkowych po odciągnieniu krwi miejscowem 
zawsze okładamy zimnem? Czy-ta sprzeczność postę
powania pochodzi od różności zapalenia (więc od sta
nu patologicznego), czy od różności budowy cierpią
cego organu (więc od stanu fizyologicznego), czy też 
od ślepego empiryzmu (więc od stanu niewiadomości
i niepewności)?

Na obalenie pałacu, jak  mówi autor, lekarstw 
przeciw zapalnych, takie przy wodzi rozumowanie: cho
ciaż zapalenie reumatyczne i róża często od jednych 
pochodzą przyczyn i podobne nader mają znaki, je 
dnak w pierwszem doskonale dopomaga okładanie 
zimną wodą, w drugiej woda zimna szkodzi, nato
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miast okładanie suche, ciepłe, aromatyczne z dobrym  
używa się skutkiem. Pytam się, które z tych cierpień 
jest zapaleniem, a które z tych lekarstw przeciw za- 
palne'm, czy woda zimna, czy te'ż ciepły aromat? Pjaw- 
ki nader skutecznemi się okazały w zapalenin krwi- 
stem oka, niezaprzeczenie szkodzą w skrofulicznem, 
w którem kąpiel miejscowa lekko aromatyczna lub  
ściągająca wybornie działa; któraż z tych chorób jest 
zapaleniem, a które z lekarstw przeciw zpalnetn, czy 
pjawki, czy kąpiel aromatyczna? Blekot, woda mi
gdałów gorzkich, naparstnica, są lekarstwa odurzają
ce, narkotyczne; a jednak nie ma ani jednego zapale
nia ważniejszego, gdziebyśmy tych środków z najlep
szym skutkiem uie używali; owszem w leczeniu zapaleń 
bez nich prawie obejść się nie można; czemże są wspo 
mnione lekarstwa czy narkotyczne, czy przeciw-zapalne? 
Koziołek, poinornik, kamfora, wino, opium i t. p. po* 
liczone są do lekarstw drażniących, pobudzających, a 
jednak w gorączkach gdzie puls znacznie przyspieszo
ny, skóra sucha i paląca, język kołowaty i koci nie
przytomność, majaczenie i t. p. daj^ się z najlepszem 
następstwem; czemże są wspomnione leki, czy drażnią
ce czy przeciw-zapalne?

Przywodzę te słowa autora dla pokazania jego 
mocy umysłowej. Dzieło jego napełnione jest g run- 
towneuii zdaniami własnego utworu. Rozwija on swe 
zasady bardzo logiczni«, myśli wiąże w porządny ła ń 
cuch rozumowań, i trzyma ciągle uwagę czytelnika 
w te'm natężeniu, z jakiem sam zagłębiał się w poję
ciu wykładanego przedmiotu.
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Szkoda ze nie jestem wyćwiczony w nauce fiiyolo- 
gii i miejsc jego niektórych zrozumieć nie mogę. D la 
b raku  tych fizyologiczuych wiadomości, nie śmiem ani 
wystąpić z pochwalnem przyznaniem twórczości po- 
pomysłom autora, ani z naganą rzeczy dla mnie nie- 
z r o z u m i ą ł y c h .  Może bowiem kto inny , bieglejszy 
w tyin przedmiocie zasadniejsze w yda zdanie; wtedy 
może to co nie jest jasne dla mnie, stanie się bardzo 
widoczne dla umiejących rzecz lepiej pojąć; wtedy j a  
powiem z Labruyerem, ze autor mając dobre  wyo
brażenie o swych czytelnikach, pozwolił sobie być 
niezbyt jasnym.

Myśli których ja  w wyłożonem dziele nie pojąłem 
są te:

W  przedsłowiu mówi autor, ze dwojaką drogą 
możemy przyjść do poznania trzech stron każdej rze
czy: albo idąc wprost od przyczyny przez materyę 
do skutku, a takie poznanie nazywa się praktyczne«!, 
empiryczne'm, zmysłowe'(n; tu bowiem zmy&ły są nie
zbędnemu tu śledzimy oczami ciała, albo idąc wstecz 
od skutku przez materyę do przyczyny, a takie p o 
znanie nazywa się teoretyczne^n, uinysłowem, tu bo
wiem umysł jest potrzebnym, tu śledzimy oczami du
szy. W  pie'rwszym razie na pytanie jak  to jest? twier
dzimy tak jest; w drugim przypadku na twierdzenie 
tak jest pytamy się dla czego?

