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SPRAWOZDANIE URZĘDOWE 
L E K A R S K O - C H I R U R G I C Z N E  

JZ 'WYPRAWY DO GÓR LEZGIŃSKICH ODBYTEJ R. 1857. (1) 
Stapiał Dr. Jan MI\KIEH JtZ

Naczelny Lekarz Oddziału Lezgińskiego Wojsk C. Rossyjskich.

Leżgińskiemi górami nazywa się w  obszernem zna
czeniu część południowo-wschodnia gór Kaukazkich, li
n ią zaś kordonową Lezgińską czyli kresami Lezgińskiemi 
są rzędy forteczek, forpocztów, placówek, położonych jużto 
u południowego podnoża tych gór, już na.,rozmaitój 
■wysokości ich stoków, lub na ich szczytach. Czynność 
naczelnego lekarza tego oddziału wojsk daje się podzielić 
« a  2 okresy: 1, przed wymarszem do gór; 2, w  czasie 
samego marszu.

I.

Z woli dowódcy tego oddziału wojsk, tak nazwanego 
Lezgińskiego, musiałem obejrzeć szpitale w Carskich-

(1) Artykuł niniejszy, nadesłany nam w języku polskim 
przez szan. autora, jest rozwinięciem sprawozdania ogłoszone
go w r. 1859. w Dzienniku rossyjskim wojskowo-lekarskim 
( Wojenno-medycynskij żurnał). Zawarte w nim liczne spo
strzeżenia z medycyny wojennćj, jakkolwiek w oddalonych bar
dzo strefach zebrane, sądzimy, że nie będą bez zajęcia i pożyt- 
Jm dla czytelników naszych. Przyp. Red.
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Kołodcach, Teławie i Kwarelach, ponieważ w  nich się- 
leczą chorzy należący do tego okręgu wojskowego i do 
nich chorzy i ranni z gór mają być odsyłani. W ostat
nim z nich, jako najbliższym punktu działań wojennych* 
był skład narzędzi chirurgicznych, apteka i środki di> 
opatrunku 650 ludzi. Zarząd lekarski armii Kaukazkiej 
urządził składy rzeczy potrzebnych do opatrunku rannych 
i w  innych bliższych szpitalach: w  Carskich-Kołodcach 
dla 2000 chorych, w  Teławskim dla 650, w  Nowozakatal- 
skim dla 250. W tym ostatnim była apteka zapasowa 
dla 300 chorych i skład narzędzi chirurgicznych dla 
wszystkich wojsk.

1. Szpital Carsko-ftoYodeehi.

Jest on 2070 stóp nad poziomem morza położony.Pomi
mo wzorowe utrzymanie i dozór lekarski chorych, tudzież 
dobry klimat, śmiertelność w tym szpitalu czasami bywa 
bardzo znaczną, do czego sie przyczyniają następujące o- 
koliczności.

Do togo szpitala dostają się tacy żołnierze którzy się- 
znajdowali na kordonowej linii Lezgińskiej, słynnój ze sw o
jej chorobliwości, z endemicznie panującej zimnicy; każdy 
z nich niemal przecierpiał na nią, a nawet po kilka razy. 
Nadto przykłada się do śmiertelności ciągła i ciężka praca 
żołnierzy, jakoto: zimą wytrzebianie la só w , latem marsze 
w  górach, przyczem nieraz się zdarza, iż wo jsko w przeciągu 
kilkugodzin z doliny wchodzi na góry 1 000stóp i więcej 
po nad poziom morza wyniesione; jesl to rzeczą znacznie 
uciążliwą dla tych, którzy już chorowali na zimnicę i 
zależące od niej choroby. Oprócz tych ogólnych przyczyn 
chorobowości i śmiertelności wszystkich w  ogóle szpitali* 
linii kordonow.ój Lezgińskiej, szpital Carsko-Kołodecki,
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znajdując sie na drugiój linii, jest składem, źe tak po
wiem, chorych chronicznych z innych szpitali pierwszój, 
na przód wysuniętej linii bojowej.

W  oddziale chorób chirurgicznych szczególniej zwró
ciły nasze uwagę na siebie dwa stany chorobowe: roz - 
mięknienie szkorbutyczne, zgorzelowe ropiejących po
wierzchni i obrzmiałość gruczołów limfatycznych.

Co do zgorzeli (gangraena),  widzieliśmy ją  w na- 
s lę puj ą c ycl) przypadkach:

1. Wrzód kości mostkowej na miejscu połączenia ciała i 
rękojeści,przedziurawiający ją i sięgający aż do jamy piersiowej. 
Wrzód ten wyrównywał wielkości rubla srebrnego i był oto
czony czerwono-fioletową obwódką,, kilka linij szerokości mają
cą, bez obrzmienia części pobliższych, U tego chorego, do gnil- 
ca (scorbutus) usposobionego, na miejscu oznaczonym powstał 
ropień, który następnie, zamieniwszy się na wrzód, uległ gnil- 
cowemu zgorzelowemu rozmięknieniu. Przytóm rozmiękły 
przyległe więzy żebro-mostkowe. Tym sposobem stało się 
możliwśm wejście powietrza do jamy klatki piersiowćj i chory 
umarł na skupienie w niej powietrza i ropy (pneumo-pyotho- 
rax).

2. Zupełnie podobny był wrzód u innego żołnierza, lat 
22 mającego i do gnilca również usposobionego. Wrzód leżał 
z  prawśj strony kości mostkowój, po nad połączeniem jej z że
brami. Zejście tego chorego nie jest mi znane.

3. U chorego na miejscu przylepienia pryszczydła (wezy- 
katoryi) pod pachą ropiejąca powierzchnia byłS, w stanie zgo
rzelowego rozmięknienia, z mocno zapalonemi brzegami. Silne 
bole w tój części bardzo dokuczały choremu.

4. U żołnierza, który oddawna już miał gruczoły pachwi
nowe lewe mocno obrzmiałe, pokazały się sińce w około nich, 
następnie na miejscu najbardziój wyniesionym powstała krosta 
(pustula), coraz bardziej powiększająca się. Z niój rozwinęła 
się powierzchnia ropiejąca, ta wkrótce zgangrenowaciała i 
stała się bardzo bolesną. Same gruczoły i otaczająca tkanka
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łączna zamieniły się na masę pulchną, brudną, śmierdzący 
Wrzód przy stosownśm leczeniu oczyścił się.

5. Wrzód szkorbutyczny lewćj okolicy pachwinowej, obej
mujący górną ćwierć powierzchni wewnętrznój uda, w tymże 
czasie uległ zgorzelowemu rozmięknieniu bez żadnych oznak 
zapalnych miejscowych.

6. Żołnierz mający lat 25 nieostrożnie siekierą zranił 
sobie zewnętrzą kostkę nogi prawćj. W kilka dni rana zgan- 
grenowaciała, czemu towarzyszyły objawy odczynu zapalnego*

Co za przyczyna była jednoczesnego niemal rozwi
nięcia zgorzeli?— trud,20 stanowczo powiedzieć. Oto są, 
jako wskazówki, niektóre okoliczności towarzyszące.. 
Wszyscy ci chorzy byli przywiezieni ze szpitali pierws/.ój 
linii bojowej, gdzie przez długi czas leżeli. Wszyscy oni 
mieli oznaki poczynającego się gnilca (szkorbutu), poprze
dzonego zimnicą, na co szczególniejszą zwracamy uw'agę. 
Bylito żołnierze młodzi, do klimatu miejscowości jeszcze- 
nie przezwyczajeni. Zimę przeżyli w namiotach, wytrze
biając lasy. Sądzimy, że te warunki nie pozostały bez 
wpływu na rozwinięcie się zgorzeli,

Środki zaradcze przeciw temu użyte w szpitalu były 
następne: chorych umieszczono w  oddzielnych namiotach* 
dano osobną dla nich przeznaczoną usługę z felczera i 
żołnierzy. Sale, w których oni dawniej się znajdowali, 
na pewien czas pozostały próżne, wywietrzały, były w y- 
myte, oczyszczone, codzień wykadzane; bielizna ich po
dległa także szczególniejszemu wymyciu i wykadzeniu. 
Ze środków używanych do wrzodów najskuteczniejszym 
hył środek podany przez Głównego Lekarza Szpitala, Dra 
Adolfa Michałowskiego, rozczyn kreozotu z naparem ta
taraku (inf. calami). Zasypywanie wrzodów zgorzelowych 
mieszaniną równych części proszków rad. althaeae et flor.. 
ehamomillae sprawiało bole silne, a wrzodów nie oczy-
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stczało. Wewnątrz zadawano środki wzmacniające i prze
pisano dietę pożywną. Przy użyciu tych środków w  kilka 
dni wrzody się pooczyszczały.

Drugiem czestem i niemniej ciekawóm zjawiskiem, 
•jakem wyżej powiedział, było obrzmienie gruczołów lim- 
fatycznych  w  różnych częściach ciała, a szczególniej na 
szyi, pod pachą i w  pachwinach. Niektóre z nich w y
równywały objętości gęsiego jaja; najczęściej pozostawa
ły ruchomemi, nie były zrośnięte ze skóra, która pozo
stawała nietkniętą i była barwy prawidłowej. Obmacy
wanie tych najośli przekonywało, że się składały z mniej
szych stwardniałych gruczołów, wielkości orzecha; roz
wijały się stopniowo, nie od razu. Go do przyczyny, 
chorzy żadnej podać nie umieli. Wszyscy jednakże mó
wili, że one powstały zimą, w  czasie wyrąbywania la
sów na kresach Lezgińskich u podnoża gór między for
tecami Lagodechy i Nowo-Zakatały. Wszyscy niemal 
cierpieli na zimnicę. Poniżej będą wyłożone warunki 
sprzyjające powstaniu podobnych obrzmień.

Wykonałem w  tym szpitalu następujące operacye: o- 
twarcie ropni, przypiekanie rozpalonym żelazem kości 
nekrotycznych, odjęcie części kończyny i operacyą sztucz
nej źrenicy.

1. Otwarcie ropni wykonano kilka razy; ciekawszy przy
padek przedstawiał żołnierz młody, jnający ciało i przednią 
część siódmego żebra próchniejącą (caries). Potworzyło się 
wiele zatok ropiastych,. i te były poprzecinane i z sobą po
łączone.

2. Ropień lędźwiowy prawy, kilkakrotne wypuszczanie 
ropy trójgrańcem probierczym . Szeregowiec Tyfliskiego półku 
grenadierów B. T.,21 lat mający, wszedł doCarsko-kołodeckiego 
szpitala dnia 25. maja r. 185T. z następującemi oznakami cho» 
robowemi. Chory słabo zbudowany, cherlak, wycieńczony>

7
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z mięśniami słabo rozwiniętemi; brak apetytu, język nieczy
sty, wilgotny, stolec zwyczajny. Dnia 27. chory skarży się 
na bole w lędźwiach; oglądając tę okolicę, znaleziono obrzmia
łość po stronie prawśj. Napady gorączkowe nie zupełne, 
codzienne. Po raz pierwszy chorego widziałem dnia 13. czer
wca i wtedy zauważałem, że był wycieńczony, blady, niedo- 
krwisty, miał skórę barwy brudnej, wskazującej na obfite, głę
bokie ropienie i pozostawał na wpół zgięty na przód i nieco 
na prawo, wyprostować się nie mógł. Obrzmiałość prawśj 
okolicy lędźwiowśj, umiarkowanie bolesna, z wewnątrz była 
ograniczoną stosem kręgowym, z góry fałszywemi żebrami, 
z dołu grzebieniem kości biodrowej, a z przodu (zewnątrz) linią 
wychodzącą z tegoż grzebienia na 4 poprzeczne palce wtył 
od ości przedniśj górnśj, i kierującą się prostopadle aż do że
ber fałszywych. Oczywiście więc obrzmienie to, mające postać 
czworoboka, odpowiadało pochwie mięśnia czworobocznego, 
było ono wszędzie równśm, wyjąwszy sam środek nieco wynio
sły. W tśm właśnie miejscu skóra była pokryta plamami 
czerwonemi, nierównemi, zwykle poprzedzającemi dowolne 
Otwarcie ropni. Chełbotanie cieczy było bardzo wyraźne. 
Me podlegało żadnśj wątpliwości, że mieliśmy przed sobą ro
pień przewlekły (abscessus torpidus) prawej okolicy lę
dźwiowej. Oddawanie moczu było prawidłowe. W innych 
narzędziach nic chorobowego nie znaleźliśmy. Z opowiadań 
chorego dowiedziałem się, że w piśrwszśj połowie maja roku 
1857. cierpiał on na napady gorączkowe, z początku bardzo 
słabe, ograniczające się lekkiśm ziębieniem, potem zaś jedno
cześnie dokuczały mu silne napady gorączkowe wieczor
ne i bole w okolicy lędźwiowśj prawśj. W miarę rozwinięcia 
tych miejscowych oznak chód chorego stawał się coraz trud
niejszym.

Wziąwszy pod uwagę rozległość ropnia i położenie tegoż 
blizko otrzewnśj i nerki, oraz wycieńczenie chorego, uważałem 
za rzecz korzystniejszą i mniśj niebezpieczną dla chorego, 
wypuszczać ropę nie odrazu i zapobiedz, ile można, wejściu po
wietrza do jamy ropnia. Powietrze, dostawszy się do jamy, 
niezawodnie sprawiłoby złe ropienie, które wycieńczyłoby bar-
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<lzo prędko chorego. Z tych powodów zdawało mi się, że kilka
krotne wypuszczanie ropy trójgrańcem probierczym najwła- 
ściwićj odpowiada w tym razie wszystkim wymaganiom i dla 
tego dnia 23. czerwca, wypuściwszy przez rurkę trójgrańca 2 
uncye ropy, ranę skóry zakryłem plastrem lepkim. Chory 
zaraz po operacyi uczuł ulgę i mógł więcej się wyprostować. 
Wewnątrz zadano odwar kory chinowej. Ku wieczorowi go
rączka zmniejszyła się. Dnia 24. chory chodził prościej, swo
bodniej, ropień, był mniej bolesny; tymże sposobem wypuszczo
no 4 uncye ropy i ranę również zakryto plastrem. Wypu
szczanie takie powtorzono kilka razy i przytćm zauważano, że 
w kilka dni jama ropnia znowu się napełniała, ale w mniej
szym stopniu. Od dnia 27. tegoż miesiąca chorego nie widzia
łem; od piórwszych dni lipca, jak mi później doniósł Dr. Mi
chałowski, ropa stała się płynniejszą, śmierdzącą. Chory umarł 
dnia 29. lipca wśród objawów gorączki wycieńczającej. Przy 
otwarciu pośmiertućm znaleziono dwa górne kręgi lędźwio
we spróchniałe i rdzeń kręgowy w tćm miejscu przekrwio
ny.

3. Odumarcie przedniej wewnętrznej powierzchni ciała 
kości goleniowej. Przypiekanie żelazem rozżarzonem. Sze
regowiec Riażskiego półku T. S., 43 lat liczący, od 3 lat ma 
wrzody skrofuliczne na przedniej powierzchni lewej goleni* 
które to się goją, to znów otwierają. Dnia 6. maja r. 1857. 
w opisie choroby zaznaczono, że chory ma wrzody obszerne 
z brzegami nierównemi, wyniosłemi; dno ich sadłowate, krwa
wiące; chory wycieńczony; stan bezgorączkowy. Dnia 19. 
maja wystąpiły objawy poczynającego się gnilca. Dnia 22. 
bez żadnej widomćj przyczyny powierzchnia wrzodów zgan- 
grenowaciała, brzegi ich przedstawiały zapalenie tkanki łącz
nej (phlegmone)\ stan gorączkowy nieznaczny. Dnia 31. 
wrzody się powiększyły i z sobą się połączyły; kość goleniowa 
obnażona. Dnia 2. czerwca zgorzel się ogranicza i wrzody 
oczyszczają. Dnia 7. wrzód zupełnie czysty, brodawki zwię
dłe, pulchne, bolące; średnią część powierzchni przednio-we- 
wnętrznćj kości goleniowej obnażona. Dnia 9., zachlorofor- 
mowawszy chorego, przypiekłem rozpalonem żelazem obnażo-
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ną kość na 4 palce długości i 3 szerokości, w celu przyspie
szenia oddzielania się odumarłćj części kości. Późniśj chorego 
nie widziałem. Dr. Michałowski zawiadomił mię, że w lipcu 
nowy napad zgorzelowy powiększył jeszcze więcej obnażenie 
kości i powstały nowe zatoki ropiaste na goleni i około kola
na. Śmierć chorego poprzedziły wycieńczająca ciągła gorączka 
i biegunka. Otwarcia pośmiertnego nie wykonano.

4. Oparzelizna całej powierzchni grzb ie tow ej stopy  
prawej, owrzodzenie przeciągłe . Odjęcie stopy sposobem 
P i r o g o w a ,  zgorze l  rany i śmierć. Szeregowiec Tyfliskiego 
półku grenadierów F. Cli., Tatar z gubernii Wiatskiej, 22 lat 
mający, wszedł do szpitala dnia 3. listopada r. 1856. z opa
rzonym grzbietem prawćj stopy wrzącą, wodą. W około czer
woność różowata; bole i pieczenie w stopie bardzo silne. Mixt. 
acet. stibiat. unc. 6; linim. calcariae na oparzone miejsce. 
Dnia 4. miejsce oparzone zamienia się na powierzchnią wrzo- 
dowatą. Solut. arg. n itr . (4 grana na uncyą). Dnia 10. brzegi 
wrzodu mają małe usposobienie do zabliźnienia. Dnia 29. 
zjawiły się bole w stawie goleniowo-stopowym, które potćm 
stopniowo się zmniejszały. Dnia 10. grudnia stan wrzodu 
niezmieniony, gruczoły pachwinowe obrzmiałe. Ung. mercu- 
Hale do wcierania.

Dnia 1*2. — 15. wrzód nieczysty, bardzo bolesny, chory 
skarży się na mocne uczucie palenia w nim; gorączka mocna. 
Wewnątrz przepisano kali  carbonicum ('/» drachmy na 6 un- 
cyj wody), wrzód przypieczono żelazem rozpalonem. Dnia 17. 
gorączka mniejsza, biegunka, wrzód nieczysty. Pulv. carbonisy 
fi. chamom.,cortic.chinae ,myrrhae ana drachm. y2, camphorae 
drachm 2. Dnia 20. wrzód nieco czyściejszy, stan gorączkowy. 
Dnia 25. wrzód znowu nieczysty, ścięgna mięśni wyprostnych 
palców nogi obnażone, stan gorączkowy. Potus acidi hydro-  
chlorici, do wrzodu fomentum p in i  oleosum. Dnia 6. stycz
nia r. 1857. wrzód czyściejszy, brzegi podniesione, palce nogi 
zbrzęknięte, ogólny stan zadawalniający. Dieta pożywna i 
wódka. Dnia 8. zapalenie tkanki łącznej we wrzodzie i na 
około. Ung. mercuriale cum oleo hyoscyami. Dnia 16. etan 
zapalny wrzodu ustał, brzegi mają usposobienie do zabliźnię-
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nią, ale kolące bole w palcach nogi mocno dokuczają choremu: 
osłabionemu. Dnia 12. lutego dno wrzodu znowu zgorzelowe, 
bolesne, krwawiące, brzegi nierówne, na palcach nogi potwo
rzyły się wrzodziki. Dnia 20. brodawki wrzódu obfite, pul
chne, brzegi bolesne. Przypiekanie saletranem srebra, ciepłe 
kataplazmy. Dnia 6. marca dno wrzodu krwawiące, brzegi 
zbrzęknięte i wyniosłe. W podobnym stanie jest wrzód na tyl- 
nśj powierzchni średniego palca. Kości palców i stykające się 
główki kości stopowych (metatarsus) próchniejące (caries), 
mocno bolesne, gorączki" nie ma. Dnia 21. marca bole mocne 
w kościach zajętych wycieńczają chorego, wrzód w tym samym 
stanie jak dawniśj, stan gorączkowy. Od dnia 5. kwietnia 
do 8. czerwca wieczorami stale stan gorączkowy, oznaki 
gnilcowego usposobienia są bardzo widoczne i wrzód przybrał 
odpowiednie cechy.

