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T O M  X IX . P O S Z Y T  I.

PRZYPADEK OTRUCIA KWASEM SIARCZANY«.

Z dnia 9te8° na 10'* Listopada r. b. przywieziona 
została do szpitala Eta Dawid, kobieta lat 30 li
cząca, dobrze zbudowana i silna, kwasem siar- 
czanym otruta. Kobieta ta mieszkająca za rogat
kami Wolskiemi i handlująca mleczy wcm, wspólnie 
zamieszkiwała izdebkę z fabrykantem zapałek, 
który przy swojćj robocie kwasu siarczanego u- 
zywa.

Wstawszy w nocy, spragniona po kolacyi sza
basowej, zamiast butelki z piwem wzięła w cie
mności z kwasem siarkowym, i napiła się. W  tej 
zaraz chwili postrzegłszy pomyłkę i narobiwszy 
hałasu, podane sobie miała mleko którego się 
napiła. W7krótce powstały womity, nadzwyczajne 
palenie w przewodzie pokarmowym i inne znaki 
otrucia. Po dwugodzinnym ratunku w  domu,
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przywiezioną została do szpitala, gdzie stan jćj 
okazał się następujący: Cała jama ust i otchłań 
koloru białego i nabrzmiałe, twarz czerwona, głos 
cichy i utrudzony, puls prędki i ¿ciągniony, prze
łykanie bardzo utrudnione. Uskarżała sic na ból 
niezuośny, palący w całym przebiegu kanału po
karmowego, a okolica żołądkową, do tego stopnia 
była czułą, iż najmniejsze nawet dotknięcie wielkie 
boleści sprawiało. W  takim stanie rzeczy, kazano 
natychmiast postawić 20 pjawek na szyi i tyleż 
w okolicy żołądka. Przepisano łyżkę magnezyi i 
przy tern wodę z mydłem pić polecono, biorąc na 
kwartę wody uncyą mydła, co wszystko dopiero 
po przystawieniu pjawek i to z wielką trudnością 
wykonanem być mogło.

Nazajutrz chora w jednakim zostawała stanie i 
teżsame środki miała stosowane.

Dnia 2 S° znowu pjawki do szyi przystawiono 
i wodę z mydłem dawano.

Tak przez dni 5 traktowaną była samą wodą 
z mydłem, krztuszenie się i womity trwały bez 
przestanku; chora womitami oddawała ponaj** 
większej części samą wodę mydlaną, cośkolwiek
żółcią zafarbowana.«. 6

Dnia 7g0 po tym wypadku, chora mocniejszego 
niż zwykle doświadczyła krztuszenia się i dławie
nia, była ciągle niespokojną, żądała ratunku, aż 
nareszcie wywomitowała błonę całą szluzową, 
kanał pokarmowy wyściełającą, po czem uczuła 
wielką ulgę, i pierwszy raz zażądała pokarmu, 
podano jej mleka, którego chciwie napiła się.

Odtąd stan codziennie był lepszym, chora przy
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chodziła do siebje, na wielkie bole i palenie skar
żyć się przestała, i w dni kilka zupełnie zdrowa 
opuściła szpital, dnia 25 Listopada r. b. po pietna- 
sto-dniowym pobycie.

P o strze len ie  to n ie  w iem  czyje je st , znalazłem zalegające w  archi

wum tow arzystw a lekarskiego w arszaw skiego, podobne um ieszczon e  
znajduje się  w  Pam iętniku tegoż tow arzystw a w T om ie IX , P oszy 
c ie  I, kar. a 3.
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O SKOŁOWACENIU CIAŁA (de tetano).

Trudno jest dzisiaj zajmować czytelnika samemi 
nowościami w jakimkolwiek przedmiocie lekar
skim, a rzeczy znane od dawna nie przestają być 
nauki bogactwem; dlalego ważne będą zdarzenia 
skołowacenia ciała, powstałego z przyczyn rozma
itych i szczęśliwie uleczonego.

1. Franciszek Markowski, lat 26 mający, czela
dnik kowalski, przyjęty 13 grudnia 1837 do szpi
tala Dzieciątka Jezus, gorączki żadnych znaków 
nie okazywał, a odrazu zadziwił swą postawą 
skrzywionego ku przodowi ciała. W  okolicy osta
tnich kręgów grzbietowych słupa pacierzowego, 
którego wyprostować nie mógł, czuł ból na dot
knięcie nawet gołą ręką, z tego względu niewąt
pliwe było zapalenie mlecza pacierzowego, które
go przyczyny chory naznaczyć nie umiał, i tylko
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domysłowo upatrywaną ona była w zaziębieuio, 
łatwem bardzo w jego stanie. Dnia 14 grudnia 
był puszczony funt krwi z ręki i przepisany roz
twór antymonowy Pechiera. Dnia 15-go dawano 
dalej to lekarstwo, postawiono 12 baniek nasicka- 
nych na krzyżu, wtarto wzdłuż słupa pacierzowe
go uncyą maści szarej merkuryalnej. Dnia 16 gdy 
nic było ulgi ani wypróżnień stolcowych, dano 
trunku wiedeńskiego uncyj czlery, a dnia 17 osin 
proszków dwógranowych kalonielu, równie bez 
skutku co do wypróżnień i polepszenia w choro
bie, owszem wykształcił sic empr&stotonirs. Dnia 
18 trzymając ciągle chorego na głodzie, dano dwa 
proszki dwónastogranowe kalomelu, które prze
cież sprawiły kilka stolcowych wypróżnień, ale 
bez żadnego polepszenia wstanie chorobnym, po
garszającym się coraz bardziej, tak, żc stopniowo 
mięsa twarzy przybierały charakterystyczny obraz 
zupełnego ścięcia sic szczek (trisnaus), zęby z tru
dnością już przychodziło rozprowadzić, połyka
nie bardzo było pracowite. W  ciągłej uwadze 
siedliska przyczyny chorobnej w mleczu pacierzo
wym, przedłużono wcieranie w krzyż maści mer
kuryalnej, a przy bezskutecznem tem działaniu 
gdy przyszedł na myśl sposób leczenia Stiitza f 
kilkakrotnie już z korzyścią użyty, od dnia 19 gru
dnia aż do końca tego miesiąca, chory brał cią
gle oleum tartari per deliąuium  po 1.5 kropli co 
dwie godziny w  kleiku , naprzemian z czterema 
kroplami tinctuzae opii simplicis, maść merkuryal- 
ną wcierano, zatwardzony stolec poruszono dnia 
22 grudnia enemą z octem. Dnia 24 grudnia dano
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roztwór antymonowy Pechiera, potem wrócono 
do sposobu Stiiłza. Polepszenie codzicń stawało 
się widoczniejsze. Dnia 27 grudnia, gdy już cho
ry spotrzebował około 5 uncyj maści merkuryal- 
nej, zjawiło sie ślinienie, przesiano wiec wcierać 
maść i dano do płukania ust wode zaprawioną 
tynkturą opiową. W  kilka dni ślinienie ustało, cho
ry na nowy rok 1838 już dobrze szczęki otwierał, 
więcej jeść zadał, a gdy 4 stycznia objawiło się 
wzdęcie i chwilowe cierpienie brzucha, dostał in- 
fusum  ęalerianae, brał je dni dwa z najlepszym 
skutkiem i dnia 7 stycznia zdrów wyszedł ze szpi
tala.

2. Podobnie sposobem Stiitzu  uleczony był 
studniarz, który dostał skołowacenia ciała wśród  
lata, spuściwszy sic do głębokiej studni. Dopomo
gło u niego jeszcze w leczeniu zanurzanie go w ko
rycie w ciepłym ługu, do wanny bowiem nie mógł 
być włożony dla tego, że nie dał się zgiąć.

3. Młodemu człowiekowi, który do dziś dnia 
służy za stróża w oberży żydowskiej na Franci
szkańskiej ulicy, po odjęciu uda dość wysoko cie
ciem kolistem, w dni kilka przy pierwszem opa
trzeniu, drgnął kikut czy to z niecierpliwości cho
rego, czy mimowolnie, i wtdj chwili rozwolniło 
się podwiązanie arteryi udowej, rzuciła się krew 
grubym strumieniem. Nie tracąc czasu, po odsu
nięciu żwawo do góry wielkiej massy mięs oszczę
dzonych przy odjęciu członka, i po obnażeniu 
w głęb i kości, odkryta arterya spiesznie ujęta zo
stała, a po jej powtórnem podwiązaniu, opatru
nek ze wszelką był założony starannością. Dni
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kilka było dobrze, potem stopniami zaczai chory 
doznawać w otwierania ust trudności coraz po
większających się i wykształci! się trismus w koń
cu opistotonus. Odgadłszy ze w podwiązaniu ar- 
teryi ujęty został nerw obok lezący, postępowano 
podług prawideł sztuki, ale zapóźno było przy
czynę oddalać, w końcu trzeba było użyć sposobu 
Stutza  z wytrwałością, choroba bowiem trwała 
przeszło dwa miesiące, ale ze stopniowo łago
dniejszą się stawała, to tern więcej zachęcało do 
wytrwania. Chory przyszedł do zupełnego zdrowia 
razcin z zagojeniem się rany. Jakkolwiek znane są 
autorowi tego pisma przypadki skołowacenia cia
ła przewlekłego, mianowicie opisane w dziele 
Trnka de Krzowicz, on jednak wciągu 30-letniej 
wówczas swej praktyki pierwszego miał sposo
bność widzenia takiego chorego.
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OPISANIE CIEŻKIEGO PORODU

przez D ra Fijałkowskiego.

Agnieszka Topolska, 20 lat mająca, nizkiego 
wzrostu, (jak się później przekonano łokci 2 i cali 
9 wysoka, conjugata jćj wynosiła cali 3 | )  pierwszy 
raz brzemienna, przybyła 23 marca r. b. do Instyt. 
Potoż. Warsz w bolach w 3-cim zakresie porodu, 
ze sznurkiem pępkowym z kroku wiszącym, zi
mnym i zwiędłym; śledzenie przekonało o nasta
wiającym się wierzchołku głowy, która atoli po
mimo bólów mocnych i długo trwających przez
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górny otv\ór przecisnąć sie nie mogła, i o ciasno- 
ści miednicy w tej okolicy świadczyła; a gdy kilka— 
godzinne jeszcze czekanie obok silnych holów było 
bez skutku, założyłem nie bez trudności kleszcze, 
któremi wklinionej głowy z miejsca poruszyć nie 
potrafiłem. Nie chcąc kobiety narażać na większe 
niebezpieczeństwo i mając przekonanie o śmierci 
dziecka, przewidując oraz niezwykle trudności 
w pomocy, zaprosiwszy oprócz kolegi Kochańskiego 
kolegę Flama, kiedy ostatni głowy z miejsca p o 
ruszyć nie mógł ani naprzód ani wtył, przewier
ciłem gtowę. Po wypuszczeniu mózgu, słuchając 
rady Wiganda, zostawiliśmy poród wieczorem si
lom natury tem chętniej, ze nadzwyczaj trudno 
było hakami głowę dobrze zaczepić, jako zbyt 
wysoko stojącą. Nazajutiz znaleźliśmy wszystko 
jak byfo, a lękając się złych skutków z dłuższego 
czekania, gdy znowu wszelkie próby pomocy na 
nic7Ćm spełzły; zrobiliśmy obrót na nogi, któremu 
macica zmęczona długą pracą oporu nie dawała 
tyle co wprzódy, zwłaszcza po obfitem krwi pu
szczeniu. Po długiej jednak pracy na przemianę, 
do której jednego siły nie byłyby wystarczyły, 
wpośród nadzwyczajnych trudności, kadłub i 
główkę nareszcie wydobyliśmy Lękając się gangreny 
części płciowych, tak długo drażnionych i juz 
zaognionych, natychmiast po ukończonym rozwią
zaniu wsadziliśmy położnicę do ciepłej kąpieli, 
w której z przyjemnością siedziała godzinę i nleri 
doznała. Wyjąwszy ją z kąpieli z pociecha prze
konaliśmy się iż miedzykrok nie ucierpiał; przec iw  
zapalny przyrząd został użyły i przy budzacem się
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na nowo cierpieniu macicy i części płciowych, ku 
wieczorowi powtórnie wsadzono chore do kąpieli, 
no przez 6 dni zrana i wieczór powtarzano z naj
lepszym skutkiem tak dalere ze wszelkie niebezpie
czeństwo znikło, a gdy po trzech tygodniach je
szcze miejsce ograniczone głębokiego holu z jednćj 
strony podbrzusza, pozostałe cierpienie jajecznika 
wskazywało; odesłaliśmy Topolskę do D. Jezusf 
gdzie przy kataplazmowaniu miejsca tego uformo
waćsię ropień, który otworzony parę funtów ropy 
wypuścił', wyczyści! się stopniowo i zagoił; na
stępnie jeszcze i drugi pomnićjszy z podobnym 
skutkiem objawił się, a wreszcie Topolska do 
zupełnego zdrowia wróciwszy osobiście stawiła się

Zdarzenie to z tego względu zasługuje na uwagę 
1. ze zaraz w pierwszej chwili po ukończonym po
rodzie kąpiel ciepła nietylko nie zaszkodziła, lecz 
zbawienną okazała się; czego dotąd ile mi wia
domo szkoła nie uczyła, a ja to dla ułagodzenia 
wielkiego zapalenia w częściach rodnych uczyni
łem.

2) Ze przy ostroźnein postępowaniu mimo długo 
trwających i rozmaitych działań róźnemi narzę
dziami, nie obrażono części organicznych.

3) Ze obrót na nogi w końcu wykonany stano
wczą pomoc przyniósł, którego wprzód przedsię- 
wziąść nie można było przed wypuszczeniem 
mózgu z głowy wklinionej.
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Pomiędzy czterystukilkudziesieciu siabcmi, w ro

ku bieżącym w lazarecie Kapcra leczoncmi, b)łv 
różnorodne choroby, najwięcej jednak zapalenia 
płuc, gorączki przepuszczające, tyfoidalne, a daleko 
mniej gorączki zapalne, gastryczne, katarowe, a 
jeszcze mniej inne ostre i chroniczne wewnę
trzne choroby pojedynczo wzięte, chociaż i tych 
dosyć byfo.

Zapalenie p fac.

Zapalenia płuc trwały ciągle przez całą ziir.e, 
przyczyną tych zapaleń bezwątpienia byfo ostre .1 
bardzo często mroźne powietrze, pod czas które
go wieśniacy, a tein bardziej c i ,  co nie mają do
brego odzienia i obuwia, najłatwićj przeziębić sie 
mogą. Ludzie młodzi, zacząwszy od wieku tak 
nazwanego krytycznego (aelas critica), czyli od lat 
ośmnastu aż do trzydziestu, najczęściej podlegali 
tej chorobie, ludzie w wieku dojrzalszym rzadko, 
a jeszcze rzadzidj starce i kobiety. Chorobę tę po
przedzał zwykle dreszcz, po którym następowało 
ogólne rozpalenie ciała z kłuciem w bokach, któ
re za odetchnienicm i przy kaszlu powiększało s e.
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Kaszel byt najczęściej suchy, a czasami o-drywafa 
się w malej ilości ciągnąca się klejowata flegma 
(spula \iscida), sama lub nieco ze krwią pomie
szana, oddech był przyspieszony, prędki, skóra 
sucha, puls pełny, mocny, prędki, a czasami przy
gnieciony i twardy (p. suppressus et durus), język 
biały, obłożony, mniej lub więcej suchy, pragnienie 
u niektórych nadzwyczajne (sitis inexplebilis) a u 
innych w porównaniu z gorączką wcale mierne; 
przez przyłożenie ucha do piersi i przez pukanie 
palcami można się było przekonać, że jest jakaś 
tama w przejściu powietrza przez płuca (Engoue
ment) połączona ze szmerem mniej lub więcej ja
wnym (râle crépitant), albo tez powietrze jeszcze 
raniej przechodziło przez jeden zpłuców, lub przez 
oba,lub przez jeden którykolwiek zraz onych (hé
patisation rouge), jeżeli słabi w którymkolwiek 
z tych dwóch zakresów nie uzyskali pomocy, to 
następował zakres ropienia (hépatisation grise), 
kaszel nie ustawał, zamiast vsluzu owego klejowa- 
tego i ciągnącego się, odrywała się z kaszlem czy
sta prawie ropa, .przyłączały się wieczorne lub 
południowe ograżki (herripilatio), nocne a czasa
mi dzienne poty i inne znaki trawiącej gorączki. 
Samo z siebie wypływa, że taki stan chorych nic 
pomyślnego obiecywać nie może, na nieszczęście 
wszakże, bardzo wielka liczba wieśniaków w tym 
dopiero ostatnim zakresie sznka pomocy lekarskiej.

Leczenie. Ponieważ z zapaleniem płuc, jak już 
wyżej powiedziano, najczęściej przybywali ludzie 
młodzi, czTstwi, wsamćj sile wieku, przeto każ
demu prawie z nich wypadało puścić krew mniej

( 12 )

www.dlibra.wum.edu.pl



lub więcej obficie a czasami to nawet i powierzyć. 
Prócz tego, jeżeli potrzeba wymagała, stawiane je
szcze byty na piersiach pjawki lub ciele bańki, 
raz lub kilkakrotnie; niektórym gdzie język l))? 
mocno obłożony, nieczysty (Pneumonia gastrica) 
zaraz po upuszczeniu dostatecznera krwi, zapisany 
był do wewnętrznego użycia emelyk w wielkich 
daniach, podług sposobu Peszyera i Razorego; po 
czerń często wzbudziły sic womity, nastąpił kryty
czny poi, i słabi pzedko przychodzili dozdrowia;tam 
zaś gdzie emetyk nie zdawał się być potrzebnym, 
zapisywane było knli nitricum cum iartaro stibi- 
ato in refraetn dosi% rozpuściwszy je w ślazo
wym odwarze. Po kilkudziennein użyciu tego le
karstwa, niekiedy wypadło dać słabemu kilka gran 
kalomelu, który jednak do wzbudzenia ślinienia 
bardzo rzadko był dawany, a nawet starano sic 
ile możności, bez koniecznej potrzeby nie używać 
tego środka: bo wieśniacy, klórzy nie zwykli po 
chorobie odpoczywać w lazarecie, mogliby bardzo 
łatwo po tym środku podpadać zaziębieniu, a tem 
samem narażać sie na odpadnienie, dlatego też 
tylko w drugim stopniu choroby ( H cpatisation  
grise), zrobiwszy wprzód co należało, kalomel 
czasami był dawany, a zamiast jego przystawiane 
były kilkakrotnie podług potrzeby wezykatorye na 
piersiach, poczem przez niejaki czas, jeżeli chory 
nie był drażliwy, utrzymywano ropienie; niekiedy 
po użyciu saletranu potażu, używali słabi ammo- 
nium muriaticum  z dodatkiem kilku gran extractu 
hyeseyamu i kilku drachm octanu nmmoniaku (Li- 
quor ammonii acetici) jeżeli kaszel suchy, ciągły,
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nieprzcstawał ich dręczyć. W  tymże zakresie 
niekiedy z kalomcleni dawane byfo naparstkowe 
ziele (D igitalis); napoje klejowate jako to: odwa
ry ze ślazowego korzenia, lnianego siemienia, da
wane byty jednocześnie jako środki łagodzące go
rączkę i kaszel. Te środki rozmaicie łączone i 
odmieniane podług stopnia choroby, zwykle dosta
teczne były do uleczenia gruntownego i trwałego, 
jeżeli chory należycie po chorobie starał sic za
chować, lak, że prawie żaden z odpadnicniem 
nie powrócił znowu do szpitala. W  zakresie ro
pienia używano rozmaitych środków podług oko
liczności, tylko szkoda żc nic było używane kali 
hydrojodicum, którym lekarz Amerykański pan 
Upszur (Upschur) miał ośm osób w tym zakresie 
wyleczyć.

U jednego chorego, któremu w praktyce prywa
tnej zapisywany b )t przezemnie eruetyk podług 
sposobu Razorego i Peszycra, zamiast oczekiwa
nych womitów a przynajmnidj womitów r.izern 
z rozwolnieniem, nastąpiło same tylko rozwolnienie, 
potem prawie w tydzień i nawet później, jak już. 
słahy zaczynał przychodzić do zdrowia, wyrzuciło  
sie na brzuchu mnóstwo krost, mających zupełne 
podobieństwo z temi, jakie bywają po wcieraniu 
maści emetykowej A u ten ryta (Unguentum Au ten- 
riet hi); rzecz warta objaśnienia, czy te krosty były 
jakim znakiem .krytycznym, czyli też pochodziły 
z owego przed tygodniem wewnętrznego użycia 
roztworu emetykowego.

Jeden młodzian, który będąc chory na zapalenie 
płuc, był niedbały o sirbie, wszedł po szóstym
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tygodniu choroby do lazaretu Kapcra z ogólnćm 
okropnćm wyniszczeniem ciała, z mocnym, mę
czącym kaszlem, przy którym odrywała sic tak 
wielka ilość flegmy, czyli bardziej czystej ropy, że 
nią caie naczynie służące do spluwania codziennie 
przepełnione było; nogi przy kostkach i na sto
pach były obrzmiałe, poty wyniszczające (sudor 
colliquativus) ogólne i miejscowe caęslc, oczy 
wpadłe, gorączka trawiąca aż nadto jawna, ktorćj 
po południu zwykle towarzyszyły ograżki, oddech 
przyśpieszony i ciężki, słaby wznak leżeć nie 
mógł, tylko zostawał w postawie sicdzącdj, z głową  
naprzód pochyloną i przy tom zawsze na lewym 
boku; lewa strona piersi była jawnie wygórowana, 
zdawało się na oko, iż pod skórą w tem miejscu 
był wrzód (Abscessus), jednakże pod palcami 
żadnych śladów przelewania nie okazało się i żebra 
bardzo łatwo dały się ręką namacać, tylko przy 
odetchnieniu prawie się zupełnie nie poruszały i 
skóra była przez podniesienie niezwykłe żeber na
prężona; domyśliłem się, że u tego młodziana 
wskutek zaniedbanego zapalenia utworzył się ro
pień w płucach (Vomica), że materya po przepc
hnięciu ropnia i po przedziurawieniu błony płucnej 
(Pleurae pulmonalis), wylała się pod żebra i wy
parła one do góry, czyli raczej że to było em py
ema u suchotnika. Przy takich okolicznościach 
nie było co robić, z dnia na dzień trzeba było 
czekać-smutnego końca dla chorego; ograniczyłem 
się zatem w leczeniu na samych tylko środkach 
łagodzących gorączkę i kaszel, dając przytem co 
kilka dni |  grana morphii acetici dla sprawienia
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snu, którego choremu wcale brakowało. Pokarm 
chorego najczęściej byt mleczny, zewnątrz na bok 
przykładana była kataplazma z lnianego siemienia, 
której tez słaby sam zadał, bo mu robiła jakąś 
ulgę. Picsztę zostawiłem naturze nic wiedząc i nie- 
mając co począć; w kilka dni takiego leczenia u- 
formowało sic pomiędzy zebrami lewego boku 
olwór, przez który za każdem kaślnieciem wy try
skała fontana cuchnącej ropy; płynienie to ropy 
ciągle i codziennie powtarzało się, tak, że w y
górowanie owe boku w kilka tygodni potćm stę- 
chło, chory mógł się obracać z jednego boku na 
drugi, nabrał więcej s i ł  i miał potem ciągle nie
nasycony appetyt, tak, ze nie mogąc się nasycić 
zwykłą szpitalną porcyą, dla siebie przeznaczoną, 
prosił o pozwolenie konieczne wyjścia z lazaretu» 
co tez z łatwością otrzymał. Przed wyjściem jego 
z lazaretu, chociaż miałem zamiar podług rady Dra 
Wells robić szprycowanie z roztworu chlorku sody 
(chloretum soda?), którym tenże P. Wells jak za
pewnia uleczył podobnego słabego, jednak i od 
lego wolałem się wstrzymać, żeby nie przeszkadzać 
naiurze zaczętego dzieła. W  kilka miesięcy potem, 
juz w późnej jesieni, śród burzliwego, słotnego 
dnia, ku wielkiemu podziwicniu spotkałem tego 
człowieka, którego już miałem za straconego, idą
cego droga z miasteczka Skierniewic do blis
kiej wsi po mleko, które ciągle jadał za pokarm; 
przez ciekawość chcąc się przekonać o stanie jego 
zdrowia dowiedziałem się, że ów fistularny otwór 
w boku był doląd, przez który ciągle sączyła się 
ciecz to w większćj, to w  mniejszej ilości, wy-
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niszczenie wszakże ciała było nadzwyczajne, ka
szel nieustający, gorączka trawiąca niewątpliwa, 
strona lewa piersi bardziej wklęsła niz wygóro
wana, przy chodzeniu był pochylony ten człowiek 
na lewą stronę i trudno do pojęcia jak mógł prze
żyć do tego czasu przy takich okolicznościach; nie 
miałem juz; odląd sposobności go widzieć i nic wiem 
co się z nim stało, słyszałem wszakże ze i dotąd 
jeszcze żyje w jednakowym stanic; ztąd się poka
zuje, ze choć w części sprawiedliwa jest uwaga 
angielskich lekarzy BarlofF, Stookes i Houghton, 
którzy utrzymują, że przedziurawienie błony płu
cnej nie jest tak bardzo niebezpieczne i tak prędko 
śmiertelne jak uwalają lekarze irancuzcy Andral, 
Louis etc. Doktór nawet Sookes twierdzi, ze cho
roba ta bardzo często postępuje sposobem chroni
cznym a nawet przez jakiś czas jakby zupełnie 
przestaje, tak, u  słabi ku zadziwieniu często na
bierają ciała (Embompoint) i sił, nic doświadcza
jąc więcej nic oprócz prędkiego oddechu przyr 
prędkim chodzeniu; Dr. Iloughton powiada, źe 
widział w tym zdarzeniu chorego 13 miesięcy ży
jącego i nawet dłużej, a Dr. Wells, jak wyżej po
wiedziano, zapewnia, że jeden z nich przez szpry- 
cowanie roztworu chlorku sody (Solutio chloreti 
Sodae łenuissima), zupełnie się wyleczył.

O gorączkach przepuszczających (Febris 
iniermitłens).

( 17 )

Za nadejściem wiosny, skoro śniegi ruszyły i 
nawet na kilka tygodni jeszcze przedtem, pojawiło 
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się mnóstwo gorączek przepuszczających miedzy 
wiejskim ludem, a zapalenia płuc stawały się coraz 
rzadsze i nakoniec zupełnie ustały; panowanie tych 
gorączek trwało prawie do połowy lata; przyczyną 
ich była bez wątpienia ciągła wilgoć i słotne coraz 
zmienne powietrze, a dalej jak ziemia wysychać 
zaczęła, mogły być w powietrzu części miasmaly- 
czne podnoszące się z miejsc błotnistych przy 
ogrzaniu horyzontu przez promienie słoneczne 
(Miasma paludosum); może być, że jeszcze rok 
przeszły bardzo wilgotny miał także wpływ na 
rozmnożenie tych gorączek w czasie wiosny tego
rocznej, jak to już było za Hippokratesa a później 
Cocliusza Aurcliana: non solum interest guales 
dies sin t sed ełiam quales onte prcecesserint; go
rączki te choc wiosenne, wszakże były dosyć u- 
porczywe i odznaczały się częstćmi powrotami, 
co nieraz spowodowało zatkanie trzewów brzu
sznych i wodną puchlinę; były one codzienne, 
trzeciodzienne, czwartaczki; jeden chory który ze 
wsi przyszedł na poradę nie zostając w łazare- 
cie, opowiedział mnie, że miewał raz tylko na 
tydzień; były one także regularne i nieregularne, 
czasem zamaskowane (larvatce) a niekiedy sub-  
continuce.

Leczenie nie było zawsze jednostajne; najczęściej 
wypadało dać z początku na womity a później, 
jeżeli szczególna przeszkoda nie zachodziła, przy
stępowano natychmiast do użycia chinowej soli 
( Chininum sulphuricum) jednak chinina okazała się 
bardzo często bezskuteczną, trzeba ją było z po
woda wielkiej skłonności trzewów do zatkań, łą-
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czyć z innemi środkami jakiemi są: extractum  
tarazaci, aminonium muriaticum, tincturar hei 
aęuoso, do czego z dobrym skutkiem dodawało s:e 
niekiedy kilka kropel laudani liguidi Sydenhami; 
kilku osobom pomogłopołio Peysonii, innym kilku 
proszek Mortona z węglanu potażu i rumianku 
rzymskiego składający się; tam gdzie gorączka nic 
ustawała a zatkanie trzewów b)ło jawne i ze stanem 
kachektycznym, aminonium muriaticum martiatum> 
z dobrym skutkiem chorzy używali; w kilku zda
rzeniach, gdzie się po gorączce wodna puchlina 
rozwinęła, skutek soli chinowej danej w większych 
niż zwykle ilościach, to jest gran, do pięciu, kilka 
razy na dzień był bardzo oczewisty; jeszcze w  wię
kszych daniach, to jest 15, 20 i więcej gran na 
jeden raz jak radzi Piorry, dawać nie odważyłem 
śię: bo widziałem, że i po pięciu granach, kilka 
razy na dzień powtorzonych, robiła się głuchota i 
zawrót głowy; u jednej kobidty za obrębem szpi
tala leczonej, toż samo następstwo okazało się po 
trzech granach naraz uż)tych. Gdzie wewnętrzne 
użycie chiny nie było wskazane, używany był ten 
sam środek drogą skórną; w jednem zdarzeniu to 
widzialnie pomogło: wcieranie citratis chinini jak 
radzi de Larroąue w takich samych wypadkach, 
nie było probowane, chociaż na tę myśl czasami 
się wpadało.

Gorączka Ty/oidalna (Febris typhoidea).

Z końcem gorączek przepuszczających w połowic 

lata nastąpiły gorączki tyfoidalne; gorączki te zpo-

2*
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( )
czątku rzadziej widzieć się dawały, późnićj coraz 
więcej rozmnażając się od jedndj wsi do drugiej 
po prawej stronie rzeki Bzury w dobrach Xięstwa 
przechodziły; całe rodziny w domach razem lub 
jedne po dru ich chorowały; śmiertelność wszakże 
przy dobrem zachowaniu się, nawet nie używając 
bardzo lekarstw, byłaby wcale mierna, gdyby 
wieśniacy pełni zabobonów i fałszywych zasad 
nic udawali sic do guś'arzy i sami swem postępo
waniom wbrew przeciwnem rozumowi, sobie nie 
szkodzili: bo przyzwany po czasie lekarz, bardzo 
często nie może już poradzić, tym bardziej, źe 
wieśniak od jednego razu chciałby być uleczony 
z tej choroby, która nawet przy należy tein utrzy
maniu, ledwo w kilka tygodni uleczoną być może, 
dlatego leż chorzy którzy byli leczeni włazarecie, 
będąc usunięci od wszystkich podobnych prze
szkód, prawic wszyscy z tej gorączki wyzdrawiali, 
choć prawie żaden z nich w swoim czasie nieprzy- 
był. Przyczyną tej choroby był niezawodnie szcze
gólny jakiś stan atmosfery, który my, zbadać go 
nicmogąc aeris constitutio nazywamy.

Wstępne znaki choroby zaczynały się od nic- 
checi ku pracy, ociężałości, niesmaku, braku ape
tytu, odbijania się goryczy; słabi sami nic wie
dzieli co im braknie, wyrażali się tylko jednym 
słowem ze cały niemogę. W7 tym zakresie jeszcze 
się zajmowali oni robola ile mogli, starając się 
niby przemódz chorobę, w kilka zaś dni a czasami 
i w tydzień musieli się położyć, rozwijała się wi
dzialna gorączka, powiększało się pragnienie choć 
nic u wszystkich, język był jeszcze bardzićj obło-
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zony, tylko czasami suchy, czasami zupełnie wil
gotny, brzegi jego były prawie zawsze i u wszy
stkich czerwone, oczy mętne, smutne, najczęściej 
zamknięte, czasami na półotwarte, w kącikach oczu 
u wielu dawały się widzieć punkciki białej gęsiej 
cieczy, twarz była smutna, posępna jak u czło
wieka będącego w zamyśleniu (facies typhoideaJ, 
oczy czasami jakby płaczące; puls czasami prędki, 
gorączkowy, najczęściej zaś wolny i prawie zu
pełnie regularny, skóra sucha a (zasami wilgotna, 
brzuch wzdęty, twardy, stolec najczęściej zamu
lany, u niektórych tylko rozwolniony z kruczeniem 
(borborigmi), charakterystyczny ów ból w okolicy 
kiszki biodrowej (intestini ilei) niezawsze dawał 
się namacać nawet przy dobrem naciskaniu; nie
którzy chorzy skarżyli się na ból w prawem i le
wem podżebrzu, który za przyciskaniem czuć się 
dawał; zamiast snu była ciągła drzemiączka, która 
często była połączona z marzeniami i mruczeniem 
niezrozumiałem (typhomania).

W  leczeniu tej choroby najgłówniejszą zasadą 
było utrzymać wolny stolec za pomocą środków 
wolno działających ( Eccoprotica), do czcgo naj
stosowniejszy był roztwór oleju kleszczowiny 
(ex oleo ricini) albo też oleju migdałowego z do
datkiem kilku kropel olei crotonis tig lii , niekiedy 
jednocześnie dawane były lewatywy w tymże sa
mym celu, gdyż wielokrotnie jak dawnićj tak i te
raz miałem sposobność przekonać się o tem , że 
środki tylko rozwalniające nie zaś drastyczne były 
przed wszystkiemi innemi najpożyteczniejsze, co 
też stwierdza większa cześć lekarzy zagranicznych,
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którzy w  rozmaitych czasach i na wielkich zbio
rach widzieli tę chorobę, a których światłego do
świadczenia, niepolegając na własnej ograniczonej 
praktyce, radziłem się; po tych środkach wszystkie 
znaczniejsze zjawiska ubywały, wzdęcie brzucha 
powoli zmniejszało się, gorączka odstępowała, 
wzrok robił się weselszy, przytomność umysłu 
była większa bez marzeń, rzadko kiedy były po
trzebne cięte bańki dla usunięcia holu z lewego 
i prawego podzebra, jeżeli boi ten był mocny. 
Drugićm głównćm staraniem było obudzić czyn
ność skóry, która najczęściej była sucha; w tym 
celu przedsiębrane były częste nacierania całego 
ciała grzanym octem, co sprawiało na ciele obfity 
pot, po którym juz zadnćj nie było gorączki i 
słabi prędko przychodzili do zdrowia. Całe lecze
nie trwało dni ośm, dziesięć a czasami do dwóch 
tygodni, nic rachując dni wstępnych, kiedy jeszcze 
słabi byli w domu, i zakresu wyzdrowienia, na 
początku którego zwykle niecierpliwi włościanie 
wychodzili ze szpitala, żeby nie opuszczać na dłu
go rodziny i gospodarstwa. Jeden leczony przeze- 
mnie w  praktyce prywatnej, pomimo wszelkich 
środków leżał w jednym stanie dwa miesiące, gdy 
musie kołtun zwijać zaczął wtedy i gorączka odstę
pować zaczęła, ale zachorowało mu na toż samo 
dwoje dzieci, co się prawie wszędzie po wsiach 
wydarzało, jak już wyżej powiedziano. Jeden ro
botnik z kolei żelaznej leżał wstanie gorączkowym, 
ciągłym do pięciu tygodni; u tego zdawał się być 
podług zjawisk wskazany napój chlorowy (ex aci- 
do hydrochlorico) tem bardziej, że mu z nosa po-
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kazywal sic często krowotok, jednak, gdy po ty- 
godniowem użyciu nie widziano żadnej ulgi, a ję
zyk coraz stawał się czerwieńszym i suchym, mu
sieliśmy powrocie do zy w kiego sposobu leczenia, 
a później do użycia nasycenia węglanu patazu; 
chory ledwo na siódmym tygodniu wyszedł, jeszcze 
niezupełnie zdrów będąc, zmuszony koniecznością 
jako wyrobnik opuście szpital. Aqua oxym uriati- 
ca chwalona przez Schenleina i innych, chininuin 
sulphuricum  używane przez Dr. Broka, wino da
wane przez Dra Stookes a mianowicie te dwa 
środki ostatnie nie bjły w  lazarecie używane, gdy- 
by i wypadło ich uzyć, to bez wątpienia w za
kresie adynamicznym , do którego na szczęście cho
rzy nie przychodzili, oprócz tych co sie sami po 
wsiach leczyli.

Gorączka zapalna. (Febris inflammatoria) .