Podoba mi się ta zwięzłość w Mykładzie myśli; 
ja  w tym obrazie widzę wystawioną naukę teoryi i 
praktyki, ale dla mnie jest nowością, zeby znajomość 
przyczyn stanowić miała empiryztn. W teinie samem 
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miejscu autor mówi, ze przyczyna i siła są jedno; ja  
myślę ze poznanie siły jest rzeczą umysłową i do niej 
tylko od jej skutków dojść można. Skutki widzimy 
empirycznie, więc iść od skutków do przyczyny, jest 
to droga empiryczna, a znając wprzód przyczyny 
przewidywać skutki, to właśnie powinno stanowić te- 
oryę. I  z takietn pojęciem rzeczy, zgadza się nastę
pująca myśl autora: „tam gdzie teorya wypadków 
praktycznych wytłumaczyć nie zdoła, lam gdzie prak
tyka rozumowa» teoretycznych nie potwierdza, zaszła 
niezawodnie pomyłka w rachubie44. Wyraźnie więc 
praktyka, doświadczenie, czyli einpiryzm, nie prowa
dzi do teoryi, lecz ją  utworzoną ma potwierdzać. Bo 
inożnaż przypuścić żeby teorya tworzona ze znajomo
ści wypadków, nie podała na nie sposobu tłumaczenia, 
które też wypadki mają potwierdzać? Byłaby to b a r 
dzo pewna droga dojścia do prawdy, której najczęściej 
nie można odkryć w teoryach i tylko ją  przypuszczamy, 
dopóki doświadczenie nie prezekona o prawdziwości do
mysłów, co się nie zawrsze udaje i dlatego położyliś
my w nauce lekarskiej teoryą niżej doświadczenia. 
Dlatego też sądzę, że tę tylko naukę można nazwać 
teoretyczną, w której doświadczenie potrzebne jest na 
potwierdzenie praw stanowionych na wiadomościach 
domysłowych, więc niepowziętych na drodze docho
dzenia, idąc od zdarzeń do przyczyn, lecz przeciwnie. 
W idzę jednak że pomimo różności zdań naszych, czy
telnik weźmie stronę zwięzłe rozumującego aulara, bo 
on teoryę z praktyką tak ściśle powiązał, że z nich wy
nika nierozerwana jedność. Empiryzin nie może być
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bez pojęć teoretycznych, a te bez podstawy empiryz- 
inowej. Tej myśli piękne dowodzenia widzieliśmy 
świeżo w rozumowaniach Forgeta  (Pam. Tow. lek. 
T . X I i  k. 288).

W  zagajeniu na karcie 1 powiedział autor, że 
nadzwyczajna skłonność dzieci do choroby, zawisła 
od większej daleko ich czułości nerwowej, a zfąd ła 
twości przyjęcia wrażeń czyli wpływów ze świata ze* 
w'nęfrznego, i zawisła jeszcze od tego że daleko jest 
słabsza ich organizacja, a ztąd trudność oddziaływania, 
na wrażenia, czyli trudność wytrzymania wpływów.

Kiedy tak drażliwe ich jest ciało, że nie może 
wytrzymać wpływów chorobnycli, a dla swej słabości 
nie oddziaływa na nie, dlaczego autor mówi w na
stępnym wierszu, że małe przyczyny wielkie u dzieci 
pociągają za sobą choroby? Ja  mniemałem, że cho
roba nie może być bez odpowiednego oddziaływania 
organizmu na przyczyny, i tem ją  mniejszą widziałem 
im oddziaływanie było mniejsze; tu ginie ten stosunek, 
autor przeciwnie mniema, kiedy w trudno odziaływa- 
jąceni ciele, tnałemi przyczynami wielkie wznieca za
burzenie.