Widząc chorego po raz pierwszy dnia 8. czerwca, zna
lazłem go w następującym stanie: był wycieńczony, cera twa
rzy żołtawo-zielonawa, właściwa chorym podległym przeciąg
iem u ropieniu i cierpieniom śledziony, podobna nieco do 
cery wykastrowanych (?), twarz cokolwiek zbrzęknięta, dzią
sła blade, pulchne, zbrzęknięte. Stan przewodu żołądko- 
kiszkowego i narzędzi oddechowych prawidłowy. Objętość śle
dziony powiększona, wątroby zwykła; bezsenność, stan bez- 
gorączkowy, gnilcowe usposobienie. Skóra goleni prawśj mo
cno brudnśj barwy, żyły zaskórne tśj części znacznie rozsze
rzone. Grzbiet stopy owrzodzony, granice tego wrzodu były 
następujące: na zewnątrz brzeg kości stopowśj 5. (os metatarsi 
5.), z przodu linia przechodząca przez stawy Igo i 2go rzędu 
kości nogi, na wewnątrz linia poczynająca się między wielkim 
i 2m palcem, idąca ztąd półkolem aż do kostki wewnętrznej, 
tylny brzeg sięgał prawie przegubu stopy. Tak więc wrzód 
miał postać czworoboku. Brzegi były nierówne, niby wygry
zione, sinawe, podniesione, dno nierówne, miejscami wystają
ce, miejscami zaklęsłe i pokryte albo płynną ropą, albo wy
siękiem brudnym. Brodawki czerwonawo-fioletowe, pulchne,, 
krwawiącej kilka ścięgien obnażonych bez pochew leży na dnie 
wrzodu, inne przeświecają. Więzy palcc-stopowe rozmiękłe,
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skóra granicząca ze wrzodem prawie niezmieniona. Stopa i 
dolna część goleni obrzmiałe.

Chory opowiedział, że cierpiał na zjmnicę codzienną i 
czwartaczkę w latach 1854. i 1855. i miał szkorbut, przyczóm 
szczególniśj cierpiały stawy goleniowo-stopowe.

Dnia 10. czerwca, po zachoroformowaniu chorego, odją
łem stopę sposobem Pirogowa, przepiłowawszy kość piętową po
środku i odpiłowawszy kostki. Podwiązano żyłygoleniowe przed
nią i tylną.Brzegi rany połączono krwawemi jedwabnemi szwa
mi i plastrami, następnie zastosowano podłużne kompresy. 
Śledząc część odjętą, znaleźliśmy, że kość piętowa była kru
cha, pulchna, mocno dziurkowata; przewody jćj szersze i n a 
pełnione tłuszczem (osleoporosis).  Ścięgna miejscami oto
czone wylaniem krwi do tkanki łącznój stwardniałej; mięśnie 
pod ropiejącą powierzchnią położone blade, zbrzęknięte; głów
ki kości stopowych spróchniałe; więzy rozmiękłe; kości sto
powe uległy tłuszczowemu przeistoczeniu.

Wieczorem stan bezgorączko wy, chory przez nieostroż
ność targnął nogę i stłukł kikut, co sprawiło nie bardzo znacz
ny krwotok. Octanu morfiny ’/ 4 gr. na noc. Dnia 11. sen 
spokojny, język suchy, czysty, ani pragnienia, ani apetytu 
nie ma, stolca nie było, tętno pełne, przyspieszone. Zdjęto opa
trunek zanieczyszczony; wtedy znaleźliśmy skórę pięty zimną, 
na goleni zaś ciepło podniesione. Brzegi rany nie połączyły 
się przez doraźne spojenie; skrzepy krwi wyjęto z rany. We
wnątrz: Dct. ullhaeae  unc. 6 cum aquae oxymur , unc. ‘/2* 
Wieczorem język wulgotny, pragnienie żadne, stolca niebyło; 
tętno mniej pełne, ale bardziej przyspieszone. Środki też sa
me, prócz morfiny. Dnia 12. język wilgotny, pragnienie zwy
czajne, stolca nie było; tętno mniejsze, spokojniejsze; bezsen
ność. Opatrunek zewnętrzny przesiąknięty cieczą brudno- 
czerwonawą. Lekarstwa i opatrunek niezmienione. Ku wie
czorowi język pokryty białawą warstwą, wilgotny, pragnienie 
zwyczajne, apetyt żaden. Ciepło stopy podniesione, tętno przy
spieszone, nierozwinięte. Chory wcale się nie skarży na bole 
w ranie. Środki te same i '/i gr. morfiny na noc. Dnia 13. 
tętno przyspieszone, małe, ciepło skóry niepodwyższone, język

www.dlibra.wum.edu.pl



13

suchy, pragnienie umiarkowane. Stolec na wpół płynny, go
leń obrzmiała w dolnej części, ruchy jćj bolesne, skóra bardzo 
mało poczerwieniała. Cała pięta zgangrenowaciała, naskórek 
oddzielił się, miazdra skóry barwy marmurowćj. Kąty rany 
poczerniały, z głębi wypływa ciecz mocno śmierdząca. Całą 
kończynę obłożono skubanką namoczoną rozczynem chlorku 
wapna w wyskoku kamforowym. (W tymże czasie u 7 cho
rych wyżćj wspomnionych rozwinęła się zgorzel). Ku wieczo
rowi stan gorączkowy daleko silniejszy, goleń w dolnćj części 
zwłaszcza na powierzchni zewnętrznćj obrzmiała, bolesna. 
W kikucie pięty powietrzne odęcie ( emphysema)\ wypływa 
z nićj ciecz śmierdząca, z gazami pomięszana. Z pochewek 
ścięgien zgłębi za pociśnięciem wypływa ropa dość dobra. Dnia 
14. rysy twarzy mocno zmienione, osunięte, wyraz twarzy 
szczególniejszy, jak u obłąkanych, oczy mocno wystające, wy
trzeszczone. Przez całą noc majaczenie. Język sucliawy, obło
żony, mocne pragnienie, stolec na wpół płynny, bólów pod 
żebrami nie było. Oddech nieco przyspieszony, tętno małe i 
nie bardzo prędkie. Ciepło skóry prawidłowe, upadek sił 
bardzo wielki. Chory się skarży na większe bole w udzie i 
goleni. Zgorzel szerzy się dalej na goleni, szczególnićj w kie
runku ścięgna Achillesa, głębokie części pięty i rany górnćj 
zachowują jeszcze małą czułość; skóra goleni natężona, barwa 
jej żółtawa. Udo prawe zbrzęknięte, na powierzchni jego 
wewnętrznej dają się widzićć plamy czerwonawe, szerokie. 
Camphor. gr. 2. pro dosi. Inf. arnicae c. acido muriat. Wie
czorem chory umarł.

Pomimo to, że ogiedzitiy pośmiertne wykonane były 
we 24 godzin, dały się już widzieć oznaki dość daleko po- 
suniętćj zgnilizny. Prawe udo i moszna szczególnie były 
gazami wzdęte, mniej zaś goleń prawa. Płuca przyrośnię
te, przednie ich części mało krwiste. Wątroba większej niż 
zwykle objętości, muszkatowa, stłuszczona. Pęcherz żółcio
wy pełen płynnćj, ciemno-zielonawćj żółci. Śledziona w pięć- 
nasób większa od zwyczajnej, miejscami zrośnięta z otrzewną 
ściany brzusznćj, miejsca zaś jćj wolne, nieprzyrosle, pokryte 
są błonami rzekomemi dawnemi. Istota jćj stwardniała, nie
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jednostajnie krwią napełniona. Kiszki mocno gazami wzdęte, 
blade. Pęcherz moczowy zawierał bardzo wiele moczu. Nerka 
lewa większa od prawćj, przesiąknięta barwnikiem krwi, pra
wa zaś blada; powierzchnia jćj wolna, zarówno jak rozkrój, 
nacentkowana plamami tłuszczowemi, czyli tćż białkowatemi. 
Wewnętrzna powierzchnia żyły udowćj zewnętrznej przesiąk
nięta brocznikiem (hematyną), krew’ w nićj znaleziona była 
płynna, barwy nieczystśj, czerwono-burój. Powierzchnia kości 
przepiłowanej obrzmiała, szpik kostny z komórek szpikowych 
wystaje, przykostnia na 3—4 palce poprzeczne oddzieliła się 
od kości. Tkanka łączna otaczająca tylne naczynia golenio- 
we nasiąknięta była do trzeciej części górnćj krwią wynaczy- 
nioną, a głównie ropą dobrćj natury, gęstą, w postaci błony 
rzekomej rozpostartą. Za pociśnięciem z pochewek niektórych 
ścięgien 'wypływa także ropa dobra. Części zaś zgangreno- 
wane miały twardość ciasta, w którćm dawały się widzieć 
kulki tłuszczowe wolno pływające. ♦ Chory więc umarł ze zgo
rzeli kikutu, poprzedzonśj ciężkiemi chorobami i wycieńcze
niem ze zbytniego ropienia.

Czy ta gangrena była następstwem jakich miejsco
wych warunków, samej operacyi, czy tćż była spowo
dowana cierpieniem ogólnem? Operacya ta podaną była 
chirurgicznej publiczności w r. 1852. i od togo czasu 
wykonywano ją  w  Krymie w wojskach rossyjskich i obo
zu nieprzyjacielskiego, na Kaukazie i w Niemczech. Do
tychczas statystyka jej dokładnie nie była zrobiona (1).

(1) W 7m wydaniu M a lg a ig n e ’a: Manuel de medecine 
operatoire, na str. 339. znajdujemy następujące ocenienie tej 
operacyi. „Z  początku zdawała się bardzo ułudną, ale wypadki 
znane mało zachęcają do nićj. K e s tn e r  uzbierał 21 spostrze
żeń mniej lub więcej dokładnych; z tych 5 zakończyło się 
śmiercią. Świeżo C r o ft podał do wiadomości 6 nowych przy
padków; z tej liczby 2 umarło. Śmiertelność więc nie stanowi
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Znane są jednakże przypadki zgorzeli kikulu, która nie
kiedy może zależść od uszkodzenia tętnicy goleniowój 
tylnój na wysokości kostki wewnętrznćj, Tub cokolwiek 
wyżśj: tym sposobem kikut jest pozbawiony dopływu 
krwi odżywczej. W  naszym przypadku objaśnienie to nie 
wystarcza. Lubo po śmierci znaleźliśmy na około tętnicy 
goleniowej tylnej w  tkance łącznćj ją  otaczającej wysięk 
skrzepły, zdaje się nam, że on nie był w stanie tak ści
snąć tętnicę, aby znieść w niej bieg krwi, tein bardziój, 
że objawy poczynającój sie zgorzeli dały się widzieć na 
drugi dzień po operacyi, przyczem oznak zapalenia nio 
spostrzegliśmy. Zdaniem mojem przyczyny tej zgorzeli
i śmierci szukać należy w  tym razie w  cierpieniu narzę
dzi oddalonych, w  składzie krwi. Postaramy się udo
wodnić te nasze przypuszczenia. Z opowiadania chore
go wiadomo, iż tenże długo cierpiał na uporczywą zim - 
nicę i następnie na gnilec. Skutki tych cierpień były 
widoczne za życia i po śmierci zostały stwierdzone.

Czy na rany postrzałowe lub operacyami sprawione

bardzo ważnego zarzutu. Główny zaś zarzut polega na tśm, 
iż zawrót pozostałćj części kości piętowój sprawia, że ciężar 
ciała pada nie na poduszkę tłuszczową pięty, ale na powierzch
nią tylną, pokrytą bardzo cienką skórą: ztąd stąpanie bardzo 
jest bolesne; w razie operacyi zrobionćj w skutek próchnienia 
kości, bywa to przyczyną nowego zapalenia kości, dawniśj już 
rozmięknionćj. Z liczby spostrzeżeń zestawionych przez K e s t- 
nera, co do 16 nie wiadomo jak chory chodził, u jednego cho
dzenie było niemożebne z powodu bolu od ciśnięcia, u 4 
przetoki trwały przez 5 do 8 miesięcy, a nawet i rok jeden. 
Zdaje się, że zaledwo jeden tym sposobem operowany chodził 
dobrze. Podług sprawozdań angielskich chirurgów w Kry
mie, sam Pirogow miał zrzec się swojej operacyi?*'
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wywiera wpływ  zimnica, i jakim sposobem? W  roz
prawie mojej o zimnicy Kaukazkiej i jej zejściu, wydruko
wanej w r . 1850. i 1851 .(1 ), dla braku własnego podów
czas doświadczenia o wpływie jej na rany, nic o tćm nie po
wiedziałem. Później spostrzeżenia innych chirurgów i moje 
własne przekonały mię o bardzo źnacznym wpływie po
przedzającej zimnicy na zejście rozmaitych ran. Pytanie
0 jej w pływ  jest dwojakie: 1) jaki wpływ; wywiera 
każdy napad zimnicy na wydzielenia, zejście i zabliźnie
nie rany i 2 ) jaki sprawiają skutek następstwa zimni
cy, to jest anatomiczno-patologiezne zmiany nią, spowo
dowane, na bieg i zejście’ ran? Na ten raz zamierzam 
dać odpowiedź na ostatnie zapytanie, biorąc za podstawę 
spostrzeżenia na chorych i nowsze badania anlttomiczno- 
fizyologiczne i patologiczne.

Co do spostrzeżeń na chorych, przytoczymy takowe prof
il e yf e 1 d e r a ojca, który w spraw ozdaniu swojćm (2 )p o - 
wiada,t że od 8. października 1855. do 2. maja 1856. 
w  Helsingsforsie panowały jednocześnie tyfus, zimnica, 
szkorbut i bardzo wielkie usposobienie ran do gangreny
1 ropiastych wypocin w  ranach. Z liczby 82 operowa
nych przez niego w tym okresie umarło 18, szczególnie 
na zapalenie płuc i ropnice. W tych 18 przypadkach, 
wyjąwszy jeden przypadek po herniotomii,anatomo-pato
logiczne badania wykryły następne dawniejsze zmiany:
a) W  płucach 3 razy było wzdęcie powietrzne ( emphyr 
sema), u jednego chorego podobnie cierpiały obadwa

(1) Ob. Dziennik wojskowo-lekarski rossyjski.
(2) Deutsche Klinik, 1856, Nr. 23, 25, 26, 27. Deob- 

achtungen.
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płuca, raz ono było połączone z zanikiem (atropkia) płuc, 
a raz ograniczyło sie tylko do jednego płuca, b) Wątroba 
4  razy była muszkatowa, stłuszczona, 3 razy prze
krwiona, raz woskowa, (prawdopodobnie amiloidowa),
2  razy prawidłowa, c) Śledzionę 2 razy znaleziono 
rozmiękłą, zanikła, 2 razy bardzo powiększoną, 2 razy 
zwyczajną, d) Nerki 4 razy były w  stanie zaniku, a
2  razy w  stanie przerostu. Zmiany te nie istniały od
dzielnie, ale rozmaicie z sobą były połączone.

W  sprawozdaniu Doktora Feliksa K i j a k o  w  s k i e -  
g o  (1 )  znajdujemy 2 przypadki: a) Złamanie goleni 
u żołnierza, który długo i kilkakrotnie cierpiał nazimnicę. 
Goleń odjęto sposobem L a n g  en b e c k a -P  i r  o g o w  a; 
na 3. dzień rana pokryła się wysiękiefn szarawym, po
pielatym; ropa była obfita, płynna, śmierdząca; chory 
się skarżył na pieczenie w  ranie. Siódmego dnia po 
operacyi umarł, a po śmierci znaleziono ostre zbrzeknie- 
nie dolnych zrazów płucowych ( oedema acutum)9 a nie
dokrwistość i powietrzne rozdęcie górnych. W  jamach 
sercowych były czarne skrzepy krwi. Wątroba muszka
towa, z plamami tłuszczowemi i z przekrwieniami o- 
koło nich; śledziona pulchna, krucha, znacznie powięk
szona; nieżyt błony śluzo wój żołądka i kiszek, zwłaszcza 
grubych, b) Odjecie stopy sposobem P i r o g o w a .  
W parę dni po operacyi płat dolno-tylny uległ zgorzeli, 
dolna część goleni tak silnie była zbrzęknieta, że skóra 
połyskiwała się, nabrała barwy bladowo-różowój; zgłębi 
górnćj rany wypływała ropa brudna, nieczysta, z po
zbawioną życia tkanką łączną zmieszana. Bole palące

(1) Dziennik wojskowo-lekarski rossyjski.
Pam. T. L. W. Tom LI. 2
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w  ranie silnie niepokoiły chorego; do bezsenności, ma
jaczenia, bladości twarzy, osłabienia tętna dołączyła się 
silna biegunka. Chory umarł 6go dnia po operacyi* 
Przypadek ten wiele ma podobieństwa do mojego. Po 
śmierci znaleziono, że płuca tak znacznie skurczyły się, 
iż ialedwo połowę jam piersiowych wypełniały; górne 
zrazy były niedokrwiste, gazem odęte, dolne zaś mocno 
zbrzęknięte. W komórkach sercowych znajdowało się 
wiele krwi czarnej nieskrzepłej; wątroba była niedo- 
krwista, muszkatowa, stłusaczona; śledziona we dwój
nasób większa od zwyczajnej, rozmiękczona. Błona 
śluzowa żołądkowa w  stanie mocnego zadawnionego nie
żytu, brodawkowata (surface mamelonnee); błona śluzo
wa jelit cienkich blada, gładka, zcieńczona, na niej da
wały się widzieć centkowate kępki Peyera i pojedyncze 
gruczołki, większe niż zwykle. Na błonie śluzowej gru
bych kiszek znaleziono wrzodziki.

Lekarze kaukazcy stale mają do czynienia z ranne- 
mi, którzy prawie zwykle podlegali zimnicom. Im żoł
nierz jest starszy, im dłużej bawił na Kaukazie, tem pew
niej, że miał zimnice i nosi w  sobie jej następstwa, 
zmiany anatomo-patologiczne przez nią sprowadzane. 
Dziś nie podlega wątpliwości zależność pewnych w yro- 
dzeń śledziony, wątroby, nerek i gruczołów limfatycz- 
nych od sprawy zimnicowój. Im więcej zwłok podlega 
śledzeniu pośmiertnemu, tem bardziej się to wyjaśnia i 
uwidocznia. Każde nowe odkrycie co do fizyologicznych 
czynności wspomnionych narzędzi pomaga nam do wy
tłómaczenia ich zmian patologicznych, wzajemnego ich 
stosunku i wpływu na ogólny stan zdrowia. Na zasa
dzie danych fizyologicznych ostatniego dziesiątka lat,
o ile one mnie są znane, postaram się wykazać, jaki
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wpływ wywierają zmiany każdego organu, timnicą spra» 
wionę, na mieszaninę krwi, na ogólny stan zdrowia, 
a tóm samóm i na zejścia ran.