Gorączki zapalne przez ciąg całego roku bar
dziej sporadycznym jak epidemicznym sposobem, 
a przy tern w rozmaitych porach roku miejscami 
gdzie niegdzie wydarzały się; napadały najczę
ściej ludzi zdrowych, czerstwych, mocnych w wieku 
średnim; kobiety najbardziej te, u których zatrzy
mywała się regularność, trwały pospolicie do czter
nastego a czasami dwudziestego pierwszego dnia, 
u kobiet z zatrzymaną regularnością daleko dłużej, 
tak, ze nie kończyły się per crisin , lecz stopnio
wo per łysin  i takich było kilka, jedna kobieta 
z niecierpliwiona długiem leżeniem wyszła do do
mu bez poprawy. Wleczeniu zwykłe środki prze
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ciwzapalne z zastósowaniem ich do mniej lub wię
cej mocnej komplexyi używane byty.

Zapalenie mózgu ( Encephalitis) i  obłąkanie 
gorączkowe (M ania acuta).

Z zapaleniem mózgu było dwoje ludzi, złych  
kobieta zaczynając jnź przychodzić do zdrowia, 
padfa ofiarą nierozwagi swego męża, który zawcze- 
śnie poczęstował ją winem, a mężczyzna przez 
gwałtowność i bystrość choroby uratowany być 
nic mógł, a może i przez wiek swój stary juz tra
cił prawo do życia; chociaż ci słabi nie długo 
chorowali; wszakże cały przyrząd przeciw zapal
ny w najściślcjszem swojćm znaczeniu użyty został; 
dwa tylko środki stanowcze na które p. DeLarrocjue 
najwięcej rachuje, nic były czyste to jest Arlerio- 
tomia czyli ¿ectio arteriae temporalis i vesicans 
na całą głowę; na pierwszy środek odważyć sic 
nie mogłem, drugi dla gwałtownego stanu zapale
nia, nic był jeszcze w swojćm miejscu, a zatem nie 
można było sprawdzić doświadczenia p.DeLarroąue.

W  tymże prawie samym czasie było włazarecie 
kilka osób z obłąkaniem gorączkowem, a kilka 
innych przybywało ze wsi po zaradcze środki; 
jeden z tych ostatnich w napadzie tego obłąkania 
(Mania furibunda) zadał śmiertelny cios swemu 
ojcu uciąwszy mu głowę siekierą, a siostrę swą 
małą niebezpiecznie skaleczył; przyczyną tych cho
rób były bezwątpienia mocne choć krótko trwa
jące letnie upały.
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Zapalenie gardła (Angina tonsillaris).

Zapalenia te byty najczęściej kataralne i usłępO' 
wały po kilkodziennem leczeniu; środki laksujacc, 
moczenie nóg, płukanie łagodne ze saletry i ślazu, 
były dostateczne do pokonania choroby; gdzie za
palenie przechodziło wstań nieczynny tam tuszo
wanie z hałunu i takież płukanie, jak radzą panpwie 
Pctreąuin i Yelpeau dobrze skutkowały; w jednym 
dosyć gwałtownym przypadku dawana byta żywi
ca guajak w  roztworze podług rady pana Morris, 
poczćm nastąpił obfity pot i dużo odeszło uryny 
przywracając chorego prędko do zdrowia.

Czarna krosta
(Pustula maligna v. carbunculus polonicus).

Dwoje ludzi było w łazarecie z czarną krostą 
meszczyznn i kobićta, ta ostatnia opowiedziała, 
ze dostała tej choroby po zarznięciu palca nożem 
którym krajane było mięso; była to kobieta w 
kwiecie wieku, młoda, czerstwa, krwista, miała 
jedne dużą krostę na prawem przedramieniu a in
nych kilka mniejszych na ramieniu tejże ręki, 
oprócz tego na ciele jeszcze kilkanaście bąbli gan
grenowych. Ręka była ogromnie spuchła, kon- 
sensualne cierpienia organizmu bardzo jawne, go
rączka mocna, twarz posiniała, oddech bardzo 
prędki i trudny, cierpienie płuc zwykle towarzy
szące tej chorobie jawne, bąble w  oka mgnieniu 
rozszerzały się dalej; był to już piaty dzień cho
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roby; przy takich okolicznościach nie było ćo do 
robienia; miejscowe leczenie z powodu mnóstwa 
bąbli nie miało miejsca; ogólne niewiele obiecy
wało; wszakże żeby nie być obojętnym widzem tej 
smutnej sceny, trzeba było cóś przedsięwziąć, 
melius anceps remedium quam nulluur, jakoż do 
środka zapisany był napój ex acido hydrochlorico; 
na womity, zważając stan języka, możeby dać 
trzeba było, lecz jawny stan krwistości był na 
przeszkodzie; z puszczenia krwi choćby u ludzi 
silnych nie widziałem nigdy dawniej w takich cho
robach żadnego dobrego skutku; bąble gangre
nowe smarowały sic masłem antymonowym, lecz 
na miejsce jednego bąbla zniszczonego formowało 
się tuż zaraz kilka innych tak, że ta nieszczęśliwa 
niewiasta, przy okropnych cierpieniach przeżywszy 
ledwo jedną dobę, zmarła w  łazarccie. Męszczyzna 
choć stary mając jedne tylko, nawet już dużą 
krostę uratowany został przez nacinanie a nastę
pnie przez wypalanie; wypalania przez causticum 
viennense a następnie per chlor et um zinci, jak ra
dzi francuzki chirurg Bonnet, nie było czasu pro- 
bować, woleliśmy przystąpić do wypalania jako 
środka w jednem oka mgnieniu niszczącego po
wierzchnią gangrenową.

Gorączka gastryczna (JFebris gastric o).

Gorączki gastryczne miały przebieg naturalny i 
leczone były sposobem zwyczajnym, to tylko 
miały do siebie, że często maskowały początek 

gorączek tyfoidalnych; w  takim razie jeżeli dano
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było choremu na womity w gorączce, która wzięła 
była z:i gastryczną, choroba się nigdy nie przer
wała, nawet te womity nie miały żadnego wpływu 
na skrócenie mniemanej gaslrycznéj gorączki, choć 
Dr. Crosant zapewnia przeciwnie; owszem choroba 
przechodziła w  czystą tyfoidalną, która bieg swój 
zwyczajny odbywała; przeciwnie w gorączkach 
prawdziwie gastrycznych choroba przez womity 
nie raz się przerwała a bardzo często po usunieniu 
stanu gastrycznego, przyjęła zupełnie inną lepszą 
postać.

Biegunka prosta i krwawa (Diarhoea et 
dysenteria).

Kilku ludzi było z biegunką, troje z nich miało 
już chorobę zadawnioną, jeden był z zastarzałą 
biegunką krwawą; niektórzy się wyleczyli a jeden 
zmarł w lazarecie; po wsiach z krwawa i prostą 
biegunka w jesieni było kilkadziesiąt ludzi, ale 
z końcem jesieni te choroby już zupełnie znikły: 
sposób leczenia ich był zwyczajny podług okoli
czności; jednemu na biegunkę zastarzałą chorują
cemu, u którego zdawała się być na pozór jakaś 
organiczna wada w kiszkach, pomogły bardzo do
brać lewatywy saletrana srébra (ex argento n í
trico fuso); chociaż inne wszystkie środki bezsku
tecznie użyte zostały.

Bole nerwowe (Neuralgice).

Troje ludzi, którzy zdawali się z początku mieć 
jakieś nerwowe bole w żołądku (Gastralgia) oka
zali się później cierpiącymi na jakąś wadę organi
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czną żołądka, jeden z nich nawet miar wszystkie 
znaki żołądkowego skirra jako to: womity prawie 
ciągłe a szczególnie po każdem jedzeniu, wyjąwszy 
rzeczy klejowale i mleko, palenic w  gardle, odbi
janie sic ustawiczne, zamulanie ciągłe żołądka, 
ból w dołku za mocnem przyciśnieniem, cerę bladą 
żółtawą; wyniszczenie ogólne wszystkim trzem bis 
muthurn nitricum, aqua laurocerasi, morphium 
aceticum, sałurałio kali carbonici zaspokajały bo
leści; jednemu z nich lód w  drobnych kawałkach 
i często dawany łagodził cierpienia i poruszałstolce, 
drugiemu, gdy sie juz oswoił z środkami narkoty- 
cznemi, dawany był odwar korzenia columbo z wodą 
cynamonową, co mu na znaczny czas zatrzymy
wało womity; wszyscy wyszli ze szpitala ze zna
czną ulgą lecz nie wyleczeni. Jeden chory był w ła 
zarecie z bólem mającym swe siedlisko w żebrach, 
podobnym do tego co Walley {Valleix) nazywa 
neuralgia costalis; dwie wezykatorye jedna po 
drugiej położone ból ten gwałtowny zupełnie u- 
śmierzyły; drugi miał ból w kości krzyżowej neu
ralgia sacralis, ten cokolwiek dłużej trwał, oprócz 
wezykatoryi trzeba było użyć morphium aceticum 
przez skórę; wartoby było zaprobować do środka 
Codeinum klóre od P. Szerleckiego in neuralgia 
coeliaca jest chwalone, nie mając wszakże pod 
ręką tego przetworu nic mogłem go doświadczyć.

Zapalenie dróg oddechowych (Bronchitis et 
catarrhus pulmonum).

Pod nazwą Bronchitis uważane tu są ostre cier
pienia bronehiów a pod imieniem catarrhus chro-

( 28 )

www.dlibra.wum.edu.pl



niczne zajęcie tych organów i płuc; z temi cho
robami było ludzi kilkunastu obojej pici w lazare
cie; leczono ich środkami przociwzapalndmi jako 
to: dając saletrę później sól amoniacką, czasami 
wypadało dać gran kilka kalomclu, czasami pu
ścić krew' a przynajmniej postawić pjawki albo 
banki; klejowate letnie napoje dopomagały temu 
leczeniu. W  chronicznym katarze to jedne, to 
drugie środki podług możności dobierane były, 
a wtem długiem i nudndin leczeniu, skutek nieza- 
wsze odpowiadał celowi; ztćmwszystkiem jedni 
znacznie, drudzy mniej widocznie sic poprawi
wszy, byli przynajmniej zdatni zatrudniać sic do- 
mowćmi swćmi czynnościami.

lieumatysm.

Kilku ludzi było z reumatyzmem ostrym i kilku 
z chronicznym; niektórzy z nich mieli reumatyzm 
artrytyczny, jeden miał reumatyzm zamaskowany 
pod postacią febry czyli febrę pod postacią pery- 
odycznego reumatyzmu; zdaje się że unieklórych 
z chronicznym reumatyzmem usposobienie kołtu
nowe znaczną grało role. Leczenie w reumatyzmie 
ostrym gorączkowym było przeciwzapalne, w re
umatyzmie artry tycznym dawało się m ixtura Sku-  
damora później lekkie diurética czasami w połą
czeniu zc środkami opajającćmi a po przejściu 
w stan chroniczny vinum colihici autumnalis, ex- 
łrnctum aconiti, rasina gunjaci i decocta diapho- 
retica; reumatyzm zamaskowany uleczony był chi
niną; po odnowieniu się jego tenże sam środek 
uleczył go gruntownie. Kali nitricum  w wielkićm
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daniu w reumatyzmie ostrym artrytycznym i pro
stym; to jest do dwóch uncyj na dzień, jak nie
którzy radzą, nie probo watem i z wiasnego do
świadczenia nic o tćm powiedzieć nie mogę.

Zatkanie trze w ów i wodna puchlina.

Zatkanie trzewdw brzusznych, z którćmi było  
ludzi do dziesięciu, tćm się jak zwykle odznaczały, 
ze były uporczywe; dwoje z nich to miało szcze
gólnego, ze prawic przez tydzień nie można było 
poruszyć stolca; wszystkie środki rozwalniające 
łagodne i drastyczne na nic się nie zdały, tylko 
sprawiały niezwyczajne wzdęcie; będąc skłopo- 
tany wpadłem na myśl, iź można jeszcze probo- 
wać środka pod nazwą douche ascendente wiado
mego, który podług zapewnienia niektórych prak
tyków, w  rozpaczy pomaga, wszakże nie mając 
w tćm ani doświadczenia ani wprawy nie robi
łem; nakoniec lewatywy z miodu i octu a poten» 
z zimnej wody, choć przed kilku dniami nic skutko
wały, przemogły to straszne, które dobrego końca 
nie obiecywało, zamulanie. Wodne puchliny z któ
rćmi również było do dziewięciu osób, jako naj
częściej wypływają z zatkania trzewów, tak tćź 
prawie we dwójnasób były uporczywsze; dwoje 
ludzi na nie umarło; dwoje którzy po febre dostali 
wodnej puchliny, uleczyli się dosyć prędko chininą 
w większej jak zwykle ilości; inni przyszli do 
zdrowia przez środki rozmaicie i długo mieszane; 
nie można jednak zaręczyć za ich przyszłość.
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Ból g ło w y  (Cephalalgia).

Chroniczny ból głowy u niektórych był z reuma
tyzmu, u jednego z robaków, u jednego nerwowy, 
u jednego z niewiadomej przyczyny, a 11 jednego 
pod postacią zamaskowanej febry; podług tych 
przyczyn zoslosowane było leczenie.

S zkro fu ły  i K ołtun.

Szkrofufy i kołtun a mianowicie ten ostatui ma
skuje rozmaite choroby, nareścic chroniczne reu- 
matyzmy, kurcze, sparaliżowanie członków, cier
pienia maciczne i inne rozliczne wady często u- 
kry wały sic pod jego maska; przy bezskuteczności 
wszelkich środków często sam czas wykrywał jego 
tajemnicze dzićłanic, ale to nieszczęście, ze nawet 
przekonawszy się o jej skutkach, nie wiele co 
można było począć, wszelka broń lekarska jest 
zasłaba przeciwko temu wrogowi, można go za
tem słusznie nawać nietylko crux  lecz i oppro
brium medico rum.

Choroby zewnętrzne.

Ta chorobami zewnętrznemi w  łazarecie Kapera 
przez ciąg bieżącego roku było dosyć ludzi; naj
większa wszakże liczba była z ranami tak świeźe- 
mi (vulnera) jak zastarzałemi (ulcera) także z po
tłuczeniami (contusio)\ pomiędzy ranami świeżemi 
było kilka ran gangrenowych z powodu własnego 
zaniedbania wieśniaków nierychto udających sie 
do lekarzy; wszystkie rany jak świeże tak i zasta
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rzałe czyli wrzody byty w  ogólności bardzo upor
czywe, co niezawodnie tak pospolitemu pomiędzy 
wiejskim ludem kołtunowi, szkrofułom a może 
i sjfililyeznej przeistoczonej chorobie (Syphilis 
modifuata) jak równie i Icinu przypisać należy, że 
wieśniacy nie wierzą w żadną dietę i nieochotnic 
ją zachowują, tak, że najczęściej ograniczyć się 
potrzeba jednenii miejscowemi środkami nic dając 
lekarstw wewnętrznych, które bez stosownej diety 
zwykle są nieskuteczne; pomimo to jednak kilka 
wrzodów zastarzałych zupełne podobieństwo do 
raka mających, w krótkim czasie uleczonych zostało» 
jeden taki wrzód na nosie u chłopca lat 15 liczą
cego, z ekonomii Kompitn przysłanego, przy sto
pniowo powiększonem użyciu wodojodanu potażu 
(ko li hydrojodici) podług Dra Ricord, prawie się 
już zupełnie wciągu miesiąca zagoił, choć przed- 
tćm wrzód chorego kilka miesięcy zostającego w  
łazarecic przy jednem zewnętrznćm leczeniu żadnej 
poprawy nie okazywał, tylko szkoda że ów chło
piec nieposłuszny, sprzykrzywszy sobie dietę, już 
w sam) iii prawie zakresie zupełnego wygojenia się 
wyjechał do rodziców, nie zważając na dobrą radę. 
Drugi chłopiec lat 10 wieku liczatry z ekonomii 
Jeziorko, przez felczera Barańskiego jako mający 
na głowie raka przysłany, miał na środku głowy 
podobny zastarzały okrągły wrzód z wygórowandrn 
wyniosłem dnem, którego powierzchnia była bo
lesna, a za każdem lekkiem dotknięciem palcami 
saczyła się rzadkawa krew; przy jednem eiągłem 
posypywaniu proszkiem czerwonego niedokwasu 
inerkuryuszu, wrzód ten wciągu półtora miesiąca

( 32 )

www.dlibra.wum.edu.pl



zupełnie zagojony został. Ja sobie tłomacze, że 
obydwa ci chłopcy byli skrofuliczni, do czego 
było jakieś podobieństwo, dlatego tćż te wrzody 
u jednego przy użyciu wodojodanu potażu, a u 
drugiego przy jednem posypywaniu pomienionym 
proszkiem goić się zaczęły; może być, że nie był  
to istny rak, lecz bardziej narośl wiadoma pod  
nazwaniem fu n g u s  haematodes; ale i ten ostatni 
w klassie chorób zewnętrznych ma swoje wielkie 
znaczenie. Będąc w miasteczku Gombinie jako le
karz miasta, miałem podobne zdarzenie: pewien 
obywatel miał od trzech lat na piersiach przy sa
mej brodawce lewego boku stwardnienie, które 
z początku było nieboleśne a później zeczęło boleć; 
w środku tego stwardnienia była jakaś wklęsłość 
z małym otworkiem czyli raczej fistułką, zktórćj 
ciągle sączyło się coś do lymiy podobnego; ogólny 
stan tego obywatela okazywał cóś kachektycznogo, 
chociaż się on na nic nie uskarżał; twarz była za
wsze blada i żółtawa; przy takich okolicznościach 
komużby nic przyszło na myśl, że to był jeżeli 
nie rak, to przynajmniej skir; obywatel ten pa
miętając, że przed kilku laty jeden z jego krewnych 
umarł na podobne stwardnienie, zwane rakiem, 
w Berlinie po operacyi przez Dieffenbacha doko
nanej, będąc poprzednio leczony w kraju od kilku 
słynnych lekarzy, nie chciał szukać pomocy lekar
skiej, nakoniec po długiem namyślaniu się z wiel
ką obawą udał się do mnie jako najbliżej mie
szkającego; ja zmiarkowawszy, że to może być 
rzecz bardzo zawiła, nic mu z początku nie pora
dziłem tylko przykładanie na owe stwardnienie 

Tom X I X .  Poszyt 1. 3
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figi w mleku gotowanej i zapisałem smarowanie 
z szarej maści inerkuryalnćj, z extraktem belladony 
i kilku kroplami olejku gorzkich migdałów, bez 
żadnych środków wewnętrznych: bo mu ich czas 
nie pozwalał używać. Z wielkiem mojem podziwie- 
niem owe straszne kilka lat trwające stwardnienie 
znikło w kilka miesięcy zupełnie, nie zostawiwszy 
po sobie żadnych siadów; podobne zdaizenia by- 
waja u kobiet u których na długi czas zatrzymuje 
sie regularność.

Ropnie (Abscessus).

Wrzody tego gatunku były częścią pierwotne, 
częścią następne w skutku jakiejkolwiek choroby, a 
u kilku kobiet na piersiach w skutku przepełnienia 
pokarmu (Abscessus lactei); po gorączkach ty- 
foidalnych wrzodów in glandula parolide, tak na
zwanych abscessus per congestionem , jak winnych 
podobnych tyfoidalnych epidemiach bywać zwykło, 
niebyło w tym roku, przynajmniej włazarecie one 
nie były widziane.

Leczenie pierwotnych wrzodów było proste i 
łatwe; przeciwnie tak zwanych następnych nictyle 
było łatwe: bo stosownie do ukrytej lub jawnej 
choroby wypadało działać na stan ogólny słabego. 
W e wrzodach pokarmowych na piersiach, jeżeli 
s’ę jeszcze nie zbierały, przykładano w a tę , suche 
materacyki z otrąb, lub z wonnych zioł, stosownie 
do tego czy by ły bolące lub niebclącc; w bolących 
bardzo często dobrze skutkowało smarowanie kil
kakrotne na dzień extraktem belladonny, eterem
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siarczanym i wodą lauru wiśniowego; raz podług 
rady pana Chabrely w prywalnéj, a raz w  lazare
towej praktyce użyte z dobrym* skutkiem na wrzo
dy piersiowe bolące, stwardniałe, i pierś posypa
na proszkiem złożonym z krochmalu, jodyny i w o-  
dohloranu niorphii, ułagodziły znacznie ból i 
rozpędziły powoli stwardnienie; we wrzodach, 
które się już formowały widocznie, używane były 
kataplazmy z lnianego siemienia, para z ciepłej 
wody, lub z mleka, później mellilotowy plaster i 
tym podobne; probowano też metodycznego uciska
nia zapomocą plastru lepkiego podług rady pana 
Velpeau, lecz to powiększało zawsze ból i ogień 
w  piersiach. Smarowanie i okładanie piersi opa- 
jającemi środkami tu wymienionemi, nie było uży
wane tam i u takich kobiet, które jeszcze karmiły 
dzieci, lecz już po ich odsądzeniu.

Zanogcica (Panaritium).

Ludzie z zanogcica przybyli już w zakresie ro
pienia, kiedy się rozwinęła następna gorączka, a 
zatem już nie można było myśleć o rozpędzeniu 
puchliny, wszakże i wtedy jeszcze dla zmniejszenia 
zapalenia używano sposobu przeciwzapalnego ogól
nego i miejscowego: każdemu prawie miejscowie 
przystawiono pjawki, wcierano unguentum mer
curiale, później przykładano kataplazmy, robiono 
głębokie nacinania dla wyprowadzenia kryjącej się 
koło kości ropy; ztémwszystkiém pomimo wszel
kich środków jednemu z nich dwa palce przykur
czone zostały. Owa chwalona kataplazma w  za-

3*
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nogcicy prze/, pana Serrc, z korzenia tormcntilli i 
żółtka od jaja składająca się, była tez u jednego 
złych chorych używana, wszakże może być dla 
lego, ze w spóźnionym zakresie skutku dobrego 
po niej nie widziano.

Złam ania i zwichnienia.
Ze złamaniami wciągu roku było pięciu ludzi 

i jeden ze zwichnieniem; złamania b)ły proste i 
powikłane, proste leczone były zwyczajnym spo
sobem, tylko zamiast opaski wielogłównej, używa
na była opaska zmoczona naprzód w roztworze 
krochmalu, albo w mieszaninie składającej się zha- 
łunu i białka od jaja z dodatkiem gnlardowego 
extraktu ( Etoupade de M. M oscati); jeżeli sic 
brała opaska wielogłówna to i ta wiej samej mie
szaninie zmaczaną była: bo przez to członek zła
many, po nałożeniu kompressów, papierowych 
łubków i po związaniu tasiemkami mocniej się 
utrzymywał i bezpieczniej zrastał sic; złamanie 
powikłane leczone było za pomocą machiny So- 
tera. Jeden słaby będący w łazarecie ze zwichnic- 
niem szczególnych przyrządów nie wymagał i po 
odłożeniu członka bardzo prędko władze odzyskał.

Odziebienia (Perniones).

Z odziębieniem w ciągu roku było kilka ludzi, 
którzy nie okazywali nic szczególnego, tylko jeden 
z nich, u którego owrzodzenie bardzo się często 
gangrenowało, ośm prawie miesięcy zostawał w 
łazarecie, a inni z odziębieniem mniej znaczącem 
wyleczyli się bardzo prędko.
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Choroby oczu.

Ludzie, którzy byli z chorobami oczu w lazare
cie Kapera, mieli albo zapalenie skrofuliczne 
oczu albo kołtunowe, albo proste kataralne; to 
ostatnie dawało sic leczyć bardzo prędko, dwa 
pierwsze gatunki wymagały długiego i zawiłego 
leczenia tak miejscowego jako i ogólnego. Z po
między chorych na oczy dwie niewiasty były z ka
taraktą na jednem oku, i nieuleczone powróciły 
do domów, tylko tyle doznały ulgi, ze zapalenie 
błony łącznej powiek, jako tez i błony łącznej 
oka, towarzyszące tym kataraktom, przez wpu
szczanie rozczynu saletrami srebra, podług przyję
tego sposobu używania tego środka (Methode 
abortive) uleczone zostało; jedna z tych kobiet, 
mająca kataraktę częściową, zeznała źe miała wzrok 
znacznie jaśniejszy niz przedtem, co niezawodnie 
było skutkiem zmniejszonego zapalenia; bo co do 
samćj katarakty, nie było w niej żadnej poprawy.

Kilkanaście ludzi obojej płci w roku bieżącym 
przychodziło do łazaretu Kapera po zaradcze 
środki od ukąszenia wściekłych psów; kilka po
między niemi było pogryzionych od wściekłego 
konia (*),• jeden z nich leczony był w samym łaza-

(*) Zkąd ten koń  m ógł dostać w ściek lizny i czy  to była hyd ro
phobia rabiosa albo pathetica , to  jest z ugryzienia p sa , lub lisa, lub  
innego zw ierza rozjątrzonego lub w ściek łego , lub tez z innej jakiej 
przyczyn y  p och od i^ ca  nikt n ie  w ie ;  najpew niej jed n ak , źe  go  
w ilk  ws'ciekły ugryzł w  polu , gdy nikt nie był św ia d k iem , tem  bar
d z ie j , źe konie ch łopskie najczęściej same się w  polu  pasą b ez  
żadnego stróża.
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recie; tym wszystkim zapobiegając zapisywana 
była wewnątrz belladonna jako środek dotąd naj
więcej doświadczony, a najgłówniejszą zasadą było 
utrzymywać otwarte rany za pomocą środków 
żrących (cauterium potentiale) przynajmn:ej do 
6 tygodni; temu, co byt w lazarecie, wcierane 
było naokoło rany unguentum mercuriaie; inne 
środki chwalone jako to: veratrum sabadilla , 
opium , cantharides, calomel, genista tinctoria, 
parowe kąpiele, oblewanie zimną wodą (Bain de 
surprise) mogłyby też być probowane, lecz wia
domo jak trudno to wszystko radzić przy okoli
cznościach wieśniaka, który ani czasu, ani chęci 
szczerej nie ma słuchania tego co mu się radzi i co 
on bardzo często uważa za dziwactwo; wpadłem 
wprawdzie na jeden środek bardzo łatwy do wy
konania, a tym jest palenie kilkamicsięczne cygar, 
lub fajki celem wzbudzenia obfitego ślinienia, co już 
od niektórych z dobrym skutkiem było przypad
kowo używane; lecz i to jedni mogliby uważać za 
rzecz śmieszną, a drugim możeby nie wystarczało 
na cygara lub na tytón do fajki. Czy były u tych 
ludzi pęcherzyki pod językiem, odkryte najpierwiej 
przez Dra Maroketti, nie mogłem widzieć, bo wszy
scy byli u mnie już późno, a pęcherzyki podług 
twierdzenia Doktora Moroketti, tylko do dzie
wiątego dnia pokazywać się zwykły; lecz w da
wnej mojej praktyce, widziałem u jednego takiego 
chorego cóś podobnego do owych pęcherzyków 
Dra Maroketti. Dotąd jak słyszałem jeszcze wszy
scy ci ludzie są dosyć zdrowi. Jeden z nich blizko 
łazaretu Kapera mieszkający, sługa urzędnika, przez
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obawę żeby mu nie przyłożono wezykatoryi, albo 
rany nic wypalono, uciekł zaraz po ukąszeniu od 
psa do lasu,gdzie się tu li ł  kilka dni a powróciwszy 
do domu był tak uporczywy, iż go pan żadną 
miarą zmusić nie mógł do szukania środków zarad
czych i o tem tez wiem z pewnością, ze dotąd je
szcze jest należycie zdrów i zostaje przy panu; 
jakkolwiek bądź, ciekawa jest choć niebezpieczna 
przyszłość tego upartego i nierozsądnego człowieka.

W  ciągu lata miałem zdarzenie widzieć za o- 
brębem szpitala kilkanastu włościan, których 
rhoroby należycie nazwać nic mogłem a która na
stępne miała znaki: nabrzmienie całej, lub jednej 
strony twarzy takie jak bywa oedema, podobneż 
nabrzmienie na powiekach, na powierzchni tego 
nabrzmienia, w  rozmaitych miejscach, sine, duże 
plamy; ogólne pokrycia na łych plamach często pę
kały a z tego robiły się sine nieczynne powierz
chowne owrzodzenia; przytem, nabrzmieniu temu 
towarzyszyło niezmierne palenie; takież same na
brzmienie, z temiż samemi znakami, znajdowało się 
na grzbietach obydwóch rąk (Dorsurn manuum) 
a często na całem przedramieniu; u niektórych by
wały plamy sine na nogach; nie bjło ani gorączki, 
ani krwawienia dziąseł, ani żadnego swędzenia: 
nie można było przeto mieć pewnego przekonania 
rzy to był jakiś gatunek szkorbutu lub jakiej nie
czynnej róży (Erysipelas cedematosum); zważając 
wszelako z jednej strony nieczynny stan choroby, 
a z drugiej strony zwracając uwagę na to, że wielu 
wieśniaków z powodu ogólnej klęski, poniesionej 
przez nieurodzaje, nie miało zdrowych pokarmów,
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albo i zupełnego ich braku doświadczało, będąc 
zmuszeni przestawać często na jednych pokarmach 
roślinnych, nie mogących dostarczyć należytego 
posiłku, wpadłem na myśl, ze ło mógł być jakiś 
gatunek szkorbutu: przeto radziłem wieśniakom 
używać kwasów jako to: kwasu octowego czyli 
octu z wodą, innym zapisywałem kwasy mine
ralne, niektórym radziłem pić drożdże; wszystkim 
zaś radziłem starać się o lepszy posiłek i wypijać 
kilka razy na dzień po kieliszku gorzkiej w ódk i» 
którą oni z gorzkiemi ziołami z apteki wydanćmi 
sobie sporządzali; to ostatnie wykonywali wieśniacy 
jak najchętniej. Zewnątrz przykładane były na 
twarz aromatyczne materacyki, robione nakadzania 
z bursztynu, z proszku do kadzenia służącego, 
okładanie puchliny kawałkiem sukna kamforą po
tartego; przy takim wzmacniającym sposobie le
czenia wieśniacy ci, których tez dużo nie byłoi 
przychodzili powoli do zupełnego zdrowia, po
twierdzając to zdanie jednego z wielkich w medy
cynie mężów, że często naturam morborum cura- 
tiones ostendunt.

( 40 )

SPRAWOZDANIE Dra HELBICIIA 
Sekretarza Towarzystwa lekarskiego W a rsza w 
skiego z czynności tegoż Towarzystwa w r.1846, 

czytane na publicznem posiedzeniu , dnia 14 
Styczniu  1847 roku.

Panowie! siódmy to już raz stije publicznie 
przed Wami Towarzystwo lekarskie Warszawskie
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z rocznych swoich czynności zdawać rachunek. “Ła
skawe a liczne zgromadzanie się wasze jest nagrodą 
usiłowań naszych, do dalszych prac zachętą i po
chlebnym dowodem jeżeli nie istotnćj zasługi, to 
przynajmniej uczciwćj dążności naszej. My sami 
w  głębi serc naszych tę sprawiedliwość oddać 
sobie możemy, bo pomoc cierpiącej ludzkości, ten 
najszlachetniejszy przedmiot w życiu każdego le
karza, przewodniczył usiłowaniom naszym, a o su -  
mienndm dążeniu do celu świadczą zebrane prace 
25-ciu w  ubiegłym roku posiedzeń.

Stosownie do ustaw Towarzystwa, pićrwsze 
wstępne posiedzenie poświecone zostało obiorowi 
urzędników. Prawo służy członkom wybierania 
z grona swojego corocznie innego Prezesa, za
szczyt przewodniczenia po raz trzeci pozostawiono 
prawie jednomyślnością tej samej osobie, która 
jednoczy w sobie wszelkie zalety gorliwości 
w pracy, łagodności charakteru i wszechstronnych 
wiadomości, V ice-Prezesem pozostał kol. Bace
wicz, Bibliotekarzem kol. Grabowski, Kassyerem 
kol. Stakebrandt. Wybór Sekretarza musiał paść 
na tego, co przez 8 lat piastując ten urząd, nie
zmordowaną pracą, pilnością i wytrwałością, oraz 
skrupulatnćm zbieraniem wszelkich prac, opo
wiadań i działań członków Towarzystwa, zasłuż)! 
sobie na najzupełniejsze ich zaufanie, jakoż jedno
myślnością padł na kol. Lebla. Ciężka s łabość, do 
której i gorliwe poświęcenie się pracom T ow a
rzystwa przyczynić się mogło, zniewoliła go do 
podziękowania kollegom za zaufanie i proszenia
o zmianę wyboru. Towarzystwo uznając z pra

( 41 )

www.dlibra.wum.edu.pl



wdziwym żalem słuszność żądania, uwolniło kollc- 
gę od obowiązków Sekretarza i w powtórnem gło
sowaniu mnie obrać raczyło. Przyjmując ten za
szczyt po kolledze który niepodobnym do zrównania 
sobie stał się wzorem i przjszłym następcom prze
kazał brzemię pracy, któremu on sam tylko mógł 
podołać, liczyłem na pobłażanie Towarzystwa 
i ieraz liczę na nie pierwszy raz występując przed 
Wami Panowie z obrazem działań Towarzystwa 
w upłynionym roku.

Prace Towarzystwa w ubiegłym roku niejakim 
uległy zmianom. Opowiadanie kolejne przez człon
ków w ich praktyce widzianych wypadków, sta
nowiło dawniej główne zajęcie i materyał, z któ
rego Sekretarz piśmienny składał obraz panują
cych chorób. Była to trudna i mozolna praca, 
nawet śmiało rzec można sztuka, tworzyć z ulo
tnych wieści, jedne naukową całość, w której 
brak powszechnego zdania Towarzystwa, trzyma
jący pióro zastępował zdaniem własnem. Pojąc 
łatwo, że najgorliwsze członków usiłowania, naj
częściej chybiały celu, bo rzeczy samej zbywało 
na przygotowaniu i na krytyce. W  miejsce wiec 
opowiadań zgodzili się członkowie, aby myśli swoje 
odtąd na piśmie podawać, a każda podobna praca 
do uwag jednemu z członków powierzaną była. 
Zachodziła w początkach obawa że Towarzystwo 
złożone z praktycznych lekarzy, obowiązkami po
wołania dniem i nocą zajętych, często jednej chwili 
do wypoczynku po trudach fizycznych i umysłowej 
pracy pozbawionych, powziętego zamiaru przy 
najgorliwszej chęci z braku czasu nie dopełni.

I 42 )

www.dlibra.wum.edu.pl



Stało się przeciwnie, dobro ogółu przeważyło 
wszelkie przeszkody, ubieganie się z opisami po
jedynczych wypadków chorób, panujących epide- 
mij, rozpraw w różnych przedmiotach, krytyk 
dzieł zagranicznych i krajowych, było tak gorli
wym, ze każde posiedzenie Towarzystwa zajęte 
było czytaniem kilku przedmiotów przez członków 
wypracowanych, a liczba ogólna pism ważniej
szych z górą 50 wynosi. Sprawiedliwa krytyka, ta 
pochodnia w dziedzinie nauk, oceniała każde pi
smo i wywołała to szlachetne zainleressowanie, 
które w licznem zgromadzaniu sie członków na 
posiedzenia objawiając się, wiodło umysły do 
zgłębiania rzeczywistej prawdy, tyle trudnej do 
wyświecenia w nauce na rozumowaniu oparlćj, ile 
potrzebnćj gdzie głównym przedmiotem jest pomoc 
w ludzkich cierpieniach.

Tyfus i gorączki tyfoidalne od Października 1845 r. 
z większą lub mniejszą aż dotąd panujące mocą, 
które niezwykłą liczbą ubogich chorych przepeł
niały szpitale, które żadnej klassie społeczeństwa, 
żadnemu wiekowi i płci nic przebaczały, najtro- 
skliwszem unikaniem szkodzących powodów u- 
chronić się nic dały i mimo najusilniejszych starań 
lekarzy, dziesiątkowały osoby niemi dotknięte, te 

mówię tyfoidalne cierpienia 5 zwróciły na siebie 
największą baczność członków Towarzystwa. Nie
małym do tego bodźcem stało się chlubne we
zwanie Dra Markus, przybocznego lekarza Najjaś
niejszej Małżonki miłościwie nam panującego Mo
narchy, do Towarzystwa naszego na ręce Inspek
tora Głównego służby zdrowia uczynione, w któ-
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rem uprasza o udzielenie mu wszelkich objaśnień lej 
choroby dotyczących się. Trzynaście rozpraw wy
stąpiło, rozbierających pod każdym względem naj
drobniejsze szczegóły tej groźnej choroby, a imiona 
kol. Dworzaczka, Kosztulskiego, Le Bruna, Bacewi
cza, Kochańskiego, Natansona, Frydrycha, Grabow
skiego, Lebla, są dostateczną rękojmią ze przed
miot ten z usilną pracą, z całym zasobem wiado
mości i z krytycznym rozbiorem był pod każdym 
względem roztrząsany. Z pojedynczych rozpraw 
Prezes Janikowski utworzył treściwy obraz panu
jącej obecnie epidemii Tytusa, wyszczególnia w nim 
naprzód prace kollegów, następnie przechodzi 
z kolei przebieg epidemii, jej przyczjny, postać 
choroby, jej trwanie i ukończenie, naturę cierpień 
tyfoidalnych a w końcu ich leczenie. Praca ta prze
łożona na język niemiecki przez kol. Natansona, 
z dołączeniem drukowanej rozprawy kol. D w o
rzaczka o Tyfusie i osobnym opisem epidemii tej 
choroby w szpitalu Starozakonnych w Warszawie 
przez kol. Natansona, wysokiemu żądającemu do 
Petersburga przez Towarzystwo przesłaną została.