Pia karcie 17 powiedział autor, ze śmierć jest os- 
tatecznein rozwiązaniem się organizmu, czyli maxi* 
mum roztworzania a minimum tworzenia. Gdy więc 
tworzenie podług autora zależy na łączeniu się trzech 
tkanin, miazgi, włókna i blaszki w części stałe ciała, 
a roztworzenie na rozpuszczaniu się tych części w p ły 
wy» wypadnie że przy końcu życia człowieka, powin
no być części stałych minimum, a płynnych maxi-
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mutih Pod ług  łych praw życia, zależącego na cią
giem tworzeniu i rozrabianiu, na ciągiem przemaganiu
2 wiekiem processu dezorganizacji, (Śniadecki Teorya 
jestestw organicznych (T. I. par. 154) powinien każ
dy stary człowiek przed śmiercią rozpłynąć się. Tak 
też autor musiał myśleć, gdy przywiedzione tu zda
nie zakończył tem, że dlatego po naturalnej a nie* 
gwałtownej śmierci, wszystkie naczynia dowozowe są 
próżne, a wszystkie odwozowe wypełnione. U niego 
bowiem naczynia odwozowe prowadzą ciecz z rozkła
du  ciała powstałą. Ale zdaje mi się, że przeciw tej 
teoryi śmierć w każdym wieku człowieka nawet gw ał
towna, da te same wypadki co do stanu naczyń: a r-  
terye w każdym trupie są próżne, żyły w każdym 
napełnione.

Jednakże te myśli autora nie tak są ciemne, jak  
raczej dla mnie niezrozumiałe przez mnogość praw 
fiayologicznych, które trudno czasami w porządną 
całość powiązać. Iiiinfa i u Śniadeckiego jest roztwo
rem jednych części ciała (T . 2. par. 369, 375 i 421) 
i za pożywienie służy drugim, chociaż inną razą na 
ten pożytek obruconą być nie może, jako powstała z czą
stek ciała do najwyższego wyrobienia doprowadzonych 
(T .2 . par. 333). Przewaga processów dezorganizujących 
od przemocy powinowactw, i u Śniadeckiego prowadzi 
pod koniec życia do zadania ostatniego ciosu siłom orga- 
nizacyi (T . 1 par. 154), a jednak dziś Sedillot własno
ściami inateryi tłumaczy fenomena życia, nie przyjmując 
opozycyi s i ł y  żywotnej z własnościami fizyczno-chemi- 
czncsni ciała organicznego (Annales de la chirurgie
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française et étrangère, Septembre 1844 par. 43) a 
D urand  za przyczynę wszystkich spraw żywotnych 
miał przyciąganie i odpychanie elektryczne. (1).

Z nauki Śniadeckiego tak widoczne jest co sta
nowi tworzenie a co roztworzenie, co utwór a co roz
robienie, źe autor niezupełnie właściwie ma siebie za 
pierwszego w określeniu tej rzeczy. Nietylko powia
da Śniadecki źe nerki wyrabiają urynę, ale nazywa 
je organem rozrabiającym, wyprowadzającym z ciała 
pierwiastki takie, które najwięcej odżywności straci
ły ,  a więc te które najbardzie j uzwierzęcone zostały. 
(Tom 2. par. 406). Równie pokazuje z czego po
chodzi rozrobienie, kiedy mówi ze płyny w próżno- 
ściach ciała wyrobione mięszają się z rostopionemi 
częściami stałem! ciała i przeistaczają w liinfę (T. 2. 
par. 375). Cała błona komórkowata, błony wszystkie 
i ścięgna złożone niemal całe z galarety, także się pod
ług  niego roztapiają i w stanie płynnym do naczyń 
limfatycznych wchodzą (T. 2. par. 369). Ale co jest 
własnością autora, to jego tworzenie organiczne, po
wstające z przejścia ze stanu skupienia rzadszego do 
gęstszego, mechanizmem podobnym do krystalizacyi; 
bo S niadcki odrzucił takie przyleganie do siebie czą
stek, karmienie zasadził na dwoistej sprawie wyro
bienia i rozrobienia organicznego, i te'm się włośnie 
różniącej od sekrecyi, która jest po największej czę
ści ciągłe'm wyrobieniem (T . 2. par. 368). Więc trzy-