A. Śledziona. Czynność tego narzędzia do d^iś daia 
nie dostatecznie jest wyjaśniona, najwięcój jednakże py
tanie to rozjaśniły prace fizyologów niemieckich. N a s s e  
w  r. 1855. wykrył we krwi pod drobnowidem kulki 
bezbarwne. Następnie B e c k ,  B e n  n e t t  i wielu innych 
fizyologów stwierdzili to spostrzeżenie i wykazali, że kul
ki te szczególniej znajdują się w’ miąższu śledziony, jć j 
żyle i naczyniach limfatycznych, że rozwijanie sie ich 
zależy głównie od śledziony, że w  najściślejszym zostają 
z nią związku, i że prawdopodobnie z tych kulek w y
twarzają się następnie kulki czerwone krwi (? ) . B e c k  
udowodnił, że w żyłach miąższu śledziony jest bardzo 
wiele kulek bezbarwnych, które wspólnie z siatką na
czyniową stanowią istotę tego narzędzia. Dawnićj są
dzono, że te ciałka powstają, w  ciałkach Malpighiego, 
ale dziś (1 8 6 3 .)  twierdzą, że one są częściami składowe- 
mi samego miąższu. Badania B e c k a  przekonywają, 
że naczynia limfatyczne ciągle unoszą kulki bezbarwne 
do żył śledzionowych, a te do ogólnój masy krwi. Licz
ba ich powiększa się po trawieniu i w  chorobach od
znaczających się zmniejszeniem kulek czerwonych (w  za
każeniach krwi, w  tyfusie i t. p.).Byó może, iż w  tym ra
zie kulki bezbarwne nie sa w  stanie zamienić sie w czer-<- L
wone. Z poszukiwań liczebnych M o l e s c h o t t a  n ie
wątpliwie wynika, że kulki bezbarwne, przechodząe 
przez wątrobę, a zapewne i przez płuca, zamieniają się 
w  czerwone. Zdanie to starają sie udowodnić tćm, że 
krew ’ śledzionowa zawiera w dwójnasób więcćj kulek 
bezbarwnych, niż krew’ żylna w wątrobie, sercu i innych
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częściach ciała. Niekiedy liczba kulek bezbarwnych w  ży
le śledzionowej wyrównywa liczbie kulek czerwonych, 
a niekiedy nawet ją  przewyższa. W  prawidłowym stanie 
stosunek kulek białych do czerwonych jest 1 :350, w  bia- 
łacze zaś 1 :20 , a nawet 1:7. To nieprawidłowe po
mnożenie się piórwszych stanowi uznaną dziś chorobę 
białaczkę ( leukaemia, leucocythaemia), nacechowaną 
właściwemi jej zmianami anatomo - patologicznemi i 
objawami za życia. Istotę tój choroby stanowi niepra
widłowe powiększenie liczby kulek bezbarwnych, a 
zmniejszenie ilości kulek czerwonych, żelaza, obok jed 
noczesnego stałego cierpienia śledziony, wrątroby i na
czyń limfatycznych. Obecność białych kulek jest wyni
kiem postępowej sprawy odbywającój się w  śledzionie- 
Obok tój sprawy w  śledzionie odbywa się i w brew  prze
ciwna, to jest rozpadanie się zużytych, że tak powiem, 
kulek krwi. Wskutek tego, między innemi następstwa
mi, rozwija się w  znacznej ilości barwnik czarny, który, 
nagromadziwszy się w  znacznćj ilości, sprawia szczegól
ną chorobę (melanaemia) (1 ). W  ogóle powiększa się 
we krwi ilość stosunkowa wody, pomniejsza się zaś sto
sunek cziści stałych i soli.

S c  h e r e r  we krwi zmarłego na tę chorobę znalazł 
hypoxantinę, kwas mrówkowy, octowy, moczowy, klej 
i szczególniejszy pierwiastek organiczny. P A rk  es w  po
dobnym przypadku wykrył także kwas moczowy. W sku-

(1) Dokładny obraz stanu nauki o tych dwóch chorobach,, 
zwłaszcza o melanemii znajduje się w pięknćj rozprawie inau- 
guralnćj „ De melanaemia" p. Gerarda Ł o h y n o w i c  za z Li
twy, Moskwa 1861. r.
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tek tych zmian krew ’ , czy to wzięta z naczyń zmarłego, 
czy po jej upuszczeniu u żyjącego, jest mniej lub więcój 
płynną; skrzepy jej zbrzęknięte, miękkie, żółtawo-czeko- 
ladowój barwy, podobne do lagru winnego, łatwo od
dzielają się od ścian naczyń, zwykle niezmienionych. 
Skrzepy te zazwyczaj są wielkie, leżą w  jamach serco
wych i naczyniach większych. Surowica krwi wypu
szczonej odznacza się swoją przezroczystością. Cechy 
te są bardzo ważne, gdyż one odróżniają tę chorobę od 
ropnicy (pyaemia). Y e l p e a u  w  r. 1827. pierwszy 
odróżnił podobne skrzepy krwi u zmarłych, ale je  uwa
żano jako właściwe ropnicy, aż nareszcie w  r. 1847. 
V i r c h o w  określił bliżej te zmiany trupie, że tak po
wiem, ich samodzielność i stosunek bezbarwnych kulek 
krwi do cierpień śledziony i wątroby. V o g e 1 w  r. 
1849. najpiem szy rozpoznał tę chorobę za życia, co 
udowrodnił zmianami znalezionemi w  trupie. Rozbiór 
znanych dotychczas przypadków przemawia w  ogóle za 
tem, że przeistoczenia śledziony i wątroby sprzyjają nie
prawidłowemu rozwinięciu kulek bezbarwych.

Przypomnijmy oznaki tój choroby zażycia. Ból w o - 
kolicach podżebrowych, obrzmienie śledziony i wątroby 
wykazują się z opukania. Niekiedy choroba poczyna 
się obrzmieniem gruczołów limfatycznych w  różnych 
częściach ciała. Zwykle w  początku chory się skarży na 
czucie ciężaru w dołku podsercowym, szczególniej po 
użyciu pokarmów, chociażby w  bardzo małej ilości. Póź
niej język staje się nieczystym, obłożonym, pragnienie 
jest powiększone, brak apetytu, chory doznaje częstego 
odbijania się, wymiotów, i biegunki z początku śluzowej, 
a potem krwawej. Barwa i ilość moczu jest prawie 
niezmieniona; czasami można widzieć w  nim osad ślu
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zowy i białko. Od początku choroby także dają się spo
strzegać objawy cierpienia płuc, bez żadnych zmian m a- 
teryalnych w  tychże, jakoto: dychawica i kaszel powięk
szający się po obiedzie. Ważnćm jest to, że w ostatnim 
okresie, kiedy dychawica bywa nadzwyczaj wielka, 
w  płucach znajdują się tylko nieznaczne nabiegnienia 
krwi. Gorączka dołącza się wtedy dopióro, kiedy cho
roba rozwinie sie do wysokiego stopnia; tętno przyspiesza 
się ku wieczorowi, jak to bywa w  innych zakażeniach 
krwi. W  dalszym biegu choroby przychodzą obfite krwo
toki z nosa i zbrzęknienie dolnych kończyn, skóra ble
dnieje, staje się woskowa, a w  razie jednoczesnego znacz
nego rozwinięcia czarnego barwnika, brudno-woskowę. 
Białko oka bywa biało-sinawe, z odcieniem perłowój 
macicy. Choroba zwykle kończy się wodną puchliną; 
zejście zazwyczaj bywa najniepomyślniejsze.

Lekarze, którzy widzieli chorych z zimnicą prze
wlekłą i skutki tójże, obznajomieni są z tym stanem cho
robliwym, oddawna nazywanym habitus febrilis, cache- 
xia febrilis. Sąto właściwie chorzy, którzy dla osłabie
nia, braku apetytu, ciężkiego powolnego wyzdrawiania 
nie mogą wyjść ze szpitala, i długo tam miejsce zalegają. 
U nich rozwija się następnie leukaemia lub melanaemia, 
które lnogą istnieć jednocześnie. Głównie drobnowido- 
wym i chemicznym, na pozór nieważnym i niepraktycz
nym badaniom zawdzięczamy poznanie i objaśnienie 
tych dwóch stanów chorobowych.

Wszystko to naumyślnie o białaczce nieco obszerniój 
przytoczyłem, aby dalsze moje wnioski nie zdały sie d o - 
wolnemi. Teraz przytoczę niektóre dane kliniczne (1 ).

(1) Deutsche Klinik, 1856, Nr. 20. 22. 23. Dr. Friedreich 
Ueber chrcnische Milztumoren bet Ktndern.
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Podług R o m b  e r g a , H e n o c h a ,  B r i g h t a ,  B e n n e t -  
t a i V i d a 1 a następujące są oznaki cierpienia śledzio
ny: a) niedokrwistość błon śluzowych i skóry, b') uspo
sobienie do biegunek, c) krwotoki i wynaczynienia krwi 
do skóry i do tkanki łącznej podskórnej (purpura sym- 
ptomatica), co czasami niesłusznie uważanćm bywa 
jako gnilec, d) cierpienia narzędzi oddechowych i krą
żenia, jakoto: dychawica, kaszel, nieżyt, szmery sercowe 
od niedokrwistości zależące, ej cierpienie gruczołów 
limfatycznych rozmaitych części ciała.

Zdaje mi się, że to, com przytoczył, wystarcza, aby 
wykazać, jaki w pływ  na ustrój wywiera czynność śle
dziony, szczególniój wyrodzonej, a tśm sarnim i zimnica 
powodująca to wyrodzenie. Powyżej przytoczone dane 
fizyologiczno-patologiczne i kliniczne objaśniają to, coś
my widzieli w  szpitalu Carsko-Kołodeckim, mianowicie 
częste cierpienia gruczołów  limfatycznych, usposobienie 
do wynaczynienia krwi w ich miąższu i w brodawkach 
(granulationes) powierzchni ropiejących, wreszcie do 
gangreny. To wszystko przekonywa o ważnym wpływie, 
jaki wywiera nieprawidłowe pomnożenie kulek białych, 
często i kulek barwnika czarnego, na bieg i zejście ran. 
To zakażenie tak jest podobne do ropnicy, że najbieglejsi 
chirurgowie długo nie odróżniali tych dwóch stanów. 
Trudność ta zależy także od tego, że pod mikroskopem 
kulki ropy i kulki bezbarwne krwi nie różnią się między 
soba.*

Ostatecznie podług mojego przekonania gangrena 
kikutu w  moim przypadku była następstwem białaczki, 
mającej w  sobie więcej od każdej innej wadliwej mie
szaniny krwi warunków do powstania gangreny. Krew’ 
pozbawiona najpożywniejszej swojej części, kulek czer
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wonych, karmi nieprawidłowo organizm. Nie podlega 
wiec zdaniem mojóm żadnej wątpliwości zależność zgo
rzeli od stanu mieszaniny krwi. W pływ  tej krwi po 
odjęciu lub wyłuszczeniu kończyny będzie tóm większy, 
że te operacye same przez sie powiększają liczbę bezbar
wnych kulek, a zmniejszają liczbę czerwonych, jak to 
doświadczeniami udowodnił M o le s ch o tt .W ię k sz a  cześćL L.
niepomyślnych zejść ran postrzałowych i wielu operacyj 
u żołnierzy kaukazkich zależy od tego, że lekarze tam
tejsi rzadko kiedy operują lub opatrują ranionego, który
by nie podlegał poprzednio zimnicom. Górale zaś, zosta
jący w  odmiennych stosunkach, zwykle lepiej wytrzymu
ją  rany i operacye, niż mieszkańcy dolin (1 ) . Jestto rze
czą powszechnie znaną.

B. Wątroba. Jużem wyżej powiedział, że w  niój 
zamieniają się kulki bezbarwne na czerwone. Jestto tylko 
prawdopodobne, ale nie udowodnione przypuszczenie. 
Wyrodzenia jój pod wpływem zimnicowych napadów 
pow7stałe naturalnie muszą przeszkadzać tój przemianie. 
Z doświadczeń M o l e s c h o t t a  okazuje się, że po wyrżnię
ciu wątroby u żaby we krwi serca półtrzecia raza mniej 
znajduje się kulek czerwonych, niż we krwi sorca żaby 
zdrowśj. KI. B e r n a r d  przekonał, że wątroba jest w  naszym 
ustroju głównein narzędziem wyrabiającem cukier gro
nowy. Ze zmianą w jej budowie czynność la przestaje 
być prawidłową. Okoliczność ta nabiera wielkiego zna
czenia u ranionych od czasu jak M ar c hał  de C a l v i  wy
kazał, iż gangrena samodzielna i zbytek cukru we krwi 
zostają z sobą w  ścisłym stosunku.

(1) Muhry. Die geograpkischen Verhaltnisse derKrank- 
hciten. 1856.
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C. Nerki pod wpływem napadów zimnicowych pod
legają wyrodzeniu białkowatemu (?) (morb. Brightit) lub 
amiloidowemu, a te sprawiają mocznice ( u raem iaw od
ną puchlinę i objawy nerwowe, stosownie do rozległości 
i stopnia ich cierpienia. Chirurgom oddawna znany 
jest wpływ  niepomyślny chorobliwego stanu nerek na 
zejście po litotomii, po skruszeniu kamienia i po opera- 
cyach wykonywanych na kościach; nowsze badania w y 
kryły, że amiloidowe wyrodzenie nerek w  ścisłym zostaje 
stosunku z cierpieniem kości.

Ostateczny wmiosek, jaki robimy z poprzedzających 
spostrzeżeń i rozumowań,jest ten, ze zmiany anatomo-pa- 
tologi&zne sprawiane przez zimnicę bardzo niekorzystnie 
wpływają na zejście ran postrzałowych i operacyj
nych. Uogólniając to, twierdzimy, że zejście po odję
ciach kończyn} wyłuszczeniach i innych ważnych ope- 
racyach bardzo wiele zależy od stanu anatomo-patolo- 
gicznego, w jakim zostają główne narzędzia wewnętrzne 
przed operacyą.

5. Operacya sztucznej źrenicy na prawem oku. 
Zeskrobanie rogówki. Żołnierz brunet, mocno zbudowa
ny, po ropiastćm zapaleniu spojówki i rogówki oka dostał 
groniakowego wyrodzenia całkowicie kulistego (staphyloma 
sphaericum totale). Zamglenie rogówki mierne, tylna jćj po
wierzchnia zrośnięta z tęczą. Chory tóm okiem zaledwo od
różniał stopień mocy światła, ale punktu, w którym to 
postrzegał, oznaczyć nie był w stanie. Na prawćm oku 
było groniakowe wyrodzenie częściowe i brak przedniśj 
komórki, w skutek częściowego zrośnięcia z tęczą; zaś */* 
część dolna wewnętrzna była wolną od przyrośnięcia i rogów
ka tamże przezroczysta. Tśm okiem chory nie odróżniał 
światła od ciemności. Bez żadnćj prawie nadziei pomyślnego 
skutku, raczćj zaś celem doświadczenia, postanowiłem spro- 
bować wycięcia tęczy z prawego oka z dołu i wewnątrz; cbory
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nic nie miał do stracenia w razie niepowodzenia. Operacya 
była dokonaną d. 11. czerwca, wobec lekarzów szpitala, spo* 
sobem zwyczajnym. Po operacyi w około oka wcierano ung, 
mercuriale cum extr. belladonnae. Na 3. dzień po operacyi 
chory odróżniał przed okiem operowanćm ruchy ręki. Dnia 
18. wzrok więcćj się jeszcze poprawił; zaniechano wcieranie 
maści. Od dnia 20. nie widziałem chorego. W rok potśm 
choremu 2 razy zeskrobałem rogówkę. Historya operacyi tćj 
podaną będzie późnićj (1).

9. Szpital Teławtki.
Zwiedzałem go 3 razy, to jest przed rozpoczęciem 

działań wojennych, w  czasie tychże i po ich skończeniu. 
Szpital tu był urządzony pierwszy raz jako tymczasowy, 
na lato; chorzy więc głównie mieścili się w namiotach. 
Bardziej chorzy i ranieni mieli oddzielne łóżka, lźój zaś 
chorzy po kilkunastu wspólnie spali na wyniesieniu z de
sek zrobionem (tapczan). Oficerowie chorzy, cierpiący 
na oczy, biegunkowi i gorączkowi leczeni byli w pry
watnych domach wynajętych.

Teław, miasto powiatowe Tyfliskiej gubernii, ze 
względów strategicznych i klimatycznych jest punktem 
ważnym i najdogodniejszym do założenia szpitala dla 
wojsk znajdujących się w  zachodniej części tak nazwa- 
nój Lezgińskiój linii. Będąc odległym od samej granicy 
na 2Va do 4 mil, zabezpieczonym był od napadów góra
li. Leżąc na północnej pochyłości gór i będąc wynie
sionym nad poziom morza na 2450 stóp, ma klimat u -  
miarkowany. Gorąca mniśj tu są dokuczliwe, niż w  do
linie Ałazańskiej, poczynającej się od podnoża prawie

(1) Zamawiamy ją sobie u szan. autora. Red.
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miasta i sięgającej aż do głównego pasma gór Lezgiń- 
skich. Z każdego niemal punktu miasta odkrywa sie 
piękny widok na najżyźniejszą dolinę na Kaukazie, kil
kanaście mil szeroką i długą i na zamykające ją  pasmo, 
gór niemal wiecznie śniegowych. Miasto obfituje w  źró
dlaną wodę, otoczone jest lasami, w  których, oprócz dzi
ko rosnących winorośli, znajdują się granaty; okolicz
ność ta nie małej jest wagi w razie rozwinięcia się gnił— 
ca. Teław słynie ze swojego dobrego klimatu i był 
letniśm siedliskiem królów Gruzyńskicb. Wielu w nim 
można widzieć czerstwych starców; chorzy zimnicą w y 
cieńczeni, których tak często napotyka się w  przyległój 
dolinie Ałazańskiój, tutaj rzadziój się trafiają.

Dla szpitala wybrano najlepsze miejsce w  mieście; 
chorzy wyzdrawiający mogli się przechadzać w  otaczają
cym gaiku. Wyzdrawianie ich posuwało się spiesznie. 
Przesyłanie chorych i ranionych ze szpitali leżących 
u podnóża samych gór, z ponad granicy, było łatwśm, 
z powodu równości i dogodności drogi. Późniój, w  jesieni, 
przeprawa utrudnia się z powodu wylewu Ałazani po: 
deszczach jesiennych. Ale niedogodność ta jest krótko
trwałą i łatwo może być usuniętą przez postawienie 
mostu lub zrobienie dobrej przeprawy. Z powodu tych 
korzystnych warunków posyłałem z gór cięższych cho
rych i ranionych do szpitala Teławskiego.

Zwiedzając szpital przed rozpoczęciem działań w o
jennych znalazłem w nim 25 chorych chirurgicznych, 
a z tych jeden cierpiał na zapalenie prawego stawu łokcio
wego, dwóch miało wyrodzenie przymiotowe ( syfilityczne)  
moszny, u trzech było obrzmienie gruczołów limfatycz- 
nych, u jednego zapalenie wewnętrznego ucha, u czte
rech zapalenia tkanki łącznćj (phlegmone) w  rozmaitych
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częściach ciała, u sześciu wrzody goleniowe, u jednego 
parchy, u trzech liszaje, u tyluż stłuczenie rozmaitych 
części, wreszcie jeden był ukąszony przez wilka, praw
dopodobnie wściekłego.