Wielu monografiami objaśniali kolledzy szcze
gółowe choroby, między temi kol. Lebel opisał 
zapalenie p łuc, kol. Grabowski ważny wypadek 
żółtaczki, kol.Groer 7 ciekawych chorób na sa
lach szpitala Starozakonnych przez siebie leczonych, 
kol. Stankiewicz postrzeżenia praktyczne nad cho
robami panująeemi i sposobem ich leczenia, kol. 
Bacewicz o chorobach w  miesiącach Lutym, Kwie
tniu i Maju panujących, ja pisałem o Varioloidach. 
Znaczną liczbę pomniejszych historyi chorób po
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mijani, lecz nadmienić winicncni, żc ile liczyliśmy 
w gronie naszem rozpraw, tyleż i piśmiennych wy* 
stepowało krytyk pracę lę oceniających, z których 
wicie obszernością swoją przechodziło zakres pi
sma za przedmiot krytyce służącego, a tym sposo
bem nowe tworzyło rozprawy, do nowych roz
biorów powodujące. Do liczby tych należą uwagi 
kol. Jabłonowskiego nad postrzeżeniami kol. Stan
kiewicza; rzecz o epidemiach przez kol. Dworza- 
czka, wywołana rozprawą o Varioloidach i obu 
tych pism rozbiór krytyczny przez Prezesa Jani
kowskiego. Oprócz piśmiennych rozpraw ustne 
kollegów nad niemi dysputy niejedno rzuciły świa
tło w tajniki wielkiej i niewyczerpanej w dziełach 
swoich przyrody. Temu to sposobowi rozbierania 
szczegółowych zjawisk w chorobach, winniśmy 
w protokułach mieszczące sic obszerne uwagi nad 
pulsem opieszałością swoją znamionującym obar
czenie krwi niewydzieloną z niej żółcią: postrzeże
nia nad ślinotokiem istnieniem swojem stwierdza
jącym, przy innych zjawiskach, pewność kamieni 
żółciowych, i żc wiele innych pominę: fizyologiczne 
objaśnienie majaczenia i bredzenia w chorobach. 
Przedmiot ostatni rozbierali z różnego stanowiska 
Prezes, Sekretarz, kolledzy Dworzaczek i Lcbel.

Rozumowanie ich zebrać się da w  następujące 
wnioski: Majaczenie zależy często od indywidual
nego usposobienia, od podwyższonej drażliwości 
całego ustroju nerwowego a w szczególności mózgu. 
Ztąd dzieci, drażliwe kobiety i umysł czynny ma
jący mężczyzni, przy najmniejszej danej przyczynie, 
pod wpływem równych okoliczności, łatwiej od
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innych majaczą. Często wrodzona skłonność do 
napływów krwi do głowy, usposobienie do ma
jaczeń zwiększa.

Najczęstsze i najwaznićjsze przyczyny, które to
warzysząc gorączkom lub od nich znleząc, maja
czenie zrządzają, są miejscowo na sam mózg dzia
łające, a z nich takie znowu, które bezpośrednio 
mechanicznym sposobem centralne włókna mózgu 
do zwiększonej czynności pobudzają. Przy szcze- 
gólnem usposobieniu sam silniejszy napływ krwi 
do głowy majaczenie wywołać jest zdolny. Wyra
źniej jednak działa stan zapalny mózgu a więcej 
jeszcze błon jego. Narośle lub inne przeistocze
nia w mózgu rzadziej majaczenie powodują, raczej 
władze mózgowe przytępiają lub znoszą. Napływ
i zapalenie zdają się przez działanie na cen
tralne włókna rnózgu tym samym sposobem go
rączkowe majaczenie zrządzać, jak działając 
w zapalonych częściach na nerwy czucia ból wy
wołują.

Do drugiej klassy przyczyn tworzących gorącz
kowe majaczenie należą chemicznie działające, a 
to częścią wpływając na chorobowy krwi rozkład, 
przez nieznaną lecz domniemywać się dającą zmia
nę w cząstkach składowych krwi samej, jak to 
widzimy w gorączkach tyfoidalnych, co krwi zatru
ciem (Jntoxicatio) zowiemy: częścią tez przez 
domieszanie obcych szkodliwych do krwi cząstek, 
jak to bywa w wypadkach, gdzie wstrzymane 
wyłączenie moczu lub żółci ze krwi, albo wessa- 
nie ropy z wrzodów, zjawiska podrażnienia mózgu 
wywołują. Są nakoniec majaczenia chwilowe,
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przelotne, niegorączkowe, zawisłe tylko od silne
go pobudzenia nerwów, jak to widzimy w gwałto
wnych moralnych wzruszeniach, w rozpaczy, nawet 
w napadach kurczowych osób hysterycznych i do 
tej kategoryi policzyć zapewnie wypada owo ma
jaczenie wskutek fizycznego bolu, wielkich krwa
wień i ważnych operacyj powstałe, które Dupuy
tren, delirium traumaticum zowie.

Uwagi fizyologiczne nad diagnostyką kurczów 
winniśmy kol. Natansonowi, który przedmiot len 
ciekawy rozbierał z głęboką znajomością rzeczy, 
oparła na najnowszych postrzeleniach i doświad
czeniach w anatomii, fizyologii i patologii. K o
ledzy korrespondenci zasilali nas z prowincji pi
smami swemi i tak: kol. Siekaczyński rozwinął 
myśl o potrzebie nowego pisma lekarskiego cza
sowego, nietyle naukową dążność mającego, jak 
więcej do praktycznćj wartości zmierzającego. 
Kol. Kleszczowski przesłał wiadomości o szpitalu 
w Miedzianogórze. Kol. Bieńkowski sprawozdanie 
z czynności Rady Opiekuńczej Augustowskiej.

Krytyka dzieł w kraju i za granicą wydanych* 
obszerne także dała członkom Tawarzystwa pole 
do objawienia na piśmie uwag i myśli swoich. 
Prezes własne swe dzieło »Wiadomości o rato
waniu osób w pozornej śmierci,» sam raczył od
dać pod uwagi Sekretarzowi. Kollcga Lebel dał 
nam rozbiór dzieła Dra Walthera z Kijowa, o 
kołtunie. Kol. Stankiewicz dał rozbiór rozpra
wy Dra Karaczarow, o podwiązaniu letnicy gło
wowej. Najobszerniejsze jednak i najważniejsze 
rozbiory spowodowało dzieło Rademachera, któ-
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remi się zajęli Kolledzy Dworzaczek, Prezes i Se
kretarz. (W tem miejscu zebrał Sekretarz treść 
krytyki Kol. Dworzaczka, znanej juz czytelnikom 
Pamiętnika w  całej obszerności, a kończy ją temi 
słowy:)

Oto jest krótkie zebranie nader treściwego obra
zu dzieła Rad. przez kol. Dworzaczka skreślonego, 
mówię obrazu, bo do całego opisu kol. własnych 
jego wyrazów i wyrażeń używał, widzimy go w  
miniaturze albo raczej odbitego w  żniniejszającem 
zwierciadle. Zdanie o całem dziele jest krótkie, sąd 
obszerniejszy zostawiony słuchaczom.

Prezes nasz pisał uwagi nad powyższym roz
biorem, w których widać zasadną znajomość całe
go dzieła Rad., troskliwe szperanie za najmniej- 
szem ziarnkiem złotem, oddanie należnej gdzie 
zasługuje pochwały i nieszczędzenie słusznej naga
ny każdej niedorzeczności. Mimo najlitościwszej 
obrony, przemogła szala błędów, szale wartości, 
bo dla jej zrównoważenia głównej nie dostaje rze
czy, rozumowej podstawy.

Autor który jak Radeinacher powiedzieć może, 
że nauki lekarskie przy działaniu lekarskiem są cóś 
zbytecznego i szkodliwego, a tak własnym wyro
kiem naukę potępia i poniża; autor, który skleci
wszy teoryą a wbrew jej praktycznie działając, sam 
się wyzuwa z pod prawa zdrowej loiki: taki autor 
nie zasługuje aby mu jakąkolwiek wartość nauko
wą przyznano. Umieli to ocenić niemcy ziomko
wie jego, bo mimo wrodzonej choroby pisania i 
krytykowania, nie raczyli nawet godną recenzyą 
uczcić dzieła jego. Możeby i u nas nie doczekał
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się tej chwały gdyby nie prawdziwy szał z jakim 
kilku lekarzy wyrzekając się dawnćj wiary, która 
im jednak w publiczności wziętość zjednała, rzu
ciło się na oślep pod Rademachera sztandary, 
otwarta i niepodobną do zgodnego zbliżenia się 
wydając wojnę tym, którzy się poważają działać 
systematycznie, podług zasad ściślej nauki i praw 
zdrowego rozsądku, tak jak oni sami przez ćwierć 
wieku ze szczęściem i dopięciem dzisiejszej sławy 
działali. Można wprawdzie wyrzec się z wiekiem 
zdań pojedyńczych, odstąpić szkolnych środków 
których skuteczności długie doświadczenie nie 
stwierdziło, można nowemi zasobami bogacić 
skarbnicę dawnych wiadomości, lecz nie godzi 
się deptać nogami ze wzgardą przez tyle wieków 
uprawianej nauki, którą światli mężowie z trudem 
szczepili w nas na akademickich ławkach i którą- 
śmy z dnia na dzień przez lat tyle w krwawym po
cie, lecz z szacunkiem kollegów, z dobrem cierpią
cej ludzkości, z należną świata nagrodą, uzaeniali 
w sobie własnem doświadczeniem, gorliwą pracą
i światłem uczonych badaczy. W  rzędzie ich nie 
postawie ja Rademachera, który w zgrzybiałym 
wieku, w ciągłej przechwałce swojej poczciwości, 
zdobył sic na dzieło wywołujące (w pamięci dzi
siaj zatarte) średniowiekowe brednie i zamykające 
rozwlekłe własne doświadczenia. W  teoretycznej 
części uapuszysty i zawiły, w opowiadaniach pro
sty i dobroduszny, dozwala sobie czasami zbaczać 
z drogi prawdy: a chociaż dałoby się w nim wy
szukać zdrowe ziarno a nawet owoc doświadcze
niem dojrzały, przecież nigdy porywać się nie byt 
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winien na twórcę systematu, bo do tak szczytnego 
powołania, posiada lylko zarozumiałość. ftadema- 
cher jedno tylko znając w  sztuce lekarskiej boży
szcze, Paracelsa, nim sie cały przejął i na zgli
szczach jego nauki, swój system ułożył, lecz go 
w taki labirynt rozwinął, ze śmiało zaręczyć mo
żna, źe nitki Aryadny do szczęśliwego wybrnię
cia nietylko nikt z najpilniej wartujących dzieło, 
żaden z najzapaleńszych zwolenników jego, ale i 
on sam nie wynajdzie. Trudność tę pomnaża 
samego ze sob§ sprzeczność i to w głównych 
podstawach własnego systemu, i tak: mówiąc
o chorobach wszechorganizmu raz utrzymuje, źe 
dopóki świat światem nie może ich być nad trzy 
więcej, a w drugićm miejscu dozwala, aby ich 
przyszłość więcej odkryła. Przy Bożej pomocy 
czas zatrze ślady głośnej dzisiaj książki, upamie- 
tają się zagorzali zwolennicy Bademachera, żało
wać tylko należy, źe on w szczuplejsze a skro
mniejsze szranki nie objął owocu półwiekowych 
doświadczeń swoich, mógłby pożyteczniejszem 
dziełem godnie przysłużyć się cierpiącej ludzkości.

Od czasu panującej epidemicznie cholery azya- 
tyckiej postanowili sobie członkowie Towarzy
stwa zastanawiać się i mówić z pierwszeństwa o 
chorobach epidemicznie lub endemicznie panują
cych, badać ich przyczyny, śledzić przebieg i po
dawać wzajemnie sobie środki, najskuteczniejszego 
im zaradzenia lub leczenia. Chwalebny ten zwy
czaj obznajmiał członków od samego zawiązku 
panujących chorób z ich przyrodą i dorzucając do 
własnych postrzeżeń każdego, światłe zdania kol-
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lęgów, nadawał więcej stanowczą pewność w  po
stępowaniu w zawiłych nieraz wypadkach wywią
zujących się Juh krzyżujących wzajemnie epidemij. 
Czytanie licznych rozpraw w ubiegłym roku, za
bierało czas poświęcony tak zbawiennemu przed
miotowi. Chcąc tę stratę wynagrodzić, Sekretarz 
na posiedzeniach po pierwszym każdego miesiąca 
przypadających, wystawiał piśmienny obraz panu
jących w ubiegłym iniesiątu chorób. Stan atmo
sfery jako najgłówniejsze źrzódło do poczęcia i 
rozwoju chorób, stanowił podstawę do opisu po- 
strzeźeó, których dostarczały własna prywatna 
praktyka i kontrolla chorych po szpitalach. Za 
wiadomości o wypadkach dziennych dla barometru, 
termometru, kierunku wiatrów, wilgotności powie
trza i stanu nieba, zawdzięczam grzeczności W go  
Baranowskiego Adjunkta tutejszego Obserwatoryum 
Astronomicznego. Niektórym lekarzom szpitalnym 
winienern podziękować za udzielanie mi wiado
mości o głównie panujących na salach szpitalnych 
chorobach. Kładąc tym sposobem obok zmian po
wietrza, panujące jednocześnie choroby z odzna
czającym je charakterem, nietylko śledziła się za
leżność ichod stanu atmosfery, lecz wykrywało tło 
na jakiem rozwijały się i rozumowych szukało ska- 
zówek do postępowania lekarskiego.

Rok zeszły był obfitym w wszelkiego rodzaju 
choroby. Ostatni już kwartał 1845 roku przekazał 
w remanencie znaczną ilość chorób tyfoidalnych, 
mianowicie po więzieniach tutejszych. Nagłe 
zmiany powietrza w styczniu widoczny wpływ na 
zdrowie ludzkie wywarły, jakoż liczby chorych
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w mieście była wielka, wszystkie szpitale byty 
nimi przepełnione. Główną i najczęstszą chorób 
przyczyną było zaziębienie a siedliskiem choroby 
części riała na w pływ  powietrza wystawione t. j. 
płuca i skóra. Im mniej ciało na zmiany zahar
towane, tym łatwićj wpływom szkodliwym ulega, 
ztąd stosunkowo liczba chorych dzieci przewyż
szała liczbę chorujących dorosłych. Rzadka była 
familja od chorób dzieci wolna, a raz do domu 
wpuszczona choroba, zwykle całemu udzielała sit 
rodzeństwu. Katar mnićj więcej z gorączką zwią
zany, z kaszlem najczęściej krupowym połączony, 
pospolitą był słabością, wyradzając się często 
w zapalenie krtania i płuc. Dorośli podlegali 
ciężkim zapaleniom płuc i opłucnej. Reumalyzmy 
były liczne, uporczywe lecz ustępujące. Z wysyp
kowych chorób panowała ospa czasami rodnia 
(Kariola) ,  częściej złagodzona ( Variolois)y pier
wsza niebezpieczna, druga jakkolwiek groźno wsta
wiająca się, przecież przy samem zachowanu 
środków ostrożności, pomyślnie przebieg koń
czyła. Kol. Bacewicz opisał historyą choroby odry 
u osoby dorosłej z nauczającą przestrogą ile w wy
sypkach ostrych z użyciem emetyku otrożnym być 
należy. Kol. Stankiewicz złożył na piśmie postrze
żenia swoje o charakterze zapalnym istniejących 
chorób, leczeniu tylko przeciw-zapalnemu ustępu
jących.

W  krótkim miesiącu lutym mieliśmy w miniaturze 
3 po sobie następujące pory roku. Początek ciepły
i dżdżysty był obrazem jesieni, w  środku mrozy, 
wiatr ostry zachodni, wielkie śniegi z zadymą sta
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no wity zimę, a koniec nagfyin zaskoczony ciepłem, 
zbliżającą się przepowiadał wiosnę. Szybkie roz
puszczenie głębokich śniegów, wielkie spowodo
wało roztopy. Zmiany barometru były niewielkie, 
lecz termometr wskazywał raz ciepło 7 stopni, 
drugi raz spadał pod 0 niżej 11, co ogólną róż
nicę w całym miesiącu 18 stopni stanowi, w je
dnym dniu blisko 14 stopni dochodzącą. Tak nagłe 
zmiany ciepłoty, to szybkie przejście z ciepłej 
pory do ostrego mrozu i znowu ze zimna do cie
pła, musiało najszkodliwszy wpływ na zdrowie 
wywierać. Ubodzy, klassa ludzi robocza, pod o- 
twartem zostająca niebem, najpićrwszy wstęp do 
ciężkich uczynili chorób. Wliczywszy do tego 
niedostatek żywności, dwuletnim nieurodzajem, 
nadzwyczajnym a częstym rzek wylewem, a wre
szcie i rozległym pomorem bydła i owiec spowo
dowany, zmuszający dobroczynne a nawet rządowe 
zakłady, do uszczuplenia pożywienia, znajdziemy 
aż nadto przyczyn do wywiązania się łożnych cho
rób. Ztąd tez zapalny charakter chorób w  sty
czniu, ustąpił miejsca gorączkom tyfoidalnym, 
wszystkie niemoce w  lutym przechodziły lub spo
czywały na tle tyfoidalnem. Szpitale warszawskie 
były przepełnione tego rodzaju chorobami. W  obu 
więzieniach tutejszych, doszły uajwyższego rozwi
nięcia. Z prowincyj ciągle donoszono o szerzeniu 
się tej choroby. Wielość chorych spowodowała  
znaczną śmiertelność, która przecięciowo ze wszy
stkich rapportów wyciągnięta, wścisłem znaczeniu 
dziesiątkowała chorych. Zjawiska towarzyszące 
gorączkom tyfoidalnym, zwłaszcza w początkach
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podług zdania kol. Bacewicza, nosiły jeszcze na 
sobie cechę zapalna, a lubo nie przemawiały za 
czystem zapaleniem pierwotnem lecz raczej za po
wikłaniem zapalnern, wymagały przecież z miejsca 
użycia sposobu leczenia przeciw-za palnego, krwi 
upuszczeń i pijawek, przezco spojedynczona cho
roba, pod wpływem lekkich ustępowała środków. 
Kol. Dworzaczek w samych początkach epidemii 
tyfusa uważał niestałość jego zjawisk, źe pod roz
maitym występuje kształtem, różne przybiera po
łączenia, zmienny odbywa przebieg a nawet u- 
kończeniem swojem różni się od dotychczasowych 
opisów dawniejszych epidemij, a mianowicie ty
fusa brzusznego, tak wzorowo przez Brelonneau 
skreślonego. Zajęcie nawet otrzewnćj lub którego 
z trzewiów brzusznych jest nader rządkiem, do 
wyłącznych przypadków policzyć się dającem- 
Wątroba częściej cierpi lecz i to ku końcowi cho
roby. Pospolicie płuca udział biorą, których za
palenie poprzedza tyfus, lub się w jego przebiegu 
wykształca. Cierpienia głowy zdają sie być więcej 
kongestyjnej niż zapalnej przyrody. Zwykłem pa
nującej epidemii zjawiskiem, jest wysypka na skó
rze. Objawia się ona w różnym stopniu, począ
wszy od nieznacznie po ciele rozsianych petoci, do 
zupełnego zmarmoryzowania skóry w różne od
cienia.

Ze krew jadem tyfusowym zatrutą zostaje, ża
dnemu w stanie dzisiejszych wiadomości nic ulega 
powątpiewaniu. Ważnie jszem jest pytanie czy 
krwi upuszczenia zbawienny przynoszą skutek, lub 
czy ich unikać potrzeba? W  połączeniu zapalnym
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jakiegokolwickbądź trzewia, ani na chwilę z o- 
twarciem żyły ociągać się nic należy: w  takich 
wypadkach krew śmiało raz a nawet kilka razy 
puszczona, znosząc stan zapalny, spojedyncza cho
robę. Lecz gdzie nie ma widocznych połączeń 
zapalnych, ani stanowczego wskazania, tam ani 
silność samej choroby, ani atletyczność chorego u- 
poważnia, ani z drugiej strony wątłość budowy 
przeciw-wskazuje krwi upuszczenia. Tutaj oko 
praktyczne musi być skazówką i przewodnikiem. 
Ogólne prawidło postanowić się nie da. W  wąt
pliwych do działania wypadkach, tak sobie kol. 
Dworzaczek radzi. Otwiera choremu żyłę i krew 
na próbę w bańkę upuszcza, jeżeli ta krew w 
chwili puszczenia lub bezpośrednio po niem, naj
dalej w pół minuty się ścina, wiąże żyłę i krwi 
więcćj nie puszcza. Jeżeli przeciwnie krew do 
ścięcia się dłuższego czasu (3 do 4 minut) po
trzebuje, wtenczas śmiało ją puszcza, bo ubytek 
jej nie ręcząc za nieomylną pomoc, przecież z naj
większą pewnością szkody nic przyniesie. Zdanie 
to popiera się tą krwi własnością, że zdrowa 
z żyły puszczona, ścina sic w 3 do 4 minutach, 
zapalna dłuższego do ścięcia sic wymaga czasu, 
a zatruta w stosunku do mocy zatrucia prędzćj 
krzepnie. Upuszczenie więc pomocnem być może, 
gdy się krew później ścina, bo albo jest zdrową 
albo zapalną; zapalenie często utajonćm bywa 
czasami jest do niego usposobienie, jednemu lub 
drugiemu krwi puszczenie zaradza. Wcześnie zaś 
krzepnąca, znamionuje utraconą żywotność, jej 
ubytek, odpowiedni s i ł  upadek pociąga za sobą.
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Kol. (iriinberg uważał że w dżumie czyli morowćj 
zarazie, czarna krew z żyły puszczona, krzepła 
w chwili spadania w podstawione naczynie z tak 
ścisłem przylgnięciem do ścian jego, że ją z tru
dnością wylać przychodziło-

Marzec pod wzgledem meteorologicznym zupeł
ną wystawił nam wiosnę, miesiącem wcześniej niż 
zwykle wystąpioną. Temperatura powietrza, stan 
nieba, a nawet wegetacya roślinna były właściwe 
kwietniowi. W  końcu marca zbierano kwitnące 
fijołki. Nagłych zmian temperatury, wichrów, śnie
żnych zadymek zwykłych towarzyszy porównania 
dnia z nocą wcale nie było. Ciepło dochodziło 1 
stopni, zimno nie zniżyło się pod zero. Odpo
wiednio temu stanowi powietrza, panowały też 
choroby wiosennej porze właściwe. Gorączki ty- 
foidale tak liczne w lutym, rzadziej zjawiały się 
f? marcu, do połowy miesiąca trwały jeszcze
z cała moca, ku końcowi liczba ich widoczniet «* r
spadała. Zato gorączki przepuszczające proste i 
maskowane, bardzo były częste. Postrzegano wie
le żółtaczek bez widocznego jednak wątroby za_ 
jęcia i czynnego współudziału całego ustroju.

Kwiecień był pogodny i ciepły, niektóre dni ró
wnały się letnim. Śniegów i mrozu niebyło ani razu. 
Grzmoty wcześniejsze jak kiedykolwiek, pierwszy 
już w dniu 4 słyszano. Roślinność nader wczesna, 
w końcu miesiąca drzewa owocowe już były kwia
tem okryte. Odpowiednio temu stanowi atmosfe
ry, panujące choroby w kwietniu, ani w ilości ani 
w  jakości, ważnym od poprzedniego miesiąca nic 
uległy zmianom. Ze złożonych na piśmie postrze-
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żeń kolegi Bacewicza okazuje się źe gorączki prze
puszczające, tyfoidalne w łagodniejszym stopniu i 
miejscowe zapalenia gardła, dróg oddechowych
i płuc były czestemi. Przytoczył” wzorowo skre^ 
ślony obraz leczonego przez siebie zapalenia wą
troby i dwunastnicy (duodenuru) pozór tyfusa raa- 
jącego, pokonanego śmiałem i wytrwałem działa
niem przeciwzapalne«!, z czego następne wypro
wadził wnioski. Tyfus przy panującej konstytucyi, 
dwojaką drogą zjawia się w ciele ludzkiem, albo 
nicodgadnionym dotąd sposobem zmieniając pier
wiastki składowe krwi, cały organizm zaraża i 
występuje w właściwym sobie kształcie i często 
cały swój okres przebieży, bez szczególnego za
jęcia pojedynczego trzewia, lub je w przebiegu 
swoim wybiera i w ten sposób sie komplikuje; 
albo też przyczepia się do wszelkiego rodzaju in
nych niemocy, kataralnych lub zapalnych, z po
czątku jako towarzysz, a w końcu główną stano
wiący chorobę. Uprzedzeniem lub zarozumiałością 
niektórych lekarzy jest ta wiara w siebie, że ty
fus przerwać lub przeciąć potrafią. Tej sztuce 
z prawdziwym że tak powiem rodzimym tyfusem 
nikt nie podoła, musi on przebiedz swój okres i 
tylko bożka roda rozwiązuje go przesileniem lub 
śmiercią. Inna jest rzecz z tyfusem przystępującym 
do obcych niemocy, tam wczesne usunięcie pier
wotnej choroby, pozbawiając początkującego tyfusa 
ze taksie wyraźe punktu oparcia, razem z uleczona 
choroba, wyprowadza go z ciała.

Sekretarz uważał że w kwietniu tyfus i gorącz
ka przepuszczająca, były dwa główne cierpienia,

( 57 )

www.dlibra.wum.edu.pl



na widownią praktyki lekarskiej występujące. 
Zdawałoby się ze często w poczętej słabości o 
pierwszeństwo z sobą w ciele walczą, czasami je
dno rozpocznie chorobę, a w dalszym jej biegu 
ustąpi drugiemu w zupełnej czystości i w całej sile 
występującemu. Bywały jednak wypadki tak zawi
łego przejęcia się, takiej amalgamy obu tych cho
rób w jednem ciele, ze biegłe nawet i wprawne 
oko lekarza wyśledzić nie zdołało, którćj niemo
cy oddać pierwszeństwo. Z wiciu przykładów 
jeden: pan M. obywatel zprowincyi przybywa do 
Warszawy kuryerką, w drodze zaziębia się, wie
czorem dostaje zimna parę godzin trwającego, 
kończącego się silną gorączką. Nazajutrz z rana 
wstaje i załatwia interesa po mieście. Wieczorem 
znowu zimno a w nocy gorączka z bezsennością 
i bredzeniem. Przywołany z rana znajduję znacz
nie rozwiniętą chorobę, lecz nic grożącego. Chory 
skazany na pozostanie w domu i dyetę. Wieczo
rem powtórzenie tej samej kolejki zja-wisk z powię
kszająca się codziennie niemocą, znamionującą przy
czepienie się gorączki tyfoidalnej. Niepewny jaką 
w leczeniu puścić się drogą szukam pomocy w 
radzie naszego prezesa. Oprócz opowiedzenia, 
sam naocznie przekonał się on wieczorem o rze
czywistym napadzie febry, który z porządku był 
szóstym, uradziliśmy przeto dać siarkan chininu. 
Nie nastąpił juz wprawdzie widoczny paroksyzm 
wieczorem, lecz odtąd co godzina wzmagały się 
tyfoidalne zjawiska. Naprzód całe ciało okryło 
się wyrzutem petociowym. Prz)tomość umysłu 
ginęła stopniami, aź nakoniec chory utracił ją
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zupełnie. Nie poznawał nikogo, bredził bezustan
nie, zrywał się dopóki mu sił starczyło, późnićj 
zrucał tylko pokrycie z siebie. Wszystkie dowolne 
muszkuły drgały. Często kurcz wykrzywiał poło
wę twarzy, skręcał głowę aż do ramienia, wyprę
żał ręce i nogi jak pręty, a ta gra dzień i noc 
trwała nieustannie. Oczy zapalone, zaropiałe i wy- 
trcszczone, nos jak sadzą zaczerniony, szczęka 
dolna zwieszona, wargi i zęby czarne, jeżyk suchy, 
popadany. Czkawka rzadko ustająca. Połykanie 
utrudnione, często w usta napój wlany, grożąc 
zaduszeniem choremu, ze siłą ustami i nosem na- 
powrót wylatał, czasami wpadał do żołądka z od
głosem jak w studnia głęboka. Oddychanie przy
spieszone. Członki zimne. Puls drobny, trudny 
do namacania, zwłaszcza przy drganiu ścięgaczy.
o ile wyśledzić się dało nieregularny, opuszczający, 
najmniej 130 do 150 uderzeń na minutę dający, 
Żywot płaski, nigdzie nieholesny. Stolec zaparty, 
Uryna pomimowolnie w długich przerwach, zawsze 
z bólem oddawana. Stan podobny trwał nieprzer
wanie dni ośm. Zdawało sie że wszelka znikła£
nadzieja uratowania chorego. Powinność tylko 
nieopuszczania i ratowania do końca, skłaniała 
nas do zapisywania wody chlorkowej, kamfory i 
piżma. Ostatniego wyżył chory drachmy. 
W  dniu 14 choroby po północy nastąpił sen 
kilkogodzinny, spokojny, po nim lekki pot na ca- 
łem ciele, ustały kurcze. Zwolna zaczęła wracać 
przytomność, a później nieco siły i uczucie do
brego mienią się , które ze strony sztuki stosowne 
pobudzające i wzmacniające środki, ze strony na
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tury sen głęboki, ciągły po 20 i więcćj nawet 
godzin na dobę trwający, wzmagały.

Maj był chłodny, wilgotny i słotny. Pierwsze 
dnie były marcowe, środek pogodny i jak wśród 
lata gorący, ciepło dochodziło 24 stopni, ostatnie 
dnie znowu chłodne i dżdżyste. Stan podobny at
mosfery nie mógł być zdrowiu przyjaznym, jakoż 
wiele i różnych panowało chorób, głównie zaś 
tyfus, gorączka przepuszczająca, zapalenia dróg 
oddechowych. Wypadek niebezpiecznego zapale
nia oskrzeli był taki: Chłopiec trzynastoletni po 
mocnem rozgrzaniu się, nagłym deszczem prze
mókł do ko3zuli. Tego samego dnia wieczorem 
doznał dreszczów, rozpalenia, kaszlu i bolu pod 
deska piersiową. Matka dała mu bzowych ziółek 
na noc. Z początku usnął, lecz już przed północą 
ciężkim, bolesnym kaszlem przebudzony został* 
Ból wzmagał sic co chwila, oddychanie było gło
śne i trudne. Niespokojność niesłychana. Gorączka 
wielka. Około 3 po północy lękając się zadusze
nia przywołano lekarza, który przepisał choremu 
węglanu magnezyi pó ł uncyi, w 8 uncyach wody. 
Chory brał lekarstwo najpilniej; działało na stolec, 
lecz choroba co godzina wzrastała, a z nią naj
większe o życie niebezpieczeństwo. Dwa razy je
szcze we dnie tenże lekarz widział chorego, po
lecając dalsze branie lekarstwa. Czekano na sku
tek do północy, lecz kiedy zaduszenie najwyższego 
doszło szczebla, kiedy cała twarz trupią powlekła 
się bladością, usta i język zsiniały, oczy czerwone 
na wierzch wystąpiły, chory zimnym potem oblany 
był cały, a głośny męczący oddech jego w trze
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cim pokoju słyszano, do dania pomocy przywo
łany zostałem. Natychmiast krwi głęboki talerz 
upuścić kazałem, co gdy nieznaczną tylko przy
niosło ulgę, 15 pjawek na deskę piersiową posta
wiono, wewnątrz emetyk w dużej dano dozie. Na
zajutrz z rana lubo widoczną znalazłem poprawę, 
przecież nie była w tym stopniu, abym spokojnie 
mógł się na pomoc natury spuszczać: powtórnie 
więc talerz krwi upuściłem, w tem ona różną była 
od pierwszej ze ją wkrótce gruba błona zapalna 
pokryła. Emetyk brał dalej, który raz tylko lekkie 
spowodował womity. Ku wieczorowi dla bolu 
deski postawiono 12 pjawek. Noc była jeszcze 
bardzo niespokojna. Kaszel suchy, bolesny. Od
dychanie głośne. Gorączka wielka, bredzenie. 
Trzeci raz z rana zmuszony byłem wziąść sic do 
lancetu: po krwi puszczeniu chory zasnął, spał 
spokojnie godzin dwie, obudził się lżejszym, ka
szel jego zwilgotniał. Dwa dni następne brał je
szcze emetyk w coraz większych przestankach, 
ogółem w>żył go pół drachmy. Nnd wszelkie 
spodziewanie po tak ciężkiej chorobie, po silnie 
osłabiającem leczeniu, konwalescencya nader krót
ko trwała. W  dniu 8 od początku choroby sie
dział na łóżku, domagając się usilnie większego 
posiłku, nad teu który mu ostrożność przezna
czała.

Podobny temu wypadek opisał kol, Bacewicz 
u 18-letnićj panny. Dwa dni taiła się z kaszlem, 
w nocy dnia trzeciego z całą wybuchnął on mocą, 
dreszczami i niewypowiedzianą niespokojnością. 
Dwa razy po sobie krew puszczona, pjawki i
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siarkan miedzi złamały moc choroby, która w dniu 
8 rozwiązał sie potami. Ustały zwolna wszelkie 
zjawiska oprócz kaszlu długo jeszcze trwającego.

Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień w jedno 
zespalam ogniwo, bo jak w zmianach atmosfery 
nieznaczna w nich zachodziła różnica, tak tśż 
rodzaj i tło panujących chorób były ciągle jednakie. 
Cały kwartał odznaczał się pogodą, wielkićmi u- 
pałami i powietrzem nader suchem. Od 20 lat po
przednich lipiec był gorętszym o 1, a Sierpień
0 3 stopnie. Deszcze, grzmoty, błyskawice i pio
runy były częste, w wielu okolicach kraju nawalne 
ulewy i grady wielkich szkód stały się powodem. 
Ilość jednak spadłej z deszczem wody, była owicie 
mniejszą niź w zwykłym stanie.

Tak wysoka temperatura powietrza, połączona 
niezawodnie z znacznym zapasem elektryczności, 
na zupełnie nawet zdrowe osoby, wpływ wido
czny wywierała. W  ogólności postrzegać się da
wało zwątłenie całego ciała, wytrwałćj a cieżkićj 
pracy podołać niedające. Osoby mniej nawet 
skłonne do potów, ulegały im do najwyższego 
stopnia. Te znowu wyradzały na skórze rozmaite 
wysypki jako to: Przymioty (Eczema) i połówki 
(Sudamina). Z chorób wysypkowych odra i ospa 
szerzyły się we wszystkich swoich odmianach. 
Widziano pojedyncze wypadki skarlatyny łagodnćj
1 dosyć często pasek Śgo Antoniego (Zoster). 
Dosyć rzadki rak wodny (Norna) u wielu dzieci 
był widzianym i zawsze niestety wszelkiej pomocy 
ze strony sztuki opierający sie. Nietylko jak zwykle 
zajmował policzki i usta, lecz zjawiał się także
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w postaci ptaskich i gnijących wrzodów, od wiel
kości grosza, obszerności rubla dochodzących, 
z wierzchu i pod skórą łączących się ze sobą; 
których samo wejrzenie, a przytem wodnistej i 
śmierdzącej wydzielanie posoki z obumarciem pod
skórnej tkanki komórkowatej, okazywało praw
dziwą choroby przyrodę, złą wróżbą od samego 
poczęcia nacechowanej.

Najważniejszą jednak i liczebnie najwięcej zda
rzającą się chorobą u dzieci była biegunka krwawa 
(Dysenteria) i rozwolnienie żołądka. Obie spo
wodowane zaziębieniem, co przy wysokiej tempe
raturze w południe, zniżającej się o 10 i więcej 
stopni z rana i wieczorem, łatwo następować mogło, 
zwłaszcza w wątlejszym ustroju wieku dziecięcego, 
przy większej sposobności do rozgrzania się ciała 
a lżejszem ubraniu. Obie choroby nader upor
czywe w leczeniu, zostawiały wielką skłonność do 
recydyw, a nadzwyczajna śmiertelność dzieci w o- 
wym czasie na ich wypada rachunek.