(1 ) Nouvelle théorie de l’action nerveuse et des princi
paux phénomènes de la vie. Paris 1843 chez J. B. Baillière.
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mając się znaczenia wyrazu, wyrobienia nie same są 
części stałe ciała naszego, jak  mniema autor, a roz
robieniu i płynne ulegać mogą, nie tak jak  au
tor uczy rozkładając napodobieństwo zgnilizny same 
części stałe (kar. 9). Pomysł nawet tworzenia w yro
bów stałych z części p łynnych  nie jest właściwie au
tora, bo go wziął z nauki Śniadeckiego, tylko ostatni 
przechodząc kolej organizowania się części stałych 
z płynów (T . 2. par. 367. 591.) nie myślał o p ra 
wach fizycznych i nie chciał tłumaczyć sposobu jakim 
to się w organizmie odbywa. A ja  chociaż na jego 
nauce się opieram, nie mam bynajmniej zamiaru od
rzucenia wyobrażeń autora; owszem radbyin bardzo 
żeby one nie znalazły przeciwników; ba  tak proste 
być się zdaje to wyrobienie części stałych z płynnych 
i rozrobienie ich na powrót na płynne, ze chciałbym 
widzieć wszystkie prawa fizyologiczne do nich spro
wadzone. Nie tak jest proste prawo autora, karmie
nia płuc krwią zylną. Przyjąwszy z nim, że ciało się 
rozrabia na krew czarną a płuca rozrabiają się na krew 
czerwoną, że krew czarna niezdatna do żywienia wszy
stkich organów żywi płuca, a czerwona niezdatna do 
żywienia płuc żywi wszystkie części ciała, trze baby 
przyjąć że ostatnie karmią się odchodami plucnemi, 
bo podług autora wypadkiem rozrobienia są wydzie
lenia i odchody. W  coby się wtedy obróciła cała 
nauka oddychania, która nas przekonywała że w p łu 
cach krew się uzwierzęca, żeby się stała pożywną dla 
całego ciała? Wszakże dla wyrobienia organicznego, 
potrzebny by ł we krwi saletrorod; aa jego przyswu-
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janiii w organach zależał, stopień ich uzwierzęcenia 
(animalizacyi), on więc b y ł  koniecznym we krwi, do
wożonej do każde'j części ciała; łam go krew pozby
wała się i wracała do płuc po nowy jego zapas. Czy 
płuca nie są dziś organem zwierzęcym, potrzebującym 
ja k  wszystkie tego pakarmu? Krew czarna nie da 
mu go, jakże go może żywić?

Boi się autor niedostatku dla nich pożywienia 
z arteryj bronchialnych, uważając w nich stusunek 
objętości mniejszy niżeli w nerkach, które mniejsze 
są od płuc najmniej 20 razy, a żywione są arterya- 
nii 6 razy większeini (kar. 14). Ale lepiej jest dać 
mało dobrego pożywienia niz wiele złego. A nadto 
kto nie widzi różnicy budowy płuc od nerek? pier
wszych miąsz wietki, błoniasty, mniejszy być może 
od zbitego w drugich; naczynia te'ż ich karmiące mo
gą się różnić w objętości i liczbie.

W ypad łoby  z nauki autora, że płuca stanowią 
w ciele zwierzęcem organ roślinny, bo nie potrzebują 
do ka rmienia się jak wszystkie zwierzęta saletrorodu, 
ale wodorodu i węglika (Śniadecki Teor. Jes. Org. T .
1. par. 113). Może nawet o tein myślał autor, gdy 
wykazywał dość znaczną ilość nagromadzonego węgli
ka w barwie płuc i śluzie czarniawym dróg odde
chowych (kar. 15).

Jeżeli przyjmiemy tę nową naukę o karmieniu się 
płuc krwią czarną, upaść musi zbudowane na niej przez 
autora prawo, że chcąc zmniejszyć ilość krwi czerwo
nej dość zmniejszyć krew czarną, chcąc zmniejszyć 
ilość ważniejszego płynu w organizmie należy działać
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na mniej ważny, z pierwszym w bezpośrednim związ
ku stojący, czyli na źródło tamtego; a chąc zmniej
szyć ilość bielu lub mleczu jako najmniej ważnych, 
działać potrzeba na wydzielenia i oddzielenia jako na 
płyny dla organizmu zupełnie nieważne.

Z nauki autora wypada, źe płuca są najważniej
szym organem ciała, bo ich czynność na chwilę za
wieszoną być nie może, płyn więc je  karmiący bę
dzie zapewne najważniejszy. P o d łu g  ustanowionego 
teraz prawa, nie można nań prosto działać, lecz trzeba 
działać na płyn z nim w związku zostający; nie mo
żna więc zmniejszać ilości krwi czarnej lecz czerwo
nej. W  chorobach płuc trzebaby otwierać arterye, bo 
krew żylna jest ta sama co w płucach najważniejszą 
gra rolę.