Z tych chorych ciekawsze przypadki były następujące:
a) Chroniczne obrzmienie nieowrzodzone prawego łokcia, 

skóra blada, niezaczerwieniona, kończyna w łokciu zgięta, cheł- 
botanie wydatne na wewnątrz wyrostku łokciowego kości łok
ciowej ( olecranon);  chory wycieńczony, dawnićj mocno go
rączkował. Dziś ma oznaki poczynającego się szkorbutu. Te
mu choremu w rok potem odjąłem ramię. Umarł on z wycień
czenia.

b) U szeregowca P. J., 28 lat mającego, na tylnej po
wierzchni lewej dłoni powstał czyrak (furunculus),do którego 
potem dołączyło się zapalenie tkanki łącznej podskórnej dłoni, 
przedramienia i trzeciej części dolnej ramienia. Zrobiono 
rozcięcie w kilku miejscach najwięcej rozmiękłych, a przez 
otwory wypłynęło wiele ropy i wyjęto odumarłą tkankę łączną 
(eschara)\ tym sposobem oddzielona skóra tworzyła niby wo
rek. Obłożywszy przedramię skubanką, obwinięto je plastrem 
lepkim na sposób B a y n t o n a. Skutek był pomyślny, gdyż 
skóra znowu przykleiła się do części przyległych.

c) Tu także widzieliśmy obrzmienie gruczołów limfatycz
nych szyi, okolicy podpachowój i pachwinowej bez cierpienia 
skóry.

Drugi raz obejrzałem szpital po skończonym pierw
szym okresie dzfałań wojennych i szukałem ranionych 
w  gminie Dido, o czóm powiem niżćj, mówiąc o ranach. 
W  tym czasie wykonałem następujące operacye: wypu
szczenie ropy z komórki przedniej oka ( hypopion) ,  opera- 
cy$ podwójnej zaćmy (cataracta), otwarcia torebki ropia- 
stćj i wypadającej kiszki.

1. Szeregowy B. R. dostał w marszu mocnego zapalenia 
rogówki, które zakończyło się owrzodzeniem jej środka i ze
braniem się znacznej ilości ropy w przedniej komórce oka.
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Chory nic nie widział; bole w około oka z zewnętrznej strony 
oczodołu były tak silne, że przez kilka nocy zupełnie nie 
spał; łzawienie, światłowstręt. Dnia 4. sierpnia wypuści
łem ropę, zrobiwszy ukłócie w dolnćj części rogówki. Ku 
wieczorowi bole zwolniały, ale chory, jak i dawniej, nic nie wi
dział. Dnia 5. dotknąłem się wrzodu rogówki rozczynem 
mocnym kamienia piekielnego. Nazajutrz dno wrzodziku było 
cokolwiek czyściejsze. Dalsze zejście nie jest mi znane z po
wodu wymarszu.

2. Żołnierz dobrze zbudowany, 35 lat mający, od dawna 
już cierpiał na wypadnięcie kiszki odchodowej, wskutek tego, 
że na niego upadł ciężki wóz siana i przygniótł mu brzuch,
D. 5. sierpnia sposobem D u p u y t r e n a  wyciąłem dwie boczne 
i jednę tylną, fałdę. Zejście było jak najpomyślniejsze.

3. Szeregowy 40 lat mający zauważał, że bez żadnej 
znanej mu przyczyny pod lewą pachą stopniowo, bez bolu, ani 
czerwoności skóry, obrzmiewały mu gruczoły podpachowe; 
ostatecznie obrzmienie to wyrównywało jajku kurzemu. Wte
dy dopiero dołączyła się słaba czerwoność i przystąpił bóL 
Badając ową obrzmiałość znalazłem, że pośrodku znacznie 
była rozmięknioną. Dnia 6. sierpnia podłużnie ją rozciąłem; 
po wypłynięciu obfitej ilości ropy pokazało się, że ściany te
go ropnia były stwardniałe, nierówne. Do jamy zakładano 
skubankę zmoczoną wodą; przy tćm leczeniu oczyściła się 
takowa i zagoiła.

3. Szpital Hnarelski.

Forteczka Kwarele, położona w  kącie wąwozu, 
z trzech stron otoczona jest wysokiemi górami lesistemi, 
a z czwartej wioską brudną w  skutek tego, że wszelkie' 
nieczystości z domów wyrzucają się na ulicę, zwyczajem 
wschodnim, zkad albo deszczową wodą, albo napuszczo
ną bywają unoszone. Woda spływająca rzeczułką z gór 
przepływa przez forteczkę, a ztąd po wsi, po słynnych na 
Kaukazie ogrodach winogronowych, co wszystko w ielce
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się przyczynia do gnicia części organicznych, szczególniej 
roślinnych. Bacząc na to, że mieszkańcy wsi Kwarele 
cierpią nie tylko na zimnicę zwyczajną, ale i złośliwą, 
śpiączkową, staraliśmy się nie posyłać z oddziału chorych 
cierpiących na zimnicę do tego szpitala, aby zapobiegać 
uporczywości jój i rozwinięciu się następstw. Najcie
kawszy przypadek, jaki widziałem w  tym szpitalu, był 
u Gruzina, który wszedł do szpitala z objawami przepu
szczającego obłąkania. Siarczan chininy pogorszał stan 
chorego, środki przeciwzapalne nic nie pomogły. W kil
ka dni w  okolicy lędźwiowej prawej rozwinął się anthra.x 
i zaraz potćm objawy szalonego obłąkania same przez 
się ustały.

li.
Wojska zostające na linii kordonowej Lezgińskiej i 

przeznaczone do wojny góralskiej w  r. 1857. były po
dzielone na dwa oddziały: prawy (wschodni) i lewy 
(zachodni). Ostatni, będący pod dowództwem generała 
barona Wrewskiego, był liczniejszym i ważniejszym. Do 
tegoż oddziału należał jeszcze inny mniejszy, z dwóch ba
talionów złożony, który posuwał się przez Tuszetie do 
gminy Dido. Główny zaś oddział rozpoczął swój ruch 
do tejże gminy, do aułu Chupro, dnia 5. lipca r. 1857. 
z doliny Ałazańskiej (1 ) .  Przy tem wojska koniecznie

(1) Rzeka Ałazań, podług wymiarów P a r  rota,  pod Te- 
ławem płynie na 887 stóp nad poziomem morza; przy Czyn* 
griańskiej zaś przeprawie na 1060 stóp nad p. m., podług Mo* 
r i t za ,  Dyrektora obserwatorium meteorolog, w Tyflisie, który 
w czasie tego marszu wykonał wiele pomiarów gór. Liczby 
te udzielone mi s$ przez generała Józefa Chodźkę.  W końcu 
dołączam tablice spostrzeżeń meteorologicznych,termometrycz~ 
uych i kierunku wiatrów.
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musiały przeprawić się przez pasmo gór Lezgińskicb, od
dzielające wodozbiory Kury i Sułaku. Najwyższe miejsce 
przeprawy było na 9 ,7 6 0  stóp po nad poziom morza 
wyniesione. Główne cechy charakteryzujące te góry są: 
gwałtowna spadzistość, pochyłość i niedostatek w ąw o
zów przecinających ten grzbiet na wskroś. Ztąd w yni- 
nikła konieczność, aby wojska przeszły przez sam grzbiet 
i po wierzchołku gór, co już poniekąd może dać pojęcie
o trudnościach marszu.

Wojsko rozpoczęło swój marsz z rana dnia 5. lipca 
z obozowiska Nallis-Mcemeli (3435 stóp) i nocowało 
w forleczce Kodory (7850  st.). Większa część drogi 
leży w  wytrzebionym lesie, ponad brzegiem rzeczki i sto
pniowo, powolnie wznosi się aż do granic lasów (6130  
stóp). Ztąd nagle podnoszą się góry pokryte północną 
roślinnością. Z tego punktu rozpoczyna się droga zyg
zakowata, na jednej odnodze pół mili prawie długa. 
Na tej przestrzeni zrobiono 63 zagięć; ostatnie z nich, 
wyższe, miały nie więcej nad 2y.2 do 3 metrów długości. 
Ztądto pochodzi, iż wojska, które były w  klimacie bar
dzo umiarkowanym, ciepłym, w dwie lub trzy g o 
dziny od razu znajdują się na linii ciągłej mgły, deszczu, 
gradu i chmur. Przejście tak nagłe z klimatu umiarko
wanego do wilgotnego, zimnego, nie pozostaje bez w pły
wu na zdrowie wojska. Przejścia zaś tego uniknąć nie
podobna. Ważnym środkiem hygienicznym było to, że 
dowódca wojsk tych, generał-porucznik baron Wrewski, 
nakazał, aby przez pewien czas wojska były skoncetro- 
wane w  Natlis-Mcemeli, w  miejsu znacznićj wyniesionem 
niż dawniejsze ich'obowisko, a przeto zimniejszym i nie
co wilgotniejszym, aby przyzwyczaić nieco żołnierzy do 
następnych zmian; Ponieważ w forleczce Kodory nie
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ma nietylko drzewa, ale i małych krzaczków potrzebnych 
na paliwo, żołnierze w iec musieli przynieść z sobą drze
w o z doliny, aby zgotować jeść i ogrzać się. Trzeba 
jednak było palić oszczędnie, pomimo okropnćj niepo
gody, pomimo gwałtownego wiatru z gradem i deszczu 
ulewnego przez całą noc, gdyż było wiadomóm, żtf w cią 
gu kilku dni następnych marszu paliwa albo zupełnie 
nie bedzie, albo bardzo mało.c 7

Nazajutrz wojsko zaledwie było w  stanie zrobić milę, 
pomimo 10-godzinowego marszu. Dnia 3. i 4. jeszcze 
mniój można było ujść, co zależało od dróg. W  górach 
Lezgińskich dobrą drogą wojenną nazywa się ta, gdzie 
żołnierz i koń może iść bez obawy zsunięcia się w prze
paść. Droga mająca arszyn szerokości (1 )  jest już uwa
żana za bardzo dobrą. Droga ta leży jużto na samym 
grzbiecie, już na pochyłości gór. Często bardzo jestto 
tylko steczka, albo wyżłobienie między warstwami łup
ka. Górale, najlepsi jeźdźcy, muszą iść piechotą i nie 
odważają się jechać nawet na swoich góralskich koniach, 
bojąc sie poślizniecia albo zawrotu głow y, jakiego sie 
dostaje spojrzawszy w  dół, w  przepaść kilka tysięcy stóp 
głęboką. Oczywista, że po takićj drodze można iść tyl
ko po jednemu, i lada zamarudzenie jednego żołnierza 
zatrzymuje wszystkich za nim idących, cały oddział. Góry 
te są złożone głównie z łupka, łatwo bardzo rozbijające
go się. Ztąd tóż na wiosnę śniegi topniejące znoszą z góry 
kamienie i zasypują te małe drożyny, co zmusza, p ićr- 
wój nim oddział wojsk przejdzie, do oczyszczania drogi. 
W  tym celu sapery zwykle poprzedzają ruch oddziału.

(1) Arszyn =  około % łokcia polskiego. Red.
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Przez kilka dni marsza nie widzieliśmy słońca, mgły 
były stałe i tak gęste, że niesposób było o 5 kroków 
rozpoznać, czy był kto, lub nie, przed stojącym. Od tćj 
ciągłój wilgoci drogi jeszcze się bardziój popsuły i utrud
niały ruch. Wojska przedniej straży pod tym wzgledem 
mnićj cierpiały, niż straż tylna.

Miejscowość, pozycya wojenna, silnie w pływ a na 
marsz wojsk w  górach. Nieraz pomimowolnie musi w oj
sko zatrzymać się prędzój lub póżniój dla tego, że nie ma 
na przodzie odpowiedniej miejscowości do rozwinięcia 
namiotów. Niedostatek wody, paliwa, pastwiska zatrzy
muje oddział wojska, chociażby jeszcze było w  stanie po
suwać się dalej. I tak dnia 7. oddział zrobił zaledwie 
Va mili i z poprzedzających pow odów  musiał się zatrzy
mać na małćj płaszczyznie na 9801 prus. stóp nad poz.m. 
położonej, na samym grzbiecie pasma gór między dwoma 
wąwozami, z których jeden prowadzi na południe, doK a- 
chetii, drugi północny do gminy Dido. Miejscowość ta, 
wystawiona z tego powodu na ciągłe wiatry, miała bar
dzo mało wody i paliwa, które składało się z rododen
drona (rhododendron caucasicum) ,  a było go nawet tak 
mało, że i oficerowie nie byli w  stanie naparzyć herbaty 
i zgotować co do jedzenia. Pomimo tak gwałtowne nie
dogodności wojsko jednakże musiało nocować, gdyż naj
bliższa dogodna pozycya była odległą przeszło o milę, 
a dojść było niepodobna w  właściwym czasie z powodu 
złój drogi, zwłaszcza, że wojsko zmęczone znalazłoby 
się w  obec górali. Nastaję na te warunki, gdyż one 
zmuszają nieraz wojsko znosić wszelkie niewygody i sil
nie wpływają na ogólny stan zdrowia.

Trudno jest wchodzić na góry, nawet nie będąc ob
ciążonym workami i bronią; mały dodatek ciężaru już 

Pam. T. L. W. Tom LI. 3
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tu  wiele znaczy. Cóż dopiero mówić o trudności m ar
szu dla żołnierza z piersią źle rozwiniętą, niosącego 
broń, worek zamiast cielaka, żywność na dni 10, a  
często i drwa?L

Drugiego dnia marszu, kiedy oddział znalazł się na 
wysokości 8 3 7 5 —  9185 stóp, dały się widzieć przy
padki krw otoków  z nosa. Dychawica w  małym stopniu 
była rzeczą zwyczajną. Osobiście sam doznawałem w te
dy czucia nieprzyjemnego, nieokreślonego, tępego ciężaru 
w  piersiach, dychawicy; oddech był powierzchowny, 
przyspieszony. Lada mała wyniosłość powiększa to czu
cie, gwałtem zmusza do odpoczynku, aby poleżeć; czuje 
się lekki ból w okolicach podżebrowych i serca; łak
nienie do jadła bywa bardzo silne. Największa liczba 
chorych była z podobnemi objawami cierpienia płuc. 
Nie wdając się w tłómaczenie tych objawów, czy one 
zależą od rozrzedzonego powietrza, a więc mniejszego 
jego ciśnięcia na ciało, lub też mniejszego stosunkowo 
utleniania, wskazuję te okoliczności jako ważne z dyvóch 
względów: a) że tak nagłe podniesienie się z dolin na 
góry nadzwyczaj powiększa liczbę chorujących na narzę
dzia piersiowe, szczególniej w  początku marszu, nim się 
oswoją z nowemi warunkam i, lub spuszczą się w  niższe 
strefy; b) że dowódcy oddziałów wojsk i kompanij po- 
powinni dozwalać żołnierzom częstszego odpoczynku przy 
wchodzeniu na góry.

Po 4-o dniowym marszu, przeprawiwszy się przez 
główne pasmo gór, oddział stanął w  Chuprostawi (9035 
st.) i zabawił tu przez dni 5. Obozowisko to znajdowało 
się na płaszczyźnie ze wszech stron obfitującej w  żyzne 
pastwiska. Przez cały czas nie widzieliśmy tu ani jednego 
ptaka, ani owadu. Odnoga ta ograniczoną była wąw o
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zami Orycchalskim. i Chitrochinskim. Była jeszcze ira 
linii mgły, deszczów, gradu i śniegu; czasami tylko 
słońce przebijało przez to wszystko. D nia 15. lipca 
niebo się wyjaśniło. Część oddziału zrobiła rozpoznanie 
wojenne (irekonesans) i wytrzebiała las, przygotowując 
sobie drogę, przyczóm nastąpiła utarczka. Dzień na
stępny był mglisty, ale suchy, i druga połowa wojska to
row ała drogę. W nocy z dnia 14. na 15. lipca z gw ał
townym wiatrem upadł śnieg i nad rankiem był mróz. 
Dnia 16. niebo się wypogodziło nieco i wojsko spuściło 
się niżej doa wioski Chupro (5730  stóp), w  okolicę od
powiednią co do klimatu i roślinności północnej Litwie, 
zostawiając ponad sobą cały grzbiet w  mgłach i chm u
rach. Od tego czasu wojsko znalazło się w  pomyślniej
szych warunkach klimatycznych i hygienicznych, a za
razem zmienił się i charakter panujących chorób.

Ciągłe mgły ,i deszcze na szczycie tych gór zależy 
od tego, że w skutek nieznośnego, wysokiego stopnia go
rąca w  dolinie Ałazani, wyziewy i pary podnoszą się 
do góry i kierują się do wąwTozów długich, ważkich, 
najczęściej prostych, jakim  był w łaśnie wąwóz K ador- 
ski, a oziębiwszy się, spraw iają deszcze i mgły. Będąc 
na szczycie gór, często ponad chmurami, przekonaliśmy 
się, i że rzeczywiście w  podobny sposób powstają te 
chmury. Często się zdarzało widzieć błyskawice i sły
szeć grzmoty pod sobą, a raz mieliśmy je  obok siebie. 
W podobnyż sposób zachowują się i pary powstające 
w  gminie Dido, ale że tu upały są, mniej znaczne, wiec 
tóż masa ich bywa mniejsza, niż w  Kachetii.

Teraz wskażemy charakter chorób, które się dały 
widzieć w  przeciągu piórwszych 10 dni marszu, ale 
zwrócimy pićrwćj uwagę na pewną okoliczność silnie
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wpływającą na stan zdrowia żołnierzy. Z natury samćj 
wojny góralskiej, zwłaszcza w  Lezgii, wojsko musi od
byw ać marsze, mając z sobą li tylko rzeczy niezbędnej 
potrzeby i ograniczoną liczbę koni. Ztąd w  czasie let
nich marszów bierze się zwykle mało namiotów. W tym 
marszu kompania złożona ze 188 —  200 ludzi miała 
z sobą dwa namioty oficerskie i dwa dla rannych i cho
rych. Tym sposobem wojsko dniem i nocą zostawało 
pod gołśm niebem, jakeśmy powiedzieli wyżój, w  czasie 
silnych zimnych wiatrów, śniegu i deszczu, co w pływ a
ło na pomnożenie chorób między żołnierzami. Oto są 
choroby, któreśmy widzieli w  ciągu pierwszych 10 dni.

I. Stłuczenia. W  czasie marszu, po drodze zygza
kowatej, na pochyłości gór, przy poprawianiu drogi ka
mienie odrywają sie, lecą wdół z coraz większą szybko
ścią i siłą, tłuką, a nieraz na miejscu zabijają niżój idą
cych lub odpoczywających. (Tu przytacza autor kilka 
przypadków tego rodzaju.—  Red.)

II. Odmrożenia. U żołnierzy widzieliśmy tylko lek
kie stopnie odmrożenia, objawiające się czerwonością, 
obrzmieniem palców, grzbietu stopy i podeszew, odrę
twieniem, powierzchownem owrzodzeniem; co wszystko 
zależało od zimna wilgotnego. Żołnierze nie mogli w y
suszyć swojego obuwia przez dni kilka. Z dnia 8. na 9. 
zmarzło 4 czarwodarów, poganiaczy koni, Persów i Ta
tarów, nieprzyzwyczajonych do zimna i nadzwyczaj lekko 
ubranych; cały ich ubiór stanowił worek z wojłoku.

III. Reiimatyzmy w  postaci cierpień stawów koń
czyn, zwłaszcza stopy, niekiedy z objawami gorączkowe- 
mi. Też same warunki, co i wyżej, spowodowały te 
zjawiska.
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IV. Zimnice rozmaitych typów, zwłaszcza powrotne 
(recydyw y).

V. Cierpienia narzędzi oddechowych, jako następ
stwo zimnego, wilgotnego powietrza i wyniosłości gór. 
Dwóch chorych umarło z zapalenia płuc.