Do chorób w tjch miesiącach zjawiających się 
nalćżała Cholerina, mianowicie dorosłe osoby 
w różnym stopniu napadająca. Począwszy od lek
kich womitów z rozwolnieniem, kilka godzin trwa
jących i często bez użycia środków lćkarskich lub 
przy małej ich pomocy ustępujących, dochodziła 
ona często do stopnia prawdziwej cholery, niele- 
dwie tylko sporadycznością zdarzeń od azyaty- 
ckiej różniącej się. Były nawet śmiercią wypadki 
ukończone.

Spowinowacone z poprzedniem cierpieniem 
a przynajmniej ile się zdaje jedną zaziębienia się
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wywołane przyczyną, zapalenie otrzewnej (Perito- 
naeitis) i kiszek (Enteritis) często się zdarzało. 
Jedno i drugie wymagało użycia silnego przeciw
zapalnego leczenia, którego dobrych skutków w 
zupełnie zwątpionym doświadczyłem wypadku» 
dowód tego jest umieszczony w Tygodniku lekar
skim Nr 8, rok 1848.

Mnóstwo jeszcze wszelkiego rodzaju chorób pa
nowało u dzieci i dorosłych. Gfównemi były ko
klusz, gorączki przepuszczające i tenże sam tyfus 
co zdaje sie że zwolniał w ubiegłych miesiącach, 
aby przy upałach z większą odezwać się mocą i 
większem życia niebezpieczeństwem. Na karb także 
wysokiej temperatury położyć wypadnie znaczną 
liczbę krwi plucia ( Haemoptysis), krwotoków ma
cicy, poronień i uderzeń apoplektycznych* Pano
wały także zapalenia płuc i wątroby, ustępujące 
śmiałej antiflogozie. Częstym był reumatyzm mus
kularny i nerwowy, na które zpomiędzy wielu 
środków magneto-elektrycyzm wielce był pomo
cnym. Tak zwane zawiania, tamujące ruchy do 
stopnia prawie bezwładności pojedynczych części 
ciała, z przykrym bólem połączone, środek ten 
znosi prawie czarodziejską siłą.

Stan atmosfery we wrześniu i Październiku bar
dzo się zbliżał do siebie. Wyższa niż zwykle tem
peratura, pogodny stan nieba i spokojne powietrze 
odznaczały oba miesiące. Grzmoty i błyskawice 
rzadkie u nas w Październiku, odezwały się razy 4 
w Warszawie.

Wrzesień odznaczał sie głównie cierpieniami 
kataralnemi, z pierwszeństwa pojawiały się zapa
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lenia gardła i krtani. Ten sarn rodzaj chorób 
przeniósł s’ę na październik, a odra, ten szezjt ka- 
taralnych niemocy, w całej rozwinęła sie sile, 
mianowicie u dzieci, nie oszczędzając jednak i do
rosłych. W  ogólności łagodna, czasami tylko 
przyłączały sie zjawiska zapalne dróg oddecho
wych, dzielnićjszzgo działania przeciwzapalnego 
wymagające. Sama odra przebiegała zwykle bez 
środków aptecznych, stosowne zachowywanie sie 
chorując) ch i ścisła dycla wystarcz,iły do utrzymania 
}6] w umiarkowanych szrankach. Do cierpień kata- 
raluych poczęły się w tych miesiącach przyłączać 
różowate skóry zapalenia, lak iż podług twierdze
nia Schónleina (o rodowości wywiązujących sie sa
moistnie chorób), trwające ciągle zapalenia gardła 
i róże na skórze, zlały sie wkrótce w jedną chorobę, 
której oba te cierpienia pojedyncze stanowiązjawiska 
i zespolone jako płód W)rodziły skariatynę. Cho
roba ta v» końcu października panowała dosyć 
obszernie, zwiastuny jej b)iy nader burzliwe, 
w przebiegu swoim nieustanna nabawiała obawą, 
a po przejściu dawała początek następstwom gro
żącym najwiekszem niebezpieczeństwem. W  tym 
stanie przeniosła się na listopad.

Naglejsze zmiany w temperaturze i pogodzie od
znaczyły listopad i grudzień, ztąd nietylko liczniej
sze w nich niz w miesiącach ubiegłych panowały 
choroby, lecz nawet co do mocy silniejsze i nie
bezpieczniejsze. Tyfus wzmógł się na nowo i wic
ie ofiar kosztował. Zapaleń było mnóstwo, mia
nowicie gardła, krtanią, oskrzeli i płuc. Koklusz 
w wielu domach swoje panowanie szerzy, więcej Tom XIX. Poszył 1* 5
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jest naprzykrzony, jak niebezpieczny. Krupu pra
wdziwego widziano wiele przykładów, stale opie
rającego się wszelkiej ze strony sztuki pomocy. Na
śladował go często kaszel krupowy, z zapalnego 
zajęcia krtani pochodzący i roznosił postrach pa
niczny po domach. Użycie przyrządu przeciwza
palnego szczęśliwie go znosiło; najczęściej bywał 
on zwiastunem odry a z jej wystąpieniem na ciało 
ustępował. W  ogóle panująca epidemia odry do 
łagodniejszych policzyć się może, wypadki niepo
myślne do wyjątków należą a zwykle są skutkiem 
niezachowania z choremi wszelkich prawideł o- 
«trożności. Wszelkie różowate zapalenia na skó
rze były pospolitemi, mianowicie róża zwyczajna 
i zoster, a głównie szkarlatyna. W  wielu domach 
po kilkoro dzieci jednocześnie na nią choruje. Epi
demia niniejsza smutne za sobą pozostawia następ
stwa, do których głównie należą: wodna puchlina, 
katar szkarłat)nowy, żółtaczka, reumatyzm latający, 
zapalenie ucha z obfitym odpływem ropy i głu
chotą, a nakoniec podskórne ropnie. W  leczeniu 
szkarlatyny nie było stanów tak zapalnych, aby 
ogólnych lub miejscowych krwi upuszczeń zacho
dziła potrzeba. Wystarczały środki chłodzące, a 
miedzy niemi węglan aminoniaku, któremu jednak 
gatunkowych własności łagodzenia szkarlatyny 
przypisywać nie można. Skuteczniejszem znajduję 
czeste obmywanie całego ciała octem zimnym. 
Nie wchodząc w żadne pod tym względem teorye, 
to tylko z praktycznego powiem doświadczenia, 
źe pod gąbką którą się ciało obmywa, paląca skóry 
gorącość w przyjemne przechodzi ciepło, wysypka
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widocznie jaśniejszej nabiera barwy, rozpościera sic 
równidj po całem ciele, a za silniejszem na skórę 
wystąpieniem, zwalniają wszelkie najgroźniejsze 
przypadłości cierpienia wewnętrznych organów.

Zbywający czas od czytania rozpraw, krytyk i 
sprawozdań, poświęcali członkowie opowiadaniu 
ważnych w praktyce swojej wypadków, i tak: Pre
zes udzieliłnam historyi choroby ospy rodniej u 24 
letniego młodzieńca, która łagodnie się rozpo
częła, wyrzut na całem ciele bez grożących wy
stąpił zjawisk, a dnia 5-go bez danych przyczyn 
wzmogła sie gorączka, której co chwila groźniejsze 
towarzyszyło zaduszenie, mimo prędkiej i czynnej 
pomocy ze strony sztuki, śmierć w dniu 6 pociąga
jące za sobą. Kol. Stakebrandt opisał gorączkę 
przepuszczającą maskowaną u 16 letniej panny, ob
jawiającą się nadzwyczajnie silnym bólem głowy 
i twarzy, 6 godzin we dnie trwającym, którą u- 
zycie siarkami chininy uleczyło. Prezes przytoczył 
wypadek febry przepuszczającej apoplektycznej. 
W  pierwszej chwili choremu 75 lat liczącemu 
puszczono krew dwa razy, wewnątrz zadano śro
dek mocno przeczyszczający. Przejście nagłe z gro
żącego niebezpieczeństwa do zupełnej nazajulrz 
oprócz osłabienia poprawy, rzuciło światło na 
właściwe tło choroby. Dla zapobieżenia powro
towi następnego paroksyzmu użyto wolnego czasu 
i zadano choremu co godzina po 2 grana siarkami 
chininy zgranem chinoidiny. Napadu niebyło, lecz 
jakby dla dowiedzenia dobrej diagnozy, w dniu 
14 wróciła febra przepuszczająca, lecz prosta, nie- 
maskowana; która zwykłym sposobem leczeni*
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pokonano. Wypadek otrucia jagodami wilczej 
wiśni (Atropa Belladonna)  tak kol. Bacewicz opi
suje: Dziewczynka 9 letnia zjadia po południu 6 
jagódek wilczej wiśni, młodsze jej siostry po 2 lub 
więcej. Wszystkim przepisano zaraz na womity. 
Później dano czarną kawę. Wieczorem najstarsza 
była odurzona, jakby majacząca, jednak usnęła i 
do 11 spała. Poczem zerwała się z łóżka pozba
wiona wszelkiej przytomności i nic nie widząca, na 
nogach utrzymać się nie mogła, lewą ciągle pod
nosiła, a ręką prawą czegoś szukać zdawała się. 
Po północy twarz miała blada, puls nieco przy
śpieszony, oddychanie prawidłowe. Kiedy niekiedy 
zrywała się z łóżka. Bano przytomność zwolna 
wracała, źfenice bjły rozszerzone, krok niepewny, 
chwiejący się. Wieczorem polepszenie, noc spo
kojna. Kol. Le Brun opowiedział następny wypa
dek zatrucia 25 osób trucizną kiszkową. Pewna 
rzeźniczka od wielu lat gotowała co niedziela dla 
ubogich rosół z odkrawek całotygodniowych roz
maitego mięsa, mianowicie wieprzowego. Uczynek 
ten miłosierny w dniu 10 maja sprawił zatrucie 
wszystkich tego rosołu używających. Jedna z osób 
niesiona do szpitala Sgo Rocha umarła na drodze, 
resztę t. j. 24 do szpitala Dzieciątka Jezus przy
prowadzono. Główne zjawiska zatrucia b)ły: 
niewypowiedziane osłabienie całego ciała, twarz 
sina, mianowicie wargi prawie czarne, zajęcie 
głowy, zawrót, odurzenie, jakby po użyciu narko
tyku, ciemność przed oczami, niemożność wysło
wienia się i opowiedzenia słabości lub przypadku 
przei który powstała, chwianie się na nogach,
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lub zupeina niemoc usiania, potrzeba leżenia, 
puls zupełnie znikły, ciągle pozywanie na wo- 
miły, u kilku chorych chrypka. Wszystkim tym 
chorym w pierwszej chwili dano na womily, je
dnej tylko kobiecie, z powodu widocznej do gtowy 
kongestyi, krwi poprzednio upuszczono. Wszyscy 
wyzdrowieli. Polepszenie objawirfo się powrotem 
pulsu, stopniowem pozyskiwaniem przytomności i 
snem głębokim. Choroba u niektórych trwała tylko 
dobę jedne, u innych licząc w to konwalescencyą 
dni kilka. Dłuższe trwanie i różny stopień cho
roby zależały od usposobienia ciała i ilości spoży
tego jadła, w któretn, wszyscy zapewniali, ze nie 
było żadnego obcego, odrażającego smaku, owszem 
rosół był dobry cokolwiek słodkawy. WTszyscy 
zachorowali w kilka minut po jedzeniu, prawie na 
miejscu. Naczynia użyte do gotowania były dobrze 
wybielone i czyste, zresztą zjawiska nie znamio
nowały otrucia miedzią ani jej odczynniki chemi
czne w pozostałdj strawie nie wyśledziły. Zatem 
otiucie nastąpiło z pewnością, przez tak zwaną 
truciznę kiszkową.

Kol. Le Brun opisał także ważną przez siebie 
wykonaną operacyą amputacyi i extyrpacyi szczęki 
dolnćj. Paprocka Anna lat 20 mająca, niezamężna, 
przybyła do szpitala Dz. Jezus z polwornćm przei
stoczeniem lewej strony szczęki dolnej. Narośl wy
pełniała całą jamę ust, język zepchnięty ku prawej 
stronie był prawic niewidzialnym. Mowa zupeł
nie utrudniona, niezrozumiała. Połykanie nawet 
płynnych pokarmów z największą odbywające sie 
trudnością, raz z powodu zapchania całej jamy
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ust, powtóre z nacisku na gardziel. Tenże nacisk 
na krtań sprawiał wielką przeszkodę w oddychania. 
Tym więc sposobem główne urzęda w ciele, tra 
wienia i oddechu, w najwyższym stopniu w czyn
ności swojej uszkodzone były. Dodawszy do tego 
wielkie bole w narośli i bezsenne noce, łatwo 
wytłumaczyć się da niesłychane wycieńczenie ciała, 
do jakiego pacientka doszła przez długą i nader 
przykrą chorobo swoją. Dla uniknienia prawie co 
chwila grożącej śmierci, Kol: w dniu następnym 
po przybyciu chorej do szpitala wykonał operacyą, 
przez którą odjął, z większą połową szczeki, narośl 
ważącą funt i łutów 26. Jest to jedna z najwię
kszych w tym rodzaju. Wypadek operacyi ni
niejszej ważny jeszcze zyskuje interes, z powodu 
szybkiego wyzdrowienia pacyentki, która ciężką i 
bolesną zwątlona chorobą, po przetrwaniu jednćj 
z najważniejszych operacyi» w przeciągu i  tygodni 
do zupełnego powróciła zdrowia. Prawdziwie 
powiedzieć można, że podobna operacya jest try
umfem nowoczesnćj chirurgii, bo z paszczy nie- 
uchronnćj i w męczarniach śmierci, wyrywa nie
szczęśliwe ofiary. Nadludzka tylko śmiałość Du- 
puytrena mogła się na pomysł wykonania czegoś 
podobnego odważyć i zachęcić do naśladowania 
równie pewne i zręczne ręce, odważnym charak
terem wspierane.

Pozostaje mnie w końcu zdać rachunek z rocz
nego ruchu osób Towarzystwo nasze składających. 
Dopełniając życzenia tutaj w  Warszawie zamie
szkałych , z nauki znanych i gorliwie niesieniu po
mocy cierpiącej ludzkości poświęconych mężów,
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za poprzedniem przedstawieniem dwóch z grona 
naszego członków, obrało Towarzystwo 8 lekarzy 
nowemi członkami czynnemi. Jeden z członków 
korrespondenlów przeszedł na członka czynnego, 
jeden dla ważnych powodów zrzekł się udziału 
w pracach naszych, dwóch nam śmierć zabrała. 
Tyra więc sposobem z końcem roku, 38 członków 
miejscowych stanowi Towarzystwo. Na członków 
korrespondentów obrano w kraju trzech lekarzy, 
zagranicznych dwóch.

W  tem miejscu odczytał Sekretarz biografią A. 
F. Wolffa i Alfonsa Brandta, dwóch członków 
zmarłych w upłynionym roku. Biografie pomie- 
nione umieścił w zupełności tygodnik lekarski 
w N. 8 z dnia 19 sierpnia 1847 r. w odcinku.
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W Y J Ą T E K  Z E  S P R A W O Z D A N I A
D»A RO SENTHALA

Naczelnego lekarza szpitala starozakonnych 
w W arszawie z roku 1846.

Rok 1846 pod każdym względem różni się od lat 
poprzedzających, i stanowi właściwą sobie epokę 
w dziejach instytutu naszego.

Od lat bowiem kilku, a mianowicie od roku 1837 
to jest cd czasu ostatniego panowania cholery, nic 
było epidemii, która by tak znaczną liczbę chorych 
napadała l a co szczególniejsza że przez tak długi
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czasu przeciąg, bo przez cały rok prawie bez 
przerwy trwała.

Główną panującą chorobą była w ciągu r. 1846 
gorączka tyfoidalna. Epidemia ta stanowiła, źe tak 
powiem, Iło dla wszystkich innych chorób, tak 
dalece iz wszelkie prawie gorączki, juz to zmianą 
powietrza i stanem atmosferycznym wywołane, 
juz to zbiegiem usposabiających okoliczności pobu
dzone, jakiegokolwiek typu lub pochodzenia, prę
dzej czy później przechodziły w stan tyfoidalny. 
Na j dobił ni ej przemoc epidemii pokazała się nawet 
na gorączkach przepuszczających, z którćmi gorą
czka tyfoidalna w całym biegu swoim bywała po
łączona: gorączki lakowe albo zaczynały chorobę 
i później przechodziły w gorączkę tyfoidalna, albo 
tez kończyły i stanowiły przejście dla gorąrzek ty- 
foidalnych, wystawiając tym sposobem niejako 
krytyczne przesilenie choroby, albo też nareszcie 
wywołane przez wpływ pory roku, na wiosnę lub 
jesień, same z panującą chorobą, tylko stanowiły 
powikłania.

Podobnież zachowały sie inne gorączki, jako to: 
reumatyczna, kataralna, gastryczna i t. p. lubo 
z mniejszą daleko wyrazistością, a to z powodu 
nie tak wybitnego typu jak w gorączkach przepu
szczających, i z ta jeszcze różnicą, ze same prze
chodząc zwykle w stan tyfoidalny, nigdy dla epide- 
micznćj choroby nic stanowiły przejścia, i oprócz 
lekkiego powikłania w początkach choroby, na 
dalszy bieg i zakońrzenie gorączki tyfoidalnćj ża
dnego nie wywierały wpływu. Powikłania takowe 
głównie panującej choroby, stanowiące niejako, ¿0
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tak powiem, rozgatunkowanie gorączki tyfoidalnéj, 
pochodziły bezwarunkowo od wpływu pór roku, 
zmiany temperatury w atmosferze, słowem od 
tych wszystkich zewnętrznych wpływów, które 
w zwykłych razach właściwy typ chorobom co
dziennym nadają, i dla tego nie od rzeczy będzie 
przcbiedz w krótkości cały rok 1846 w drobniej
szych jego przedziałach, tojest w pojedynczych 
miesiącach, przyczćm zwrócimy uwagę na stan 
powietrza i na atmosferyczne wpływy, tudzież na 
zmiany jakim głównie panująca chorob i, lubo w tak 
król kich czasu okresach, ulegała.

W  Styczniu  powietrze z początku bywało 
wilgotne i ciepłe, ku końcowi miesiąca lekkie 
mrozy. Napływ chorych do zakładu naszego był 
znaczny i prawic nie ustawał. Z chorób jakie naj
częściej się pokazywały była gorączka nerwowa i 
tyfus z właściwym wyrzutem skuryi zwłaściwemi 
sobie nicktórćmi odmianami. Ku końcowi miesiąca 
gorączka tyfoidalna coraz bardziej szerzyć się po
częła, tak dalece iż niemal każda gorączka, czy ga- 
stryczna czy reumatyczna, prędzej czy później, cha
rakter tyfoidalny na siebie przyjęła. U dzieci ró
wnież jak i u dorosłych wzmiankowana choroba 
także spostrzegać się dawała, wszakże uniektórych 
osób z wyrzutem skurnym, u innych bez wyrzutu, 
i w łych ostatnich razach zwykle choroba ciągnęła 
się długo i okazywała typ i charakter zupełnie do 
gorączki nerwowéj Huxhama (Fs: nervosa versa- 
tilis) podobny. Wszystkie wówczas panujące go
rączki, a z nićmi i tyfoidalna, niezaprzeczenie obja
wiały silne zajęcie wątroby, i dlatego najczęściej
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u chorych po przybyciu do szpitala, za spostrze
żeniem ogólnego gorączkowego cierpienia, nieba- 
wnie zwrócono uwagę na stan wątroby, i w miarę 
tego dalszy plan leczenia uiożono. U wielu osób, 
szczególniej zaś w zbyt młodym wieku będących 
lub też mdłego zniewieściałego wychowania, u- 
kazywały się ku końcowi gorączek uporczywe na
brzmienia nóg i twarzy, które ledwie po upływie 
kilku tygodni, przy użyciu wzmacniających i mocz 
pędzących środków, pokonywać się dawały.

Między chorobami reumatycznćmi spostrzegać 
mi się dawały w pierwszej połowie miesiąca sty
cznia u niektórych chorych reumatyczne cierpienia 
nerek, które czasami w leczeniu bardzo były u- 
porczywe. Choroby zapalne dróg oddechowych, 
a mianowicie płuc i ich błony serwatczanej, uka
zywały się w szpitalu dość licznie w drugiej po
łowie miesiąca i wymagały silnego przeciwzapal
nego postępowania. Przesilenie w rzeczonych cho
robach zwykle następowało 7-go lub 9-go dnia 
przez obfite poty, a w razie zaniedbania w po
czątkach, łatwo dały powstanie wypoceniu się już 
to do samego wnętrza płuc, już do próżni klatki 
piersiowćj, co prędzej lub później niepomyślny 
koniec za sobą pociągało, a w każdym razie jeśli 
chorego zdołano utrzymać przy życiu, długich na
stępnych cierpień i zawsze wątpliwego stanu zdro
wia stało się przyczyną. Spostrzegać się dawały 
także niektóre wypadki ospy naturalnej u osób 
nawet które miały szczepioną ospę ochronną, a po
między dziećmi tu i owdzie koklusz się pokazywał.
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W  miesiącu lutym , w pierwszej połowie lek
kie przymrozki i czas dosyć pogodny, ku końcowi 
miesiąca a zwłaszcza w ostatniej jego kwadrze 
powietrze niestałe i stan barometru tak zmienny 
iż co 12 godzin prawie tak pogoda jak i tempera
tura powietrza szybkim ulegały zmianom. Cha
rakter chorób panujących w tym miesiącu był 
niemal ten sam co i w miesiącu styczniu. Gorą
czki tyfoidalne w połączeniu z miejscowym cier
pieniem wątroby były najliczniejsze; ukazy wały sie 
jeszcze cierpienia zapalne dróg oddechowych, 
noszące wyraźnie na sobie ceche reumatyzmu, 
a jak powyżćj rzekłem ku końcowi miesiąca* 
W  skutek nadzwyczajnej zmienności temperatury 
powietrza, ukazywały się gorączki i choroby re
umatyczne, a między ośtatniemi dość często ból 
reumatyczny lędźwiowy (Ischias rheumatica). Tu 
i owdzie w połowie drugiej miesiąca objawiały sie 
gorączki przepuszczające dzienne i trójdzienne, 
a w owym czasie i niektóre gorączki tyfoidalne, 
tudzież i inne szybkiego biegu choroby zwykle 
kilkoma paroXyzmami przepuszczającymi pomyślnie 
kończyły sie. Natłok chorych w zakładzie naszym 
ciągle nie umniejszał sie, i oprócz gorączki tyfo- 
idalnej w największej liczbie zjawiającej się, mie
liśmy rozmaite cierpienia reumatyczne kiszek pod 
postacią biegunki prostej i krwawej, lekkie zapa
lenia tejże natury błony piersiowej i oka, a nawet 
jeden był wypadek w szpitalu, gdzie rheuma zajęło 
błony pokrywające mlecz pacierzowy, w skutek 
czego powstało skołowacenie całego ciała, po 
upływie 24 godzin, pomimo wszelkich starań, śmier-
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cią zakończony. Ospy więcej w zakładzie naszym 
nie widziano, a w mieście gdzie niegdzie tylko 
wietrzna (ęancella) objawiała sie. Koklusz rzad
szym był u dzieci, a ku końcowi miesiąca zupełnie 
ustał.

f V  miesiącu marcu czas z początku wilgotny, 
ku środkowi miesiąca zamieni! się w pogodę suchą 
i  ciepłą, prawie wiosenną, która ku końcowi stała 
się znowu burzliwą i zmienną. Gorączki tyfoidalne 
i nerwowe ciągle panowały, a ostatnie często były 
zawikłane ze stanem chorobliwym żołądka (status 
gastricus), a nawet w niektórych razach wspo- 
mnione gorączki ze stanem zgnilizny i ogólnego 
rozkładu krwi i soków (dissolutio sanguinis et 
humorum) połączone były. W  tym ostatnim razie 
zwykle spostrzegać sie dawały rozmaitej wielkości 
petocie, niemniej inne oznaki zepsucia krwi, 
a w razach nawet pomyślnego ukończenia się cho
roby, ozdrowienie (reconvalescentia) szło krokiem 
bardzo powolnym i niepewnym. Niektóre z gorą
czek nerwowych połączone były z obłąkaniem 
opilców (delirium tremens), taka to ostatnia cho
roba na kilkunastu chorych w szpitalu bez żadnego 
powikłania spostrzegać się dawała. Nie brakło i 
w tym miesiącu chorób reumatycznych, lżejszych 
podczas dni pogodnych, silniejszych i nawet nie
bezpieczeństwem zagrażających w ostatnich dniach 
miesiąca przy zmiennej pogodzie. Do tych osta
tnich liczone być powinny zapalenia błon serwat- 
czanych, jako to: brzusznej (peritoneilis) opłucnej 
(pleuritis) a nawet i samo zapalenie kiszek (ente
ritis)  w skutek reumatycznego napadu na błony
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serwatczane kiszki pokrywające, które to ostatnie 
zapalenie zwykle śmiercią kończyło się. Gorączki 
przepuszczające w miesiącu tym były także bardzo 
liczne, i ukazywały się często wręcz po przebyciu 
gorączki tyfoidalnej lub nerwowej.

PV miesiącu kwietniu, lubo pogody ciągle 
stałćj nie było, z tem wszystkićm po największej 
części bywało sucho i ciepło. Stan takowy atmo
sfery jakkolwiek już wiosenny i wyraźnie okazują
cy przejście całej natury z zimowego letargu do 
nowego wiosennego życia, żadnego nie wywarł 
wpływu na panującą gorączkę tyfoidalną, która 
owszem w coraz groźniejszej objawiała się po
staci, i wszelką nadzieję ustania za powrotem 
wiosny stanowczo uchyliła. Zpomiędzy innych or
ganów gorączka tyfoidalna opanowywała głównie 
mózg i trzewia brzuszne, a szczególniej wątrobę i 
cały system żółciowy, co nieraz w samych po
czątkach choroby sarno przez się okazało się, gdy 
chory bez wzięcia jakiegokolwiek lekarstwa, a na
wet i bez wyraźnej gastrycznej przyczyny nagle 
poczuł skłonność do wymiotów i znaczną ilość 
żółci wyrzucił. Przesilenia krytyczne przez poty 
bywały rzadko, a jeśli miały miejsce, to zwykle 
koło dnia 14-go, w razie dłuższego trwania cho
roby, przesilenie wyraźne miejsca już nie miało, 
i wrazić takowym koło dnia 21 -go a nawet i 
później gorączki tyfoidalne lysisem kończyły się. 
Co do przepowiedni (prognosis) trudno było rze
czywiście cóś pewnego i stanowczego wyrzec, 
zwłaszcza kiedy choroba na najwyższy szczebel 
mocy i natężenia wstąpiła (acme) i chory bezprzy-
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Łomny, jakby odurzony, walczył oczywiście osta
tkiem sił przeciw grożącej mu lada chwila śmierci. 
Ztćmwszystkiem spostrzegłem źe objawiający sic 
koło dnia 21-go wyrzut prosowy, zwany miliaria 
bywał zwykle wróżbą prędkiego i pomyślnego u- 
konczenia się choroby. Przeciwnie najmniejsza sina 
plamka, będąca zarodem przyszłej suchćj gangreny, 
objawiająca sie w którymkolwiek bądź czasie, a 
zwłaszcza między dn'em 7-mym a 14-tym, i na 
którejkolwiek bądź części ciała chociażby najbar
dziej od ogniska cyrkulacyi oddalonej jak np. na 
uchu, na nosie, na palcach i t. d. prawie wszędzie 
i z pewnością niepomyślny koniec choroby prze
powiadała. Tak u jednej dziewczyny w zakładzie 
naszym będącej, młodej i silnej, objawiała sie koło 
dni przesilenia gangrena samego końca nosa, i 
chora pomimo wszelkich starań lekarskich w ciąga 
24-ch godzin życic zakończyła. W  innym razie, 
u chłopca 9-cio letniego, wywinęło się po ukoń
czeniu choroby noma, które w przeciągu dni 3-ch 
zgon chorego przyśpieszyło; chłopiec ten żadnego 
merkuryalnego wcierania nic miał, ani też wewnątrz 
bądź kalomelu bądź innych przetworów nr.erkuryal- 
nych w najmniejszej ilości nie używał. Gorączki 
przepuszczające ukazywały się dość licznie, i co 
szczególna że po największej części podczas napadu 
przybierały zupełnie postać gorączek tyfoidalnych, 
tak dalece iż na pierwszy rzut oka chory w czasie 
napadu badany wszelkie oznaki tyfusa objawiał i 
dopiero przerwa jednodniowa albo też półdzienna 
prawdziwy stan rzeczy wyjaśniała. W  wielu razach 
drzerwy miedzy paroxyzmami były tak krótkie iż
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rzeczywiście trzeba byio całćj baczności i niemal, 
źe tak powiem, przezornego lekarskiego instynktu, 
ażeby gorączkę przepuszczającą ukrytą pod postacią 
tyfoidalnej rozeznać i pojąć. Z resztą nie brakło 
zdarzeń gdzie w początkach choroby spostrzeżono 
gorączkę przepuszczającą, która następnie przeszła 
w gorączkę tyloidalną, jak również gorączki tyfo- 
idalne, które w dniach przesilenia, przez mniej 
wiecej regularne paroxyzmy, okazywały przejście w 
gorączki przepuszczające. Pomimo przypadających 
w tym miesiącu świąt Wielkanocnych, które zwykle 
ludność szpitala umniejszały, w tym roku natłok 
chorych był tak znaczny iż w przecięciu 150 do 
160 osób dziennic w oddziale chorob wewne-*
trznym znajdowało się. Z innych chorób, cierpie
nia reumatyczne i lekkie kataralne, zapalenia orga
nów oddechowych postrzegane były w nielicznych 
jednakże przypadkach.

W  miesiącu maju, pogoda była ciągle zmienną, 
powietrze było znacznie oziębione i wilgotne, 
a nawet w pierwszych dniach śnieg naprzemian 
z deszczem obficie padał. Zaledwie słońce z po 
za chmur zajaśniało, po upływie kilku godzin 
wiatr północny nowe napędził chmury i całą at
mosferę na nowo oziębił. Charakter chorób pa
nujących był ciągle tyfoidalny i stosunkowo zło
śliwszy aniżeli dotąd. Każda niemal gorączka bez
warunkowo przeszła w tyfoidalną, bez różnicy ja- 
kabykolwiek przyczyna stan gorączkowy wywołała. 
W  biegu gorączek tyfoidalnych w niektórych ra
zach spostrzegałem poty koło dnia 7-go lub 9-go, 
lecz po nich choroba zwykle wzmagała się i nie
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bezpieczniejszą przybierała postać; z pomyślniej
szym wypadkiem bywały poty koło dnia 11-go 
a w połączeniu z krytycznem przesileniem zwykle 
koło dnia 14-go. W  ogóle wyznać muszę, iż li
czne spostrzeżenia w tym względzie ustaliły u mnie 
tę zasadę, iż objawiające się poty przed 14-ma 
dniami, a zwłaszcza przed 11-tym, prawie nie 
mylnie niepomyślne zakończenie rokowały. W i
działem kilka wypadków krytycznego przesilenia 
przez napuchniecie gruczołów podusznych (Paro- 
łides), w których samowolnie powstałe zapalenie 
w ropienie przechodziło, i pomimo znacznego 
wyczerpania sił chorego pomyślnie się kończyło. 
W  innych razach przesilenia nie zwykłe (crisis 
anomala) objawiały się szczególnym jakowymś na
padem na zmysł wzroku, już to w postaci zapalenia 
oka, już w postaci katarakty. W;ypadki takowe 
miały miejsce szczególniej w ówczas kiedy tyfus ze 
silnćm zajęciem mózgu i błon mózgowych połą
czonym bywał. I tak, w dniach krytycznych obja
wiała się nagle, bez innej przypadkowej przyczyny, 
znaczna czerwoność oka, a wkrótce i błona rogowa 
(rornea) zupełnie została prawie zaćmioną, poczern 
pomiędzy jej blaszkami wysiąkłą ropę wyraźnie 
spostrzegać można było. Gdzie zaś katarakta 
w czasie przesilenia choroby objawiła się, utrata 
wzroku szybko, prawie nagle nastąpiła. W  pier
wszym razie środki wzmacniające, w połączeniu ze 
środkami pobudzającerni układ lirafatyczny, a to 
celem wessania i zniesienia chorobnego utworu 
w oku, a w drugim środki wzmacniające w połą
czeniu z takiemi które siły i życie nerwowe pobu
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dzają, prawic wszędzie do uleczenia wystarczał); 
rozumie się samo przez się iź działanie odciągające 
(methodus derwans) pominione nie było. Po go
rączkach tyfoidalnych najliczniejsie były gorączki 
przepuszczające z tymże samym charakterem co i 
w przeszłym miesiącu. Z innych chorób zjawiały 
się dość często zapalenia lekkie piersi i błon pier
siowych juz to same przez się, już w połączeniu 
z gorączką tyibidalną, już nareszcie pod postacią 
gryppy, następnie rozmaite cierpienia reumatyczne, 
mianowicie stawów, a nawet było kilka wypadków 
reumatycznego skołowacenia ( tełanus rheumati- 
tus) które się niepomyślnie zakończyły.

Miesiąc czerwiec odznaczał się pogodą, deszczu 
było mało a upały silne. Epidemia tyfoidalna cią
gle trwała w jednostajnej mocy, i podobnież jak 
w przeszłych miesiącach gorączki przepuszczające 
z charakterem tyfoidalnym ściśle połączone były.

Widziałem kilka wypadków krytycznego prze
silenia w gorączce tyfoidalnćj koło dnia 14-go, 
gdzie przy zupełnem ustaniu zjawisk chorobnych 
całe ciało okryte zostało czyrakami (furunculi) 
które przy użyciu kąpieli i środków wzmacniają
cych niebawem znikły. Z innych chorób ukazy
wały się dosyć często biegunka zwyczajna i krwawa, 
gorączki gaslrycznc i tym podobne choroby, które 
wyraźnie kanał pokarmowy w całćj jego długości 
zajmowały, a między dziećmi epidemia ospy natu
ralnej, która niekiedy i doroślejszego wieku osoby 
napastowała. Śmiertelność z tej choroby była 
znaczna, zwłaszcza w zakresie wysychania pęche
rzy ospowych (stadium exsicationis).

Tum XIX.  Poszył 1. 6
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Miesiąc lipiec odznaczał się upałami, a zresztą 
mniej wiecej trwałą pogodą, czasami tylko prze
rywana przez burze z grzmotami. Liczba chorych 
w szpitalu wzrosła w miesiącu tym do przeszło 400, 
a w samym oddziale chorych wewnętrznych dzien
nie 170, a nawet i wiecej znajdowało się.

Gorączka tyfoidalna ciągle była jeszcze grassu- 
jącą chorobą, juz to w połączeniu z cierpieniem 
wątroby lub innych trzewów brzusznych, a zwła
szcza kiszek, juz choć rzadziej powikłana z cier
pieniem mózgu. Miałem sposobność spostrzegać 
źc w tyfusie połączonym z zajęciem mózgu w pier
wszych dniach choroby wyrzut właściwy tyfoi- 
dalny na całem ciele występował; w innych razach 
a zwłaszcza w powikłaniu choroby tyfoidalnej 
z miejscowem zapaleniem trzewów, ukazywały sie 
prawdziwe petocye różnej wielkości okrągłe i mniej 
więcej czarniawosinego koloru. Tym sposobem 
gorączka tyfoidalna wystawiała niejako dwa ga
tunki, to jest jeden z wyrzutem, a drugi z peto- 
cyami połączony, z których ostatni mniejszą zło
śliwością a tem samem i śmiertelnością odznaczał 
się. Kobiety brzemienne, w jakimkolwiek miesiącu 
ciąży będące, w razie zapadania na gorączkę tyfo- 
idalną przed czasem płody na świat wydawały i 
to nieżywe, wypadków takidi miałem raz dziesięć 
w jednym tygodniu. Gorączki przepuszczające były 
dość liczne, zawsze z charakterem tyfoidalnym po
łączone. Cierpienia reumatyczne zwłaszcza pod 
postacią holu łędźwiowego (ischias), zapalenia 
lekkie dróg oddechowych, a kilka wypadków sil-
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nogo zapalenia kiszek w biegu tegoż miesiąca po
jawiło się.

Godne jest uwagi że wszelkie gastryczne cier
pienia mniej więcej połączone były z nadzwyczajną 
drażliwością żołądka, tak dalece iż nieraz wy
mioty pobudzone przez lekarstwo, albo też same 
przez się działaniem natury wywołane, bywały 
niekiedy tak uporczywe że musiano nareszcie zwró
cić uwagę i staranie przeciw takowemu wypad
kowi, a w niektórych razach ledwie częste użycie 
lodu i kwasu solnego z wodą za napój, uporczywe 
wymioty pokonać zdołało. Pomiędzy dziećmi e- 
pidemia ospy naturalnej nie ustawała, a następnie 
także zjawiła się i odra co do przebiegu dosyć ła
godna, niekiedy ze silnem zajęciem błon szluzo- 
wych dróg oddechowych połączona. U niektó
rych dzieci na ospę zapadłych w pierwszych dniach 
choroby ukazywały się jednocześnie petocye, cho
roba w tym razie zawsze prawie była śmiertelną 
i to w samym zakresie kwitnienia (in stadio Jlo-  
rescentice).