Z b ija łb y m  dalej jeszcze mniemanie autora wzglę
dem karmienia się płuc krw ią czarną, gdyby mi nie 
przyszło na myśl, że i w nauce dawnej nie ma dość 
zaspakajających dowodzeń. Śniadecki przyją ł że uzwie- 
rzęcenie ciała zależy na wyrabianiu się w organach sa- 
lctrorodu, i żeby im poddać do tego wyrobu materya- 
ł u ,  sprowadza go krwią z płuc; co zupełnie przeciwi 
się jego własnej zasadzie, że pierwiastki sekrecyj ciała, 
nie mogą krążyć we krwi lecz się z niej w yrabiają  siłą 
organu właściwą i sposobem pojąć się niedającym (T.2. 
par. 368 i 372). Przeciwi się to jeszcze drugiemu jego pra
wu, że materya traci odżywność przezBstopień uzwierzę- 
cenia. Przyswojona w organie,już na pożytek jego służyć 
nie może i za granicę ciała zostaje Wyrzuconą, lub jeśli 
nie przyjęła najwyższego stopnia uzwierzęcenia, idzie
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na pożywienie innego organu. Jeżeli uzwierzęcenie za
leży na wyrabianiu saletrorodu, to krew w płucach nie 
nabiera odżywności lecz ją  traci, bo już się saletroro- 
dną stawszy ma ten sam stopień uzwierzęcenia co ca
łe eiało któremu ma iść na pokarm.

Zakończym więc ten przedmiot słowami naszego 
autora. „ J a  twierdzę ze ciało się rozrabia na krew 
czarną i nie podzielam w żaden sposób zdania dotąd 
uświęconego fizyologów, jakoby krew czarna była  po
zostałością krwi czerwonej niezdatnej juz  do żywie- 
inia. Zdanie powyższe jest błędne, i b łąd  ten mate
matycznie okazać się daje; jestto contradictio in ad- 
iecto. W iadomo bowiem że w wieku podeszłym krew 
czarna znacznie przemaga, tłumacząc więc rzecz po
d ług  wspomnionego zdania, krew czarna czyli pozo
stałość krwi czerwonej znaczniejsza jest aniżeli sama 
krew czerwona, zaczem część większa od całości. Fun- 
kcya zaś oddychania podług mnie jest tylko żywieniem 
się płuc.

To zdanie autora możnaby w pewnym względzie 
pogodzić ze zdaniem Ludw ika M andl, że płuca są or
ganem gruczołowym, wydzielają3ym gazy (1). W  tern 
ostatniem zdaniu czyność oddychania nie jest chemi
czna, bo nie ma żadnych rozkładów, bo nie tworzy się

(1 ) Mémoire sur les altérations qu’éprouve le sang pen
dant la respiration: rozprawa wyjęta z Pamiętnika Archives gé
nérales de médecine, février 1842 i umieszczona w Encyclographie 
des sciences médicales, Mars 1842 p. 457.
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kwas węglowy z rozkładu powietrza i połączenia się 
jego kwasorodu z węglem krwi, lecz robi się zamia
na gazów. Do krwi wchodzi kwasoród i saletroród, 
a zniej wychodzi kwas węglowy. Gdy zaś ta czyn
ność przyznana jest organizacyi płucne'j, kto wie czy 
nie można powiedzieć że ona zależy na organicznem 
krwi przerobieniu, w skutek którego krew stawszy się 
czerwona, jest już niezdatną na potrzeby organu i 
wyprowadza z niego materyał nie odżywny^ który 
wychodzi pod nazwiskiem rozrobienia.

(Dalszy ciąg nastąpi).

NOWE DZIEŁA
L E K A R S K IE  ZAGRANICZNE

odznaczające się użytecznością swoją, albo orygi- 
nalnemi pomysłami i notcemi odkryciami.

(Dalszy ciąg)

Patologia i Terapia.

C. Cr. Neumann. Pathologische Untersuchungen 
als Regulativ des Heilverfahrens. Berlin 1844 (b. L ieb
mann et C.) 2. Bde. Zweite wohlfeile Ausgabe.

W ydanie to kosztuje tylko Tal. 1^.
G. Zimmermann. Z u r  Analysis und Synthesis 

de r  pseudoplastischen Processe im Allgemeinen und 
insbesondere. Berlin 1844 (b. Reimer), IV  i 355 str. 
Cena Tal. 1^.
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Znaleść tu można zaspakajające wyjaśnienie róż- 
nyeh stanów patologicznych, równie na doświadczeniu, 
jak  i rozumowaniu oparte.