VI. Daleko ważniejsze były cierpienia 'przewodu 
trawienia. Biegunka z bolami i wymiotami zamieniała 
się często na choleryne albo krwawą biegunkę, co szcze
gólniej dawało się widzieć u krajowców lekko odzianych. 
Dwóch chorych umarło z silnego zapalenia kiszek. Cie- 
kawóm było to, że niektórzy chorzy z małą biegunką, 
odesłani z gór w  dolinę do Teławu, dostali tam cholery, 
z której umarli. W pływały na powstawanie tego rodzaju 
cierpień, oprócz zimnego, wilgotnego powietrza: zwyczaj 
żołnierzy, pomimo rad i zakazów, sypiania na brzuchu 
na ziemi; niechęć ich do pasów sukiennych na brzuch; 
noszenie płaszczy zarzucanych na plecy, przez co chro
nią od deszczu s\Ve zapasy i odzież, tudzież swobodniejsze 
mają ruchy w  górach, ale za to brzuch mają prawie zu
pełnie odkryty, zakrywając go tylko połami munduru. 
Wiele także i to wpływało, że, przez kilka dni nie mając 
drew, nic ciepłego zgotowanego nie jedli, karmiąc się 
tylko sucharami żytniemi, co łatwo psuje trawienie.

VII. O ranach postrzałowych będzie niżój.
Środki zaradzcze, zapobiegające rozwinięciu się cho

rób i śmiertelności, przedsięwzięte były następujące:
1. Wszystkich chorych byle cokolwiek ważniejszych 

zaraz odsyłano do szpitali w  dolinie położonych, i w  tym 
celu był zostawiony na połowie drogi w  Kodorach szpi
talik batalionowy i lekarz. Ztąd końmi półkowem i i 
naje tem i zwożono chorych do Natlis-Mcemeli, zkąd dalój
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końmi wziętemi z bliższych wiosek odwożono ich do 
szpitali przyległych.

2. Surowo nakazano dowódcom kornpanij pilno
w ać, aby żołnierze nosili pasy sukienne na brzuchu. 
Dowódca oddziału sam w  marszu sprawdzał, czy w y 
konywano ten rozkaz.

3. Połowę namiotów oficerskich oddano szeregow
com, sam nawet generał oddał swój namiot dla żołnie
rzy. Obozując na Chuprostawi, żołnierze porobili dla 
siebie z darniny mieszkania.

4. Dodano po 5 porcyj mięsa i wódki na tydzień; 
tym sposobem żołnierze co dzień mieli mięso i wódkę.

5 . Niektórzy dowódcy batalionów dawali wino 
grzane z korzeniami ( Gliihwein)  żołnierzom cierpiącym 
na biegunkę.

C. Namioty z dołu były okopane ziemią, darniną 
i, jeśli można było, nakładano jeden namiot na* drugi, co 
bardzo ogrzewa.

Od dnia 16. lipca do końca sierpnia pogoda była 
dobra. Wojska zatrzymały się w  zachodnio-południowój 
części gminy Dido, a rozwinąwszy obóz na wyniosłości 
Cyndako, znalazły się w klimacie umiarkowanym.

Jestto rzeczą ciekawą, że oprócz jęczmienia, pszeni
cy i gdzie niegdzie prosa i lnu, ani jednego nie widzie
liśmy warzywnego ogrodu, chociaż,zważywszy zamożność 
górali i porządne zabudowania, możnaby było spodzie
w a ć się znaleść ogrody. Oddział w  drugiej połowie 
lipca niszczył auły i zboża. Stan zdrowia wojska zmie
nił się, nie było ostrych* reumatyzmów, zimnie i od
mrożeń, a zapalenia narzędzi oddechowych stały się rzad- 
szemi; biegunka była chorobą najczęstszą, porównawczo 
jednakże rnniój częstą i mniój silną, niż w  pierwszych
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10 dniach. Przyczyniała się do tego nieoględność żoł
nierzy, którzy wielkiój ilości grzybów i szczawiu uży
wali za pokarm.

Wojenne działania w  lipcu stanowiły piórwszy okres 
wyprawy; drugi okres, w  czasie którego miano ukarać 
mieszkańców południowo-wschodniój części Dido, przy
ległej do gminy Kapuczy, trwał od połowy sierpnia-do 
1. września. W pierwszój zaś połowie sierpnia w ojsko 
odpoczywało, a potóm robiło drogi. W  tym celu główny 
oddział obozował na wyniosłój płaszczyznie Marolebi, 
obfitej w  pyszną roślinność, las, wodę i drzewa. Druga 
część zostawała w  pobliżu Kodory, w  warunkach mniój 
korzystnych/ co się objawiło w  stanie zdrowia wojska, 
zwłaszcza w  czasie przebywania dróg od Kodory do Chu- 
pro i na samym grzbiecie pasma gór od Kodory do Pa- 
chalistawi. Przytćm znów stały się częstemi biegunki, 
cierpienia narzędzi oddechowych i stłuczenia kamie
niami. Wydarzyło się kilka przypadków zapalenia i za- 
dzierzgnienia kiszek, co było stwierdzone pośmiertnóm 
śledzeniem, dokonanćm przez p. Maksymiliana M a j e w -  
s k i e g o .  Nieraz widzieliśmy chorych z następującemi 
objawami nagle zjawiającemi sie: z ostremi bolami brzu
cha, zatwardzeniem stolca, nudzeniem i lekką gorączką. 
Środki przeciwzapalne i silnie przyczyszczające nic pra
wie nie skutkowały; tinctura opii crocata prędko zmniej
szała bole i inne objawy chorobowe. Sądzimy, że przy
czyny tych objaw ów  szukać należy w kurczowym stanie 
błony mięśniowćj jelit, natury reumatycznej, «a także 
w  odęciu brzucha w  skutek żywienia się sucharami. 
U kilku chorych cierpienie to dało się widzieć po użyciu 
wody źródlanój zimnśj podczas marszu. W  ogóle w  tym 
okresie mniśj było chorych, szczególnie cięższych, co
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zależało od lepszój pogody i użytych środków zaradczych, 
albowiem przywieziono więcój namiotów i ciepłą odzież.

Drugi okres wyprawy odbył się przy warunkach 
klimatycznych jak najprzychylniejszych. Miejscowość 
południowo-wschodniój części Dido przypominała nasze 
Litwę. Sosnowe bory, brzozowe gaje, dobra rzeczna 
woda, piękne pastwiska, dojrzałe zboże i boby w  jednym 
aule, wszystko to zmniejszało przykrość marszów. Skoro 
tylko na samym wierzchu głównego pasma gór pokazały 
się mgły i śnieg, wojska 29. sierpnia (daw . stylu) po
w róciły  wąwozem Szyldejskim do Kachetii, gdzie jeszcze 
było gorąco. Przy tych warunkach stan zdrowia był 
jaknajlepszy. Za powrotem nie małśm było zadaniem 
nadal utrzymać dobry stan zdrowia w wojsku. W  tym 
celu spuszczało się ono nie odrazu, ale powolnie, stop
niowo z gór, to jest ze stref zimnych w  cieplejsze. Prócz 
tego należało też mieć na uwadze, że w połowie września 
dojrzewają winogrona i inne owoce; trzeba więc było tak 
utrzymać wojsko, aby żołnierze nie byli w  stanie objadać 
się owocami aż do powstania biegunek.

Nareszcie ta okoliczność, że we wrześniu i paździer
niku w  dolinie Ałazaóskiej epidemicznie panują uporczy
w e i złośliwe zimnice, zmuszała, wspólnie z widokami 
strategicznemi, do tego, że wojsko obozowało w  rozma
itych wąwozach, na płaszczczyznach znajdujących się na 
pochyłości południowej i, jakem powiedział, co kilka dni 
spuszczało się niżej. Jeśli batalion musiał przechodzić 
przez dolinę Ałazani, wtedy marsze te odbywały się po 
nocach.

Teraz . nastręcza się pytanie, czy w  wyprawach na 
Kaukazie można szpital ruchomy mieć z sobą. Są do
w ody przeciwko temu i za tóm. Dzisiejsze namioty szpi
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talne w  wojsku rossyjskiem zupełnie są nieprzydatne do 
wojny goralskiój; szczególniej w  Lezgii. Podstawy drew
niane tychże z powodu swojej długości najbardziśj są 
nieodpowiednie. Na drogach stromych, bardzo krętych, 
leżących na pochyłościach skalistych, slizgich lub syp
kich, podstawy te z powodu swojej długości stają się 
często powodem straty równowagi konia i spadnięcia 
w  przepaść. Deszcze jeszcze bardziój powiększają te nie
dogodności. W  wielu razach żołnierze obecni pomagający 
nie są w  stanie zapobiedz takim przypadkom. Rzadkito 
dzień w  marszu, aby zwyczajne lekkie juki nie spadły 
do przepaści. Oprócz kosztów, jakie wynikają, gdy ta
ka podstawka zginie, cały namiot staje się nietylko bez
użytecznym, ale, co gorzej, zbytnim ciężarem szpitala i 
obozu, gdyż namiot bez tejże nie daje się rozwinąć. 
Te wielkie namioty szpitalne możnaby z korzyścią za
stąpić wielkiemi namiotami tureckiemi, których pod Se
wastopolem Francuzi i Anglicy użyli do swoich szpitali. 
Są one dogodniejsze:

a) Dla swojej prostej budowy. Jeśli się złamie słu
pek, to każdy żołnierz jest w  stanie zrobić nowy, 
byle było jakie drzewo.

b) Więcej i łatwiej ochraniają od deszczu w  skutek 
swej stożkowśj postaci; powierzchnia, na którą deszcz 
pada, jest mniejszą i woda łatwiśj spływa. Sposób 
umocowania powrozów naciągających namiot, przy m a- 
lóm okopaniu, przyczynia się do tego, że woda nie za
cieka do namiotu. Sama tkanina bawełniana, z którój 
namiot jest zrobiony, ma także swe zalety, gdyż komórki 
jój od napęcznienia ściskają się i zmniejszają.

c) Namioty te, będąc złożone z dwóch warstw i po
ciągnięte olejną farbą, są cieplejszej co jest rzeczą w ie l-

www.dlibra.wum.edu.pl



42

kiój wagi dla rannych i chorych w  górach w  czasie na
wałnic i zimnych wiatrów. Turcy na zimę urządzają 
u siebie piece, jakem to widział podczas tureckiój wojny 
w  Azyi mniejszej. Ponieważ francuzkie namioty, na 
sposób tureckich urządzone, były /robione z gorszej tka
niny, musiano nakładać jeden namiot na drugi.

(1) Prędzej i łatwiej się rozwijają, co jest rzeczą 
nader ważną, albowiem czyni je dogodniejszemi. Za
zwyczaj szpital znajduje się w tylnej straży, albo też 
przed nią; przychodzi więc na obozowisko późniój, a cho
rzy i ranieni muszą czekać na namioty i ich rozwinię
cie, pozostając niekiedy wystawieni na niepogodę. Oczy
wiście więc możność prędszego rozwijania namiotu jest 
rzeczą bardzo ważną i pożądaną. Dodajmy do tego, że 
rozwijanie rossyjskich namiotów wymaga więcej ludzi, 
już i tak zmęczonych marszem; im prędzej zaś namiot 
się rozwinie, tem prędzej chorzy są uspokojeni, zatóm 
prędzej odszuka się paliwa i wrody, które nie zawsze 
znajdują się w  pobliżu, a w następstwie chorzy prędzój 
też beda nakarmieni.

i. C

e) W tureckich namiotach tóm więcej może się po
mieścić, im wyżej pętle i powrozy będą przymocowane.

f )  Na górach, z powodu gwałtownych, przeciągo
wych wiatrów, wielki namiot przedstawia ogromną po
wierzchnią i przez to większy stanowi opór wiatrowi; 
ztąd łatwiój może być zerwany, połamany. Francuzi 
pod Sewastopolem przekonali się, że stożkowe namioty 
mocniój i silniej opierają się wiatrowi (1 ).

(1) Baudens. Une mission medicale en Crimee. Reyue 
des deux mondes. 1857, fevrier pg. 899.̂
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g )  Wreszcie rossyjski namiot z powoda swych roz
miarów wymaga wieje równego miejsca, inaczej bowiem 
z trudnością się da ustawić i prędko ulegnie w pływ ow i 
wiatru. Kto widział rozwinięty obóz turecki, łatwo 
uzna dogodność i praktyczność ich namiotów.

Pytanie co do przenoszenia chorych i rannych w  gó
rach Lezgińskich jest nadzwyczaj ważne. W iatach 1857. 
i 1858. ciężko ranionych i ciężkich chorych przenoszono 
na noszach. Pomimo całą niedogodność swoje sposób 
ten w  górach Lezgińskich był jedyny, jaki sie dał zastoso
w ać. P i r o g o  w  w  1847. r. w czasie oblężenia twierdzy 
Sałtów przesyłał chorych do Kazy-Kumuchu sposobem 
francuzkim w  Algieryi używanym i następujące dał w  tym 
przedmiocie zdanie K. W oroncowowi: ,,C o  do środ
ków  przenoszenia chorych, to trzykrotne doświadczenie 
przekonało mię najzupełniej, że sposób francuzki da się 
na Kaukazie zastosować, i że algierskie łóżko —  krzesła 
są dogodne. Pomimo ogęomnych trudności napotyka
nych na drodze od Sałtów do Kazy-Kumucha, szczegól
niej w  wąwozie Cudacharskim, przekonałem się najprzód, 
że koń czarwodarski z łatwością może przenosić algier
skie łóżkaez dwoma choremi (? ); powtóre, że ranni ze 
złamaniami lub z odjętemi kończynami leżą spokojnie i 
wygodnie na tych łóżkaćhj po trzecie, że dość jest trzech 
żołnierzy przy koniach: jeden z nich może być zastąpio
ny przez czarwodara, a w ięc dla dwóch ranionych 8 
razy mniej wychodzi żołnierzy ze szeregów. Można na
wet używać wielbłądów ( ? ) “  Pomimo takiej odezwy 
tak doświadczonego chirurga, dziś sposób algierski na 
Kaukazie nie da sie zastosować dla tego, że co sie da dla 
chorych z korzyścią użyć w  Algierze i Dagestanie, tego 
nie podobna zastosować w  górach Lezgińskich. Powodów
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do tego jest wiele, główne jednakże przeszkody są nastę
pujące: a) Góry wysokie i bafdzo strome. D ość przy
toczyć jako przykład drogę Kadorską, uważaną za jedne 
z najlepszych. Początek tego zygzaku wyniosły jest na 
6130 stóp, a koniec, wieża Kodorska, na 7850 stóp. Na 
tój drodze zrobiono nie mniój jak 65 zakrętów; oczywista 
w iec rzecz, jak strome musi być podniesienie się (1 ) .  b) 
Ważkie kąty drogi istniejące na pochyłościach gór i ich 
grzbietach, lub między dwiema skałami. Często bardzo 
koń osuwa się na tylnych kończynach; niekiedy dla pod
trzymania go potrzebni są ludzie. Czy podobna więc 
zawsze powierzać ciężkich chorych i rannych mocy nóg 
i zmysłowi konia? Ci, którzy odbywali marsze w Lezgii 
i Dagestanie, nie mogą porównywać ich między sobą. 
Z  powodu uciążliwości gór marsze w  Lezgii uważane 
były zawsze na Kaukazie za najtrudniejsze i najnieprzy
jemniejsze. Dla tego dostarczający koni inaczśj obra- 
chowują ilość ciężaru, jaką koń może nieść na sobie 
w  rozmaitych częściach Kaukazu. Na dolinie w  Czeczni

(1) W czasie pobytu mojego za granicą starałem się 
szczególniej poznać lekarzy .wojskowych francuzkich i angiel
skich, aby się obznajomić z ich sposobami przenoszenia ranio
nych. Z rozmowy z temi z nich, którzy bawili kilka lat w Algie
rze, którzy byli w Krymie i w wojnie włoskićj, przekonałem 
się, że trudności miejscowe na Kaukazie są daleko większe. 
Wysokość Atlaskich gór sięga 6000 stóp nad poziom morza; 
nadto tam, gdzie wojska francuzkie działały, pochyłości gór są 
daleko mnićj strome i drogi dogodnićjsze. Dość tego faktu, że 
muł z 2 choremi wszędzie przechodzi, aby wykazać różnicę 
stosunków.Dodajemy do tego, że naKaukazie nie ma podobnych 
mułów mocnych, jakich używają w Algierze do przenoszenia 
chorych.

www.dlibra.wum.edu.pl



45

musi koń nieść 8 —  10 pudów (pud =  40 funtów), 
w  Dagestanie liczą na konia tylko 6 — 8, a w  Lezgii 
4 —  6 pudów. Te 6 pudów nawet tylko w  nadzwyczaj
nych okolicznościach i w  czasie pogody bywają na- 
juczone na konia. W  roku zaś 1858. konie czarwodar- 
skie mogły nosić tylko cztery pudy. W podobnych oko
licznościach nie podobna myśleć o użyciu algierskich łó 
żek— krzesełek. Dwaj chorzy sami przez się będą wa
żyć 7 —  8 pudów, koń więc musiałby nieść w  górach 
przynajmniój 10 pudów.

Jużem wyżój powiedział, że p. P i r o g o  w  dora
dzał użycia wielbłądów do przenoszenia chorych. W  Al
gierze gener. C a r b u c c i  starał się rozpowszechnić ten 
sposób, ale mu się to nie powiodło. Na Kaukazie 
to niepowodzenie się zależy od wielu powodów, które tu 
wyliczymy: a) 'W  górach, na drodze kamienistej, leżącój 
często na samym szczycie, wielbłąd, przechodząc po 
ostrych kamieniach, często sobie rani nogi, a tóm sa- 
móm uniemożebnia się ruch jego. b ) Z doświadczenia 
wiadomo, że te zwierzęta latem linieją *i w  tedy są bar
dzo słabe, a z tego powodu krajowcy w  tej porze ich nie 
używaja; wszystkie zaś marsze właśnie odbywają się 
w  lecie. Stwierdziło sią to najzupełniej doświadczeniem 
zrobionem w  wojsku rossyjskióm w  roku 1859., gdyż 
z liczby wielbłądów wziętych do gór 2/3 zginęło, pomimo 
że żadnych ciężarów nie przenosiły, c) Nieprzyzwyczaje
ni jadący na wielbłądzie dostają bardzo często zawrotu 
głow y i wymiotów, co dla wielu chorych i rannych 
może być przykróm, a nawet niebezpiecznym. d) Ponie
waż w  wojsku są konie z Rossyi, nieprzyzwyczajone do 
wielbłądów, ztąd przy spotkaniu się z niemi lękają się i 
niekiedy unoszą. W podobnym razie w  górach, na dro
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gach nad przepaściami, obecność wielbłądów może być 
przyczyną wielu nieszczęść.

W wojskach w  Algierze przy każdój kompanii mają 
kilka osłów. Zwyczaj ten uważam jako bardzo ko
rzystny i praktyczny. Mogą ony nie tylko młodym 
niewciągniętym jeszcze żołnierzom ulżyć marszu, lecz 
także i starym, mocno zmęczonym i zapadającym w  cią
gu marszu* Żołnierze mogą składać na nie swoje le - 
derwerki, zbytnią odzież; nawet sami na nie siadają. 
Tym sposobem da się zmniejszyć liczba niepodążających 
za oddziałem. Po walce można na osły wkładać zabi
tych i rannych, przez co zmniejszy się ubytek ludzi w  sze
regach, gdyż do każdego ciężko ranionego lub zabitego 
potrzeba nie mniój jak 8 ludzi (?  Red.) Nie dość, że oni, 
sami sa wiecói zmeczeni, ale meczą sie nadmiarowo i cii, t J *. c c c
co niosą ich br©ń i odzież. Wszystkb to ustałoby 
gdyby przy każdej kompanii miano po kilka osłów. 
W  górach są ony dogodniejsze od koni, gdyż mocniej
szy mają chód.