Miesiąc sierpień był suchy i pogodny, upały 
były silne, panowały niekiedy burze z grzmotami, 
noce z początku były ciepłe, ku końcowi miesiąca 
tak noce jak i poranki bywały chłodne i wilgotne. 
Charakter chorób panujących był ciągle tyfoidalny, 
i co gorsza w miesiącu tym przybie'rai skłonności 
do zepsucia i zgnilizny krwi. Mniej było gorączek 
tyfoidalnych z prawdziwym wyrzutem, więcej da
leko z cierpieniem wątroby i żółtaczką połączo
nych, w których zwykle petocye ukazywały się, 
hibo z resztą w każdej niemal gorączce, a nawet i

6*
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w prostej gastrycznćj potocye spostrzegać się da
wały niekiedy tak liczne że całą niemal skurc ciała 
pokrywały. W  niektórych wypadkach gorączek 
tyfoidalnych i jedne i drugie to jest potocye i wy
rzut tyfoidalny wystąpiły, i wtedy zwykle choroba 
groźną przybierała postać. Gorączki przepuszcza
jące były rzadsze, częściej za to zjawiały się pu
chliny wodne (Hydropes) zwłaszcza członków, 
jako następstwo juz tyfoidalnej juz przepuszczającćj 
gorączki. Obficie dosyć ukazywały się róże twa
rzy i rąk, niemniej biegunka krwawa, niekiedy po
jedyncze a niekiedy i w zawikłaniu ze silnem cier
pieniem wątroby; w ostatnim razie zwykle niebez
pieczne u starców prawic wyłącznie śmiertelne 
byty. U dzieci doroślejszych odra czesio zjawiała 
sic, gdzieniegdzie wypadki zapalenia mózgu, za
pewne w skutek mocnych upałów; u dzieci zaś 
przy piersi będących ukazywała się biegunka po
łączona niekiedy z wymiptami a niekiedy bez nich, 
tak uporczywa iż wszelkie nieraz środki pozostały 
bez skutku. U kilku niemowląt znaglony ostateczna 
potrzebą, po bezowocowem użyciu wszelkich 
środków w takowym razie wskazanych, uciekałem 
sic do occjanu ołowiu, którego jak najostrożniej 
w bardzo szczupłych działkach dawałem; wyznać 
muszę iż jeżeli nie wszędzie to przecież w niektó
rych razach, gdzie już o ocaleniu chorego zwątpi
łem, wspomniony środek dalszemu postępowi ni
szczącej choroby stanowczo zapobiegł.

fV  miesiącu wrześniu pogoda była ciągle sucha 
i piękna, w pierwszej połowie poranki i noce by
wały zimne, w drugiej zaś przyjemne i ciepłe; u-
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patów mocnych w ogóle nie byfo. Gorączka t y -  
foidalna ciągle i jednostajnie panowafa podobna 
zupełnie co do biegu i charakteru do tej jaka się 
w przeszłych miesiącach spostrzegać dawała. 
Niekiedy tylko zmieniała się w przebiegu swoim, 
tak iż zakres jej trwania 14-to dniowy skracała 
nieraz do dni 11, a nawet i dziewięciu, a w bardzo 
rzadkich razach i dnia 7-go ustawała. Za skró
ceniem jej trwania i ozdrowienie chorych odby
wało się szybciej, a to w skutek mniejszego wy
czerpania sił żywotnych. Polocye, cierpienia mózgu 
i wątroby, towarzyszyły zwykle jak i w miesiącach 
przeszłych gorączkom tyfoidalnym. Po tyfusie go
rączki przepuszczające zwykle jednodniowe (quo- 
tidiana) rzadko trójdzienne (tertiance) częściej juz 
czwartaczki (guartance) należały do chorób ob
ficie zjawiających się, i albo ze stanem gastrycznym 
albo też z tyfoidalnym powikłane były. Gorączki 
takowe tem się odznaczały, że napady ich niere
gularnie wracały, tak dalece iż dreszcze lub rozpa
lanie po kilka kroć przez dzień pokazywały się. 
Jednocześnie dość często postrzegać się dawały 
cierpienia reumatyczne ogólne i miejscowe, lekkie 
zapalenia płuc i błon je otaczając}ch, zapalenie 
błony brzusznej i kiszek, biegunka prosta i krwa
wa, która to ostania już to sama przez się chorobę 
stanowiła, już też często połączana b)ła z gorą
czką tyfoidalną i wówczas stanowiła powikłanie 
zwykle tak złośliwe i groźne, że tyfus sani przez 
sie niebezpieczny jeszcze większem zagrażał nie
bezpieczeństwem. U dzieci biegunka nie ustawała»
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i pomimo wszelkich usiłowań nie obeszło sic bez 
licznych ofiar.

miesiącu październiku czas bywał pogodny, 
powietrze było ciepłe i suche, ku końcowi mie
siąca lekkie przymrozki. Epidemia tyfoidalna wpo~ 
łączeniu z petocyami i zajęciem wątroby trwała 
dalej bez przerwy; z tćm wszyslkiem nie były już 
tak gwałtowne gorączki tego rodzaju, a tem samem 
łagodniejsze i mniej niebezpieczne. Zapalenia ka- 
taralne a zwłaszcza reumatyczne błon serwatcza- 
nych płuc, wątroby, kiszek, stawów należały do 
chorób dość licznie ukazujących się. Działanie 
przeciw zapalne zastosowane do charakteru wła
ściwego chorób zwykle wystarczające było, lubo 
w niektórych razach nie udało się zapobiedz wy
poceniu zwłaszcza w błonie opłucnej, co dało 
początek wodnistemu wezbraniu w klatce piersio
wej (Hydrothorax)  i całą chorobę po niejakim 
czasie niepomyślnie zakończyło. Puchlina wodna 
stanowiła w ogóle chorobę która w tym miesiącu 
licznie spostrzegać się dawała, a zwłaszcza takowa 
która albo towarzyszyła gorączkom przepuszcza
jącym albo wprost była ich następstwem.

U dzieci w mieście grassowała odra zwykle 
w połączeniu z lekkiem zapaleniem błon szluzowych 
otchłani i dróg oddechowych.

Miesiąc listopad w początkach miewał lekkie 
przymrozki i dnie dość pogodne, ku końcowi po
wietrze było dżdżyste i słotne. Gorączka tyfoi- 
dalna, która z przeszłego miesiąca zaczęła łago
dniejszy nieco przybierać charakter, nie straciła
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jeszcze nic na swej pierwotnej mocy, i równie li
czne czyniła napady jak i dotychczas. Co do cha
rakteru, zbliżyła się głownie do gatunku zwanego 
typhus abdominalis; chory wstanie odurzenia bę
dący nieuskarzający się na żadne boleści oprócz 
ciągoty i łamania w członkach, za przyciśnieniem 
brzucha w okolicy prawej nieco poniżej pępka, 
zwykle ból objawiał juz to głośno wykrzykując, 
juz prostem wykrzywieniem twarzy wyrażającera 
przykre wrażenie. Wczesne przytłumienie i znie
sienie bolu tego było głównem zadaniem leczenia, 
i gdzie on rychło pokonanym został zwykle dalszy 
bieg tyfusa był regularnym i dnia 14-go pomyślnie 
się ukończył. W  razie zaniedbania tego miejsco
wego cierpienia choroba groźny przybierała cha
rakter i najczęściej śmiercią zakończoną była, 
a wtedy na dzień lub dwa przed zgonem przy in
nych zgubnych chorobnych zjawiskach, jako to 
wzdęciu brzucha (metheorismus) ciągłem odurze
niu i majaczeniu (typhomania) i t. d. za najlżej- 
szem przyciśnieniem brzucha w okolicy powyżej 
wskazanej powstawał ból tak gwałtowny, iż cho
rzy, których nic ze stanu ospałości wzbudzić nie 
mogło, zrywali się na łóżku, ocykali i głębokim 
jękiem boleść wyrażali. Niemniej licznie ukazy
wały się i choroby zapalne rozmaitych organów, 
które w początkach przeciwzapalnie leczonemi być 
musiały, w dalszym zaś biegu swoim przybierając 
charakter panującej epidemii wymagały leczenia 
lekko pobudzającego. Gorączki przepuszczające 
okazywały sie już rzadziej, najczęściej jeszcze 
w połączeniu % charakterem tyfoidalnym.
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Miesiąc grudzień byt w ogóle więcej dżdżysty, 
wilgotny, aniżeli mroźny, i tylko kiedy niekiedy 
lekkie przymrozki kilkostopniowe, ciągłą stole 
i deszcze przerywały. Gorączka t)foidalna w je
dnakowej trwała mocy, stanowiąc największą liczbę 
chorych przyjętych do naszego zakładu, którego 
oddział chorób wewnętrznych ciągle i bez przerwy 
nadzwyczajną liczbą chorych przepełnionym bywał. 
Charakter epidemii dosyć był jednostajny, łago
dniejszy nieco aniżeli w miesiącach letnich, jeśli 
go tylko łagodnym zwać było można.

Najaiebczpieczniejsze powikłanie w tyfusie s ta
nowiło zajęcie wątroby w połączeniu z żółtaczką, 
które najczęściej objawiało się u ludzi podeszlej- 
szego wieku, częściej u mężczyzn aniżeli u kobiet, 
a zwłaszcza u tych którzy odurzających napojów 
nadużywać zwykli. Dosyć było niekiedy, u osób 
usposobionych, lekkiego przestrachu lub zmartwie
nia, ażeby w przeciągu godzin kilku powstała żół
taczka która niebezpieczeństwo chorego tak zna
cznie podwyższyła. Gorączki tyfoidalne powikłane 
z żółtaczką bywały zwykle dłuższego biegu, o- 
zdrowienie po nich szło leniwym i powolnym kro
kiem , a wrazie niepomyślnego ukończenia się cho
roby, zgon zwykle przyśpieszonym bywał w dniu 
choroby 9-tym, 7-mym a niekiedy nawet i wcześniej

Z pomiędzy innych chorób gorączki reumatyczne, 
zapalenia dróg oddechowych kataralne, a niekiedy 
i w wysokim stopniu zapalne cierpienia reumaty
czne stawów, zwłaszcza u osób od dawna artry- 
tycznie usposobionych, i tym podobnego charak
teru cierpienia często ukazywały się. U dzieci
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doroślejszych od lat 5-ciu także niekiedy gorączką 
r charakterem tyfoidalnym objawiała się, która 
przy stósownćm leczeniu najczęściej pomyślnie się 
zakończyła.

Oto jest pokrótce zebrany i podany obraz prze
biegu gorączki tyfoidalnćj przez ciąg całego roku. 
W  miesiącach zimowych począwszy od stycznia 
wspomniona choroba rozwija się szybko, coraz 
groźniejsza przybiera postać, i coraz obszerniej
szy zakres napadu swojego naznacza, W  miesią
cach letnich tyfus dochodzi szczytu swojej potęgi, 
grassuje obszernie, nie przepuszczając prawie ni
komu bez względu na wiek, na płeć, gdzie tylko 
usposobienie i przyjaźne dlań okoliczności przy
stęp mu torują. Nareszcie w miesiącach jesiennych 
siła epidemii nieznacznie wolnieje, złośliwość 
choroby już mniej straszna niż przedtem, gwałto
wność zjawisk chorobnych i w ogóle wpływ tyfusa 
na organizm mniej już jest natężonym, w miarę 
czego i «zdrowienie idzie szybciej i pewniej, po
wrót choroby (recidiva) który dawniej bywał 
bardzo często staje się rzadszym, słowem epidemia 
wyraźnie łagodnidjszy przybierać poczyna charakter 
i czyni nadzieję rychłego ustania.
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WYJĄTEK Z RAPP0RTÜ ROCZNEGO LEKARZA POWIATU KIELECKIEGO 
ANDRZEJOWSKIEGO z r o k u  1847.

1 .  Otrucie Szaleniem jadowitym (Cicuta virosa)*

Troje dzieci włościanina z Podzamcza nazwi
skiem Bembacza, Marya lat 4, Michał lat 6 i Ma- 
ryanna lat 8 mające, zdrowe i dobrze zbudowane« 
bawiąc się razem po obiedzie na polu w dniu po
godnym wschodzącego maja i grzebiąc zwyczajem 
dzieci wiejskich w ziemi wykopali kilka korzonków 
rośliny wcale im nieznanej, podobnych wedle ich 
porównania do karpieli małych, a znalazłszy je 
w smaku słodkawdmi, zaczęli krajać i jeść. W  kil
kanaście minut uczuli wszyscy szczególny rodzaj 
odurzenia, a dwoje z nich Marya i Michał najgwał
towniejszych dostało konwulsyj. Zebrawszy całą 
resztę niezicdzonych korzonków, najstarsza z nich 
Maryanna, mimo wielkiego osłabienia i zawrotu 
głowy przyszła do mieszkania ojca, o kilkadziesiąt 
kroków odległego, i zaledwie wyrzekłszy źe drugim 
dzieciom coś się stało jak ziedli takiego karpiela, 
upadła nieprzytomna w konwulsyach. Zmieszany 
ojciec zostawił domownikom do ratowania najstar
sze a sam po młodsze udał się dzieci w pole 
zkąd zastawszy je, jak się wyraził, przez wielką 
chorobę tłuczone jak strony wyprężone, przyniósł 
do domu, gdzie w najgwałtowniejszych konwul
syach pieniąc się i zgrzytając zembami nie długo 
przed najstarszą siostrą w przeciągli blisko godziny 
wszystkie skonały.
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Zjechawszy na grunt z Sądem Policyi Prostćj 
Okręgu Kieleckiego dnia maja, w celu dopeł
nienia dochodzenia Sndowo-Lekarskiego, przy 
zbieraniu wiadomości przedwstępnych obejrzaw
szy tak pozostały jako tćż swiézo przyniesione 
różnej wielkości korzonki, tak z ich budowy peínéj 
dętych komórek ściankami przegrodzonych, z koloru 
biało-żółlawego wewnątrz, ze smaku spoczątku 
słodkawego, z powierzchni zewnątrz wielu wypu- 
kłćmi obrączkami pokrytej, z zapachu pasternako- 
wego, jakoteż z łodygi z korzenia wyrastającej, 
pełnej wodnistego lipkiego soku, czerwono brę- 
gowanćj, i z kształtu liści, kwiatostanu bowiem nie 
było, przekonałem się ze rośliną tą była Cicuta 
virosa S7j[\\cii jadowity którą mylnie miejscowi ludzie 
pod nazwiskiem Swiniéj wszy znali.

Znalezione przy rozczłonkowaniu wszystkich 
trzech ciał spostrzeżenia rozróżnić rnozna na 
wspólne wszystkim i szczególne.

Do pierwszych należą: Przy zewnętrznćm obej
rzeniu naturalny kolor i jak najspokojniéjszy wyraz 
twarzy, zwolniałość wszystkich mięs, oczy o- 
twarte, szczęka obwisła, z ust i nosa piana sącząca 
się, plamy pośmiertne z tyłu, mimo 4-go dnia po 
skonaniu zgnilizny jeszcze nie było. Przy roz
członkowaniu głowy: tak zewnętrzne jako i we
wnętrzne błon mózgowych, miąższości mózgu i 
móżdżku naczynia krwionośne i zatoki błoniaste 
krwią czarną płynną przepełnione. W  klatce że
browej płuca wszędzie nie opadłe, klatkę piersiową 
wypełniające, krwią natłoczone, w przecinaniu 
z szelestem opadały, komórka lewa serca próżna r
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prawa pełna krwi czarnej, płynnej. W  jamie 
brzucha, żołądki ściągnięte do objętości znajdują
cych się w nich pokarmów, z kapusty kwaśnej zło
żonych, miedzy któremi kawałeczki pogryzionego 
korzenia szaleniu znajdowały się; tak w żołądkach 
jako też kiszkach cienkich i grubych najmniejszego 
śladu podrażnienia nie było. Pęcherz urynowy i 
kiszka stolcowa nie wypróżnione. W ątroba, śle
dziona i nerki krwią natłoczone, gdzie niegdzie 
w kiszkach wielkich niestrawione resztki szaleniu.

Do drugich policzyć można: Miąższość wątro
bową płuc Maryanny Bembacz, skurczenie sie żo
łądka tejże do objętości i kształtu kiszki stolcowćj. 
Czyli próżność żołądka u niej pochodziła z prze
trawienia już ziedzonego obiadu lub wyrzucenia 
pokarmów womitami przez drogę i czyli te miały 
miejsce u niej, wyjaśnione to dostatecznie być nie 
mogło, to tylko pewna że żadne z dwojga młod
szych dzieci womitów nie miało.

2. Ciąża jedenastu miesięcy.

Sara Grunblutt, żona starozakonnego Michera 
Griinblutt, w gminie i wsi Huta, powiecie Op»- 
towskim zamieszkała, wieku około lat 24 mićć 
mogąca, urodziwszy już, jak jest za mężem lat kilka, 
dwoje dzieci, dla których z każddm ciężarną po 9 
miesięcy b y ła , przyjechała do mnie razem z mę
żem na początku sierpnia r. b. prosząc usilnie aby 
jej co poradzić dla urodzenia dziecięcia, które już
11 miesięcy ciążą nosi. Po zbadaniu jej w tym 
względzie, oświadczyła że będąc 5 miesięcy cię
żarną i czując wówczas od dwóch tygodni wyraźny
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już ruch płodu, złożona zostafa gorączką 3 tygo
dnie trwającą; przez czas gorączki oprócz wody 
zimnej i barszcu innych napojów, pokarmów, ani 
lekarstw wcale nie używała. Nie będąc wówczas 
zupełnie przytomną, nie wie czyli w czasie gorą
czki ruch płodu miał miejsce, od chwili jednak 
jak przyszła do przytomności aż dotąd, czemu juz 
jest szósty miesiąc, najmniejszego ruchu płodu nie 
czuje. Jakkolwiek dotąd była zupełnie zdrową i 
wszystkie sprawy organizmu dobrze się u nićj od
bywały, rozwinięcie się jednak ciężarnej macicy ani 
na cal wyżej nie postąpiło nad to jak było przed 
gorączką. Oprócz tego, od kilku dni przechodzące 
czuje bole do rodzenia, bezskuteczne. Śledzenie 
okazało ujście macicy niedostępne wcale, z po
wodu przechylenia dna macicy ku przodowi, uła
twianego obwiśnięciem brzucha, objętość macicy 
odpowiadała ciąży 6-cio miesięcznej, przysłuch nie 
wykazał obiegu krwi płodowego ani łożyskowego, 
piersi były obwisłe, pokarmem niewezbrane, bole 
od krzyża idące mocne. Mając więcej niż prawdo
podobieństwo że życie płodu już dawno ustało» 
zaleciłem ciężarnćj położenie na wznak, podpa- 
sanie brzucha popychające macicę ku górze i ku 
tyłowi, wypróżnienie kiszki stolcowej odchodami 
zapchanej, a otrzymawszy przez lo w dwóch dniach 
skierowanie się ust macicznych do osi miednicy, 
widząc że mimo silnych bólów szyja macicy nie 
utraca nic na swojej jędrności a ujście zamknięte 
pozostaje, przepisałem 3 grana cmetyku w 6 un- 
cyach wody, do brania co 2 godziny łyżkę, dopóki 
woinity nie nastąpią lub ujście macicy nie zacznie

( 93 )

www.dlibra.wum.edu.pl



sic rozszerzać,* co po kilku womitach nastąpiło, 
pęcherz sam pękł, wody cokolwiek było nieprzy
jemnie czuć, płód miał wymiary, wagę i powierz
chowność 5-cio miesięcznego, był nieżywy leczbez 
znaków zgnilizny, miejsce które wkrótce za nim wy
szło było wietkie, również jako i sznur pępkowy.

W e dwa tygodnie położnica wstała zupełnie 
zdrowa i taką była gdym ją przed dwoma miesią
cami przypadkowo zobaczył.

3. P rzyktad  obfędu rodzących.

Marya Śliwińska zona wyrobnika w attynencyi 
Antonillów gminy *Łopuszno powiatu Kieleckiego 
zamieszkała, od lat dwóch zamężna i w najlepszej 
zgodzie z mężem żyjąca, oprócz mało znaczącej, 
wedle zeznania jej matki, chwilowo przychodzącej 
małoinówności i zamyślania się, którym będąc je
szcze niezamężną często podległą bywała , zupełnie 
zdrową i wolną od tej melancholii była od czasu 
jak za mąż poszła. Brzemienna w 9 miesiącu po 
raz pićrwszy, dnia -£§• Czerwca r. b. przyszła do 
mieszkania w tćmże miejscu zamieszkałego kolo
nisty, z którym jako też żoną jego żadnej bliskiej 
znajomości nie miała, wziąwszy ze sobą postronka 
kawałek w formie stryczka zawiązanego, starannie 
pod odzież go schowała. Przypadek zdarzył że ża
dnego z rodziny kolonisty nie było, wszyscy poszli 
do bliskiego miasteczka dla kupienia żywności, 
nadzór domu powierzywszy biednej miejscowej, 
z poczciwości znanej kobiecie Salomei Janusz. Na 
wstępie do domu Śliwińska okazała nieukontento-
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wanie że gospodyni nie zastała, twierdząc że do 
niej miała interes; stojącą jakiś czas przy kominie 
Januszowa zachęciła żeby usiadła, ta wywdzięczając 
się za uprzejmą gościnność, ofiarowała jej goto
wość poiskania jej. Zezwoliwszy na to i usiadłszy 
Januszowa przy niej na ławeczce, poddała swoją 
głowę do iskania, którą Śliwińska ująwszy w ten 
sposób ze ta nie mogła ruchu jej rąk widzieć, sta
rannie iskała i w tymże czasie wyjęty z pod odzieży 
stryczek założywszy na głowę swej ofiary, nagle spu
ściła na jej szyje, a zerwawszy się z ławki i prze
waliwszy ją w tył na ziemie, pytającej się coby z nhą 
chciała zrobić zapowiedziała wyrok że ją udusić 
musi. Przewaga sił fizycznych Śliwińskiej nad 
wynędzniałą i słabszą Januszowa o mało że nie 
stała się dla ostatniej zgubną, zebrawszy tedy całe 
siły swoje Januszowa zdołała podłożyć jedną rękę 
pod postronek około szyi zaciągnięty, a drugą 
chwytać nogi Śliwińskiej i tym sposobem przewró
cić ją i uciec z postronkiem, Za uciekającą poszła 
Śliwińska, a nie mogąc dogonić zaczęła wołać i 
prosić aby się wróciła, że jej tylko jedno słowo 
ina powiedzieć. Gdy jej się nie udało sprowadzić ją 
tem sposobem do siebie, wróciła do tegoż samego 
domu, zamknęła go ze środka i w braku postronka, 
oderwawszy obrąbek od zapaski własnej, przy 
ścianie, u gwoździa żarna trzymającego, w poło
żeniu siedzącym na ziemi, powiesiła się.

Śledztwo Sądowo-lekarskie dopełnione na grun
cie z Sądem Policyi Prostej Okręgu Kieleckiego 
w dniu f§ Czerwca t. r. przekonało że Śliwińska 
ani gniewem ani zemstą do spełnienia usiłowanego
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morderstwa nie mogła być powodowaną, nie zna
jąc nawet dobrze ani Januszowej ani rodziny ko
lonistów, gdzie na sobie samobójstwo dopełniła, 
a sekcya Sądowo-Lekarska, oprócz zjawisk jakie 
się zwykle u pozbawionych życia przez powie
szenie się dają uwałać, potwierdziła że Śliwińska 
kończyła 9-ty miesiąc ciąży, wydobyte bowiem 
z macicy dziecie nieżywe płci żeńskiej było zu
pełnie donoszone, do wejścia do miednicy główką 
skierowane, pęcherz wód pęknięty, nie zcałkowitćj 
ilości tychże wypróżniony, usta macicy z łatwością 
4 palce wprowadzić dozwalały.

Opinia przeto w relacyi obdukcyjnćj udzieloną 
została, że tak usiłowane morderstwo na osobie 
Salomei Januszowćj, jakote! dopełnione samobój
stwo przez powieszenie się Maryi Śliwińskiej, na
stąpiło w skutek obłędu w bolach, do którego to 
stanu umysłu chorobliwego usposobiona była 
skłonnością do melancholii w młodszym wieku.

( 96 ^

W Y C I Ą G I  Z P I S M  Z A G R A N I C Z N Y C H .

LECZENIE HEMOROIDÓW ,

przez Cesarskiego uniwersytetu Kazańskiego 
Prof. A . KITU ERA.

(3ariHCKH no qacTH BpanćĆHiMKi, Hayrn». St. Peter

sburg 1843, księga druga).

Wycinanie guzów hemoroidalnych wykonywa się 
u nas bardzo rzadko, chociaż choroba hemoroi-
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dalna w naszym kraju wcale nic jest osobliwością. 
Wiadomo ze w Anglii i Francyi opcracya się ta 
przedsiębierze dosyć często; lecz my w tym razie 
naśladujemy lekarzy Niemieckich, którzy do niej 
nie najwięksi są ochotnicy: oni przyzwyczaili sic 
lczyć hemoroidy do jakiejś przesilającej choroby, 
do jakiejś ocalającej słabości, dla tego i leczą 
ją tylko miejscowo. Jeżeli zaś pokażą się guzy 
hemoroidalne, to lekarz troszczy się tylko o to, 
żeby utrzymać wydzielenie się z nich krwi nałogo
we. Prawda, ze w tym stanie człowiek nie nazywa 
siebie chorym, lecz zt to on nic może się nazywać 
i zdrowym'. Choroba hemoroidalna nie będąc 
z początku niebezpieczną, może sie stać ze swo
ich przesiedlań bardzo niebezpieczną w dalszym 
czasie. Same guzy hcmoroidalne z rzasem mocno 
zaczynają dolegać, nierzadko zapalają się i ropieją,

Z tego względu ja leczę hemoroidy nie miejsco
wo, ale z gruntu: przystępuję prosto do użycia 
należytych środków wewnętrznych, a jeżeli już 
są guzy hcmoroidalne, to bez odwłoki odbywani 
ich wycięcie, co za pewny, prędki i nic rzadko 
jedyny ćrodek uważam. Takim sposobem wylc- 
czałem ciężkie przypadki choroby hemoroidalnej, 
na dowód czego przytaczam tu jeden takowy przy
padek.

Jan syn Joachima Fedoro w nauczyciel powia
towy w mieście Wasilsursku, zaczął się leczyć 
a  mnie na hemoroidy dnia 18 Maja 1841 r. Należy 
uważać, że on urodził się z takiego ojca, który 
podlegał hemoroidom w silnym stopniu i że u p. 
Fedorowa już w 10-tym roku pokazała się krew 

Jom X I X. Poszył L 7
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przy wypróżnieniu stolca; do 20-lu lat, odchód 
jej był niewielki; lecz od tego czasu, kiedy się już 
pokazały guzy około otworu stolcowego, krew 
zaczęła odchodzić w ilości wielkiej. Przy tćm od
dawanie stolca stało sie trudne, wypróżnienia, we
dług słów chorego, nieczęste, twarde, bywały co 
4 — 6 dni z utrata (w ostatnich dwóch micsiacach « \  0 
przed leczeniem) do 4-ch filiżanek krwi.

Tak wielki odchód rozumie się, powinien był 
wyniszcznć chorego i wkrótce sprowadzić wszy
stkie skutki zbytecznej krwi utraty.

W  rzeczy samej, kiedy p. Fedorow uciekł sie 
do mojej pomocy, postać tego młodego czło
wieka (on miał t\lko lat 23) była jak najbardziej 
zchorzała. Twarz jego była zapadła, zielonawo- 
bladego koloru, skóra zwiędła, pomarszczona, 
oczy mdłe z białkami koloru sinawego, usta żół
tawe, uszy jakby z wosku białego; chory cierpiał 
jeszcze w silnym stopniu duszność, do której przy
łączyły się znaki wodnej puchliny w piersiach. 
Siły jego były tak słabe, że z ciężkością mógł 
przejść się po pokoju.

W  śledzeniu otworu stolcowego, znalazłem o- 
twór kiszki prostej otoczony podwójnym rzędem 
guzów hemoroidalnych, różnej wielkości, począwszy 
od wielkości grochu do niewielkiego migdała: kolor 
ich na zewnętrznej powierzchni był podobnym do 
reszty skóry; zewnątrz były przeplecione rozszerzo- 
nemi żyłami, a wewnątrz zdawało się, że się skła
dały z samych tylko żył, mających kształt zwinię
tych glistów ziemnych; kolor tych żył był siny, i 
skóra je pokrywająca była tak delikatna, że przy
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najmniejszem dolykaniu palccrn albo szczypczyka- 
1111, krew się z niej wydzielała. Wypróżnienia 
chorego były bardzo twarde i suche; były to pro
sto kawałki twardego ciała, pływające we krwi 
wodnistej ciemno-czerwonej.

Rozumie się, w takim stanie chorego i rokowa
nie było najnicpomyślniejsze: należało oczekiwać 
rychłej śmierci z wyniszczenia. Dla tego i wska
zanie do leczenia choroby było czysto żywotne, 
a mianowicie: wstrzymać dalszy odpływ krwi 
z guzów hemoroidalnych. Lecz jakim sposobem 
można było zadosyć uczynić wskazaniu temu?

Proste wyciecie guzów hemoroidalnych nie może 
inieć miejsca tam, ędzie należy dbać o każdą kro
plę krwi; przy tein tamponowanie ranyr, poda
wane przeciwko krwotokowi, jest to sposób bar
dzo złożony i długi, a przy wodnistości krwi i 
niepewny. Sposobu Diupiuytrena t. j. wycięcia 
z nastepnem wypaleniem za pomocą żelaza rozpa
lonego, również nie można było tu użyć, dla tego 
że po oddzieleniu się przypalonej skóry nie można 
było oczekiwać zupełnego zrośnienia się naczyń 
krwionośnych w tym przypadku, kiedy krew tak 
była uboga w części plastyczne. Dla tćjże przy
czyny i nowy sposób p. Velpau, wycięcie guzów 
i potem zsz\cie brzegów ran. dogodny winnych 
razach, tu nie mógł być zastosowany. Rozumie 
sic, że i tak nazwane przewiązanie en masse nic 
mogło być użyte tam, gdzie cały otwór stolcowy 
naokoło obsadzony był podwójnym rzędem guzów.

I tak pozostawało nam tylko udać się do od
dzielnego przewiązywania guzów, sposobu wyma-

7*
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gającego również ostrożności, albowiem z oddzie
leniem sie ligatur i tu mógł powtórny nastąpić 
krwotok, z przyczyny stanu krwi wodnistego. Z tego 
powodu, a bardziej jeszcze z nadzwyczajnej dra- 
żliwości i osłabienia chorego, postanowiono prze
wiązać guzy nie od razu, ale w róznyin czasie. 
Pierwsze przewiązanie wykonane było 22 Maja. 
Po dostatecznym skutku enemy, dano choremu poło
żenie, które zdaje mi się b)c najdogodniejszem przy 
wszystkich operacyach w okolicy otworu stolco
wego, to jest, leżące nicincm na kolanach i łok
ciach oparte. Jeden pomocnik rozwodził pośladki 
a drugi podawał narzędzia, składające się tylko 
z grubej chirurgicznej igły, opatrzonej długą, po
dwójną nitką, ze szczypczyków Musieux i Kupera 
nożyczek. Pierwszym razem przewiązałem tylko i  
część guzów znajdujących się zewnątrz. Rozdzie
lając je palcami reki lewej i ujmując haczykami 
szczjpczyków Muziego, przektówałem igłą każdy 
ujęty guz przy jego osadzie; pierwszy przekłułem 
z zewnątrz ku wewnątrz, drugi z wewnątrz i ze
wnątrz, trzeci znowu z zewnątrz ku wewnątrz, 
czwarty z wewnątrz ku zewnątrz i nakoniec piąty 
z zewnątrz ku wewnątrz. Miedzy każdem prze- 
kłóciein zostawiłem dos)ć długą pętlę, która 
później przeciąłem; po tem mocno związałem od- 
powiedne końce petel; takim sposobem cała ozna
czona trzecia część gnzów rozdzielona była liga- 
lurami na cztery części.

Osłabiony chory wpadał kilka razy w omdlenie, 
lecz nie zważając na to, pościnałem nożyczkami 
Kupera wszystkie części guaów, znajdujące się
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wyżej ligatur; przytćm chory nie utraci!ani jednej 
kropli krwi, temczasem kiedy przy każdem prze
kłuciu w czasie założenia ligatur wyciekało po 
kilka kropel krwi wodnistej. Po operacyi nie zro
biłem żadnego opatrunku dla tego, żeby łatwiej 
można było dostrzedz następny krwotok. Na drugi 
dzień znalazłem miejsce przewiązane nieco obrzę
kłe, lecz obrzękłość ta była bardzo bladą.

24 maja przewiązałem jeszcz 3 guzy, kazałem 
wprzód dać choremu enemę, z którą z pozostałych 
guzów wylała się niewielka ilość krwi. 26 maja 
postrzegłem juz ropę około pierwszych Jigatur; 
chory wreszcie był mocno poruszony przez boleści 
zupełnie go snu pozbawiające. Dla tego byt zapi
sywany na noc pulvis Doveri, a w dzień chory uży
wał solut. Roli Acetici, do którćj po kilku dniach 
dodano inf. herb. Absinthii, przez co przygo
towywano go do przyjęcia lekarstw czysto wzma
cniających. 28 maja spadła pierwsza ligatura, 
a na jej miejscu pozostał mały punkcik ropienia 
bez krwotoku; wówczas juz można się było upe
wnić, ze wycinanie, wykonane takim sposobem, 
będzie miało pożądane skutki. Przytem jeszcze 
należy wspomnieć także, że ropienie miało począ
tek w tern razie bez żadnych wyraźnych śladów 
zapnlenia, jak się to zdarza w ropniach zimnych

31 maja, po enemie było obfite wypróżnienie 
stolca, lecz razem z tym wyciekło przynajmniej fi
liżanka krwi. Obejrzawszy bacznie otwór stolcowy t 
znalazłem krew oddzielającą się z dosyć wielkiego 
wewnętrznego guza hemoroidalnego, uchwyciwszy 
go zaraz, przewiązałem jak wprzódy i odciąłem.
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Następną noc chory przepędził w wielkiej niespo- 
kojności, a na drugi dzień pokazała się u niego 
traumatyczna gorączka z ziębieniem. Znowu zapi
sana była Solutio Kali Acetic, a po ukończeniu się 
gorączki dodano do téjze mixtury (4 Czerwca) Ex
trae. Chince. 5 i 6 Czerwca oddzieliły się niektóre 
ligatury, zostawiwszy bardzo mate ropienie. Dieta 
naznaczona była lekka i posilająca: mleko, rosoły 
nietłuste, jaja na miętko, a po upływie niejakiegoś 
czasu, pozwolono tłusta cielęcinę albo kurę i 
wypijać pół kieliszka czerwonego wina z wodą 
po każdym obiedzie, z lekarstw przytém zapisano 
mixture z wyciągu chiny z tynktnrą żelazną Bestu
żewa i miętową woda; od tego lekarstwa chory 
znacznie się poprawił.

Czwarta operacya zrobiona była 7 Czerwca na 
trzech guzach i potem wypróżnienia juz nie byty ze 
krwią zmieszane.. Nakoniec 12 czerwca przewią
załem resztę 5 guzów, a 16 znalazłem otwór stol
cowy juz bez ligatury. Ażeby ropienie rozpoczęło 
się prędzej i blizna była mocniejsza, przypalałem 
ranę kamieniem piekielnym, co trwało do zupełnego 
zabliźnienia, które nastąpiło dnia 14 lipca. Wtymże 
czasie dychawica zupełnie przeszła, lecz Iwarz 
chorego miała jeszcze dawniejszą postać obrzmiała; 
wypróżnienia stolca bywały teraz co dzień, w o- 
tworze stolcowym nie było już teraz i śladu guzów 
hemoroidalnych, brzeg jego był zupełnie równy i 
blizna gładka; zwożenia w otworze stolcowym» 
po wycięciu guzów hemoroidalnych, w naszym zda
rzeniu nie było; wiadomo że podobnego zwężenia 
obawiają się niektórzy z chirurgów.
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10 lipca pan Fedorow, wystawiając nóż chirur
giczny, chine i żelazo, wyjecbat do swego obo
wiązku.

Stankiewicz.

ETER WZIEWANY 

(Revue médicale française et etrangere. Novembre 
et décembre 1847. p. 539J.