C. Berthold Heinrich. Microscopische und che
mische Beiträge zur practischen Medicin. Bonn 1844. 
VI i 96 str.

Henry AncelU Liebig’s Thierchemie und ihre 
Gegner, ein vorzüglich für praktische Aerzte berechne
ter ausführlicher Coinmentar zu dessen physiologischen, 
pathologischen und phannacologischen Ansichten. Nach 
dem Englischen bearbeitet, und mit Anmerkungen 
vermehrt von A. W. Iirug. Pesth (Verl. von G. Gei- 
bel) 1844. Cena T ai 1 | .

Dzieło to stające w obronie Liebiga, przyczynić 
się wiele może do upowszechnienia nauki tego s ław 
nego chemika, a szczególnie pomiędzy lekarzami p ra 
ktycznemu

S. Eckstein. Handbibliothek des Auslandes für 
die organisch-chemische Richtung der Heilkunde. N. 1 
Die Harnsedimente in diagnostischer, pathologischer 
und therapeutischer Beziehung, nach Golding Bird. 
Wien 1844. (Kaulfuss W tw c, P radel et C.).

W  piśmie te'm praktyczneiu, wyłożona jest tre
ściwie nauka Birda, uwagami wydawcy objaśniona.

Liberal Giinzburg. Percussion und Auscultation 
des Herzens im gesunden und kranken Zustande. Wien 
1844 (b. Kaulfuss W tw c, Prandel et C.). 2te ver
mehrte Auflage mit einer Abbildung. 179 str. vv 8.

Dzieło to ułożone jest dobrze, podług znakomit
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szych w tym przedmiocie pisarzy, a szczególnie Sko
dy i Rokitaiiskiego.

Walter Hayle Walshe. Die physikalische Dia
gnose der Lungenkrankheiten. Aus dem Engl, über
setzt von A. Schnitzer. Berlin (A. W . Hayn) 1843. 
IV  i 143 sir. w 8.

Wyłożona tu  jest nauka francuzkich tylko i an
gielskich pisarzy.

F. Zehetmayer. Die Herzkrankheiten. Leitfaden 
zum Selbstunterricht für Aerzte. W ien  1845 (b. Brau- 
müller et Seidel).

D zieło to równie jest użyteczne i dobrze napisa
ne, jak  pierwsza część jego, mająca tytuł: O pukaniu 
i przysłuchiwaniu się, w r. 1843 wydana, o której do
nieśliśmy w Tomie IX . Pam. na str. 158, gdzie przez 
omyłkę drukarską autor nazwany jest Zebermayer.

P . F. //. Rlencke. Ueber die Contagiosität d e r  
Eingeweidewürmer nach Versuchen, und über das phy
siologische und patahologische Leben der  mikrosko
pischen Zellen nach empirichen Thatsachen. Jena, (b» 
F . Mauke) 1844. 420 sfr. w 8. Cena |  Tal.

F. A. Menke. Die Aphorismen des Hippokrates. 
D urchaus berichtigte, griechische Urschrift, deutsche 
Uebersetzung, critisclier Apparat und griechisches 
Wortverzeichniss. Bremen (Schünemann) 1844. X I  i 
112 str. w 8.

Canstatt. Die specielle Pathologie und Therapie 
vom clinischen Standpunkte aus bearbeitet. Bd. I I I .  
Lief. 5. und  6. Erlangen (Enke) 1843. 48G str. w 8-

J. P. C. Hartmann. Instilutiones medico-practi.
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cee, edidit et contînuavit P. J. Iloraczek. Viennae
1843 (Kaulfuss, Prandel et Soc.).

IVaton. De la fièvre typhoïde. Montpellier et 
Paris 1844 (chez Baillière). 340 str. w 8.

Do leczenia gorączek tyfoidalnych używa W aton 
siarkanu chininy w takiej ilości, aby działał jako an- 
tiperiodicum.

jRauque. Nouvelle me'thode de traitement employée 
journellement à l ’Hôtel-Dieu d ’Orleans, dans les fiè
vres continues, les fièvres puerpérales et les peripneu- 
monies qui présentent un caractère typhoïde. Avec 
une lithographie coloriée. Orléans et Paris  1843. 
(chez Baillière). 90 str. w 8.