(Dokończenie nastąpi).
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NOWY SPOSÓB OZNACZANIA ILOŚCIOWEGO KWASU 
MOCZOWEGO 

W  MOCZU I W  KAMIENIACH MOCZOWYCH,
PODANY I OPISANY 

przez
mik. Liieiw. BROKERA, (syna),

Lekarza prakt. w Warszawie.

(Wyjątek z tegoż rozprawy napisanćj p. t. O kwasie mo
czowym, pod względem chemicznym, ftzyolo^icznym, patolo
gicznym i sądów o-lekarskim, czytany i doświadczeniami po
party na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskie
go w dniu 3. listopada 1863. r.)

Fakt dostrzeżony przez pp. T r o u s s e a u  i D u -  
rn o nt p a 11 i e r, odbarwiania nalewki pdQ\ve](tinctura io- 
di) przez mocz diabetyczny, otworzył nowe pole dla spo
strzeżeń. Wszyscy, którzy się faktem tym zajęli, szukali 
tylko nowego odczynnika na cukier w moczu, lub, wprost 
mówiąc, na mocz diabetyczny; prace pp. D e c h  a m b r ę ,  
D e l p e c h ,  F a r g e  i innych w  tym celu podjęte oka
zały jednak w  końcu, jak były próżne zabiegi tych j a -  
łrochem ików.P.C o r v i s a r t pierwszy, opierając się na 
doświadczeniach swoich własnych i wspomniónych uczo
nych, wykonanych z pojedynezemi częściami *składowe- 
mi moczu, wykazał, że odbarwianie roztworu jodow ego 
tak przez mocz diabetyczny,jak przez prawidłowy, zależy 
od kwasu moczowego i jego soli.

www.dlibra.wum.edu.pl



48

Ponieważ dalszych poszukiwań co do zachowania 
się jodu względem kwasu m oczowego zaniechano, przeto 
postanowiłem fakt tylokrotnie, lecz bezowocnie poruszany 
przez lekarzy francuzkich dokładnie zbadać. Przeko
nawszy się, że przy działaniu jodu na kwas moczowy 
zawsze w  stałym stosunku potrzebowałem roztworu jo 
dowego, aby po odbarwieniu nastąpiło zabarwienie, 
wpadłem na myśl użycia roztworu jodu znanej mi mocy, 
jako płynu mianowanego (solution titree) .  Myśl moja 
i następna w  tym względzie praca nie zostały bezsku- 
tecznemi, albowiem po kilkunastu w  tym względzie 
próbach przekonałem się, że jod  w  rozpuszczeniu służyć 
może do oznaczania ilości kwasu moczowego w  moczu 
i w  kamieniach moczowych.

Dla przeprowadzenia kwasu moczowego w  stan roz
puszczenia, między innemi rozczynnikami okazał mi się 
jako najlepszy boraks, który nie tylko rozpuszcza odo
sobniony już kwas moczowy i jego sole, lecz także 
znajdujący się jeszcze w  moczu w  postaci osadów, strą
cając przytem wszelkie ciała proteinowe i w  ogóle orga
nizowane, które obecnością swą szkodziłyby tylko do
kładności rozbiorów.

Nader często zachodzi potrzeba ilościowego oznacze
nia kwasu moczowego w moczu chorobowym, mianowi
cie w  chorobach gorączkowych, ostrych, lub przewle
kłych, lecz oznaczanie to do dziś dnia tyle przedstawia
ło  trudności w  wykonaniu i tak jest niedokładne, że 
zwykle zaniechanóm bywa. Poznamy je zaraz wraz ze 
wszystkiemi błędami, a z kolei dopiero potćm zajmie
my się nowym sposobem oznaczania kwasu moczowego 
za pomocą płynów mianowanych i zobaczymy, ile przez
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ten sposób można zyskaó na czasie i na dokładności ro
boty, nie wprowadzając w  użycie wag, filtrów, suszarni 
i t. p. przyrządów przyczyną wielu błędów będących.

Sposób dawny. Dla oznaczenia ilości kwasu moczo
wego przy pomocy wag, należy przede wszy stkiem w y
dzielić go poprzednio z istot badanych, przy ozśm trzeba 
zachować niektóre konieczne ostrożności, których zanie
dbanie sposób ten czyni niedokładnym lnb zupełnie błęd
nym.

Ilość kwasu moczowego znajdującego się w  moczu 
obliczaną być musi jednocześnie wraz z ilością kwasu 
znajdującego się w  osadzie, dla tego przez ogrzanie mo
czu przeznaczonego do rozbioru trzeba osady rozpuścić, 
a przez skłócenie uczynić mocz jednorodnym. Gdy je 
dnak i przez ogrzanie cała ilość osadu nie rozpu
szcza się, dodać należy jakiegoś rozczynnika, np. fos
foranu sody, lub, co lepiój, boraksu, a późniój po odfil
trowaniu moczu od ciał nierozpuszczalnych mineralnych 
lub organicznych, umieściwszy odmierzoną ilość takowe
go w  wysokiem szklanóm naczyniu, (najlepiój w  kieliszku 
od szampańskiego wina), zmieszać z kwasem solnym, 
w  nadmiarze użytym i zostawić w  spoczynku na 24 lub 
48 godzin, aby kwas moczowy, tak wolny pierwotnie, 
jak i przez kwas solny ze związków wydzielony, na dnie 
naczynia i na ścianach tegoż osadził się. Dla przyspie
szenia tego skutku dobrze jest mocz poprzednio do pew
nego stopnia odparować.

Po upływie wspomnionego czasu wylewa się wszystko 
na filtr już odważony, dokładnie poprzednio wymyty kw. 
solnym lub octowym dla oczyszczenia go od materyj mi
neralnych, i wysuszony w  cieple 100 —  1200C. Reszta 
kwasu moczowego, bardzo mocno przywierającego do 

Pam. T. L. W. Tom. L. 4
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ftcian naczynia, zeskrobuje się, a po nalaniu wodą na 
ten sam filtr przelewa się. Po należy tóm odcedzeniu osad 
kwasu moczowego kilkakrotnie wymywa się na filtrze 
woda przekroploną, następnie zaś wyskokiem, dla zabra
nia strąconego z kwasem czerwono-ceglastego barwnika 
(o  ile to da się uskutecznić); później filtr w  100— 1200
C. dobrze wysuszony wraz z kwasem na nim będącym 
waży się, a przez odjecie pierwotnego ciężaru fdtra sa
mego od ciężaru tegoż z kwasem moczowym dochodzimy 
ciężaru samego kwasu.

Widziemy jednak, że takiemu oznaczaniu kwasu mo
czowego towarzyszy zawsze pewna strata na wadze, skut
kiem mocnego przywierania kwasu moczowego do ścian 
naczvnia. Do tego błędu dołącza sie drugi, skutkiem

w  O  c  4  4. O  7

rozpuszczalności (chociaż bardzo małej) kwasu moczowe
go w  wodzie; strata na wadze, jakkolwiek mała, wyno
si przecież 0 ,0 9  na 1000 cz. badanego moczu, którą 
może w  części wynagradza pewna ilość strąconego wraz 
z kwasem barwnika, nie dająca się w  żaden sposób usu
nąć. Obecność białka lub cukru w  moczu mało lubL
może żadnego wpływu nie wywiera na znajdowany cię - 
żar kwasu moczowego, gdy przeciwnie obecność niektó
rych pierwiastków żółci błąd dość znacznym czyni; cię
żar bowiem kwasu moczowego w  1000 częściach moczu 
znalezionego może być przez to o 0 ,2 5  powiększonym.

Oznaczanie zatóm kwasu moczowego tą drogą ma 
zbyt wiele przeciw sobie; błędów bowiem tak wiele się 
wkrada, przy najsumienniejszej i najzręczniejszej nawet 
robocie, że sposób ten zasługuje na zupełne potepienie, 
a nawet wykluczenie z chemii fizyologicznój i patolo
gicznej. Pomijając już błędy, na które zwraca uwagę 
H e i n t z  i podaje średnią liczbę dla ich wynagrodzenia,
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widziemy jeszcze: 1) że niedokładnie może nastąpić strą
cenie kwasu moczowego z moczu lub wydzielenie tegoż 
z moczanów; część moczanów opaść może w  postaci 
moczanu kwraśnego jakiejbądż zasady, a ztąd ciężar wy
padnie większy od rzeczywistego; 2) skutkiem mocnego 
przywierania kwasu moczowego do ścian naczynia, 
w  któróm go osadzamy, błąd staje sie o wiele większy, 
odskrobanie bowiem kwasu przywierającego jest niepo- 
dobnem, o czem wielokrotnie się przekonałem.

Być może, iż przez wprowadzenie poprawki, do ja
kiej dojść można za pomocą roztworu boraksu, użytego 
w  pewnej znanśj dokładnie ilości dla rozpuszczenia kw . 
moczowego do ścian naczynia przywartego, metoda ta 
stałaby sie ściślejsza.

•i i, t# 4,

W moczu zawierającym białko kwas solny do strą 
cania kwasu moczowego używany zastępuje się kwasem 
octowym lub fosfornym.

Sposób nowy (mój) polega na oznaczaniu kwasu 
moczowego w  moczu i w  kamieniach moczowych za po
mocą roztworu jodu mianowanego ( t i tr e )% na zasadzie 
w łasności tego kwasu odbarw iania roztworu jodowego. 
Sposób postępowania podam niżej, poprzednio jednak 
zajmę się dziejami niedawno we Francy i dostrzeżonego, 
a dziś przezemnie do celów praktycznych wprowadzone
go faktu.

W dzienniku lekarskim paryzkim p. n. Union mć- 
dicale z dnia 31. marca r. 1863. pp. T r o u s s e a u  i 
D u m o n  t p a l  1 i e r  ogłosili rozpoczęte prace swoje nad 
dochodzeniem cukru w  moczu za pomocą nalewki jo -  
dowój, według przepisów farmakopei francuzkiej przygo
towanej. Ogłoszone próby wywołały liczne spory i stały
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się zachętą do dalszych poszukiwań. Jakoż znalazło się 
wielu, którzy, przyjąwszy fakt odbarwiania nalewki jo -  
dowój jako taki, i nie stawiając sobie żadnego zapytania, 
co może być powodem tego odbarwiania, na doświadcze
niach bez pewnego planu przedsiębranych czas swój tra
cili. Pomiędzy takiemi badaczami stanął na czele p. 
Dr. D e c h a m b r e ,  który po zrobieniu kilkunastu prób 
na sposób pp. T. i D. (1 )  takowe natychmiast dru
kiem ogłosił w  Gazette hebdomadaire (tom X. Nr. 16). 
Całą dążnością tego artykułu było podanie nowego od
czynnika na eukier w  moczu, jak to następujące zdanie 
p. D e c h a m b r e  maluje: „W ostatnich czasach pp. T. i
D. wykazali nowy sposób prędkiego rozpoznawania moczu 
diabetycznego za pomocą nalewki jodowej,1c jak również 
i to: „żaden inny mocz, jak tylko diabetyczny, tak prędko 
i w tak znacznej ilości nie odbarwia nalewki jodowej,a co 
większa,siła odbarwiania moczu jest tem znaczniejsza, im 
tcyższy jest jego  ciężar w ł a ś c i w y W  końcu p. Decham
bre gani złożone, według niego, sposoby wykrywania 
cukru w  moczu za pomocą płynów B e h i e r a ,  F r o m -  
h e r z a ,  B a r r e s w i l l a  i p. Lu t o n ,  jedynie zaś zaleca 
nalewkę jodową, dając przytóm dowód zupełnój niezna
jom ości prób T r o m m e r a ,  B o t t g e r a ,  B r i i c k e g o ,  
M o o r a ,  L o w i g a  i innych, które z powodu łatwości 
wykonania i prawie nieomylnych wypadków długo je 
szcze zapewne utrzymają sie w praktyce, zanim lepsze 
od nich podane zostaną.

Następne doświadczenia w  tym samym celu pro
wadził dalej p. Dechambre. wspólnie z pp. Y i g 1 a i 
L a b o u l b e n e ,  z moczem znacznój liczby chorych w  szpi
talu Hótel-Dieu, jakotśż z moczem osób zdrowych, aby

(1) Trousseau i Dumontpallier,
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mióć jaknajwięcój różnych wypadków; skutkiem czego 
postawiono następujący wniosek: „ sam tylko mocz diabe- 
tyczny ma własność odbarwiania prawie natychmiast, 
w kilka sekund, pewnej, oznaczonej, stoswikowo znacznej 
ilości nalewki jodotvej.cc W  ciągu przez dni i 5 robio
nych przez nich doświadczeń zauważali jednakże, iż 
mocz kilkunastu chorych gorączkowych, w  tój samój ilo
ści brany co diabetyczny, odbarwiał dwa lub trzy razy 
więcój nalewki jodowej; np. mocz chorego cierpiącego 
na rumień grudkowy (erythema papulosum), mocz trzech 
chorych mających zapalenie okołomaciczne (perimetritis), 
chorego na zapalenie oskrzelów i t. d.

Łatwo pojąć, że fakt odbarwiania nalewki jodow ej, 
przez pp. T. i D. pierwotnie dostrzeżony na moczu cu
kier zawierającym, stwierdzony przez pp. Dechambre, 
Yigla, Laboulbene i innych, stał się powodem ściślej
szych badań innych uczonych, i że się w  końcu i tacy 
znaleźli, którzy powiedzieli: „ Być może, ii na to odbar
wianie nalewki jodowej id'pływa kwas moczowy i mocza
n y gdyż roztwory cukru gronowego handlowego, i cu
kru z moczów diabetycznych otrzymanego w  wodzie 
czystej przygotowane, są bez żadnego wpływu na na
lewkę jodową, a dodane do moczu osób zdrowych, lub 
nawet dotkniętych moczówką bezcukrową (polyuria in- 
sipida), siły odbarwiania tegoż w  niczóm nie zmienia
ją . Pierwsi jednak spostrzegacze odpowiedzieli na za
sadzie swych (nader powierzchownych) doświadczeń: 
„nie pojmujemy, jakiehy mogło być znaczenie kwasu mo
czowego w tych okolicznościach?‘  nie mając zaś pewno
ści, czy owo odbarwianie nalewki jodowój zależy jedynie 
od obecności cukru w  moczu, bardzo oględnie wniosek 
swój postawili, mówiąc: „ mocze cukrowe odbarwiają na
lewkę jodow ą“
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Pófniój p. T r o u s s e a u  w  myśl pana M a u v e z i n  
staraj się tóż doświadczyć zachowania się jodu względem 
krochmalu w  moczu diabetycznym, i przekonał sie, że 
nalewka jodowa na takowy nie działa i że dopióro jć j 
nadmiar wywiera na krochmal swój wpływ, który znów 
zniszczonym być może przez dolanie nowój ilości moczu 
diabetycznego. Prof. G r a s s i, wysoko przez Francu
zów ceniony chemik, zajął się zbadaniem tego pytania 
i przyrzekł ogłosić wyjaśnienie, do dziś dnia jednak 
z tego się nie wywiązał.

Szereg następnych i 5 prób, robionych przez p. D e- 
c h a m b r e ,  wspólnie z p. P a s t e u r ,  z roztworem wod
nym czystego cukru gronowego, z moczem osób zdro
wych i z moczem diabetyków, tudzież z pomocą kroch
malu, doprowadził pana Dechambre do zdania, że od
barwianie jodu nie zależy od glykozy, „ lecz prawdopo
dobnie powodowane jest przez sam mocz, chociaż nie mo
żna dotychczas icykazać działania tegoż.u Przytóm od
dał słuszność panom T. i D., iż we wniosku, który po
stawili, , ,ż e  mocz diabetyczny odbarwia nalewkę jodo
wą, * ‘ nie przypisali wyłącznie glykozie własności odbar
wiania jodyny w  moczu, albowiem przyznali, że mocz 
prawidłowy sam przez się dobrze odbarwia nalewkę jo 
dową.

W  następnym numerze tego samego czasopisma (Nr. 
1 7 .)  p. D e c h a m b r e  ogłosił wypadki dalszych swoich 
poszukiwań, zebrane we dwa szeregi, objawiając, że, 
kiedy pp. T. i D. zajmowali się ze względów praktycz
nych, on bada warunki fizyczno-chemiczne, w  których 
mocz najsilniej odbarwia nalewkę jodow ą, i że w  tym 
celu dalsze poszukiwania robił wspólnie z p. D e l p e c h ,  
aptekarzem i Drem C. P a u l .  Ponieważ spostrzegacze
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ci zauważyli, że po odbarwieniu nalewki jodow ćj przez 
mocz (to jest gdy własność ta moczu zostanie już w y 
czerpaną) następuje zabarwienie, kierowali sie przeto 
tóm ostatnióm zjawiskiem, i dla porównywania zabar- 
wienia wywołanego przez nalewkę jodową, gdy ta już 
użjtą została w  nadmiarze, używali barwy, jakiój na- 
bióra pewna ilość wody przekroplonej za dodaniem do 
ciój nalewki jodowej, tudzież mocz prawidłowy przy 
tej samej ilości kropel. Piórwszy szereg, obejmujący: 
„doświadczenia nad odbarwianiem nalewki jodowej przez 
mocz diabetyków “  nie zasługuje nawet na rozbiór kry
tyczny; wypadki bowiem doświadczeń, równie jak same 
doświadczenia, nie mają żadnej wartości. Drugi szereg 
obejmuje ,>doświadczenia nad przyczynami odbarwiania 
nalewki jodowej przez mocz11 przez tych samych spostrze- 
gaczy, szukających ciała odbarwiającego w moczu. W tym 
celu wszystkie części składowe moczu pojedynczo roz
puszczali w l O  gramach wody przepędzonej, zabarwienie 
zaś przez nalewkę jodow ą wywołane porównywali z za
barwieniem 10 grm. wody z 3 kroplami tój nalewki.

Kolejno robione próby z mocznikiem (25  m lgr.), 
kw . moczowym ( ‘25 m lgr.), kw. mlecznym (1 5  ctgr.), 
mleczanem sody (1 5  ctgr.), z fosforanem sody i amonii 
(25  mlgr.), z chlorkiem sodu (1 5 — 20 ctgr.), chlorkiem 
amonu (5  ctgr.), z siarczanem sody (5  ctgrm .), dwuwę
glanem sody (dwa razy po 5 ctgrm.), moczanem sody 
(25 mlgr. dwa razy), moczanem amonii (2 5  m lgr.), 
siarczanem potażu (5  ctgrm .), z fosforanem sody obo
jętnym (3 ctgrm .), z moczanem potażu i fosforanem 
amonii, doprowadziły p. Dechambre do wniosku, że: 
„kwas moczowy, moczany i siarczan potażu, odbarwiają 
nalewkę jodową tak, jak mocz zwykły:tc Przygotowany

55

www.dlibra.wum.edu.pl



56

później mocz sztuczny z tych wszystkich ciał w  wodzie 
rozpuszczonych mniój wiecój w  tym stosunku, w  jakim 
znajdują się w  moczu zwyczajnym, doskonale odbarwiał 
nalewkę jodową, a dodany do niego cukier gronowy 
okazał się bez żadnego wpływu.