P. Petit (d’Ermenonville) przestał akademii le
karskiej paryskiej postrzeżenie wyleczonego wzie- 
wanieiji eteru ogólnego skoîowacenia. Po trzech 
dopiero dniach tego leczenia okazały się niejakie 
polepszenia; po dwódziestu jednak dniach, wyle
czenie byio całkowite. Oprócz znakomitego wy
padku tego leczenia wziewaniami eteru powtarza
nymi co dzień, postrzeżenie to dało sposobność 
panu Petit przekonać się do jakiego stopnia eter 
może przez nawyknienic stać się obojętnym dla or
ganizmu. Prócz tego p. Petit dnia jednego prze- 
dîuzaï doświadczenie więcej niżeli kwadrans, i 
wypotrzebowaî eteru przeszło 200 grammów: chory 
pozostaf przy swej zw)kłćj czułości.

Lebel.

ŚMIERĆ ZRZĄDZONA ETEREM 

(Gtzette des hôpitaux jeudi 18 Novembre 1847 
N. 136, p. 570J.

Gdy na początku tego roku, nakłanialiśmy prak
tyków do ostrożności i do uważania opojcnia ete
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rem nie za rzecz niewinną, nie myśleliśmy że zda
rzenie tak prędko potwierdzi nasze przewidywanie. 
Od samego początku, zebraliśmy przypadki wyda
rzone w praktyce miejskiej i szpitalnej.

Oto jeszcze dziś jedno zdarzenie najdokładniej
sze, opisane przez lekarza z Auxerre w Journal 
des Connaissances médico-chirurgicales w nume
rze listopadowym:

«Dziesiątego lipca 1847, o czwartej godzinie bez
20 minut, slosarz nazwiskiem ***, bawarczyk ma
jący 55 lat, i mający od 7 blisko miesięcy guz ra 
kowaty na piersi lewéj, był wystawiony naopojenie 
eterowe w przyrządzie Charriera, uwicczonym juz 
w wielu poprzednich operacych.

«Chory, człowiek budowy ciała dosyć mocnej, 
której choroba rakowa nie zniszczyła jeszcze, za
ledwie był wystawiony, dwie do trzech minut, na 
działanie wyziewu eterowego, a juz objawiło się 
mocne podniecenie. Tołów i członki miotane były 
rnocnémi drganiami i poruszeniami które z trudno
ścią wstrzymywali liczni pomocnicy. Jednocześnie, 
oddychanie stawało sic przyśpieszane, i twarz się 
czerwieniła. Usiłując mocno oderwać usta od 
narzędzia, chory starał się wymawiać wyrazy 
niezrozumiałe i jakby w obłąkaniu z pjaństwa.

«Te zjawiska trwały 5 minut, w tein ukłówszy 
skurę szpilką przekonano sic że czucie nie było 
jeszcze stłumione. Przedłużano wziewanie eteru, 
lecz otwierając wyziewom ujście tak obszerne 
jak dozwalało narządzie, bo kurek wyjście im da
jący zrobił dotąd połowę tylko i stopniowo swego 
obrotu.
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«W  pięć minut od tej chwili, a 10 od zaczęcia 
doświadczenia, bezwładność członków była zu
pełna, nieczułość niewątpliwa; oddychanie odby
wało się głośno, powoli, lecz bez chrapania. 
Twarz, której mięsa przestały poruszać się, była 
czerwono-fiolelowa; cała skura piersi miała ten 
sam kolor; źrenice, rozszerzone i nieruchome, po
deszły w górę pod wierzchnie powieki.

«Po odjęciu przyrządu eterowego, chirurg uznał 
czas odpowiedni do odjęcia guza. Po cięciu za
ledwie zaczetem, gdy jeszcze mała ilość krwi 
czarnej odeszła, postrzezono zmianę w rysach 
twarzy całkiem zsiniałej i opuźnienię w oddycha
niu. Puls, śledzony w tej chwili po raz pierwszy, 
był miękki, pełny i bardzo powolny; nagle prze
stał uderzać. Wszystko się skończyło.

Dwanaście minut przedtem, nieszczęśliwy miał 
nadzieję ze eter ochroni go od cierpień! Czy się 
on pomylił? Nie mniemamy tego; bo jego choroba, 
jak ją później rozpoznano, należała do tych co się 
zawsze wracają, do tych klóre, co bądź robiąc, 
wzbudzają srogie bole i rodzaj zniszczenia powol
nego, Lecz dla nauki, jaki zawód! Zręczny i 
szanowny operator był zmieszany wypadkiem tak 
niespodzianym, który szczególnym trafem przyniósł 
szczęście tylko umarłemu. Co do nas, to opisu
jących, i będących bezstronnemi świadkami naj
drobniejszych okoliczności, zaręczamy ze nikt nic 
uchybił w lej nieszczęśliwej czynności. Na miej
scu operatora tak samo bylibyśmy działali; i jeże
liby jakakolwiek odpowiedzialność miała spaść na 
niego, będziemy mieli za sławę ją podzielać.
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( 106 )
«Otworzenie ciaîa nastąpiło we 22 godziny po 

śmierci. Mózg, płuca, serce, wątroba, nerki, 
śledziona, wyziewały za każdem cięciem bardzo 
mocną woń eteru. Kiew w naczyniach by ła płynna, 
mocno czarna, jakby lepka. Krew która zatykała 
cgłą tylna stronę płuc, miała gęstość i kolor po
dobne nieco dosyrupu z trzcin cukrowych (mélasse). 
Strona przednia płuc była tylko napełniona śluzem 
spienionym. Błona śluzowa dróg oddechowych, 
krtani i gardziela była mocno nastrzyknieta; śle
dziona podobną b)ła prawie do drożdży winnych, 
tak była w środku rozmiękczona.

«To otworzenie ciała, dodaje autor, prowadzi 
nas do mniemania że śmierć nastąpiła przez asfixya
i otrucie pochodzące ze zbytecznego przesycenia 
organów wyziewami eterowémi, wciągnionćmi przez 
bieg krwi.»

Lebel.

NIEDŻYTECZNOŚĆ OPOJEŃ ETEROWYCH PRZY WYRYWANIU ZĘBÓW.
DESIRABODE, CHIRURG DENTYSTA KRÓLEW SKI.

(Gazette des hôpitaux samedi 13 novembre 1847, 
N. 134, p. 561^.

Tak pisze ten dentysta: Smutny odgłos jaki zro
biło działanie eteru rozsądnie użyte przez wzie- 
wanie dla uchronienia chorego od bo!u towarzy
szącego operacyom chirurgicznym, zniewala mnie 
do przestania tych uwag.

1) Ze boi przy wydobyciu zęba, chociaż niekiedy 
bardzo mocny, jest w ogólności tak prędko znika-
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jacy iż prawdziwie nic wart ani przyrządzen do 
opojcnia eterowego; 2) że gdy nieprzezorność 
prawa zostawiła wykonanie sztuki dentystowskićj 
ludziom którzy mogą nie okazywać zabespieczenia 
tak naukowego jak moralnego, nadużycia wszel
kiego rodzą u będą sic dziać w lym względzie. To 
mniemanie rozwinięte przczemnie w gazecie szpi
talnej G lutego, i powtórzone w wielu dziennikach, 
mianowicie w le Constitutionnel i la Presse tegoż 
miesiąca, dość miało wpływu aby odwieść większą 
część dentystów Paryża od użycia tego środka. 
Dalej autor mówi o swém sprawdzoném przewi
dywaniu szkód, i o sposobie im zapobieżenia przez 
zabronienie dowolnego użycia i przedawania eteru. 
Kończy temi słowami: a co się nas tycze, Rząd 
tym sposobem zapobieży nby ludzie nie mający 
prawa nie szkodzili sławie i znaczeniu naszego po
wołania, którego naszym obowiązkiem jest bronić 
widoków moralnych tak dobrze jak materyalnych.

LebeL

DOŚWIADCZENIA PORÓWNAWCZE SKUTKÓW ETERU,
(Hevue médicale française et étrangère octobre 

1847, p. 2 3 0 ) .

Doktor Devillicrs wyciągnął z pamiętnika wło
skiego Filiatre sebezio.' fasc. octobre 1847 wnioski 
rapportu kommissyi przeznaczonej przez akademią 
Neapolitańską do rozbierania skutków eteru w or
ganizmie zwierzęcym.

Niektóre wnioski rapportu z badań działania 
eteru na ciafo ludzkie.
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II  Nieczułość eterem zrządzona jest taka, ze 
się opiera działaniu elektryczności, która nic wie
ce) zrobić nie może jak przyspieszyć nieco obu
dzenie sie.

16 Zjawiska wzbudzone w opojeniu eterowem 
każą mniemać z wielkiem podobieństwem do pra
wdy, źe działanie eteru wywiera się naprzód na 
mózg, potem na móżdżek, anakoniec na inne sploty 
nerwowe.

17 Prócztego można wierzyć ze eter dziata 
pierwotnie i w sposób gatunkowy na miazgę móz
gowo pacierzową, a zostaje do zbadania czy zmiana 
krwi i wyrobień jest pierwotna czy następna zale
żącą od nieładu w układzie nerwowym.

18 O pojenie eterem w wielu razach, nawet 
przy najlepszem udaniu się, nie jest bez cierpień i 
męczarni podczas odbywającej się operacyi.

19 Gdy sie poprzestaje na pierwszych zjawi
skach uśpienia, opojenie eterowe może przeminąć 
łatwo nie zostawując następstw; ale nie jest nie
winne, i nie bez niebezpieczeństwu przedłużane 
bywa jego trwanie. Nie jest więc roztropnie robić 
to na czfowieku.

21 Gdy się odejmuje przyrząd w chwili po
czynającego uśpietiia, zakres nieczułości nic jest 
długi, i można naznaczyć średnic trwanie jego
4 minuty.

24 Kominis.sya mniema wreszcie że przyrządy 
do opajania eterem, takie jak są dzisiaj, nic zaspa
kajają jeszcze potrzeb nauki pod względem sto
pniowania mocy wyziewów eterowych.
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Wnioski rapportu o skutkach eteru na zwierzętach.

1 Wziewanie eteru .sprawia u zwierząt zupełną 
nieczułość, ale mniej wyraźną w mleczu pacie
rzowym, gdzie trwa jeszcze czas jakiś skupiona 
władza czucia.

2 Wziewanie zabija niekiedy w bardzo krótkim 
czasie.

3 Niekiedy zrządza w budowie takie usposo
bienie, źe staje sic szkodliwe tym zwierzętom które 
już raz wystawione byty na jego działanie.

4 Płody zwierząt nie ulegają żadnym złym skut
kom wziewania eteru na którego działanie wysta
wione są ich matki, chociaż może na nich rozciągać 
sie stan odurzenia.

5 Eter wprowadzony inną drogą nie przez od
dychanie nie działa jak w tym ostatnim razie na 
organa rządzące czułością, lecz na organa które 
władają uchami.

6 Cześć lędźwiowa mlecza pacierzowego, tak 
w przednich swych wiązkach jak w tylnych jest 
zwykle najpierwićj i najgłębiej przejęta działaniem 
eteru.

7 Silne działanie eteru jesl zniszczenie w mle
czu pacierzowym władzy poruszeń rozmyślnych, 
oprócz pozostałej w nim trocha w niektórych zda
rzeniach.

8 Napły wy postrzegane przy otwieraniu ciał są 
następstwem zgonu zwierzęcia a nie przyczyną 
śmierci.

Porównane doświadczenia wyziewów psiej groty 
z wyziewami eterowemi, pokazały: 1) że jest
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( n o  )
miedzy terni wyziewami różnica w działaniu; 2) że 
wyziewy eterowe są nierównie łatwiej znoszone 
niżeli gaz kwasu węglowego; 3) że łatwićj mo
żna przywrócić życie zwierzętom opojonym ete
rem aniżeli zwierzętom wystawionym na działanie 
kwasu węglowego.

Doktor Martino porobi!" niektóre uwngi nad skut
kami opojenia eterowego postrzeganćmi w  krążeniu 
naczyń włoskowych ogólnemi płucnem. Oto one są:

1 Krwi ohrot w ogólnym ukłndzie naczyń w ło 
skowych (kapilarnych) jest znacznie opóźniony, 
gdy opojenie eterem posunięte jest aż do odebra
nia czucia; i postrzegane jest zastanie się w ogni
wach splotu naczyń włoskowych w  skutek zawie
szenia w nich krwi biegu.

2 Krwi obrot w układzie naczyń włoskowych 
płuc, jest przy tych samych okolicznościach mniej 
wyraźnie opóźniony i bez żadnych śladów zasta
nia się; lecz jeżeli w ziewanie eteru przedłuża się,, 
widać to zastanie się w całym ukłndzie nacz)ń 
włosko wy cli płuc.

3 Opóźnienie krwi biegu w układzie naczyń w ło
skowych ogólnym i płucnym jest jednoczesne i wiąże 
sie zapewne w skutek opóźnienia i osłabienia po
ruszeń serca; z ta różnicą że zatrzymanie się krwi 
biegu w  wielu naczyniach układu włoskowego o*- 
gólncgo objawia się natychmiast jak tylko uderzenia 
serca staną się mniej częsterni i słabszemi; kiedy 
zatrzymanie się krwi biegu w układzie naczyń w ło 
skowych płuc nic następuje, jeżeli nie ma zaraz 
wstrzymania oddechu, i jeżeli zwierze nie wpadło 
w  asfixyą; bo nawet w pierwszym stopniu tego
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ostatniego stanu, krwi obrot płucny, chociaż po
wolniejszy, nie ustaje jednak.

4 Zatrzymanie krwi biegu w układzie naczyń 
włoskowych ogólnym (a  następnie także w mózgu
i innych pniaeli nerwowych) zrządzone opojeniem 
eterowem w drugim stopniu jest niewinne; znika 
powoli samo przez się, jak wszystkie skutki tego 
stanu.

5 Zatrzymanie krwi biegu w układzie naczyń 
włoskowych płucnych, połączone ze stanem asfi- 
ktycznyui zwierzęcia, jest także niewinne; asiixya 
znika, a krew odzyskuje swój bieg w płucach. 
(Nie przedłuża sie nigdy, dodaje autor, opojenia 
eterowego aż do zrządzenia tego zatrzymania krwi 
biegu, które przytrafia sic tylko w asfixyi daleko 
bardzo posuniętej; ale gdyby nawet ten przypadek 
nastąpił u osób mających ptuca zdrowe, nie byłoby 
żadnych ważnych następstw). Ten sam autor prze
konał sie w  innych doświadczeniach: 1) że opóź
nienie dwóch obrolów  krwi naczyń włoskowych 
(ogólnego i płucnego) jest jednoczesne, le czw n ie -  
równej mierze; 2) że w  opojeniu posuniętem aż 
do zupełnej nieczułości, wstrzymanie krwi obrotu 
jest w  naczyniach włoskowych układu ogólnego, 
lecz nie płucnego, gdzie krew nie przestaje po
ruszać się, chociaż bardzo pow oli; 3) i że nako- 
niec obrot płucny nie zatrzymuje sie całkowicie, 
jak to już było powiedziane, tylko w asfixyi, której 
znowu postrzega się na odwrót znikanie gdy powoli 
krwi bieg powraca. Krew chociaż stojąca, za
chowuje, we wszystkich tych doświadczeniach, 
swą płynność. Lecz czy te same są skutki w  krwi
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obrocie naczyń wioskowych ludzkich? T o  co jest 
trudno dotąd twierdzić, chociaż nic można po- 
wątpiwać o bardzo wielkiem podobieństwie które 
pod tym względem jest między człowiekiem a zwie
rzętami nawet niższego rzędu. (*)

Jak się pokazuje, wypadki doświadczeń Dra 
Martino mają wielkie podobieństwo z w'ypadkami 
doświadczeń pana Gruby weFrancyi.

Lebel.

H A G I  P . BLANDIN NAÜ O P A M E M  E T E M É M ,
(Gazette des hôpitaux mardi 23 novembre 1847 

N. 138, p. 575).

U kobiety mającej raka w piersi, przed opera» 
cyą użyte było wsiewanie eteru. W  minute chora 
była w  dostàteczném opojeniu. O skutku i spo
sobie użycia eteru tak mówi p. BUndin. W  wię
kszej liczbie zdarzeń, dość nam jest minuty albo 
półtorej dla otrzymania opojenia klórc nazywamy 
dostàteczném. Tym sposobem unikamy otrucia 
chorych, gdyż, śmiało powiemy, że eter jest tru
cizną. Użyty w pewnej ilości, sprawia skutki 
bardzo dobre; dla lego powinien być używany.

(*) Z w racam y jednak uw agę ze  to mniemanie jest w zupełnej 

sprzeczności z  19-tém objaw ionćm  przez część kommissyi pi za

znaczonej do robienia dośw iadczeń na ludziach. Podług n iej, jest 

niebezpieczeństw o przedłużać opojenie eterem,- podług Dra M ar
tino m oźnaby p rzeciw nie p zypuścić ze opojenie posunięte naw et 
a i  do asfixy i, w  p ew nych granicach, nie sprow adzi szkodliw ych 
następstw ani w  zw ieraętach , ani w  ludziach.
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Lecz jak wszystkie dzielne środki, obok korzyści, 
eter ma złego wiele. Nie mniej niż 12 osób jaz 
umarło z opojenia eterowego, a śmierć ich jest na 
nieszczęście bardzo pewna.

Dotąd my nie mieliśmy takiego nieszczęścia przy 
naszeni zastosowaniu eteru, chorzy nasi wpadają 
w opojenie najczęściej w minutę, niekiedy nawet 
we 20 albo 30 sekond. Przypisujemy to naszćj 
ostrożności, doskonałości przyrządu, czystości e- 
teru i nadto temu że w  chwili zaczęcia operacyi 
odejmujemy przyrząd. Obawiając się jak zawsze 
tak i dotąd eteru, nie posuwamy wziewania jego 
dalćj nad potrzebę, i przekonani jesteśmy źe po
spieszając nieco w operacyi, można prawie zawsze 
ją ukończyć przed obudzeniem się chorego.

Co do teraźniejszej chorej, tak samo zrobiliśmy: 
odjęliśmy przyrząd eterowy, za pierwszćm pocią
gnięciem bislura i to z największym skutkiem. O -  
perowana nic nie czuta, ani sie domyślała opera
cyi. Tylko przy końcu podniosła rękę do piersi 
nie użalając się na najmniejszy ból. Chcąc wie
dzieć czy to nie było oznaką jakiego uczucia nie
przyjemnego, pytaliśmy się jej po  przebudzeniu 
czyli pamięta o tem. Zapewniała żc nic nie czuła; 
lecz powiedziała że przypominając iż operacya 
miała być jćj robiona, chciała wiedzieć czy już 
jest skończona, i że zapewnienie sie o tćm naj
większą jej sprawiło radość.

Można wiec mieć korzyści z opojenia eterowego, 
gdy sie go używa uważnie i stosownie nie prze
wlekając długo wziewania. Tu p.Blandin powtarza 

Tom XIX. Poszył 1. 8
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wa obawę złych skutków gdy sie na te uwagi nie 
pamięta.

Te ostrożności, mówi on, nie dziś juz zalecam; 
mówifem o nich od początku doświadczeń przed
sięwziętych z eterem. Wtedy śmiano się cokolwiek, 
teraz wszyscy pojęli że ja mara słuszność i zga
dzają się na postępowanie z temi ostroznościami. 
Co do mnie, żeby mi się trafił chory który we 4 
najwięcej 5 minut wziewania dobrze urządzonego 
nie usnął dostatecznie i żeby zachował czucie, 
conajpredzej odjąłbym przyrząd, uważając zda
rzenie za trudne, i przystąpiłbym do operacyi bez 
korzystania z dobrodziejstwa opojenia. Obawiałbym 
sie żeby dłuższe wziewanie nie sprowadziło przy
padków prawdziwego otrucia. Lud nie zna war
tości i niebezpieczeństw opojenia eterowego. Dla
tego zdarza się że chory mający być operowanym 
żąda opojenia. Lekarz nie powinien przystać na 
jego nalegania tylko wtedy gdy mniema że może to 
zrobić bez niebespieczeństwa.

W  zdarzeniu teraźniejszym, była obawa że się 
nam nie uda. Chora była lękliwa, rzucała się, nie 
oddychała dobrze i głęboko, jak potrzeba do u- 
śpicnia prędkiego i całkowitego. Nadto, ażeby 
opojenic odbyło się należycie, trzeba szybkiego 
pociągnicnia w płuca wielkiej ilości eteru. Ta nie
pewność naszej chorej trwała blisko minutę i p ó ł ;  
polem widzieliśmy ją wzruszoną na nowo; żyły 
szyjowe napęcniały; twarz zbrzekła. W  chwili 
rozpoczęcia opera cyi, opojenie było dostateczne.

Co doteoryi opojenia eterowegop.Blandinmastan 
ten za proste upicie się jak wyskokiem; są bowiem
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w niém rozmaite zakresy zwyczajnego pjaństwa: 
naprzód wesołość, potem strata czucia odpowie
dnia stanowi ludzi o których mówią lezy jak nie- 

Są to te same zjawiska, lecz naglejsze, 
prędzej znikające w  opojeniu eterem niz w opoje- 
niu wyskokiem. Zdarza się czasem, mówi autor, 
jak w  przypadku teraźniejszym, ze nie można 
przyprowadzić chorych do zupełnej bezwładno
ści; lecz częslo, wtedy nawet kiedy chorzy są 
tylko w  zakresie wesołości, czułość ginie całko
wicie. W  ostatnim razie być może, podług na
szego mniemania, źe chory doznaje bolu i cierpi 
podczas operacyi, lecz nie przypomina za przebu
dzeniem się co czuł. Jeśli tak jest, p. Blandin bierze 
ten stan za jedno z zupełną niecZułością.

Lebel.

OPAJAME ETEREM POD WZGLĘDEM MEDYCYNY SADOWEJ.
przez J. BOUISSON,

PROFESORA KLINIKI CHIRURGICZNEJ W  MONTPELLIER.

( IHvue médicale française et étrangère octobre 
1847, p„ 215J.

Wypada z tej rozprawy:
1 Zc eter może być korzystnie użyty do roz

poznawania niektórych chorób udawanych, jako 
to głuchoty, utraty mowy, skurczenia mięs i t. d.

2 Ze trudne do rozwiązania zadania lekarsko- 
sądowe pod względem opojenia, utworzyć się 
mogą z przyczyny eteru.

3 Ze użycie eteru w sztuce poiozniczéj, . mo-
8*
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głoby zrodzić zadania bardzo ważne lekarsko- 
sądowe.

4 Ze nadużycie tego środka w  ilościach trują
cych może być w pewnych okolicznościach przy
czyną śmierci.

5 Że nauka, opatrzona już wypadkami dow o- 
dzącćmi możności odkrycia na trupach śladów o -  
trucia eterem, potrzebuje jeszcze pod tym wzglę
dem wiecéj dowodów.

6 Że medycyna sądowa, zajęta korzyściami 
z wiadomości pod względem skutków eteru siar- 
czanego w  gospodarstwie zwierzecém, powinna 
dodać do zadań któremi sie zajmuje, zadania jakie 
może zrodzić użycie tego ciała.

7 Ze eter nietylko ma własności cechujące le
karstwo, lecz ma także własności trujące, i po
winien prawie b jć  na liście trucizn.

8 Że byłoby korzystne, w interesie publicznym, 
żeby wolność przedawania tego ciała, albo przy
rządów za pomocą których można je zadawać 
w  postaci pary, była wzbroniona, i żeby osoby 
upoważnione do tej przedaży mogli kupującym 
wydawać tylko za przepisem lekarza.

Le bel.

O MORFINIE I OCCIANIE MORFINY
u ż y w a n y c h  p r z e c i w  o p o j e n i u  e t e r e m . 

(Gazette des hôpitaux mardi 21 décembre 1847, 
N. 150, p. 626;.

W  licznych doświadczeniach professor Berrati, 
jak wielu fizyologów francuzkich, przekonał sie
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(  117 )
o niebespieczeństwach jakie zrządzać może prze
dłużane wziewanie eteru. Wyszukując najskute
czniejszego na to środka doszedł że morfina i jej 
occian są najwłaściwsze do obudzenia z uśpienia 
letargicznego czynności zwierzęcych których użycie 
było zawieszone przez wziewanie eteru. Wiele 
innych sposobów byfo podanych za równie zda
lnych do wyprowadzenia ze stanu eterowego op o 
jenia; między innćmi elektromagnetysm, amoniak, 
krwi puszczenie. Autor nie mówi czy je poró
wnywał z użyciem morfiny.

Lebel.

(Gazette des hopitaux samedi 27 Novemhre 1847, 
IV. 140, p. 583;.

Najpidrwszy doszedf własności chloroformu p. 
Flourens, wystawiwszy troje zwierząt na jego dzia
łanie: o czem zdał rachunek Akademii umieję
tności.

Postrzeżenia te dopiero głośneini się zrobiły, 
gdy p. Sympson professor Edimburgski, doświad
czając wielu rzeczy tłumiących czułość, przekonał 
się ze chloroform sprawia te same skutki co eter i 
we własności go przewyższa: działa w mniejszej 
ilości, prędzej i trwalej, z mniejszą nieprzyjemno
ścią, nawet zupełnie przyjemnie dla chorych.

Chloroform wynaleziony by ł roku 1831 przez 
p .  Soubeiran; ale skład jego oznaczył p. Dumas 
w roku 1835, odkrjwając w  nim chlor i p ie w ia -
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stki kwasu mrówczannego i ztąd go nszywał chlo
roformem.

P. Liebig uważał chloroform za ciało złożone 
z chloru i z zasady organicznej zwanej formyle. 
Ta zasada może tworzyć z chlorem 3 ciała:

1 . Le protochlorure de formyle, F o  Cla
2. Le b ic h lc r u r e , ...................... F o  CI4

3. Le pcrchlorure, . . . . Fo  Clô

Otóż to ostatnie ciało jest chloroformem. Jod 
i brom tworzą z tą zasada zwaną formyle ciała 
podobne do chloru, nazywające się jodoform i 
bromoform.

Chloroform jest płynem niekolorowym, olejnym, 
woni eterycznej, przyjemnej, smaku stodkawego; 
gatunkowa jego ciężkość jest 1,480; wre na 60, 8a 
stó stopniowego ciepłomierza; zmieszany z wodą 
destylowaną, przechodzi w  parę gdy woda dosięga 
stopnia ciepła 5 7 ,3 ° .  Zapala się z wielką tru
dnością, i w płomieniu stoczka pali się kolorując 
go zielono.

Rozprowadza się 1 część wodnika wapna (hy
drate de chaux) w 24 częściach wody, i przepuś
ciwszy przez to chlor aż większa część wapna zni
knie, dodaje się mała ilość roztworu wapna ażeby 
płyn stał się alkalicznym. Gdy wodochloran wa
pna tak utworzony wyjaśni się przez stanie, dodaje 
sie do niego cześć jego objętości wyskoku lub 
d acétone, lub d'esprit de bois i zostawiwszy 
w  spoczynku 24 godzin, destyluje się wolnym o -  
gniem.
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Retorty powinny być zajęte tylko f części. Pfyn 
przepędzony zawiera chloroform; dodawszy wody 
oddziela się od płynu chloroform a oczyszcza się 
go w kąpieli piaskowej in balneo marice. Nakoniec 
otrzymuje się zupełnie czystym zostawiwszy do 
wystania się na chlorku wapna, i następnie prze
pędziwszy nanowo na kwas siarkowy koncentro
wany.

Lebel.

N O W O Ś C I .

Dr. Erdmann przeznaczony został na zastępcę 
prof. zw. terapii w  uniwersytecie w Dorpacie.

Prezesem towarzystwa lekarskiego w  łiydzc mia
nowany jest D\\ Muller > Dyrektorem Dr. Sadowski, 
Sekretarzem Dr. Girgensuhn.

( 119 )

W  Królewcu zbudowano nowy gmach na poli
klinikę lekarską, w którym profcssor Hirsrh roz
począł prelekcye dnia 30 października 1817 r.

Klinikę chirurgiczną w Berlinie po zmarłym 
Dieffenbachu, objął zastępczo Dr Angelsteln.

Profcssor Bomberg w Berlinie, otworzył kurs 
publiczny o cholerze indyjskiej.

Dnia 8 listopada 1847 otworzono uroczyście 
klinikę chorób niewiast i położniczą przy uniwer
sytecie w W rocław iu , pod kierunkiem professora 
Bełschler.

Dr Budge mianowany jest professorem nadzwy
czajnym uniwersytetu w Bonn.
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Na wydział lekarski uniwersytetu w Berlinie u- 
częszcza uczniów 583, a wszczególności: krajow
ców  170, cudzoziemców 62, chirurgów 30, wy- 
chowańców skarbowego instytutu 72, wychowań- 
ców  wojskowej akademii lekarskiej 77, farmaceu
tów 172. Farmaceuci i chirurgi zostają pod zwierz
chnictwem professora Iilug i sędziego Lehnert. 
W ydzia ł lekarski liczy 13 professorów zwyczaj
nych; Drów Link, Horn, Busch,Schönlein, Miiller, 
Schlemm, Schultz, Hecker, Jiingken, Casper, Eh
renberg, Mitscherlich, Romberg. 10 professorów 
nadzwyczajnych Drów Reich, Kranichfeld, Eck, 
PT olff, Trustedt, Barez, ldeler, Schmidt, Tro- 
schely Böhm. 15 Adjunktów: D row ie  Reckleben, 
Grafe, Jngelstein, Dann, Ascherson, Nicolai, 
PVilde, Sc holler, Simon, Ebert, Lauer, Brücke, 
du Bo/s-Reymond, Remak, Vir chow. Rektorem 
uniwersytetu, jest Tajny Piadca lekarski, Dr Jan 
Miiller, Dziekanem wydziału lekarskiego, Tajny 
Piadca lekarski Dr Jiingken, członkiem senatu aka
demickiego, Tajny Radca lekarski Dr Hecker. Dy
rektorem instytutu klinicznego, chirurgii i okuli
styki, przy ulicy Ceglanćj, w miejsce professora 
Dieffenbach jest zastępczo Dr Angelstein, Assy- 
stentem jest Dr La Pierre. Dyrektorem polikli
niki w gmachu uniwersyteckim jest Dr Romberg, 
assystentami Drowie Wolter i Henoch. Polikli
nika Dra Triistedt z powodu słabości jego zdrowia, 
zostaje pod kierunkiem jego assystentów D rów  
Schlemm i Hoffmann. Dyrektorem kliniki p o ło 
żniczej, jest prof. Busch, jego pomocnikiem Dr 
Crede, assystentami Drowie Pelkmann i Laambrecht.
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Zakład praktyczny medycyny sądowej, od czasu 
śmierci prof. W agner, nie ma dyrektora. W  szpi
talu Charite, jest klinika lekarska, pod kierunkiem 
prof. Schönlein, klinika lekarska dla chirurgów, 
prof. t'Volff, klinika chirurgiczna i oftalmiczna 
prof. Jüngken, kliniki położnicza i chorób wene
rycznych prof. Schmidt, klinika chorób umysło
wych, prof, ldeler, klinika chorób dzieci nic i- 
stnieje juz, a oddziałem chorych dzieci przewodzi 
Dr Erbkam. Gabinet i teitr anatomiczny zostaje 
pod kieiunkiem Drów Müller \ Schlemm, prosektor 
Dr Peters; gabinet desmurgiczny, i narzędzi chi
rurgicznych i położniczych, pod kierunkiem Drów  
Schmidt i Blömer; gabinet farmakologiczny pod 
kierunkiem Dra Link. Oprócz tego jest ogród uni
wersytecki, biblioteka, gabinety mineralogiczny, 
zoologiczny i fizyczny.

DyrektoremTowarzyslwa lekarskiego imienia Hu- 
felanda w Berlinie, obrany został Dr Klug, vice- 
dyrektorem Dr Müller, sekretarzem Dr Steinthalt 
bibliotekarzem Dr Burtz, podskarbim Dr Bürger.

Dyrektorem instytutu weterynaryi w Berlinie jest 
professor Albers, wykładają w nim kursa Drowie 
Gurlt, Hertwig, Störig, Erdmann, Spinola, IV en
denberg, Gerlach, Meeves, Bürde

W  roku 1846 było w Królestwie Pruskiem 3348 
lekarzy, 894 chirurgów 1-szego rzędu, 1199 chi
rurgów 2-go rzędu, 1 okulista, 86dentystów, 1428 
aptekarzy, 839 weterynarzy, 11453 akuszerek. Z tych 
było w Berlinie 359 lekarzy, 22 chirurgów 1-szego 
rzeda, 33 chirurgów 2 go rzędu, 34 aptekarzy, 38 
dentystów, 30 weterynarzy, 59 akuszerek.
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Professor Reich w Berlinie zakończał życie.

Dyrektorem powszechnego szpitala w Pradze 
mianowany jest Dr R/cdL

Dr Sporn mianowany jest Lekarzem okręgowym 
w Żółkwi, w tialicyi.

Dr Roli mianowany jest Lekarzem weterynaryi 
Królestwa Czeskiego.

Dr Pomutz professorem nauki o chorobach u- 
mysłowych, w uniwersytecie w Peszcie.

Dr Spurzhcim naczelnym lekarzem domu obłą
kanych w Ybbs.

Dnia 17 października 1847 r. umarł professor 
oftalinologii w  Pradze, Dr J. N. Fischer w 69 
roku życia.

Dnia 30 listopada 1847 r. umarł professor oftal- 
mologii w Peszcie, Dr J. B. Fahini w 56 roku 
życia.

Szpital powszechny w  Wiedniu, ma następują
cych lekarzy: Dyrektor Dr Schiffner, z pensją 3000 
złr., v i c e -dyrektor D r Dobler z pensyą 2500 złr. 
Lekarze ordynujący: Bittner, Foharczny, Haller, 
Stephan, Sterz i Viszanik w oddziałach gorą
czkowych , ostatni w oddziale obłąkanych. Drowie 
Dumreicher, Moisisovits, Schuch \ Sigmund w od
działach chirurgicznych; Dr Heger w  ambulatoryum 
chirurgicznem, D r w  położniczym oddziale 
z pensyą po 1500, 1300 lub 1200złr. i mieszkaniem.

W  Wiedniu utworzono komitet dla przedsię
wzięcia środków przeciw cholerze pod kierunkiem 
pro to medyk a Dra Knols.
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Na przedmieściu Leopoldstadt ma się wkrótce o -  
tworzyć nowy szpital dla dzieci, pod kierunkiem 
Dra Pollitzer.

W  uniwersytecie Wiedeńskim, naukę o wodach 
i kąpielach mineralnych wykłada Dr Binder.

Dziekanem wydziału lekarskiego w Wiedniu na 
następne 3 lata, mianowany jest Dr Lereh.

( 123 )

W e  wrześniu 1847 r. odbyło sie w Jenie 27-rne 
zgromadzenie aptekarzy Nicmiec północnych. Człon
ków obecnych było 107, pod przewodnictwem 
Dra TT ackenroder i aptekarzy Osann i Bartels. 
W  roku 1848 odbedzie sie to zgromadzenie w m. 
Miinster albo w  Bielefeld.

Dr Clarus od r. 1810 zaszczytnie znany professor 
kliniki lekarskiej w Lipsku, przestał pełnić te obo
wiązki.

Uniwersytet imienia Ludwika w  Giessen w  W .  
X. Heskiem, liczył w 1847 r. 6‘2 uczniów medycyny,
5 chirurgii, 8 weterynaryi, 57 farmacyi. Dyrekto
rami akademickiego szpitala, są profes. TFernher 
i Vogel. Adjunktami wydziału lekarskiego Drowie 
Stammler, TT int her, H of mann, Schwager ~ Bar- 
deleben i Isilian.

Uniwersytet w Lipsku liczył w 1847 r. 141 ucz
niów medycyny i 44 chirurgii; lekarzy jest w tem 
mieście 107 i 27 chirurgów. Profesorowie zwy
czajni na wydziale lekarskim są nastepujacy: Brau
ne, Cerutti,  Clarus,  Günther, Kühn, Jörg,  Ba-  
dius, Schwägrichen, Weither, Weber, TTendier. 
Professorów nadzwyczajnych jest 8. Towarzystw
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lekarskich 2 , Towarzystwo chirurgów, 2 labora
toria chemiczne professorów Erdmann i Kühn» 
gabinet fizyczny pod kierunkiem prof. W eber , nauk 
przyrodzonych prof. Poppig, ogród botaniczny, 
pod kierunkiem prof. Kanze, instytut anatomiczny 
prof. W eber; kliniki pod professorami Clarus, 
PVendler, Günther, Braune, Cerutti, Francke i 
Walther; Dyrektorem instytutu oftalmicznego jest 
profes. Ritterich. W  zakładzie homeopatycznym 
przewodniczy Dr Hartrnann, w  ortopedycznym Dr 
Schreiber. W  r. b. Drowie Göschen i Streubel o -  
tworzvli zakład dla chorób skórnych, skrofuli
cznych i wenerycznych. Szpitale w Lipsku są: 
ś. Jana, ś. Jakóba, Dom ¿.Grzegorza, Urząd jał- 
mużniczy, Dom dobroczynności, gdzie jest 5 le
karzy i chirurg, i dwie sale ochrony małych dzieci.