Z a  najpewniejszy znak przepowiadający przejście 
gorączki jakiej w tyfoidalną, uważa Banque okazanie 
się wypocenia koloru perłowej macicy na dziąsłach, 
pomiędzy zębami trzonoweini.

J. R . Cormack. Natural history and treatment 
fo the epidemie fever prevailing in E d in b u rg h  and 
othertow ns. London 1844 (J. Churchill). 182 str. w 8.

S. C. Litzmann. Das Kindbettfieber in noso- 
logischer uiul therapeutischer Beziehung. Halle. (b. 
E d u a rd  Anton) 1844. V III  i 348 str: Cena Tal. 1^.

Krytycznie napisane dzieło, na własnych autora 
spostrzeżeniach głównie oparte.

Casimir Broussais. Histoire des méningites ce- 
rebro-spinales, qui ont re'gné épidéiniquement dans dif
férentes garnisons de France, depuis 1837 jusqu’en 
1842. Paris (Mocquet et llauquelin) 1843. 209 str. w 8.
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L. Tiirck. Abhandlung über Spinal-Irritation, 
nach eigenen, grösstenteils iin Wiener allgemeinen K ran
kenhause angestellten Beobachtungen. W ien (Brau- 
inüller u. Seidel) 1843. 83 str. w 8.

W ażny dodatek do fizyologiczno patologicznych 
W tym przedmiocie wiadomości.

J. R. Benneit. D er hitzige Wasserkopf, seine 
Ursachen, Natur, Diagnose und Behandlung, A. d. E ng l 
deutsch bearbeitet von D. A. M . Lang. Mit palholo- 
gisch*anatomischen Zusätzen von Rokitansky. Wien
1844 (BraümuIIer u. Seidel). 259 str. w 8. Cena Tal 13.

W ydanie to, stanowi dokładną w tym przedmio
cie monografią.

L. W. Mautner. Die Krankheiten des Gehirns 
und  Rückenmarks bei Kindern. Durch Krankheitsfäl
le aus dem ersten Kinderspitale erläutert. W ien  (G e
ro ld  et Sohn) 1844. Cena T al. 3 j ,  z tabl. kolor. 
Tal.  4f.

Pomieścił tu autor 123 historyj chorób, z doda
niem ogólnego ich opisu, nie można jednak dzieła te
go uważać za dokładną monografią.

II. Kennedy. Some account of the epidemie of 
scarlatina, which prevailed in Dublin from 1834 to 
1842. Dublin  (Fannin et, C.). 1843. VI i 213 str. w 8.

Opisana tu epidemia szkarlatyny, była bardzo 
gwałtowną. Najlepiej działały w niej środki pobu
dzające, a wodna puchlina z szkarlatyny tej pocho
dząca, prędzej ustępowała lekarstwom przeczyszczają
cym niż urynę pędzącym.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 320 —

John Ckeyne. Essays on partial dérangement of. 
the  mind in supposed connexion with religion. D u 
blin  (W. C urry  jun). 1843. 272 str. w 8.

Cheyne stnra się wykazać, że obłąkanie umysłu 
jest zawsze w związku ze stanem chorobnym ciała.

V. François. Essai sur les convulsions idiopathi- 
ques de la face. Bruxelles (de M ortier freres) 1843. 
50 str. w 8.

E. Münchmeyer. Die Cardialgie, nach den neue
sten Quellen und eigenen Beobachtungen pathologisch 
und therapeutisch dargestellf. Lüneburg 1843. 144 
str. w 8. Cena J  T al.

A. P. W. Philip. A treatise on protracted indi
gestion and its conséquences. Philadelphia (Lea and  
B lanchard) 1843. 240 str. w 8.

//. Friedberg. Die angeborenen Krankheiten des 
Herzens und der grossen Gefässe des Menschen, nebst 
Untersuchungen über den Blutuinlauf des menschli
chen Foetus. Leipzig (W . Engelmann) 1844. X I I  i 
170 str. w 8. Cena Tal. 1.

Fr. Tiedemann. Von der Verengung und Schlies
sung der Pulsadern in Krankheiten. Mit 3 Tafeln. 
Heidelberg und Leipzig (C. Groos) 1843. X IV  i 316 
str. w 4.

W  dziele tern starannie napisanem, wyjaśnione 
są ważne bardzo wątpliwości.