Wnioski, które p. Dechambre z tych wszystkich do
świadczeń wyprowadził, a które tu przytoczymy, pomi
mo wykrytój już przyczyny odbarwiania roztworu jodo
wego wykazują zawsze dążność przedstawienia nowego 
odczynnika na cukier w moczu. Wnioski te są nastę
pujące: 1) Nalewka jodowa, nawet mianowana (titree), 
nie będzie mogła służyć do oznaczania glykozy w moczu.(C
2 ) „ Niektóre mocze niediabetyczne tak prędko i tak sil
nie odbarwiają nalewkę jodową, jak  mocze diabetyczne.u
3 ) , ,Odbarwianie nalewki jodowej zdaje się głównie po
chodzić od siarczanu potażu, od kwasu moczowego, mo
czanu sody, moczami potażu i moczanu amonii.u W in- 
nóm zaś miejscu mówi: „zdaje mi się, że obecność gly
kozy w moczach jest, lub być może przyczyną zabarwia
nia się, a nie odbarwiania od dodawanej nalewki jodo
we j . u

P. Dechambre nie przestał w  tym przedmiocie robie 
dalszych poszukiwań i zaraz w  następnym numerze swej 
gazety {Gazette hebdomadaire Nr. 18. d. 1. maja 1863.) 
ogłosił nowe doświadczenia nad zachowaniem się jodu 
względem ciał wyciągowych moczu. Na wstępie swego 
artykułu przytacza p. Dechambre wspólnie z p. Delpech 
ustępy z rozpraw p. C ó r y  i sart  (  Union mćdicale z 9, 
kwietnia 1863.), p. F a r g e ,  p. C o u 1 i e r i p. P e t i t  
{Union med. z d. 28. kwietnia 1863. r .) ,  oświadczając: 
„ ii mocz zwyczajny nie tylko może odbarwiać nalewkę
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jodową, jak  to juz zauważali pp. T. i D.y lecz nawet 
często prędzej sprawia ten skutek, niż mocz diabetyczny “

Ponieważ spostrzegacze ci postanowili przekonać sie, 
czy ciała wyciągowe moczu nie wpływrają na odbarwia
nie nalewki jodow ćj, przeto p. L e f  o r t, doświadczony 
chemik francuzki, zwrócił ich uwagę na kreatynę i krea
tyninę, często w  moczu znajdujące się. Nie mając pod 
ręką tych ciał, robili doświadczenia z wyciągiem mięsa 
i jarzyn z tabliczek znanych pod nazwą „tablettes nu- 
tritines de Cadettc przygotowanym, lecz przekonali się, 
że takowy barwił się wprost bez poprzedniego odbar
wiania nalewki jodowój. Tenże sam wypadek otrzymali 
przy badaniu zachowania się nalewki jodowej względem 
wyciągu wyskokowego otrzymanego z moczu, który nie 
zawierał żółci, tłuszczów, ciał proteinowych i cukru, 
lecz w ciała wyciągowe obfitował.

Następne poszukiwania tych samych badaczy do
tyczyły zachowania się bromu w  moczu, jako ciała ma
jącego z jodem najwięcej wspólnych własności. Przy
gotowano w  tym celu rodzaj nalewki bromowćj przez 
rozpuszczenie 6 grm. bromu w  38 częściach bezwodne
go  wyskoku, czyli ilości metaloidu 2  razy większśj, niż 
w  nalewce jodowój. Próby robione z moczami praw i- 
dłowemi i diabetycznemi, z moczanem sody, z siarczanem 
potażu, z moczem sztucznym i z glykozą do tych samych 
doprowadziły wypadków, do których doszli ciż sami ucze
ni z nalewką jodową.

P. F a r g e, profesor w  Angers, pracując wspólnie 
z pp. G u i g n a r d  i Me  l en a, internami kliniki, prawie 
jednocześnie z p .  D e c h a m b r e  ogłosił w  17. numerze 
Gazette hebdomadaire 12 prób robionych narożnych mo
czach, z krótkim obrazem choroby, z których wypro
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wadził wniosek: „ Mocz diabetyków wiele cukru zawiera-  
jący, przedstawia 10 tych doświadczeniach najmniejszą, 
siłę odbarwiania nalewki jodowej, największą zaś posia
da mocz gorączkowy, lub z jakiejbądź przyczyny w osady 
moczowe obfitujący “  Wniosek ten godny jest zapamięta
nia, pokazuje bowiem, że im więcój mocz zawiera kwasu 
moczowego i moczanów ( np. w  gorączkach), tóm sil- 
niój i większą ilość nalewki jodowój odbarwia.

Pićrwszy dopiero p. C o r v i s a r t  w  liście swoim 
zamieszczonym w  tem samem czasopismie (Nr. 1 8 .) fakt 
odbarwiania nalewki jodowój stanowczo rozwiązał. Na 
zasadzie ściślejszych doświadczeń przypisał go kwasowi 
moczowemu i moczanom sody, potażu, amonii, magnezyi
i wapna. Mocz diabetyczny odbarwia według niego, 
równie jak prawidłowy, nalewkę jodow ą skutkiem w ol
nego kwasu moczowego i moczanów. Utrzymuje on, 
że kwas moczowy wrolny lub w  związku z zasadą, utle
niając sie, powoduje tworzenie bezbarwnego jodowodoru 
kosztem wodoru wody, nadmieniając, że: „mocznik te
go  nie robi, bo jest utleniony;(C a w  końcu badacz ten do
daje: „Chemicy zapomnieli umieścić kwas moczowy po
między niezliczonemi ciałami, które w obec wody utlenia
ją  się i powodują odbarwianie jodu<c i zaleca zachować 
dawne odczynniki na cukier w  moczu, tudzież przyrząd 
S o l e i l a  lub R o b i ą u e t a .

Tym sposobem p. Corvisart zamknął pole próżnych 
(na teraz) usiłowań w  szukaniu nowego odczynnika na 
mocz cukrowy, lecz otworzył drogę do pożyteczniejszej 
prac y.

Z całego szeregu doświadczeń tych wszystkich uczo
nych, a mianowicie pp. T r o u s s e a u ,  D u m o n t p a l -
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l i e r ,  D e c h a m b r e ,  D e l p e c h ,  F a r g e  i innych, wi
dziemy, że całóm zadaniem było poznanie, a raczśj 
wprowadzenie w  praktykę nowego jakiego odczynnika 
na cukier, lub, wprost mówiąc, na mocz diabetyczny. 
Wszyscy ci badacze krążyli zawsze około tej samśj myśli, 
prędkiego rozeznawania moczu diabetycznego. Myśl 
piórwsza rzucona przez pp. T. i D. w miesiącu marcu 
1863. r. była zachętą dla wszystkich prawie lekarzy 
francuzkich; z niemieckich bowiem lub innych narodowo
ści nikt jśj nie podjął, nikt starania swego nic dołożył, 
aby odszukać przyczynę odbarwiania jodu, żaden wre
szcie nawet z prawdziwych chemików francuzkich ręki 
swojój do rozjaśnienia faktu nie przyłożył. Błąkali się 
w  zawiłem dosyć pytaniu odbarwiania nalewki jodowej 
sami lekarze praktycy, dla tego tóż prace ich żadnych 
pożytecznych ow oców  nie przyniosły.

Widziemy już w  piórwszym artykule p. Dechambre 
ujemne wypadki przy dokładniejszej robocie; widziemy, 
ie  myśl już rzucona, jakoby odbarwianie nalewki jo d o - 
wój zależało od kwasu moczowego i moczanów, została 
uchyloną; lubo pracom badaczów przewodniczyła myśl 
znalezienia nowego odczynnika na cukier, a nie środka 
może równie pożytecznego na wykrywanie kwasu mo
czowego, a nawet ilościowe łatwe i proste oznaczanie 
nie tylko kwasu wolnego lub w  związkach, lecz w  mo
czu i może w innych płynach ustrojowych {organicz
nych).

Szereg doświadczeń robionych wspólnie przez pp. 
Delpech i Dechambre z pojedynczemi częściami składo- 
wemi moczu, z moczem sztucznym, z giykozą i z mate- 
ryami wyciągowemi, pokazał, że odbarwianie nalewką 
jodowej zależy tylko od kwasu moczowego i od m oczą-
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nów, a w części może i od siarczanu potażu (to ostatnie 
jest bardzo wątpliwe). P. C o r v i s a r t ,  można po
wiedzieć, piórwszy pokazał, jak były próżne wszystkich 
zabiegi w wyszukiwaniu nowego kamienia probierczego 
na cukier w moczu, piórwszy to wbrew zdaniu wszyst
kich objawił, piórwszy otworzył drogę do pożytecznej 
pracy w badaniu zachowania się kwasu moczowego i jego 
soli względem jodu i bromu; jemu też i ja zawdzięczać 
będę, jeśli praca moja co do zachowania się kwasu mo
czowego i moczanów względem jodu i ilościowego ozna
czania tego kwasu płynami mianowanemi pożądany przy
niesie skutek, jeśli w rękach lekarzy z powodu łatw o
ści wykonywania doświadczeń obszerne znajdzie zastoso
wanie, jeśli w końcu chemia fizyologiczna i patologiczna 
zyska nowy sposób prędkiego i ścisłego oznaczania ilo
ści kwasu moczowego nie tylko w moczu, lecz może i 
w  innych cieczach organicznych, co do dziś dnia przy 
używaniu wagi, filtrów, suszarni, i t. p. przyrządów 
tyle przedstawiało trudności.

Korzystając z wielu doświadczeń wspomnionych ba- 
daczów, a mianowicie z doświadczeń nad zachowaniem 
się pojedynczych części składowych moczu z nalewką 
jodową, rozpocząłem szereg prób nowych nad zachowa
niem się kwasu moczowego i moczanów względem na
lewki jodowój, sprawdziwszy zachowanie się tójże zwięk
szą liczbą ciał w skład moczu wchodzących. Badań 
co do zachowania się jodu z chlorkiem amonu, z chlor
kiem sodu, z węglanami sody i potażu i z wielą innemi 
ciałami, tylko ujemny wypadek dać mi mogących, nawet 
sprawdzać nie widziałem potrzeby; innego wypadku bo
wiem z doświadczeń nad takowemi spodziewać się nie 
mogłem. Zbadałem jednak zachowanie się mocznika
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i przekonałem się, że to ciało żadnego wpływu na na
lewkę jodową nie wyw iera. Takiż sam otrzymałem  
wypadek przy dochodzeniu zachowania się jodu z kw , 
mlecznym (handlowym) i mleczanami, a nawet i z siar
czanem potażu, któremu p. Dechambre w łasność odbar
wiania nalewki jodowej w części przypisuje.

Głównie badałem zachowanie się kwasu moczowego
i moczanów z początku z nalewką jodową, a następnie 
z roztworem wodnym jodu w  jodku potasu, a to ażeby 
uniknąć] wprowadzania innych ciał organicznych do 
przedmiotu rozbieranego.

Wskutek bardzo małój rozpuszczalności kwasu m o
czowego i moczanów w  wodzie zmuszony byłem w y
szukać jaki rozczynnik na takowe; między innemi zna- 
nemi probowałem fosforanu sody obojętnego, który uw a
żałem za najodpowiedniejszy, sól bowiem ta stanowi, 
jak wiemy, jedne ze składowych części moczu.

Fosforan sody obojętny rozpuszcza wprawdzie kwas 
moczowy już na zimno, moczany jednak tylko na gorąco.

L i e b i g  już dawno fakt ten i jego wytłóm aczenia 
ogłosił, jak również powody rozpuszczania się kwasu  
moczowego i moczanów kwaśnych w węglanie sody lub  
potażu, oraz w  fosforanie sody zasadowym (1 ) . Wiado
mo, że roztwór fosforanu sody zasadowego działa al
kalicznie na papierek lakmusowy. Kwas moczowy w  o -  
grzanym roztworze tej soli rozpuszcza się z powodu łą 
czenia się z sodą, przyczóm uwalnia się cześć kwasu fo s-  
fornego, który zapewne z jakąś cięścią nierozłożonego 
fosforanu zasadowego tworzy nadfosforan; płyn przeto

(1) The Lancet. June 9, 1844.
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staje się kwaśnym i czerwieni lakmus. Za oziębieniem 
roztworu kwas fosforny działa na moczan sody, rozkła
da go, a prawie połowa kwasu moczowego opada 
w  kryształach pryzmatycznych, nie zupełnie czystych, 
lecz mających przy sobie pewną ilość fosforanu sody, 
od którego oczyścić ich nie można ani przez ogrzewanie 
roztworu, ani nawet przez mycie kwasem solnym. (Ztąd 
też w części pochodzi niedokładność wypadków przy 
oznaczaniu zwyczajną drogą ilości kwasu moczowego). 
Temuto zachowaniu się fosforanów względem moczanów 
kwaśnych i wolnego kwasu moczowego przypisują kwaś
ne oddziaływanie moczu. Temu tóż G o l d i n g - B i r d  (1) 
przypisuje osadzanie się moczanów i wolnego kwasu mo
czowego w stygnącym moczu po wypuszczeniu go z pę
cherza, mówiąc: , , myślę, że tłómaczenia bezpośredniego 
powstawania osadów w wypuszczonym moczu należy 
szukać w działaniu kwasu moczowego na podwójny fos
foran sody i amonii, którą to sól lub jej pierwiastki na
leży uważać jako część składową stałą moczu prawidło
wego. “  Gol di ng-B i rd  (2) ogłosił prawie jednocześnie 
z L i e b i g i e m, bo także w roku 1844., lecz w dwa 
miesiące póżniój, takie same tłómaczenie zachowania się 
kwasu moczowego i moczanów kwaśnych względem 
fosforanu sody i amonii znajdujących się w roztworach.

Widziemy zatóm, że fosforan sody jako rozczynnik 
nie byłby bardzo pożyteczny; rozpuściwszy bowiem kw. 
moczowy lub moczany za ogrzaniem, osadziłby je na

(1) G o 1 d i n g-B i r d. De Curine et des depots uri- 
naires, traduit par-O' R o r k e. 1862. Paris.

(2) JUedic. Gazette. August 24, 1844.
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zimno, robota przez wprowadzanie w użycie ciepła 
stałaby się trudniejszą, a płyn mianowany, tą drogą 
przygotowany, byłby niepewny.

Jakoż, po kilku próbach przypomniawszy sobie, że 
A r p p e  (1) już w r. 1853. do otrzymywania kwasu 
moczowego używał boraksu, jedynie zapewne dla w ła
sności tój soli rozpuszczania kwasu moczowego i mo
czanów, postanowiłem przeprowadzić z nim próby i 
przekonałem się, że boraks, czyli dwuboran sody, naj
prędzej i najłatwiej rozpuszcza kwas moczowy lub jego 
sole już na zimno, i że takowych nawet po dłuższym 
przeciągu czasu nie osadza (2). Następnie wypadało 
upewnić się, czy roztwór dwuboranu sody nie wywiera 
jakiego wpływu na roztwór jodowy. W tym celu do 
roztworu boraksu dodałem kilka kropel roztworu jodo
wego, późniój zaś krochmalu: w skutek tego przekona
łem się, że żadne nie następuje działanie przy zetknięciu 
sie boraksu z jodem; boraks zatem jako nader poży
teczny rozczynnik dla kwasu moczowego i jego soli za
lecić mogę.O c

Boraks dodany do moczu, w którym utworzyły się 
już osady, lub do świeżo oddanego, powoduje opadanie 
w postaci kłaczkowatej ciał organicznych, np. śluzu, 
ropy, włóknika, białka lub innych białkauów. Tym 
sposobem dodawszy do moczu boraks (najlepiej rozpu
szczony w wodzie) w ilości potrzebnój do tego, aby znik-

(1) Annal. der Chem. u. Pharm. LXXXVII. str. 237.
(2) Po miesiącu lub nieco wcześniej, jeśli ciepłota ota

czająca jest niższą o parę stopni od zwyczajnśj, moczan kwaś
ny sody, a w części i kwas moczowy wolny, wydzielają się 
z roztworu.
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nęły osady, określić bowiem tójże nie podobna, pozby
wamy się wielu rozmaitych ciał, które z jodem wchodzą 
w związki (jak ciała proteinowe), a tym sposobem nie 
utrudniają i nie czynią błędnóm oznaczania ilościowego 
kwasu moczowego.

Po dodaniu roztworu boraksu, lekkie ogrzanie mo
czu, chociażby tylko do 35°, bardzo ułatwia rozpuszcza
nie osadów i oddzielenie organicznych domieszek. Po 
takiem rozpuszczeniu osądów należy moc* skłócić i od
filtrować. Tak przygotowany roztwór służyć już może do 
doświadczeń. Swićżo oddany mocz, w którym jeszcze 
moczany nie opadły, może być bezpośrednio użyty do 
oznaczenia w nim względnój ilości kwasu moczowego.

Do prób moich, które służyły zarazem do zbadania, 
jak się zachowuje jod względem kwasu moczowego, i do 
poznania stosunku kwasu tego do jodu, potrzebne głównie 
są dwa płyny wiadomego ilościowego składu i z wszel
ką konieczną ścisłością przygotowane; temi są: roztwór 
mianowany kwasu moczowego i takiż jodu, a oprócz 
tych dwa inne mniejszśj już wartości, to jest: roztwór 
mianowany podsiarkonu lub siarkonu sody i rozczyn 
krochmalu.

Dla ułatwienia sobie roboty, dla zachowania należy- 
tój kontroli i dla oznaczenia od razu wspomnionego sto
sunku kwasu moczowego do jodu przygotowałem roz
twory według wag równoważnikowych w następujący 
sposób:

10 Roztwór mianowany kwasu moczowego. Do przy
gotowania tego roztworu należy przedewszystkiem mieć 
kwas moczowy chemicznie czysty, nie zawierający śladu 
nawet materyj mineralnych, lub organicznych domieszek.
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Handlowy kwas moczowy powinien być oczyszczony wy- 
żój podanym sposobem W o h 1 e r a (patrz otrzymywanie 
tego kwasu), zmienionym tak, jak tam podałem, do
skonale wymyty na filtrze najprzód wodą z kwasem 
solnym, a potóm samą tylko wodą przepędzoną, dopóki 
tylko płyn odciekający z azotanem tlenniku srebra opa
lizuje. Po odcieknięciu zupełnem wody suszy się zebra
ny kwas na parownicy platynowśj w kąpieli wodnćj, a 
gdy się już zamieni na delikatny proszek, umieszczony 
być winien w próżni (pod dzwonem machiny pneuma
tycznej) nad kwasem siarczanym angielskim przynajmniej 
przez 24 godzin, aby pozbawiony został wody hygrosko- 
powój.

Dla upęwnienia się, czy kwas moczowy tak wysu
szony wszelką już wilgoć utracił, poddaje sie go podwój
nemu ważeniu między dwoma szkiełkami zegarkowemi. 
Po piśrwszóm odważeniu wstawia sie go znów pod 
dzwon machiny pneumatycznej nad kwas siarczany i po 
kilku godzinach poddaje się go powtórnemu ważeniu. 
Jeżeli nie stracił na wadze, natenczas może już być użyty 
do przygotowania płynu mianowanego.

Ponieważ robota na małych ilościach przetworu che
micznego te same daje wypadki, jak na ilościach więk
szych, przeto tak kwasu moczowego, jak i jodu ożyłem 
w setnych gramma. Równoważnik kwasu moczowego 
=  168, setna zatem część tegoż, którój używałem, wynosiła 
1,68 grm. Tę ilość kwasu, po nader dokładnóm odwa
żeniu na szkiełku zegarkowóm, z wszelką ostrożnością 
do zlewki szklanój wpuściłem, a małą resztę na nióm 
pozostającą wodą spłókałem; całą ilość w zlewce będącą 
odważonego kwasu nalałem małą ilością wody, i przez 
powolne dodawanie roztworu wodnego dwu boranu sody 

Pam. T. L. W. Tom LI. 5
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(zupełnie nasyconego) rospuściłem bez pozostałości, po- 
czóm do objętości i  litra czyli 1000 cent. sz. rozcień
czyłem.