Dyrektorem U niki chorób umysłowych w Jenie 
mianowany jest Dr Kieser.

Profcssorem nadzwyczajnym chemii patologi
cznej w  Monachium, mianowany jest Dr Petten-  
kofer.

Lekarzem przybocznym króla Bawarskiego, zo
stał Dr Schrettinger, lekarzem nadwornym jest Dr 
Schleis von Löwenfeld.

Dr Seitz mianowany jest assyslentem kliniki chi
rurgicznej w Giessen.

( »24 )

Paryzkic towarzystwo chirurgii praktycznej wy
znaczyło 400 franków nagrody konkursowej za 
najlepszą rozprawę, po dzień 1 kwietnia 1849 r. 
pod adresem sekretarza Dra Masson (Place de
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l’Ecole de médecine N. 1 ) przysiąc się mającą,
0 leczeniu rozdęcia naczyń krwionośnych za p o 
mocą elektrycznego kłucia, z dodaniem klinicznych 
posirzeżcń i doświadczeń na zwierzętach.

Dr Delmas, professor położnictwa w Montpel
lier, zakończył życie.

Paryzka akademia lekarska, wyznaczyła następne 
zadania konkursowe, do rozpraw w języku fran- 
cuzkim lub łacińskim przed dniem 1 marca 1849 
nadesłać się mających.

Zadanie 1-sze. Czy gorączka tyfoidalna jest za
raźliwą? Nagroda 1500 fr.

Zadanie 2-gie. «De cirrhosi» Nagroda 1200 fr.
Zadanie 3-cie. O tańcu Sgo Wita » 2000 fr.
Zadanie 4-te. Za najlepsze dzieło lub rozprawę 

z medycyny praktycznej, przynajmniej przed dwoma 
laty drukiem ogłoszoną. Nagroda 3000 fr.

Zadanie 5-te na rok 1850. Za wydoskonalone 
leczenie zwężeń cewki moczowej. Nagroda 8238 fr 
z narosłemi od lat 6 procentami.

Towarzystwo lekarskie 1-go Okręgu Paryża o -  
brało swym prezesem Dra Mélier, v ice-prezesem 
Dra Trousseau.

Na rok 1848 obrany jest prezesem akademii lekar
skiej w  Paryżu Dr Boyer-Collard, v ice-prezesem 
Dr Velpeau, sekretarzem Dr Mélier. Członkami 
Kady akademickiejobranisąDrowie Bégin, Cornac,
1 Bricheteau.

PP. Lafosse i Laroque mianowani są professo- 
rami w  szkole weterynaryi w Tuluzie.

W e  Francyi zakazano użycia arszeniku do bal
samowania ciał zmarłych. W ydano oraz pole
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cenie, aby trupy do sekcyi anatomicznej użyć sie 
mające, byty poprzednio oczyszczane.

Celem zbadania morowej zarazy na Wschodzie, 
minister handlu wysłał 5 lekarzy mianowicie Dra 
Prus do Alexandryi, Dra Villemin do Kairu, Dra 
Bourgueris do Smirny, Dra Sucquet do fiayrutu* 
Dra Armstein do Damaszku, z pensyą 12000 lub 
10000 fr. rocznic.

Przy klinikach lekarskich zaioźono oddzielny 
budynek, dla chorych uczniów medycyny.

W  miejsce Dra Beau, Dr Lassaigne wystany zo 
stał przez ministra handlu do krajów w których 
zjawiła się cholera.

W  Tuluzie umarł sekretarz tamecznego towa
rzystwa lekarskiego Dr Clausade w 38 roku życia.

Towarzystwa naukowo-lekarskie w Paryżu są 
następujące: 1. Królewska akademia umiejętności 
(instytut Francyi), w którym jest oddział nauk le
karskich. 2. Paryzkie towarzystwo lekarskie. 3. T o 
warzystwo medycyny praktycznej. 4. Paryzki okrąg 
lekarski. 5. Ateneum lekarskie. 6. Towarzystwo le
karskie spółzawodnictwa. 7. Towarzystwo lekar
skie postrzeżeń. 8. Towarzystwo lekarskie przy 
ulicy du Tempie. 9. Towarzystwo lekarsko-prak
tyczne. 10. Towarzystwo lekarsko-dobroczynne.
II . Towarzystwo lekarskie Cyrkułów 9-go i 10-go 
Paryża. 12. Towarzystwo anatomiczne. 13. T o 
warzystwo frenologiczne. 14. Towarzystwo far
maceutyczne. 15. Towarzystwo nauk przyrodzo
nych. 16. Towarzystwo imienia Cuvier. 17. T o 
warzystwo entomologiczne. 18. Francuzkie towa
rzystwo geologiczne. 19. Towarzystwo fizycznych
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i chemicznych nauk. 20. Zgromadzenie lekarz) nie
mieckich. 21. Angielskie towarzystwo lekarskie w .  
Paryżu.

W ychodzące w Paryżu pisma czasowe lekarskie 
są następujące:

1 Mémoires de l’académie royale de médecine de 
Paris.

2 Bulletin de l’académie royale de médecine. 
W yd . Dubois ( d ’Amiens).

3 Comptes rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des Sciences. W yd. Arago i Flou-  
rens.

4 L’Institut. Journal des sociétés savantes. W yd . 
Bazin i Arnoult.

5 Bulletin des sciences médicales. Wyô.Férussac.
6 L ’Echo de la lilérature médicale française. 

W yd. Henroz i Raciborski.
7 Le nouvelliste médical.
8 Archives générales de médecine. W yd. Baige- 

Delorme.
9 Gazette médicale de Paris. W yd. J.Guérin.

10 Lancette française. Gazette des hôpitaux. W yd . 
labre.

11 L’abeille médicale. W yd . Cornet.
12 Gazette des médecins praticiens. W yd . La- 

tour.
13 L’Expérience, journal de médecine et de chi

rurgie. W yd . Dezcimeris.
14 L’Esculape, Journal de médecine et de chi

rurgie. W y d . Furnari.
15 Journal universel hebdomadaire de médecine
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et de chirurgie pratique et des institutions médicales. 
W yd. Arnal, Bégin, Bérard i inni.

16 Repertoire universel de clinique médico-chi
rurgicale.

17 Annuaire m éd ico -chirurgical des hôpitaux 
et des hospices civils de Paris.

18 Annuaire médico-chirurgical, Repertoire gé
néral de clinique. W yd . Caucanas.

19 Bulletin clinique. W yd . Fossone.
20 Encyclographie médicale. W yd . Lartigue.
21 Transactions médicales. Recueil périodique 

de la société de médecine de Paris. W yd. Forget* 
Gendrin i inni.

22 Bibliothèque médicale, ou recueil périodique 
d ’extraits de meilleurs ouvrages de médecine et de 
chirurgie. W yd . Gibert i Martinet.

23 Revue médicale française et étrangère et Jour
nal de clinique de l’hôtel Dieu et de la Charité de 
Paris. W yd . Cayol.

2d Mémoires de la société médicale d’observa
tion. W yd . Louis.

25 Mémoires de la société médicale d’émulation*
26 Journal de la société de médecine pratique.
27 Journal du médecin praticien.
28 Journal de médecine. W yd. Beau.
29 Annales de médecine physiologique. Wyd- 

Broussais.
30 Journal de médecine pratique et de litérature 

médicale. W y d .  Forget.
31 Repertoire du progrès médical. W yd. Que-  

not, VFahn.
32 L’Examinateur médical. W yd . Dechambre i 

Mercier.
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31 Repertoire du progrès médical. Wyd. Quenot 
PVahn.

32 L’examinateur médical. W yd . Dechambre i 
Mercier.

33 Journal universel des sciences médicales. 
W yd . Regnault.

34 Journal hebdomadaire de médecine. W yd . 
Andral, Blandin i inni.

35 Nouveau journal de médecine, chirurgie etc. 
W yd . Béclard.

36 Journal des connaissances médicales pratiques 
et de pharmacologie. W yd. Tavernier, Beaude i inni.

37 Journal de médecine et de chirurgie pratiques. 
W yd . Championnière.

38 Journal des connaissances médico-chirurgi
cales. W yd . Trousseau, Gouroud i Lebaudy.

39 Journal des découvertes en médecine, chi
rurgie et pharmacie. W yd . Plisson.

40 Recueil de Mémoires de médecine, de chirurgie 
et de pharmacie. W y d .Loubert, Esticnne i Bégin.

41 Revue des spécialités et des innovations mé
dicales et chirurgicales. W yd . Duval.

42 Bulletin chirurgical. W yd . Laugieer.
43 Bulletin général de thérapeutique médicale et 

chirurgicale. W yd. Mi quel.
44 Annales de thérapeutique et de toxicologie. 

W yd. lioguetta.
45 Annales d’hygiène publique et de médecine 

légale. W yd. Àdelon, Andral i inni.
46 Annales d’obstétrique, des maladies de fem

mes et des eni’aris. W yd . Andrieux i Lubanski.
47 Clinique des hôpitaux des enfans. W yd . Vanier.

Tom X IX , Poszyt I. 9
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48 Journal de Vaccine et des maladies des enfans.
49 Annales des maladies de la peau rt de la sy

philis W yd. Casenave.
50 Annales médico-psychologiques. W yd . Bai7- 

arger, Cerise, Longet.
51 Journal de phrénologie. W yd . Berigny, Piave.
52 Journal de la société phrénologique.
53 Journal du magnétisme. Wyd* Bicard.
54 Transictionsdeniagnetisme animal. Wyd.
55 Archives ct Journal de la médecine homéo

pathique.
56 Bibliothèque homéopathique.
57 Journal de médecine homéopathique. W yd . 

Simon i Curie.
58 Journal delà doctrine Hahnemannicnne. W yd . 

Malin.
59 üevue critique et rétrospective de la matière 

médicale homéopathique. W yd . Beauvasi, Arnaud, 
France, Libert i Both.

50 La Santé, Journal populaire de médecine na
turelle. W yd . Dantsay.

51 La Propagande. Journal de médecine usuelle. 
W yd . Faucher.

52 Recueil de mémoires de médecine, de chirur
gie ct de pharmacie militaires. W yd . Biron, Four- 
nier de Pescay.

53 Piccueil de médecine vétérinaire. W7yd. Bou-  
ley, Delafond, Girard.

54 Archives de médecine comparée. W yd. Bayer.
55 Journal de physiologie expérimentale et pa

thologique. W yd . Magendie.
56 Annales françaises et étrangères d’anatomie 

ct de physiologie. W yd. Laurent, Bazin.
57 Repertoire d’anatomie et de physiologie pa

thologiques. W yd . Breschet.
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58 Bulletin de la société anatomique.
59 La médecine pittoresque ou recueil de plan

ches d’anatomie etc.
60 Journal de chimie médicale, de pharmacie 

et de toxicologie. Rédigé par la société de Pharmacie.
61 Journal de pharmacie et de sciences accessoi

res. W yd . Bouillon-Lagrange,
62 Journal et bulletin de pharmacie.
63 Annales de chimie et de physique. W yd . 

Gay-Lussac, Arago.
64 Journal de la société des science physiques 

et chimiques. W yd . Fontenelle.
Lekarzem inspektorem u wód mineralnych w  Ne- 

ris, mianowany jest Dr Bichmond de Brus.
Na cześć zasłużonego w  zawodzie policyi lekar

skiej Darceta, ma być wzniesiony pomnik ze skła
dek dobrowolnych.

Drowie Calmeil, Fovillc i Falret wyznaczeni 
przez sad do zbadania stanu umysłu Hrabiego Mor
tier, uznali go obłąkanym rzeczywiście.

Akademia umiejętności w Tuluzie, podała na 
dzień 1 kwietnia 1849 r., do rozwiązania zadanie 
konkursowe, pod adresem Dra Ducasse nadesłać 
sic mające, za nagrodą w medalu złotym, wartości 
500 1'r. « o kolce ołowianej, jćj istocie, siedlisku, 
poznawaniu i sposobach leczenia.»

Drugim przybocznym chirurgiem króla belgi- 
ckiego, mianowany jest Dr Koepl, assystent kliniki 
Wiedeńskiej.

9*
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Królewska akademia lekarska w  Bruxelli ustano
wiła następne zadania konkursowe na dzień 1 kwie
tnia 1849 r. rozwiązać się mające, pod adresem 
swego sekretarza Dra Sauveur.

1 O wpływie bagnisk i trzęsawisk na zdrowie 
i długie życie mieszkańców Belgii i krajów ościen
nych; o środkach publicznych iprywatnjch, klóre 
całkowicie lub częściowo, szkodliwość ich znosić 
mogą. Nagroda medal złoty, wartości 1200 fr.

2 Wykazać doświadczeniami przemiany, jakim 
wciągu trawienia ulega włókno zwierzęce: jakiemi 
drogami, przez wessanie przyswaja się organizmowi, 
i na czćm zalezą jego użytki. Nagroda medarzłoty 
za 1000 fr.

3 Wykazać rozbiór chemiczny ciał tłustych u- 
żywanych w  sztuce lekarskiej, oznaczyć ich róż
niące cechy i odmiany, oraz wykryć sposoby roz
poznawcze ich zafałszowanie. Nagroda medal złoty 
za 600 fr.

4 Opisać różne sposoby leczenia złamań kości, 
ich użytek i niedogodność, i na zasadach teoryi i 
doświadczenia, przekonać klóry z nich najlepszy. 
Nagroda medal wartości J000 fr.

5 Jaki wpływ wywierają nerwy na poruszenia 
serca, oznaczyć przez postrzeżenia i doświadczenia. 
Nagroda medal wartości 800 fr.

6 Opisać wodną puchlinę stawów i sposób le
czenia pojedynczych rodzajów. Nagroda medal 
wartości 1000 fr.

7 Wykazać w pływ  jaki od lat 3, z powodu 
podrożenia żywności, wywarły zmiany zaszłe w ży
wieniu mieszkańców w  ogóle, chorych i więźniów
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w  szczególe; mianowicie co do natury, upowsze
chnienia, przebiegu, śmiertelności i sposobu le
czenia chorób. Nagroda w  medalu złotym, war
tości 800 fr.

Zadanie na dzień 1 kwietnia 1851 r. Rozbiór 
tegoczesnych znajomości mleka, wykazać doświad
czeniami wpływ jaki wywierają na skład chemiczny
i na własności mleka, żywienie rozmaitemi pokar
mami i lekarstwami. Nagroda w  medalu złotym 
wartości 1500 fr.

( 133 )

Dr Broers professor wydziału lekarskiego w u- 
niwersytecie wLeydzie, zakonczyi życie.

Zjazd naukowy lekarzy włoskich, odbędzie się 
w roku 1848 w Sienna.

Dnia 10 grudnia 1847 r. umarł w  Rzymie zasłu
żony professor medycyny Dr Łupi.

W  Grudniu r. z. umarł w  Londynie, znakomity 
operator Dr Lisłon.

Zadanie konkursowe z legatu Astleya Coopera, 
za rozprawę na dzień 1 stycznia 1850 r. w  języku 
angielskim nadesłać się mającą do szpitala Guy 
w Londynie: « 0  stanie krwi i naczyń krwionośnych 
w  zapaleniach, na zasadzie doświadczeń, wstrzy- 
kiwań i postrzeżeń drobnowidzowych.»

Prezesem towarzystwa lekarskiego w Atenach 
jest Dr Lindermayer; Lekarzem przybocznym króla 
greckiego Dr Bhceger.
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Byty naczelny lekarz państwa Tureckiego i dy

rektor szkoîy lekarskiéj w Galata-Seraj Abd-ul-  
Hag-Effendi, mianowany jest prezesem rady wy
chowania w tymże kraju.

Oprócz szpitala C)wiJnego, założonego w Stam
bule przez Sułtankc matkę w Jeni-Bagcze, utwo
rzono drugi, dla samych niewiast, oraz sale p o ło 
żnicze w gmachu Easseki-Timaihanessi.

Wysłany z Paryża do Stambułu, celem zbadania 
cholery Dr Monneret, by ł przy odjeździe przed
stawiony Sułtanowi.

Grabowski.

RO ZBIÓR DZIE-Ł.

O gorączce tyfoidalnej przez J. B . Larroque 
dawnego lekarza w lazarecie Necker i t. d. 2 to
my in 8. (Revue médicale française et etrangere 

Novembre et Décembre 1847. p. 451.)

liez to juz pism, ile zdań nagromadziło się o 
gorączce tyfoidalnéj! a jak inało oparło się aź 
dotąd rozbiorowi, krytyce, doświadczeniom, śmiem 
nawet powiedzieć uprzedzeniu i modzie które po 
kolei je niweczyły. Nauka żywotności, płynów, 
ciał stałych, wszystkie tam przeszły, wszystkie 
systemy były probowane. Następnie gorączka 
piérwotna, złośliwie zgniła, z bezwładnością i sił 
upadkiem, kiszkowo-kreskowa, źołądkowo-kiszko- 
wa, pod Stollem i Tyssotein, Pinelem, Petitem, 
Serrern i Brussem, gorączka tyfoidalna powróci
ła , w  ręku pana de Larroque do tego punktu

www.dlibra.wum.edu.pl



z którego wyszła. Przyjmując w istocie zasady sta
rożytnych, Stolla, Tyssota i Finkcgo, uważa on 
te chorobę jako skulek działania na ekonomie hu
m orów zepsutych nagromadzających się w dro
gach trawienia. Podług niego, większa liczba 
lekarzy zna od dawna jego sposób widzenia 
w  tym względzie, jest to gorączka z niestrawności 
albo żółciowa przerodzona. Pan de Larroque mó
wi nam jak b y łs .m  doprowadzony do przyswoje
nia tego mniemania i leczenia które z niego natu
ralnie wynika.

Przybywszy do lazaretu Necker w chwili kiedy 
Broussais, obaliwszy ze szczętem budowę Pinela, 
widział swą naukę a szczególnie zapalenie żołąd- 
kowo-kiszkowe ścigane w sumiennych poszukiwa
niach wielu znakomitych postrzegaczy, miedzy in
nymi pp. Andral i Louis, postanowił wziąś^ go
rączkę tyibidalną za szczególny przedmiot swoich 
badań, i wkrótce postrzegł że każdy chory oka
zywał naprzód zjawiska nieładu żołądkowego po 
którym następowała gorączka z niestrawności albo 
żó łc iow a , ta nakoniec, zaniedbana lub leczona 
środkami nicstosownemi albo przeciwnemi, przy
bierała, zachowując zupełnie mniej więcej swój 
pierwotny charakter, postać gorączki zapalnej 
z sił upadkiem i nieładem nerwowym. »Byłoby 
wiec bardzo trudno, mówi autor, nic widzieć 
w niej choroby, zawsze tej samej co do swego 
pochodzenia, lecz przywdzianej różną powierzcho
wnością, stosownie do swych stopni i rozmaitych 
organów które po kolei zajęła. Nie byłem już, 
dodaje, w kłopocie oznaczenia jćj źródła; gdyż
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najwidoczniejszą było rzeczą że miała siedlisko 
w kiszkach.» Lecz zjawiska gastryczne i gorączko
we czy są następstwem zapalenia żołąclkowego, 
jak chciał Broussais, czy wynikają z drażnienia 
wzbudzonego płynami podniecając emi ? Pytanie 
do którego autor zdaje się wielkie prz) wiązywać 
znaczenie ażeby się uwolnić od zrobionego prze
ciw niemu zarzutu empirismu. Pomiędzy najpo- 
spolitszemi przyczynami gorączki tyioidalnej nie 
znalazi zgoła żadnej któraby mogła wprost wznie
cić zapalenie żołądka; lecz większa ich część bę
dąc w  ogólności osłabiającemi powinne być uwa
żane za zdolne zrobić zaburzenie w  częściach sta- 
łych i płynnych organizmu. Poiniedy zjawiskami 
bardzo rzadko napotykał u chorych oznaczające 
zapalenie żołądka, kiedy prawie wszystkie te któ
re się postrzegają, szczególnie na początku, ozna
czają widocznie niestrawność, stan żółciowy, co 
lepiej jeszcze potwierdzają wypadki częstokroć 
niekorzystne leczenia przeciwzapalnego, nade- 
wszystko krwi puszczeń, a przeciwnie dobre sku
tki leczenia wypróżniającego, naprzód lekarstw 
na womity, później przeczyszczających dołem. 
Uszkodzenia żołądkowe i kiszkowe które śledze
nie pośmiertne odkrywa są wiec następstwem dra
żnienia sprawionego obecnością płynów podnie
cających, albo rzeczy niestrawionych w przewo
dzie pokarmowym. Taki jest zbiór głównych po
jęć stonowiąeych podstawę dzieła p. de Larroąua
o gorączce tyioidalnej. Prawdziwie, gdyb)śmy 
chcieli je zbijać każde oddzielnie, musielibyśmy 
odwofać się do wszystkich dzieł już ogłoszonych
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w tym dotąd ciemnym przedmiocie, a przyznam się, 
ze do tego nie mam ani odwagi ani sity. Ale mówiąc 
tylko o tym strasznym stanie saburalnym, pier
wszej przyczynie tylu złego, nie fest¿c widocznem 
ze jej zbyt wielka częstość nic jest zsoła odpo- 
wiedną rzadkości gorączki tyfoidalnej ? Jakie się 
przywodzą dowody na znak przeistoczenia pły
nów wydzielonych w  kanale pokarmowym? Jedno 
albo dwa doświadczeń chemicznych, a nadewszy- 
stko dobre skutki leczenia. Lecz wiceieź z pewno
ścią czy lekarstwa wzbudzające womity i rozwol
nienie działają prosto, jak to wam się zdaje, na 
oczyszczenie powierzchni błony slozowej przewo
du pokarmowego i nicdopuszezając pobytu pły
nów które macie za szkodliwe, czy raczej prze
ciwnie wzniecając przyjazne zaburzenie, obłite wy
pocenie łagodzące stan cborobny. Przyjmując na
wet te zmianę w  płynach uzbieranych w przewo
dzie pokarmowym, czy nie należy znalesć dla niej 
przyczynę, źródło zapewne głębokie, nicrozdziel- 
ne, działające na ich wydzielanie się i ich skład? 
Co do mnie, który nie wzbraniam się przyjąć 
zmiany niektórych płynów organizmu w pewnych 
chorobach, i który jak inni lekarze potwierdziłem 
tego rzeczywistość, zostaję wtem przekonaniu, ze 
jeśli niestrawność, której juz staroz>lni kazali grać 
wiulkąrolę w chorobach kiszkowych, jest izcczywi
ście przyczyną tę chorobę wzbudzającąiutrzymują
cą, ona nie jest sama,i ze bardzo trzeba uznać inną 
ważniejszą, pierwotną, utajoną, niedostępną na
szym zmysłom, do której trzeba odwołać się; źe 
musi być zaburzenie głębokie w czynnościach krwi
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obiegu i nerwowych, które przewodniczą wydzie
laniu się płynów, zaburzenie mogące się porównać 
ztćm jakie tworzy zatrucie bagniste, pierwsze 
źródło gorączek uznanych za istotne ('essentielles). 
Cokolwiek bądź dla tych krótkich uwag nieniniéj 
należy być wdzięcznym panu de Larroque za przy
sługę jaką oddał przywracając do upowszechnie
nia sposób leczenia mający niezawodne powodze
nie i narażający mniej na niebezpieczeństwo niżeli 
nadużycie w  krwi puszczeniu i środki podniecające 
któremi za nadto szafowano.

Co do planu klórego autor trzyma się w d z :ele 
swojém, ażeby być zgodnym ze swojein zdaniem, 
zaczął od opisania nieładu żołądkowego i gorącz
ki żó łc iow ćj, starając się dowieść że »powszech
nie gdy ten zakres poprzedników był zaniedbany 
albo źle prowadzony, gorączka tyfoidalna okazy
wała się już to znakami podniecenia, jużto cecha
mi osłabienia posuniętego do rozmaitego stopnia-
i dość często połaczego ku końcowi ze zjawiska
mi nerwowemi albo ich nieładem.»

Opisawszy każdą oddzielnie postać tej choroby, 
autor zajął sie rozinaitemi powikłaniami jakie sie 
natrafiają. Uozciągłość tego drugiego rozdziału 
może być usprawiedliwiona ważnością przedmio
tu w ogóle zbyt zaniedbywanego przez autorów. 
Potem idzie pokolei nauka, 1. rozmaitych przy
czyn uspasibiajarych i wzniecających; 2. przesileń 
»których byt nie jest dwójznaczny we wszystkich 
razach gorączki tyfoidalnćj, i kióre, więcej niżeli 
ogólne jest o tern przekonanie, przyczyniają się 
bardzo wyraźnie do szczęśliwego ukończenia się
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choroby.» 3 . zmniejszania się zjawisk; 4. przycho
dzenia do zdrowia; 5. ukończenia się choroby., 6. 
przepowiedni, rozdział dość rozwlekły; 7. anato
mii patologicznej, odpowiednie do poszukiwań 
panów Petit, Serre Andral, a nadewszystko pana 
Louis; 8. rozpoznawania prostego i porównawcze
go; 9. dochodzenia przyczyn chorobnych, i tam 
znajdują się rozwinięte myśli wyżej ogófow o wy
łożone, i które kazały autorowi odrzucić zapalenie 
żołądkowo-kiszkowe, zapalenie kiszek torebkowe 
obrażenia układu nerwowego, zmianę we krwi 
uważane za istotę gorączki tyfoidalnej. liozdział
12 zawiera rozbiór i dowody mogące wykazać 
zaraźliwość gorączki tyfoidalnej. Zdanie to nie 
jestze niejakim zamachem przeciw zdaniu o nieła
dzie żołądkowym uwalanym za przyczynę choro
by? Nakoniec rozdział 13 jest poświęcony lecze
niu. Autor w nim wykłada w oddzielnych rozdzia
łach leczenie oczekujące które gani, leczenie wy
próżniające womitami i rozwolnieniem które prze
nosi jakeśmy mówili nad wszelkie inne, leczenie 
krwi puszczeniami których używa bardzo rzadko 
w zdarzeniach krwistości lub wyraźnych krwi na
pływów, leczenie wzmacniające, odciągające skór
ne, dające się tylko zastosować w zdarzeniach 
oznaczonych które każdy zna, leczenie chloru 
przetworami i opium co zgoła tych szczęśliwych 
skutków nie przynosi jakich się spodziewano. Po- 
tćm autor zajmuje się leczeniem niektórych powi
kłań, przepisem użycia pokarmów i innych środ
ków hygienicznych; rozdziały w  których znaleść 
inożna wyborne rady. Wykład tego leczenia po
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szczególe, jako tez opisanie 105 postrzeżen od
dzielnych gorączki żółciowej prostćj, zdarzeń lek
kich, średnich i ciężkich gorączki tyfoidalnćj ukoń
czonej wyzdrowieniem albośinercią, stanowi przed
miot drugiego tomu tego dzieła, które pomimo 
swej obszerności, nie może jednak być uważane 
za dzieło całkowite, lecz raczej Za rozbiór i kry
tykę mniemań rozmaitych autorów uważanych ze 
stanowiska jakie sobie obrał pan de Łarroąife.

Có do jego mniemania on je uważa za zdolne 
rozpędzić zamieszanie w jakie lekarze zostali po
grążeni od lat dwudziestu. Zyczemy szczerze, mó
wi Doktor C. Detilliers, ażeby tak było ; życzemy 
także trwałego bytu nauce o gorączce żółciowej* 
której jak mówią pierwszym ojcem był sam ojciec 
medycyny i która pielęgnowana była potem pizcz 
ludzi znakomitych jak Galen, Cels, Sydenham, 
Soli etc... Lecz sic bardzo bojemy, ażeby w biegu 
którym postępują wypadki naukowe, ona nie do
znała w przyszłości takich uszkodzeń jakie zatarły 
lub znacznie osłabiły jasność tylu innych świetnych 
meteorów naszej nauki lekarskiej.

Czytając to pana Dcvilliers przypomnienie tak 
znikomości pojęć istoty gorączki tyfoidalnćj, jako 
nictrwałości chwały innych w nauce lekarskiej ja
śniejących domysłów, czyliź kto zdoła oswobodzić 
myśl swoją od naciskającej się uwagi, źe nowości
i wynalazki nie mają cech ani przymiotów które 
by im wieczną trwałość zapewniały, że sądząc 
z tych co swym upadkiem nie utrzymały chwały 
ogłoszonego w nich postępu nauki, trzeba konie
cznie mieć się na ostrożności w  przyznawaniu
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dziś jaśniejącym zasadom niezachwianej pcwnoici 
bez przewidywania dla nich równie smutnego koń
ca. T o  uciemiężenie myśli tak dotkliwa przezor
nością, nie sama lylko sprawia uwaga zebranych 
nad dziełem pana dc Larroąua rozumowań, nic 
można go dzisiaj uniknąć przy najinniejszćrn wda
niu się w naukowość lekarską, codzicń nowemi 
błyskającą świecidł.uni, gasnącemi po chwilowem 
trwaniu dla ustąpienia innym przyjaznego cienia, 
w którym świetność ich się wznosi z łudząca na
dzieja rozpędzenia grubej ciemnoty następnych po
koleń, a jednak niknie razem z krótko trwałą pa
mięcią obiecujących nadziei. Zdaje mi się źe na 
to com powiedział nie potrzeba dowodzeń w przy
kładach, bo je niechcąc napotykamy wszędzie: 
autor kilku postrzeźeń nad leczeniem gorączki ty- 
foidalnej za pomocą siarczyka żywego srebra, w  
N. 4 tygodnika lekarskiego roku 1848, widzi po
stęp nauki lekarskiej we Francyi w now yrh odkry
ciach, a z ubolewaniem narzeka na wstrzymany 
postęp u nas, dlatego ze większa część naszych 
lekarzy stara się nabierać wprawy w  nauce od 
starożytnych nam przekazanej. Taki zwolennik no
wości zapomniał jednak ze pojęcie istoty tyfusa, 
bronione od niego, juz jest zbite wielu nowszemi 
tłomaezeniami: juz dziś ani zapalenia w kiszkach 
cienkich, ani w nich wysypki, nie potrafi nikt do
wieść zjawiskami pośmiertnemi, równie w pomoc 
przychodząeemi tak zwolennikom tych mniemań, 
jak i tym którzy w dowodzeniach przeciwny ch zy
skali wiarę innych w ich postrzeżenia i zamiło
wanie w szyku prawd którerni rozumowania swe
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popierali. Żeby jaki kolwiek stan zapalny kiszek 
dotąd jeszcze byt ogniskiem choroby tyioidalnej, 
doklor dc Łnrroąue nawetby nie pomyślał' zbierać 
dowodów innego stanu, dla utworzenia obszernego 
dzieła mającego zbić wszelkie mniemania słabo 
wspierane nietrwałemi postrzeleniami. Moznaż 
wiec być stronnikiem zdania umieszczonego w miej
scu wskazanem tygodnika, ze jedni francuzi 
prowadzą medycynę na wyzszy stopień wydosko
nalenia nowemi odkryciami, któremi my pochwa
lić się nie możemy dla tego, ze nam niewiadomy 
jest teraźniejszy stan nauki? Podobno się nic 
znajdzie nikt więcej coby to zdanie chciał popie
rać z takim śmiałym zarzutem niewiadomości tym 
ludziom którzy jedynie nadtem pracują ażeby na 
krok nie opóźniali się w postępie nauki: bo jeżeli 
cel ostatni niezawsze dopięty bywa, to właśnie 
przyczyna nie w  zaniedbaniu nowości, ale przeci
wnie wnieuważnem do nich przyleganiu jest ukry
ta. Za wielka u nas jest skwapliwość do powtarza
nia zdań świeżych które jeszcze próby czasu nie 
wytrzymały: uznajemy za dobre to, co tylko stron
nictwem pozyskanych zwolenników, a nie ogólne- 
ini własnościami prawdy utrzymane czas jakiś, wy
chodzić wkrótce musi z obiegu naukowego, zo -  
stawując nieraz upokorzenie w umysłach porywczo 
sadzących. Ze tego sic strzegąc wielu lekarzy, a 
przynajmniej Towarzystwo lekarskie Warszawskie, 
nie założyło celu swego uczenia się w samem chwy
taniu nowości, lecz stara się obrócić na korzyść 
nauki to wszystko co z nią ma związek choćby 
odwieczny; nie można mówić żc z ich rozpraw
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nic prawie nowego dla nauki nie przybywa, bo 
to zdanie autora kilku postrzeżeń nad leczeniem 
gorączki tyfoidalnćj siarczykiem żywego srebra, 
wyrzeczone po objawieniu pogardy dla staroży
tności, i w zapale przyznającym wartość tylko no
wościom, zdaje się zawierać myśl poniżającą te 
prace towarzystwa, które nie jaśnieją nowemi po
mysłami, lecz widać w nich tylko zwolcnnictwo 
dawnych zasad sprawdzanych własnemi dzisiej
szych postrzegaczy doświadczeniami. Zdaje się,.źe 
to niebrzydzenie się rzeczami znaneini nie powin
no byîo zasłużyć na naganę jaka się przebija w wy
mienionych słowach autora goniącego za nowo
ścią, a wynoszącego sposób leczenia starszy nad 
te klóre później się zjawiiy i których sam z nad
zwyczajną korzyścią używał. Cztery przeszło lat 
leczy gorączkę tyfoidalną bez straty jednego cho
rego, zimną wodą podług sposobu ogłoszonego 
przez pana Scouteten w roku 1842, a do leczenia 
siarczykiem żywego srebra, użytym od p. Serres 
przed trzydziestą z górą laty, ( 1) wziął się teraz przy 
najpomyślniejszych skutkach używanego wprzód 
leczenia. Jeżeli przystaniemy na to że naukowe 
powody, starannie od autora pr/ywiedzione, stały 
się przyczyną takiej jego sprzeczności działania 
z założeniem, więcej jeszcze będziemy mieli ztąd 
poparcia w  sprawie naszej, w  której chemy pozy
skać wyrok sądzących uznający wyższość nauki 
w rzeczach dawno już znanych, a nie w świeżo

(i)  Traitem ent de la fièvre typhoïde par le sulphure noir de 

m ercu re, par M. Serres (Rovne m édicale française et étranger 

N ovem bre et D eccm bre 1847 P* 4^7)*
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wynalezionych. Pozyskawszy taki wyrok, jakiej 
przy wprowadzeniu w wykonanie zadać mamy spa- 
wiedliwości ? Czy aby on nakazał milczenie stro
nie obwałowanej ? Nic, dosyć będzie jeżeli zmusi 
ją aby w rzcczach naukowych, gdy je swą powa
ga przeistaczać zechce, nie zaniedbywała zdań 
swych popierać dowodzeniami, nie dosyć bowiem 
jest powiedzieć, ze zwolennicy Pinela i Franka na 
trzeci albo czwarty dzień choroby zapalnej zapisu- 
ja kamforę (cum Aq. oxymur.), (2) trzeba przekonać 
dotykalnie o tym błędzie. Prawda ze Pinel pomie
ścił typhus wrzodzie chorób pochodzących z upad
ku sił i nieładu w układzie nerwowym, to jest 
miedzy swemi gorączkami adynnmiczncmi i ata- 
xyczncmi, ale światły ten przeistoczyciel nauki le
karskiej we Francyi nie uczył działania w  tych 
gorączkach przeciw zepsuciu płynów, do jakiego 
wymienione teraz środki należą, bo on tak śmiało 
powstał przeciw tym pojęciom na Galena, Hal
lera , Kulena, dowodząc najpiękniej źe nietylko 
krew i płyny w ciele gnić nie mogą, ale nawet 
żadnemu nie ulegają uszkodzeniu ( 3 ) .  Jeżeli te 
środki polięzemy prosto do rzędu podniecających» 
to i wtedy nic będziemy mogli obwiniać Pinela o 
zły przykład używania ich w tyfusie dnia trzecie
go: on bowiem ucząc utrzymywać siły chorych 
w lej chorobie, nie zapomniał ostrzedz swych 
uczniów ażeby do jednego sposobu leczenia nie

(a) W sk azan y tygodnik lekarski karta a6.