F, A. B. Puchelt. Das Venensystem in seinen 
krankhaften Verhältnissen dargestellt. Zweite völlig 
umgearbeitete Auflage. Leipzig (F. Brockhaus) 1843
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— 1844. I. Theil. E rhöhte Venosltät. VIII i 288 str.
II. T h .  Venenkrankheiten. X I I  i 534 str. w 8.

Dzieło wie lkiej wartości.
B. Preiss. Die neuere Physiologie in ihrem Ein- 

lluss auf die nähere Kenntniss des Pfortadersystems 
im gesunden uud kranken Zustande. Breslau (Go- 
sohorskv) 1844. 155 str. w 8.

II. Klencke. Die S törungen des menschlichen 
Stim m -undSprachorgans und deren rationelle Heilung. 
Cassel (Hotop) 1844. X I  i 148 str. w 8. Cena |  Tal.

A. Krause• Das Em pyem  und seine Heilung auf 
medicinischem uud operativem W ege, nach eigener 
Beobachtung dargestellt. Danzig (Kabus) 1843. X  i 
210 str. w 8.

Dobrze napisana monografia.
E. Pereyra. Du traitement de la plithisie pul- 

monaire. Paris (J. B. Bailliere) 1843. 84 str. w 8.
Pereyra  daje  w suchotach oleum jecoris aselli, 

dwie do trzech łyżek na dzień, zaleca dyetę pożywną 
i używa środków zewnętrznych odciągających.

John Hastings. Die Lungenschwindsucht mit 
Erfolg  geheilt durch  Naphtha. Aus dem  Englischen 
übers, von J. M. Hansen. H am burg  1844.111 str. w 12.

N aphtha zalecana przez Hastingsa w suchotach, 
jest to Spiritus pyro-aceticus oczyszczony, który otrzy
muje się przez destylacją octanów metalicznych. H a
stings daje środka tego 1 5 - 5 0  kropli, 3 - 4  razy na 
dzień, w łyżce w'ody. W  ciągu 3-4 miesięcy ma na
stępować uleczenre, jak tego chce dowodzić przytoczo- 
nemi 37 wypadkami.
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E. Wilson. A practical and theoretical treatise 
on the diagnosis, pathology and treatment of diseases 
of the skin, arranged according to a natural system 
oi dassification, and preceded by an outline of the 
anatomy and physiology of the skin. London (J. C h u r
chill) 1843. 467 str. w 8.

Dzielo to dowodzi wielkiej pilnoici autora i hie* 
gtos'ci jego tak pod wzglçdein teo ry ijako  i praktyki.

J. Rosenbaum. Z ur Geschichte und Kritik der 
Lehre von den Hautkrankheiten. Halle (ßuchh . d. 
Waisenh.) 1844. VI i 109 str. w 8. Cena J  Tal.

II. Vezin. Ueber die Krätze und ihre Behan
dlung nach der englichen Methode. 2te Aufl. Osna
brück (Rackhurst) 1843. 101 str. w 8.

J. Carp entier - Mèricourt, Traité  des maladies 
du sein, comprenant les affections simples et cancéreu
ses. Paris (Germer-Baillière) 1844.

A» Wernher, Die angebornen Cystenhygrome 
und  die ihnen verwandten Geschwülste, in anatomi
scher, diagnostischer uud therapeutischer Reziehuug. 
Mit 4 lithogr. Taf. Giessen (G. F .  Heyer) 1843. 92 
str. w 4.

E. C. Wicke. Versuch einer Monographie de* 
grossen Veitstanzes und d e r  unwillkürlichen Muskel
bewegung, nebst Bemerkungen üb. d. Taranteltanz u 
die Beriberi. Leipzig (b. Brockhaus) 1844. 516 str. 
w 8. Cena T a l  2 | .

E. T. Renner, und E. Schenk. Die Erkenntniss 
der  H undsw uth und die Berichtigung der Irrthümer,

Tom XIII. Poszyt II. 22
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welche dieselbe verhindern, Jena (Luden). 1844. 36 
str. \r  8 z trzema kolor. fig. Cena ]  Tal.

Maffei und Bösch. Untersuchungen über den 
Kretinismus. 2. Bde. Erlangen (Enke) 1844. X X V I 
i 436 str. w 8.

Bardzo ważne dzieło, pod względem patologicz
nym i psychologicznym.

(Dalszy ciąg nastąpi).
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