(3) N osographie philosophique ou la m éthode de l’analyse appli
quée à la médecine, à Paris M. D C C C . V II. tom i.k a r .  178.
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przylegali; (4) rozróznił gorączki »dynamiczne i 
ataxyczne na gałunki, nie zaniedbał powikłań cho- 
robnych ani usposobień osobistych, dlatego każe 
nieraz dawać ni womity, nieraz krew puszczać. 
Samo nawet jego pojęcie istoty choroby, powin- 
noby go było wstrzymywać od dawania kamfory 
dnia trzeciego, jakby bowiem taki przepis mógł 
się pogodzić z terni jego słowami: »śledzenie naj
pilniejsze i najbezstronniejsze okazujących się po
zorów, nic innego nie odkryło oprócz uszkodzeń 
w mózgu...» (5) Pinel postrzegając w  śledzeniach 
pośmiertnych ślady przebytego zapalenia w rnózgu, 
brał następstwa zapalenia za nieoddzielne znaki 
swych gorączek ntaxycznych, a w  leczeniu wyra
źnie starał się naprzód rozpędzać zapalenie, zeby 
nie dopuścić jego następstw. Przepisując użycie 
środków przeciw zapalnych i odciągających, sta
wiać pjawki dla rozpędzenia zapalenia gruczołów 
prz)uszuycli, dając napoje klejowate i Chłodzą

c y  W  m. w. k  17a. a na karcie a3o tak m ów i: La  fièvre ataxique 
des hôpitaux ou des prisons demande quelques remarques relatives 

aux principes généraux du traitement, souvent modifié par les d iffé

rences du tempérament, de l’âge , du sexe, de l’état de l'atm osphère, 
de la manière de v ivre, etc.

(5) W  m. w . k. 343. tamże daléj tak Pinel mówi : L e  plus souvent 
ce sont des épanchemens séreux dans les sinus latéraux du cervaeu; 
d ’autres fo is , tous les caractères d ’un état inflammatoire de la 
m éninge, devenue opaque et épaisse, avec exsudation d’une sub
stance co n crète ; certaines fo is , un liquide séreux en même temps 
épanché dans les ventricules latéraux du cerveaux et dans les fos

ses tem porales et occipitales. On rem arque, dans d’autres cas, 
que les vaisseaux des méninges et de la suLtance du cerveau sont 
in je c té s , et que la pulpe cérébrale est plus consistante que dan* 
l ’état ordinaire.
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cc (6), oblewając głowę zimną wodą i dając we
wnątrz kalomel, nicdokwas czarny merkuryuszu, 
używając merkuryuszu do wcierań {7) rnnsiał po
trzebować na to wszystko więcej czasu niżeli pier
wsze dni trzy choroby. Wyraźnie też mówi aże
by leczenie podniecające w drugim dopiero zakre
sie choroby było używane (8). Trudno zatem po
jąć jak zwolennicy Pinela mogli być pozbawieni 
jego przezorności i zaniedbawszy jego przestróg, 
przylegali do jednego sposohu leczenia i to w za
kresie choroby nieodpowiednym temu leczeniu. A 
co do zwolenników Franka to śmiało stanę w ich«
obronie i ręczę, że żaden z nich w  gorączce tyfoi
dalnćj nie przystąpił nigdy do tak wczesnego uży
cia środków podniecających. Jak bowiem Frank 
był w  lyrn względzie ostrożny, tak z największą 
usilnością ostrożnosć te przelał w  uczniów swoich. 
On tyle stanów rozróżniał oddzielnych w  tyfusie 
źe w każdćm zdarzeniu trzeba było dość czasu dla 
poprzedniego ich zniesienia żeby można było wi
dzieć chorobę czystą, bez powikłań, wymagającą 
działania wprost na nią podług przyjętego wyo
brażenia o jej istocie. Jeżeli to wyobrażenie pro
wadziło do dania środków podniecających, to ni
gdy nie mogło nastąpić w samym początku cho-

(6) w d .  Ti. k .  1 7 4 ,  175  i a 5o.

(7) w  d. w. k. a35.
(8) vt d. w . k. 174. C ’est dans la seconde p ério d e , et quand les 

sym ptôm es sont portés an plus haut degré d 'intensité, qu’il est 
nécessaire de faire usage d ’une boisson vineuse, et même d ’un 

•vin généreux donné de distance en distance, lorsque la prostra

tion des fo rc e s , un délire som bre, des selles noirâtres, devien

nent de plus en plus propres à alarmer.
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roby i tego dowód jawny został w  dziele Franka, 
gdzie wymienione przepisy leczenia widzieć mo
żna nictylko w samym tyfusie, ale w każdej gorą
czce co z nim podobieństwa nabiera zjawiskami 
jednaki stan choroby wydawać mającemi. Daleko 
nie szukając, wezmijmy przepis leczenia pierwszej 
zaraz gorączki nerwowej, która nią sic stała z go
rączki zapalnej. »Strzedz się należy sposobu le
czenia nieporządnego, i dopóki idzie o zniesienie 
powikłania, unikać trzeba, ażeby się środkami 
przeciwzapalnemi siły żywotne nie zniszczyły, ani 
przez podniecające pożar się nie zajął.»(9) Jak zaś 
tego ostatniego stanu Frank sie lckał, widać zje-, 
go ostrożności w użyciu środków podniecających, 
kiedy znalazłszy nawet stan do tego stosowny, je
szcze je łączy ze środkami chłodzącemi. »Jeżeli 
zjawiska nerwowe wzmagają się, puls jest mięk
ki; nic porównać nie można z własnością woni 
kamforowej danej z saletrą, albo połączeniu kam
fory z kwasami roślinncmi.» (10) Ta ostroźnosć 
przebija się w każdym rozdziale gorączek, nerwo
wych, kiedy czytamy przepisy krwi puszczenia, 
stawiania pjawek, baniek, a potem wszystkie'm 
'>przy gorączce nerwowej bardziej rozwiniętej, 
radix angelicae arihangelicae... Przy wzrastają
cej jeszcze chorobie ze znakami podniecenia radix 
valerianae sylvestris: przy prze w a zającem ostu-
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(9) Praxeos m edicae universae praecepta auctore Josepho Frank 
L ipsiae C IO ID C C C X X V I Partis prim ae yołuminis primi seefio se
cunda. p. 174.

(10) W  m iejscu wskazanćm.
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pieniu flores arnicae montanae.» ( U )  Wszjstkie 
te podniecające środki nie zastraszą czytelnika 
swćm imieniem, tym bardzićj kiedy się dowie, źc 
dwie drachmy korzeni wymienionych a p ó ł  kwia
tu, każdego osobno, brane było do naparzenia 
funtem wody. Lepiej jeszcze to chronienie sic od 
rozpalającego leczenia widzimy w rozdziale gorą
czki nerwowej rozwiniętej z żółciowej, która to 
u dawnych nazwisko gorączki zgnitej miała. Po 
chłodzących i łagodzących lekarstwach »gdy siły 
coraz bardziej upadają, nieład nerwowy trwa ra
zem ze wzdęciem brzucha, co najprędzićj uciec 
się trzeba do nasienia gorczycy angielskiej, jako 
do lekarstwa wtedy najskuteczniejszego.<*(12) Dwie 
drachmy także tej gorczycy na odwar funtowy wy
starczają, który osłodzony uncyą ulepku cytryno
wego chory bierze co dwie godziny po uncyi. Nic 
przylega jednak autor do tego leczenia, kiedy 
końciąc paragraf mówi. »Lecz nie myślcie, ażeby 
sztuka leczenia gorączek gastryczno zgniłych za
sadzała się na nawale lekarstw!» Dla tego w dal
szych rozdziałach napotykamy po przepisie usu
wania powikłań chorobnych, które w  biegu gorą
czki codzień odkryć się mogą, przepis urządzenia 
leczenia dieletytznego, wktórćm gdy choroba jest 
prostą zaledwie lekarstwa się przepisują. (13) A 
co do użycia kamfory, obwiniony w  wymienionym 
tygodniku lekarskim Frank, tak mądremi inoże po
szczycić się przepisami, ze nad nie nic dotąd

( i i )  J ó i e f  F r a n k  n  d. vr. k. 178 i 1 8 ’

(11)  T am że k. a o i.
( i 3) Tam że k. a a i.
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wyższego nie b ) ło :  są w jego dziele wskazania i 
zakazy, (14) za ktćrcmi idąc, żaden zwolennik jego 
nauki nie pospieszy się z przcdwczesnem użyciem 
tego lekarstwa, ani w ilości jego nie przebierze 
miary. Tego przekonania nabieramy tylko z nau
ki Franka o gorączkach nerwowych, a jak pój
dziemy do jego nauki o tyfusie, to jej zwolenni
ków zupełnie uwolnim od wszelkich zarzutów na
dużycia lekarstw jakąkolwiek mocą odznaczających 
się. Tyfus bowiem podług Franka ma przebiegać 
swe zakresy silami natury, a użycie lekarstw jest 
najwięcej potrzebne do usunięcia powikłań cho- 
robnych i zaspokojenia oczekiwania chorych (15). 
Ze wszystkich przypuszczeń mających tłumaczyć 
istotę lej choroby, najwięcej zdaje się trafiać do 
przekonania Franka wywodzenie jej od zapalenia 
trzewów mianowicie brzusznych, piersiowych i 
czaszki, albo od zapalenia błon śluzowych roz
ciągającego się na nerwy i mózg. Takiego broniąc 
pojęcia w  roku 1822, gdy typhus uważał za cho
robę wysypkową swojego rodzaju, która właści
wy bieg odbyć musi, i której przyczyna zaraza 
wznieca zapalenia podobnym sposobem jak zaraza 
szkarlatyny i odry, ganił szukanie przyczyny tej 
choroby w  sił upadku i oparte na tyra leczenie 
pobudzające i orzeźwiające (16). Nawet i w dziele 
swem jedynie dla tyiusa poświcconem, nie chce

(14) Tam że k . a 38.
(15) Prax. med. univ. praec. L ipsiae C O ID C C C X X Y III . Partis r. 

toI. a. sect. a. p. 196.

(16) D ziennik m edycyny, chirurgii i farroacyi, przez Ceaarskie 
tow arsystw o lekarskie w yd aw an y. W iln o  i8aa. N. 1. kar. 10.
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zgodzić sic na wyłączne leczenie tej choroby le
karstwami podniecającemi, przyganiając nie tylko 
tym lekarzom którzy tego sposobu trzymali sie 
przez cały bieg choroby, nie i tym którzy go uży
wali tylko pod koniec. (17) Nie zrodziła się je
dnak we Franku z dogadzania pojęciu ozapa'eniu 
zbyteczna śmiałość do użycia sposobu przeciwza
palnego; umiarkowanie jakiem się zawsze odzna
czał pow iodło  go na średnią drogę i tą postępu
jąc jak nie zostawił przepisów zbytniego krwi 
puszczania, tak mniej jeszcze mamy zachęty do 
użycia środków podniecających, przy których ale 
nie przez nie, jak on mniema, odbywają s;ę liczne 
tyfus a leczenia (18). Z leni wszystkiein, nie możns 
tak Franka wziąść za przeciwnika kamfory w le 
czeniu tyfusa, jak jest wystawiony autor kilku po- 
strzczcń nad leczeniem gorączki tyfoidalnej siar- 
czykiern żywego srebra, dziwiący się źe chorzy 
w  skutku leczenia kamforą przychodzili do zdro
wia: bo Frank głupstwem nazywa uważanie le
karzy, chwalących w tyfusie skutki pomornika i 
kamfory, za będących w błędzie i lekarstw tyrli 
nie odrzucając, podał na ich użycie przepisy (19), 
nie nadając im wprawdzie bezwyjąlkowego upo
wszechnienia, ale wskazując okoliczności których 
niezaniedbując, można nie raz choremu przyjść 
w  pomoc. Zdaje się ze podobne ograniczenie po
winny mieć wszystkie lekarstwa; używane pod pe-

(17) W  dziele wskazanem  k. iga .

(18) T a m ie  k . 193.

(19) T am że.
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wncmi okolicznościami, nic durzyłyby lekarzy 
ogólną swą własnością pomagania, ani traciłyby 
swej wartości stosowane nic podfug wskazania. 
Taką widać chce zapewnić trwałość znaczenia p. 
Serres swemu czarnemu siarczykowi merkuryuszu, 
bo go nie podaje za ogólnie skutkujące lekarstwo 
w  gorączce tyfoidalnéj. »Toutes les formes delà 
maladie typlioïque ne sont pas accessibles à l’action
du mercure....  M. Serres se propose d’indiquer
quelles sont celles de ces formes, qui réclament 
l’emploi du médicament ou le repoussent.» (20)

Lebel.

( 151 )

Pierwsze zasady medycyny; przez Archibalda 
Billinga. T'tàmaczonc z angielskiego czwartego 
wydania, przez Dra Achillesa Chereau, PT Pa
ryżu u TViktora Massona, na placu Szkofy VToj~ 
skowćj. (TT'yjete z Gazette médicale de Paris 

année 1847 N. 21. Mai p. 407.J 
Autor zaczyna od wyprowadzenia koniecznośc1 

nauk fizyologicznych ażeby mógł wytknąć sobie 
drogę przez ciemności potalogii. Nauka lekarska 
tak rozdzieliła, w tych ostatnich czasach człowie
ka zdrowego od tego który juz nim nie jest, ze 
nie jest czczą ostrożnością przyjęcie tego za nie 
wzruszoną zasadę. Dla tego to powiedziawszy 
nieco o budowie, p. Billing wchodzi w  dziedzinę 
fizyologii, gdzie o czynności serca i naczyń któ- 
remi rozpływa się i rozdziela w gospodarstwie płyn 
krążący, tak się tłomaczy: »ściąganie sie serca jest

(io ) Revue m éd ica le , jak wryićj.
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muszkulamc, arteryi zaś sprężyste. Serce się ścią
gą i rozciąga na przemiany; arteryc wywierajH ci
śnienie ściągające State na płyn który zawierają. 
Tu, dodaje autor nic przestając dla lepszego wy
dania myśli, nie daje się postrzegać zgoła jak 
przypuszczano; ściąganie się i rozciąganie się na 
przemiany, lecz raczej siła ściągająca ciągła, tak 
w  kierunku podłużnym jak poprzecznym naczy
nia, siła która jest pokonywana czynnością ser
ca.» Przytoczenie to jest ważne, albowiem na 
nićra się zasadza teorya zapalenia, rozwinicLa, 
z punktu widzenia fizyologiczacgo i patologicznego 
wciągu dzieła. Lecz nim się do tego dojdzie, jest 
coś ważniejszego do pokazania: to jest, sposób 
jakim autor tłumaczy sobie działanie układu ner
wowego w zjawiskach organizacyi. Zadanie tym 
więcej zasługuje na uwagę, źe się mieści na czele 
wszystkich innych: wpływ nerwów jest czynnością 
główną, rozmaite inne czynności organiczne są jej 
całkowicie podległe. A zatem ściąganie sie, ta wła
sność do któréj odnoszono jako skutki wszystkie 
te które ona utrzymuje lub wznieca, jest następu
jącą po innéj ogólniejszej i poteźnicjszćj niż tí
ña ; zależy od wpływu nerwowego, będące
go wszędzie tak w tent co żyje silnie jak wtem 
co żyje słabo, w skórze mickkiéj dziecięcia jak 
w błonach kostniejących starca. Dosyć jest przy
jąć zasadę nie posuwając dalej rozwinięcia, aby 
okazać że autor przypisuje temu wpływ owi zbytek 
natężenia albo brak sił znamienujące pewne cho
roby i pewne miejscowe uszkodzenia, sposób poj
mowania przyczyn chorobnych o którym nie myśli
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bynajmniej znaczna liczba lekarzy. Zdanie Billinga
0 sposobie tworzenia się rief ła ciał;», zdanie zre
sztą nie nowo, dopełnia jego pojęć o znaczeniu 
fizyologicznćm i patologicznćm pnia i licznych ga
łęzi organu czucia... F izyologowic, powiada, tłó- 
maczyli sobie rozrnaitemi sposobami ciepło zwie
rzęce. Z ich zdań i doświadczeń wnoszę, źe ciepło 
wznieca się po café) budowie ciała, w ogólności 
w naczyniach wsłoskowych przez czynność nerwów 
wtenczas kiedy krew zmienia barwę szkarłatna ar- 
teryalną na purpurową, źylną,* w płucach w  ten- 
czas kiedy ta przechodzi z purpurowéj w szkarła
tna. Rzecz oczcwista, nawet nie uciekając się 
do zjawisk rozgrzewania się które powinny wyni
kać ze amiany stanu, z chemicznego przekształce
nia płynu, oczewisla powiadani, ze ognisko ogra
niczone w  płucach naprzykład nie mogłoby rozsy
łać wszędzie ilości cieplika równéj tej którą samu 
objawia: prawa fizyki i zdrowa logika temu się 
przeciwią. Te dwie zasady, jedna przytomności i 
czynności na wszystkich punktach budowy ciała 
wpływu nerwowego, a druga rozwijania się ciągłego
1 jednoczesnego ciepła we wszystkich częściach, 
zlewają sie iz tak rzekę w jedną, wzajemnie się 
wspierając dla wytłómaczenia zjawisk chorobnych 
rozkładających sie, jak wiadomo ze zbytku ciepła 
albo ze skutku przeciwnego. Położywszy takie 
przygotowawcze zasady doktor Billing przystępuje 
do uwagi zjawisk patalogii. Zwyczaj w  większej 
części dzieł kaze zaczynać poszukiwania téj natury 
od tłómaczenia, albo, jeśli nie ma, od opisania za
palenia. Lekarz angielski trzyma się téj metody:
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zaczyna od tego przedmiotu; lecz zamiast wdawać 
się w opisywania, wklnssyfikowania tak często 
jałowe, kiedy nadto niczem innem nic sa, prze
chodzi do fłómaczenia, o którdm chcę mówić zp e - 
wnemi szczegółami. Zapalenie objawiające się 
znakami podniecenia było powodem ze wyrzeczo- 
no iź arterye były siedliskiem nadmiaru czynności: 
podług p. Billinga byłoby na odwrot. Naczynia 
należące do części zapalonej organu straciły przez 
ból lub jaką podobną przyczynę siłę ściągania się» 
a to ściaganie się ustało przez wyniszczenie w pły
wu nerwowego. Z przyczyny tego świeżo nabyte
go stanu, nie mogą dłużćj opierać się sile popę
dzającej serca, którą krew jest rozprowadzana po 
całej budowie. T o  zmniejszenie, ta utrata sprę
żystości, ciągnie za sobą koniecznie przepełnienie 
tkanin, wszystkie zjawiska następne z tein wikłają
ce się. Takiem jest zapalenie w całem swem rozwi
nięciu, aż do tego wyrobienia się ropy, klóra sta
je za dowód prosty niemocy naczyniowej pod 
względem ściągania się i za dowód wylewu krwi 
w  tkaninach przez pęd napływowy. Ten sposób 
pojmowania przyczyny zapalenia zgadza się znie- 
któremi doświadczeniami leczenia empirycznego 
naprzykład z przepisem przykładania r/.ccz) ozię
biających na czesri zapalne, w celu rozpędzenia 
zapalenia. Stan będący następstwem tego leczenia 
czyż nie pochodzi, podług autora, z przywrócenia 
władzy ściągania się w  naczyniach którą były utra
ciły, z gatunku równowagi przywróconej między 
sercem i naczyniami włoskowemi, dozwalającej 
odzyskać i dalej wykonywać swoje czynność? T o
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tłómaczenie posuniętćm zostało aż do pewnego 
punktu, albowiem ściągać, ścieśniać robić stri- 
ctum, słowem, wracając do mowy dawnej, jestto 
nadać tegośc, ale ono nie zajęło miejsca w  teoryi,
i nie było jednym ze sposobów dowodzących po
jęcia które oprócz małych szczegółów nie jest 
w ogóle pozbawione trafności. Rozumie się ten 
rodzaj pojmowania podaje autorowi nowy sposób 
leczenia. Puszczać krew aby pokonać zapalenie, 
dobrze jest kiedy się nie nadużywa tego sposobu 
leczenia, mającego zawsze stronników zagorzałych, 
ale jest inny sposób bardziej fizyologiczny, lepiej 
pojmujący się niżeli tamten, a który zależy po pro
stu na przywróceniu równowagi między naczynia
mi włoskowemi organu albo części zapalne, i g łó 
wnym sprawca obrotu krwi. Za pomocą naparstni
cy, w  istocie zmniejsza się siła ściągań serca; i 
pod wpływem tego uspokojenia które tylko co się 
otrzymało czynność naczyniowa obudzą się, albo 
innemi wyrazami, zapalenie się zmniejsza i znika» 
albowiem naczynia włoskowe nie dozwalają krwi 
nagromadzać sie. To ty ni łatwiej da się przyjąć 
pod względem terapeutycznym, żc takie leczenie 
użyte naprzykład, w suchotach, ma za sobą wy
padki dość liczne.

Na dowód że to patologiczne tłómaczenic zga
dza sie zfizyologią, doktor Billing mówi o zaru
mienieniu twarzy podczas wzruszeń umysłu. »T o  
ostatnie zjawisko, mówi on, będące tylko wypad
kiem nagłego osłabienia naczyń włoskowych, było 
powszechnie przypisywane powiększonej czynności 
arteryj twarzy. Podług innie, to osłabienie naczyń

( 155 )

www.dlibra.wum.edu.pl



wioskowych zależy od odwrócenia wpływu ner
w ow ego, który przez wzruszenie umysłowe będąc 
skierowany do mózgu i w  nim ginący, ogołaca w 
jednej chwili naczynia włoskowe twarzy z całej 
ich mocy.» Nie uprzedzając się że podobne tłórr,a- 
czenie nie zostawia nic do życzenia, wyznać trzeba 
źe ma za sobą podobieństwo do prawdy, nade- 
wszystko jeżeli się przypuści to przenoszenie wpły
wu nerwowego czyli nerwowości wszędzie gdzie 
tylko ją powołuje przyczyna tak umysłowa jak fizy
czna. Otóż to co do istotnego zapalania. Lecz go
rączka nie łącząca się zżadnem widocznem obra
żeniem, a będąca jednak oznaką stanu zapalnego, 
gorączka wrcście pierwotna, zkąd ona pochodzi? 
Podług doktora Billing, to także jest zajęcie układu 
nerwowego, zajęcie bezpośrednie, nic zaś spra
wione przez zapalenie jakich organów. Trudność 
zachodzi w dojściu i ustanowieniu jak się wzbu
dza ten nieład nerwowy czyli to zajęcie układu 
mniej lub więcej wyraźne. W  tyfusie naprzykład, 
jest istotnie zatrucie które wprost napada organ 
czucia; rzecz nie zaprzeczona że choroba tym spo
sobem się zaczyna. Uważając jej tworzenie się, 
okoliczności przygotowujące jej rozwinięcie się  ̂
nie podobna mieć najmniejszej w  tym wzgledzie 
wątpliwości. Co do gorączki przepuszczającej wy
ziewowej, roztrzygnienie nie jest bardziej zawisłe. 
Jest widocznie jad w powietrzu, jad nieznany i 
wymykający się z pod wszelkich dociekań nauko
wych, lecz który dla tego niemniej jest rzeczywi
sty gdy się śledzi chorobę w  miejscach jej poby
tu. Prawidło lekarza angielskiego wskazujące przy

( 156 )

www.dlibra.wum.edu.pl



czynę chorobną, wcale nie tak łatwo zastosowa
łoby się, mojem zdaniem, do warunków gorączki 
zapalnej, a nawet do warunków poruszeń gorą
czkowych innego rodzaju, których właściwa przy
czyna zdaje się pierwotnie zależeć od stanu krwi. 
Lecz co dowodzi źe jest prawda w mniemaniu 
nieco dowolnćm doktora Billing, to to ze ta przy
czyna wymyka się z pod dociekań anatomicznych: 
widzi się ją wszędzie i nigdzie. Zdawało się Brus- 
scini) ze lę przyczynę tak zagadkową będzie mógł 
umieścić w błonie sluzowćj źołądkowo-kiszko
wej. Otwieranie ciał w podobnych razach i przez 
dobrych postrzegaczy stanęło przeciw mniemaniu 
Brussego. Nic właściwszego nad ten rodzaj dzi
wactwa w obrażeniach zrządzonych przez gorą
czkę, czy to je uważać będziemy jako pr2yczynę, 
czy przyjmiemy za skntek. Nieład nerwowy, gdy 
jest ogólny, rozciąga sic na wszystkie organy, dzia
ła na wszystkie naczynia dowożące żywność do 
ich wnętrza; a te organy powinny okazać ślady 
mniej lub więcej widoczne zaburzenia którego do
znały, odpowiednie do rozmaitego stanu budowy 
chorego, jako i do stanu samej choroby. Otóż 
cHaczego jeden człowiek może mieć znaki zapale
nia w żołądku, kiedy drugi ma je w  wątrobie al
bo w kiszkach. Dla tego tez słusznie autor angiel
ski napisał co następuje: « ......W e  wszystkich go
rączkach— mówi on— wszystkie organy będąc po
zbawione wpływu nerwowego ulegają mniej wię
cej napływom. Ztad to ci klórzy przypuszczają 
ze gorączka zalezy na czems co zajmuje całe gos
podarstwo, mówią z e  n i e  można jej naznaczyć
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szczególnego siedliska, kiedy ci którzy chcą aże
by gorączka miała siedlisko w jakim kolwiek or
ganie, rzadko kiedy nie znajdują dowodów albo 
nawet mają je zawsze przy otwieraniu ciał na po
parcie swego mniemania; bo ponieważ żaden or
gan nie wymknie się od choroby, oni zawsze ten 
znajdują chory który wybrali naprzód i podług 
swego upodobania, czy ta choroba ich wyboru 
była zapaleniem mózgu, żołądka albo napływem 
do płuc.»

Utwory chorobne są wypadkiem zmiany wpły
wu nerwowceo wywierającego sie na naczynia 
włoskowe czyli ujścia naczyń wyziewowych. T o  
co mówi doktór Killing z tego powodu dowodzi 
ile on rozmyślał nad tern zadaniem. Głęboka fizy- 
ologia łącznie z tym mechanizmem ustanowiła 
prawo szkoły w epoce już dosyć od nas odległej. 
Choroby skurnc, a w tem autor popiera zdanie 
bardzo dorzeczne, które badacze chorób skórnych 
powinniby rozwarz3Ć zamiast oddawania sic bez 
miary części rysunkowej i opisowej (miałem rzec 
malowniczej) tej klassy cierpień, choroby skurnc 
winni swój początek warunkom żywotności, wpły
wu nerwowego, rozwiniętym mniej więcej głębo
ko w tkance która jest siedliskiem tak wielkiej 
czułości. Zeby takie zdanie które musi być do
bre, chociaż dowodzenia nie nadały mu dostate
cznej powagi, żeby mówię, takie zdanie było sic 
rozszerzyło, toby do gruntu zmieniło leczenie cho
rób skurnych. Widzielibyśmy znikające wszystkie te 
pomady mniej lub więcej pobudzające, wszystkie 
te miejscowe środki mniej lub wiecej żrące kto-
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re przytępiają czułość organu mając mu przywró
cić to co mu zabrała choroba. Inne słabości tru- 
dnićjsze do leczenia, a które w błąd wprowadza
ją tak często, i dodam jeszcze, tak całkowicie, sła
bości nerwowe zajmują lakźe u doktora Billinga 
długie stronnice. Znaczenie jakie daje wpływowi 
nerwowemu w rozbiorze zjawisk fizjologicznych
i patologicznych do tego mu powodem było. Na 
ten przedmiot rzucił on tez niejakie światło, i 
dał przykład który juz ow oc przyniósł; albowiem 
z większym niź zawsze zapałem oddają się bada- 
niom tak zajmującym. Ztein wszystkiem, w  jego spo
sobie pojmowania chorób nerwowych, autor na
znacza mojem zdaniem, zbyteczną wagę, albo ra
czej zbyt wielkie miejsce osłabieniu układu ner
wowego. Jest tez nadewszystko stronnikiem le
karstw wzmacniających. Twierdzi on naprzykład, 
źe w tańcu Sgo Wita, i w  słabościach podobnych, 
następuje zawsze pogorszenie, pod wpływem środ
ków osłabiających. T o  zawsze jast za nadto do- 
wolne. Taniec i słabości do niego zbliżające się 
nic są skutkiem we wszystkich przydadkach osła
bienia organu sprawcy stanu nerwowego, czy to 
osłabienie pochodzi z układu krwistego czy z sa
mego! organu. T  o zaburzenie w  czynności które 
wprawia organizm w tak gwałtowny nieład, n o 
że pochodzi z przyczyn bardzo rozmaitych i na
wet całkiem przeciwnych. Ilez razy wistocic zby
tek pełności w naczyniach powodem jest do tań
ca Sgo Wita i wielkiej choroby, i wielez przeto 
razy nie udaje się uleczyć inaczej jak usunąwszy 
te pierwszą zawadę! Lecz to nie przeszkadza aby
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co  przeciwnego nie z^szto bardzo często i aby nic 
trzeba byto żywić, wzmacniać dla naprawienia 
nieporządku. Trudność przeto zależy na oznacze
niu różnic w  warunkach zrządzających chorobę, 
rozebrawszy je dobrze pod względem tej fizyolo- 
gii chorobnej, na którą medycyna tegoczesna nie 
zwrea podobno dosyć baczności.

Zadania ważne terapeutyczne wiążą się z tym 
sposobem pojmowania medycyny której P. Billing 
nadaf dowcipne i traine nazwanie Patologii ner
wów (nevropathologie). Obiat je miej więcej szczę
śliwie, porównywając wypadki swego własnego spo
strzeżenia z temi przepisami leczenia chirurgiczne
go, którego przyjąć trzeba wypadki, chociaż łię 
odrzuca teorya która je tłumaczy. Jego leczenie 
sprowdza sie do dziatania, w zmacniajacego albo 
uśmierzającego ukfad nerwowy, pobudzającego lub 
uśmierzającego, również uktad krwio-nośny. Ścisły 
jest związek w fizyologii między krwią i nerwami; 
związek zatem jest ścisty w patologii miedzy wpły
wami, które lekarz powinien oznaczyć jeden po dru
gim, albo jednocześnie baczyć na dwa wielkio uktady 
organiczne. Bez wątpienia, te dwa wyrażenia nie 
oznaczają catego sposobu leczenia doktora Bilinga, 
ale obejmują cały prawie jego zarys.

Nie potrzebuję rozważać tego wszystkiego co 
poprzedza aby ocenić na nowo ważność i użyte
czność patologii nerwowej doktora angielskiego. 
Jest to nie tyle książka elementarna jak napis 
wskazuje, ile dziefo wysokiej nauki, gdzie zasa
dy są wyłożone sposobem bieglejszym, a nade- 
wszystko z zapasem nieco pełniejszym od zapasu
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innych autorów, starających się dopiąć tegoż sa
mego celu. P. doktór Chereau zasługuje więc na 
wdzięczność u sztuki lekarskiej francuzkićj, za u- 
sługę jaką jej oddał tłómacząc taką pracę.

Lebel.

C 161 )

LEKARSKIE ZAGRANICZNE 

odznaczające się użytecznością swoją, albo ory
ginalnemu pomysfami i nowemi odkryciami.

Anatomia i Fizyologia.

B. jSeek. Anatomische Untersuchungen über ein* 
zelne Theile des siebenten und nennten Hirnrcer- 
venpaares. Heidelberg 1847, cena tal. If.

Rzecz gruntownie wypracowana.
A. Ecker. Der feinere Bau der Nebennieren beim 

Menschen und den vier Wirbelthierklassen. Braun
schweig 1847. (Vieweg u. Sohn.)

Poszukiwania autora zasługują na uwagę.
J. Engel. Anleitung zur Beurtheilung des Lei

chenbefundes. W ien 1846 (Kaulfuss W itw e, Prań- 
del et C.) 448 str. w 8.

Jest to niejako uogólnienie poszukiwań anato~ 
miczno-patologicznych Rokitańskicgo, z prakty- 
cznem zastosowaniem do nauki Patologii.

E. M. Kilian. Versuche über die Restitution der 
Nervenerregbarkeit nach dem Tode. Giessen 1S47.
30 str.

Humboldt pierwszy okazał, ze nawet po śmier-
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ci zwiérzecia drażliwość wtokicn nerwowych mo
że być przez ciągłe bodźce wyczerpnietą, a przez 
Spoczynek przywróconą. W  tym to przedmiocie ro
b i ł  doświadczenia Kilian, które tu opisuje i ob~ 
jaśnia.

E. v. Gorup-Besanez. Untersuchungen über Gal
le. Erlangen 1346. (F. Enke) I\ i 64 str.

Poszukiwania te robił autor wspólnie z Drem 
Buchnerem.

C. Matteucci, Leçons sur les phéoomènes phy
siques des corps vivants. Edition française publice 
avec additions considérables sur la 2-me édit. ita
lienne. Paris (J. B. Baillière) 1846. z 18 fig.

W y łoż on e  tu nader ważne i zajmujące wiado
mości, objaśniają w sposób naukowy wiele zja
wisk żywotnych.

FP. Grabau. Der Schlag und die Tone des Her
zens und der Arterien im gesunden und Krankha
ften Zustande. Jena (F. Maake) 1846. 193 str. w 8. 
Cena tal. 1.

Zdania autora różnią sic w wielu rzeczach od 
powszechnie przyjętych. Auskultacyj zaprzecza on 
użytku praktycznego.
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S P I s
Członków Towarzystwa Lekarskiego W  ars żarskiego 

miejscowych i związkowych roku 1848.

A bicht A d o lf
A dam owicz Adam Ferdynand
Am mon
Anns
A rndt M ikołaj 
B aldauf Franciszek 
B ącew icz Jan fice-prezes towart,. 
Bernd
Bernstein Józef 
B ierkow ski 
B o rtk iew icz  Jó zef 
B redow  K aro l 
B ryk ó w  Jan 
B utler A sbford Jan 
Chałubiński T ytu s 
C h an ów  Sergiusz 
C hodkow ski L u d w ik  
C righton 
C zetyrkin  Roman 
D ubiecki 
D u d rew icz Jan 
D w orzaczek  K arol 
E c k
E ckstein  Zygm ond 
Enochin
F ijałkow ski Ignacy 
F ischer de W aldheim  
Flam m D aw id 
Fi ej Jakób
F re y e r  Jan Jerzysław  
F ry d ry ch  Bartłom iej 
de Gaal G ustaw 
G ajew ski 
G ałęzow ski 
G ąsiorow ski L u d w ik  
G erhard Izyd or 
G oehling K arol
G rabow ski L u d w ik  bibliot. towar.
G raefe Edw ard
G rom of
G roer Franciszek 
Grum  Grzym ała Konrad 
Grijnberg Leon

G ry g o w icz  Karol
H echel F ryd eryk
H ecker
Helbich Adam
H irszel Anastazy
Jabłonowski Feliks
Jaeger F ryd eryk
Jakobson
Jakubow ski Józef
Janikowski Andrzej prezes towar z.
Jarocki M ichał
Jasiński Jakób
JohusonH enryk James
K aczko w ski K arol
K a czk o w sk i M ichał
K alisch Jan
K araczarow  Piotr
K in cel Filip
K leszczo w sk i Franciszek 
K ochański W ik to r  
K o eh ler Ludw ik 
K osztulski Jan 
K ran ich feld  
Kratzm ann Emil 
K rebel B udo lf 
K rysiński Ildefons 
K u czy k  Franciszek 
K ulesza JaD 
L eb el Ignacy 
Le-B ruu A leksander 
L e ro y  d ’Etiolles 
Lew estam m  Jerzy 
L ink
•Łosiewski Damian
M ajewski Erazm sehetarz towarii
M alcz W ilhelm
M agaziner M arek
M arkus M ichał
M astelski W incenty
M authner L u dw ik
M ajer Józef
M eyer K arol
Meyer Marcin
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M uszyński W incenty
Natanson Ludwik
Neuhauser
Nevenuann
Nielubin
N ikityn
N iedzielski Antoni 
Oettingen O tto 
O czap o w ski Jan 
O lb ratow icz W alen ty  
O polzer 
O rkisz Jó ze f 
Pelikan W a cła w  
Pfau
P ortal P lacyd  
Pozn iakow ski Jan 
Przystański Stanisław 
Purkinie 
R einhardt Karot 
R einhold Emil 
Remak R obert 
Rose W ito ld  
Rosset Otto 
R ym kiew icz Feliks 
Saw iczew ski Floryan 
Sarlandiere 
Sehmelkes

Schum acher K arol
Stydftl Gustaw
Siekaczyń ski W alen ty
¿ ie w ru k  L u d w ik
Sigm und K arol
Skobel F ry d eryk
S k o d a J ó ze f
S kryp czyń ski Błażej
Sm ielski Eliazar
Sp in d ler Aleksander
Stakebrandt L u d w ik  podskarbi tow.
S tan kiew icz Jó zef
Szklarski W alen ty
S zw en cki B ogu m ił
T arasó w  D ym itf
Thielmann K aro l
Trojański Feliks
Triihstaedt
W ein b erg  Julian
W eese  K arol
W o e lze l
W ojciech o w sk i Jó zef 
W o lf  M aurycy 
W o y d e  M aurycy 
W ro czy ń sk i K aźm ieT z 
W y lie  Jakób 
Zahorow ski Dominik.
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