Każdy zatem centymetr sześcienny tego roztworu 
zawierał 0 ,00168 grm. kw. moczowego.

Roztwór tak przyrządzony przelany został natych- 
miost do flaszki z korkiem szlifowanym.

2. Roztwór mianowany jodu przygotowany został 
w  len sam sposób, co i kw. moczowego. Jod, po
przednio dokładnie oczyszczony przez przesublimowa- 
nie ze sproszkowanym, chemicznie czystym jodkiem po
tasu, a następnie umieszczony pod dzwonem machiny 
pneumatycznej nad kwasem siarczanym pozbawiony został 
wody, lecz naturalnie, że nie był poddany podwójnemu 
ważeniu. Nadmienić tu muszę, że ważenie jodu odby
wać się musi prędko i przedstawia wiele trudności, z po
wodu lotności tego ciała, ztąd i podwójne ważenie 
miejsca mieć nie może. Aby być pewniejszym zupełnej 
suchości jodu, trzymałem go jeszcze, przed odważeniem 
go, pod zwyczajnym kloszem szklanym nad chlorkiem 
wapienia, który chciwie wode pochłania.

Równoważnik jodu == 127; zatćm 1,27 grm. .ta
kiego jodu z właściwą ostrożnością odważyłem, ilość 
te jego rozpuściłem w wodzie za pomocą chemicznie czy
stego, krystalicznego jodku potasu, (jako najlepszego roz- 
czynnika dla jodu), i do objętości Igo litra wodą prze
pędzoną rozwiodłem. Jeden zatćm centymetr sześcien
ny tego roztworu zawierał 0 ,00127 grm. jodu.

Roztwór ten jodu, stanowiący płyn mianowany dla 
oznaczania kwasu moczowego, przelany do dobrze za- 
tykającśj się flaszki, w chłodnóm miejscu przechowany 
został aż do użycia go.
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3. Roztwór mianowany podsiarkonu sody stanowi 
trzeci pożyteczny, lecz nie konieczny środek, dla otrzy
mywania dokładnych wypadków. Służy on tylko dla 
odliczania błędu, jaki może mieć miejsce przez nadmiar 
użytego jodu. Przygotowanie tego roztworu jest bardzo 
łatwe. Małą jakąkolwiek ilość, np. 0 ,5  grm ., podsiarko- 
nu sody (można użyć handlowego) rozpuszcza sie w li
trze wody i naszym’ roztworem jodu mianuje w nastę
pujący sposób: 10 c. sz. przygotowanego roztworu pod- 
siarkonu miesza się z małą ilością rozgotowanego 
krochmalu; do*takiej mieszaniny wpuszcza się & miarówki 
(burette)tyle roztworu jodu (powyższego), ile potrzeba, aby 
roztwór oznaczany przyjął odcień lekki fioletowy.Wie
dząc, jaka ilość naszego roztworu mianowanego jodu od
powiada 10 c. sz. użytego roztworu podsiarkonu sody, 
łatwo wiedzieć, ile potrzeba roztworu jodu na 1 c. sz., 
lub tegoż dziesiątą cześć.O  4 C C

Pamiętać należy, że, im roztwór podsiarkonu sody 
jest słabszy, tórn jest pożyteczniejszy, albowiem z większą 
ścisłością można odliczyć nadmiar użytego jodu w związ
ku z krochmalem będący. Roztwór ten zastąpiony być 
może  ̂ roztworem kwasu siarkawego (S02) w wodzie 
przepędzonej, lecz bardzo słabym, lub tóż roztworem 
wodnym siarkonu sody (N a0,S02).

Zresztą, nabywszy wprawy w odbarwianiu roztwo
ru jodowego kwasem moczowym wobecności krochmalu, 
łatwo się obyć można bez tego roztworu; jakaś bowiem 
setna część centymetru przy oznaczaniu w moczu kw. 
moczowrego jest bez żadnego znaczenia.

4. Rozczyn krochmalu. Małą ilość krochmalu roz
mąca się w zimnój wodzie, a następnie po zagotowaniu 
odcedza się przez llltr od nieczystości. Roztwór taki
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powinien być bardzo rzadki, aby przez filtr dobrze prze
ciekał, bezbarwny i prawie przeźroczysty, inaczój bo
wiem zafarbowanie z jodem bywa brudne, roztwór męt
nieje i odbarwianie przez kwas moczowy utrudnia.

Krochmal jest ważnym odczynnikiem przy naszych 
próbach, najmniejsze bowiem nadmierne ilości (ślady) 
z łatwością wykrywa. Rozczyn ten powinien być w do
brze zatykanych małych flaszeczkach przechowywany, 
inaczej prędko się psuje (kwaśnieje) i staje się bezuży
tecznym. Najlepiój zatóm mieć go zawsze świeżo przy
gotowany.

IMetoda postępowania przy oznaczaniu ilościo- 
w em  k w asu  m oczowego roztw orem  jodu .

Po przygotowaniu wszystkich wymienionych roz
tworów napełnia się niemi miarówki podzielone na cen
tymetry i ich dziesiąte części. Krochmal w miarówkę 
wlewanym być nie potrzebuje, gdyż dodawać go można 
w  dowolnój ilości, im mniśj tem lepiój, chociaż obecność 
jego ma tylko rolę bierną; służy on jedynie do zacho
wania kontroli przy dodawaniu roztworu jodowego,^ za- 
barwiajac się pierwszą nadmiar stanowiącą kroplą.

Pewną oznaczoną ilość centymetrów sześciennych 
roztworu kwasu moczowego (powyższego) wpuszcza się 
z miarówki do małej zlewki, a następnie każdą kroplę tego 
roztworu, która na ściany zlewki prysnęła, zmywa się 
do roztworu wodą przepędzoną za pomocą tryskawki. 
Do tego dodaje się kilka lub kilkanaście kropel roztworu 
krochmalu. Im mniej użyjemy krochmalu, tem piękniejszy 
i czyściejszy będzie kolor niebieski.

Do tego wspólnego roztworu kwasu moczowego i 
krochmalu wpuszcza się roztwór jodu z miarówki, z po
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czątku śmielój, póżniój ostrożnie, kropla za kroplą, sko
ro pierwsze zabarwienie niebieskie wolniej niknące do
strzeżemy. Przy wpuszczaniu każdój kropli należy płyn 
dobrze mieszać pręcikiem szklanym, aby ułatwić zetknię
cie cząstek jodu z kwasem moczowym. Skoro po wpu
szczeniu nowych kilku kropel nastąpi lekkie zabarwienie 
niebieskie, wówczas płyn, po zamieszaniu pręcikiem, 
należy pozostawić w spoczynku przez kilka minut, gdyż 
i to zabarwienie zniknąć może po niejakim czasie, co 
gdy ma miejsce, jedna lub dwie nowych kropel roztworu 
jodowego spuszczonych zmiarówki wywołują dość mocne 
zabarwienie niebieskie lub fioletowe, dowodzące zupeł
nego już zużycia kwasu moczowego przy procesie utle
niania i nadmiaru użytego jodu. Nadmiar ten przez 
wpuszczenie kilku kropel lub centymetrów mianowa
nego roztworu podsiarkonu sody z łatwością daje się 
obliczyć.

Tą drogą postępując, zrobiłem wielką liczbę do
świadczeń, z których początkowe, jako z niewłaściwą 
jeszcze wprawą dokonywane, opuszczam, a przytoczę te 
tylko, które robiłem od chwili, gdym się nauczył wy
padki oceniać.

Doświadczenie 1. 10 cent. sześć, roztworu kwasu 
moczowego (wyżej podanego) wlałem dó małój zlewki i 
dodałem do tego około 15 kropel rozczynu krochmalo
wego, poczóm mieszaninę tych roztworów poddałem 
działaniu jodu.

Piórwsze 10, a nawet 15 centymetrów sześciennych 
roztworu jodowego zostały bezzwłocznie odbarwione; za 
wpuszczaniem 19. centm. sześć, dostrzegać się dawało 
lekkie zabarwienie fioletowe, lecz zaraz niknące; po 
19,6 zabarwienie trwało chwilowo, lecz wkrótce znikło;
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po 19,7 trwało parę minut dłużój, lecz słabło; po 19,8 
zabarwienie to trwało przeszło pięć minut przy ciągłem 
mieszaniu roztworu. Następne kilka kropel znowu zo
stały odbarwione. Po 20 centm. sześć, pełnych zabar
wienie roztworu trwało przeszło pół godziny, lecz sła
bło, i dopiero po 20,2 centm. sześć, zabarwienie kroch
malu jodem zostało utrwalone. Roztwór zabarwiony, 
ogrzany w kąpieli wodnój w 35° do 40^, nie wyjaśnił 
się i bez zmiany przez parę dni utrzymywał się.

Ostatecznie więc 10 c. s. roztworu kwasu moczo
wego odbarwiają 20 ,2  c. s. roztworu jodowego, czyli
0 ,0168 grm. kwasu moczowego zużywa 0,028575 
jodu.

Doświadczenie 2. Do tego doświadczenia użyłem 
5 c. s. roztworu kwasu moczowego. Po dodaniu kroch
malu podobnie postępując przy wpuszczaniu jodu, jak 
w doświadczeniu poprzedniem, dla wywołania lekkiego 
zabarwienia fioletowego, lecz trwałego, to jest już nie 
bledniejącego, spotrzebowałem 10,05 c. s. roztworu jo
dowego, co pokazało, że 0 ,00840 grm. kwasu moczo
wego zużywają 0,01272 grm. jodu.

Doświadczenie 3. Znowu, jak w doświadczeniu 1, 
użyłem 10 c. s. roztworu kwasu moczowego, a dla 
zabarwienia trwale rozczynu krochmalowego potrzebo
wałem 20 c. s. roztworu jodu; a przeto na 0 ,0168 
grm. kw. moczowego potrzeba 0,028575 grm. jodu.

Doświadczenie 4. Próba robiona była na bardzo 
małój ilości kwasu moczowego, a to dla skontrolowania 
dwóch prób poprzednich. Użyłem tylko 1 c. s. roz
tworu kwasu moczowego, dodałem parę kropel kroch
malu i rozcieńczyłem płyn wodą przepędzoną do obję
tości 5 c. s„  żeby za jedną drogą przekonać się, czy
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rozcieńczenie roztworu wywióra ważny jaki wpływ na 
odbarwianie. Dla nadania krochmalowi słabego, lecz 
trwałego odcienia fioletowego użyłem 2 ,0  c. s. roz
tworu jodowego, a więc na 0,00168 grm. kwasu po
trzebowałem 0,00254 czystego jodu. Rozcieńczenie za
tem roztworu wpływu żadnego na ścisłość roboty nie 
wywiera.

Doświadczenie 5. Użyłem od razu 20 c. s. roz
tworu kwasu moczowego, które rozcieńczyłem niewiel
ką ilością wody, może 10 c. s. wynoszącą; następnie 
zaś dodałem 2 c. s. roztworu krochmalowego. Zwy
kłym śposobem wpuściłem najprzód od razu 38 c. s. 
roztworu jodowego, opierając się na poprzednich do
świadczeniach; potem dodałem powoli kroplami roztwór 
jodowy, aż do piórwszego zabarwienia, które się poja
wiło po 39,5 c. s. Następne krople jodowe wywoła
ły zabarwienie niebieskie, lecz nie dość trwałe; dopiero 
po równych 40 c. s. otrzymałem zabarwienie słabe fio
letowe pół godziny trwające. Po tym czasie dodanych 
kilka kropel wywołały zabarwienie niebieskie tak mo
cne, jak nigdy. Ilość zatem 40, 2 c . s. musiała być 
za wielką, a błąd leżeć w niedobrze zauważanem poło
żeniu meniska roztworu jodowego w miarówce przed 
rozpoczęciem doświadczenia. Zabarwienie to trwało dni 
kilka, żadnej nie doznając zmiany.

Przygotowanym roztworem podsiarkonu sody od
liczyłem nadmiar jodu jako 0,1 c. s. wynoszący.

Doświadczenie 6. Użyte 2 c. s„ roztworu kwasu 
moczowego spotrzebowały 4 c. s. roztworu jodowego; 
co okazało, że na ilość: 0 ,00336 grm. kwasu moczo
wego idzie 0 ,00G08 grm. jodu suchego.
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Doświadczenie 7 . Wykonałem powtórnie (2. doś.) 
próbę na 5 c. s. roztworu kwasu moczowego. Dla 
zabarwienia roztworu trwałym, jakkolwiek bardzo bla
dym, fioletowym odcieniem spostrzebowałem równe 
10 c. s. roztworu jodowego, a więc tyleż, co w do
świadczeniu drugióm.

Doświadczenie 8. Do ztitrowanych poprzednio 
10 c. s. roztworu kwasu moczowego przez 20 c. s. 
roztworu jodowego dodałem nowe 10 c. s. roztworu 
kwasu, i znów dla doprowadzenia do właściwego za
barwienia spotrzebowałem jeszcze 20,1 c. s. roz
tworu jodowego, co okazało, że na 20 c. s. roztworu 
kwasu moczowego potrzeba 40,1 e. s. roztworu jodu; 
na 0 ,0336  grm. kwasu idzie więc 0,0608 grm. jodu 
dla wywołania zupełnśj przemiany.

Doświadczenie 9. 25 c. s. roztworu kwasu mo
czowego, po zmieszaniu z kilkoma cent. sześciennemi roz- 
czynu krochmalowego, poddałem działaniu jodu i zu
żyłem na nie 50,5  c. s. roztworu jodowego.

Doświadczenie 10. jeszcze raz wykonałem na 10 c. s. 
roztworu kwasu, aby zamknąć próby z samym kwasem 
moczowym. Dla doprowadzenia roztworu do lekko fio
letowej barwy spostrzebowałem, jak poprzednio, 20 ,1  
c. s. roztworu jodowego.

Doświadczenie i i .  wiało mi posłużyć dó przeko
nania sie o możliwości ścisłego oznaczania ilości kwasu4. O
moczowego w moczu. W tym celu dowolną ilość mo
czu świóżo oddanego, normalnego, kwaśno oddziałujące
go, c. wł. 1,021, zmieszałem z małą ilością krochma
lu i dopóty nasycałem roztworem jodu, póki piórwszego 
zabarwienia krochmalu nie ujrzałem. Od tej pory 
dodawałem roztwór jodowy kropla za kroplą, ciągle
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płyn mieszając, póki nie otrzymałem trwałego zabarwie
nia krochmalu, dość jasnego. Skoro po godzinie odbar- 
wianie już ustało, do moczu tego dodałem 5 centm. sz. 
roztworu kwasu moczowego, które mi odbarwiły 10,2 
centm. sz. roztworu jodowego. Ten nadmiar jodu, jaki 
tu widziemy, wynoszący 0,1 centm. sz., przypisaćby za
pewne należało moczowi nie należycie jeszcze nasycone
mu poprzednio roztworem jodu.

Doświadczenie 12. Do poprzedniego płynu (z 11. 
doświad.) dodałem jeszcze 10 centm. sześć, roztworu 
kwasu moczowego, a te spotrzebowały mi 20,1 centm. 
sześć, roztworu jodowego, zanim płyn poszukiwany przy
brał barwę fioletową wyraźną i trwałą.

Doświadczenie 13. zrobione była na 100 centyme
trach sześciennych roztworu kwasu moczowego, które 
spotrzebowały 200 ,3  c. sz. roztworu jodowego do zu
pełnego nasycenia.

Doświadczenie 14. dokonane było na 150 c. sz. 
roztworu moczowego kwasu, które zużyły 300,9 c. 8. 
roztworu jodowego.

Doświadczenie 15. 100 c. s. moczu swióżo odda
nego, oddziałującego kwaśno, c. wł. 1,021, zostały do
kładnie nasycone jodem. Gdy mocz ten nadał krochma
lowi barwę niebieską, żadnój już zmiany nie doznającą, 
wpuściłem do niego 100 c. s. roztworu kwasu moczo
wego, które aż do chwili zabarwienia roztworu na no
wo niebieskim kolorem spostrzebowały 200,4  c. sz. 
roztworu jodowego.

Z całego tego szeregu doświadczeń widziemy stały 
stosunek zachodzący między kwasem moczowym a jo 
dem, który okazał się jak 1: 2, to jest, że na jeden
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równoważnik kwasu idą 2 równoważniki jodu, na 2 rw* 
kwasu 4 jodu i t. d., jak to liczby przytoczone w na^ 
stępującej tablicy najlepiój wyjaśniają.

Nr.
do

świad
czenia

Ilość uży
tych c. s. 
roztworu 

kw. mo
czowego

Ilość spo- 
trzebowa- 

nego roz
tworu jodu 

w c. s.

Waga kwasu 
moczowego 

w użytej ilo
ści cent. sz. 

roztworu

Waga jodu 
w użytej ilo
ści cent. sz. 

roztworu

Stosunek tak 
równoważni
ków jak obję
tości roz

tworów.

I. 10 20,2 0 ,01680 0,028575 h
II. 5 10,05 0,00840 0,012700 i

III. 10 20 ,0 0,01680 0,028575 I
IV. 1 2 ,0 0,00168 0,001905 [
V. 20 40 ,2 0,03360 0,060800 \ 1 : 2

VI. 2 4,0 0,00336 0,006080 i

VII. 5 10,0 0,00840 0,028575 1
VIII. 20 40,1 0,03360 0,069800 1

IX. 25 50,5 0,04200 0,069850 ]
X. 10 20,1 0,01680 0,028575 i

Z tych doświadczeń pokazuje się także, jak łatwem 
i dokłaJnóm być może oznaczanie w moczu kwasu mo
czowego wolnego lub w postaci moczanów; co zapowia
da wielkie korzyści metody przezemnie podanej.

Nadmienić tu muszę, że chcący robić oznaczenia 
w moczu kwasu moczowego w  celu praktycznym 
wszystkich tych prób robić już nie potrzebuje, ani tćż 
przygotowywać płynu mianowanego kwasu moczowe
go, lecz wprost przyrządzić opisany płyn mianowany 
jodu, którego każdy centymetr sześcienny odpowiada
0,00084 grm. kwasu moczowego (sposób przygoto
wania wyżój podałem). Z ilości zużytych centymetrów 
sześciennych rzeczonego roztworu jodu, na pewną obję
tość moczu do doświadczenia użytego, łatwo obliczyć moir

www.dlibra.wum.edu.pl



75

na całą ilość kwasu moczowego w ciągu doby wydzie
lonego, lub względną do ilości wody w skład moczu 
wchodzącćj.

P rzyk ład  obrachunku. Dajmy, że 10 c. s. mo
czu wziętych z ilości dziennój, wydzielanśj przez doro
słego człowieka, (która wynosi mniój więcój 1500 c. s .) , 
spotrzebowały 7 c. s. naszego roztworu jodu, wtedy 
wypadnie, że 1500 c. s. moczu potrzebują 1050 c. s. 
tegoż roztworu jodowego, albowiem:

1 0 : 7  =  1500: x ; z t a d x =  — =  1050 c. s.
7 *• 10

roztworu jodu.

Gdy zaś każdy centymetr sześcienny naszego roz
tworu jodowego =  0,00084 grm. kwasu moczowego, 
przeto, mnożąc ilość zużytych centymetrów roztworu jo
dowego przez 0,00084, otrzymamy wypadkową równa
0 ,882  grm., która tu odpowiada całój ilośri kwasu 
moczowego, w ciągu 24 godzin w 1500 c. s. moczu 
wydzielonego.

Dotąd podałem sposób oznaczania kwasu moczowego 
w moczu normalnym czyli fizyologicznym i w moczu 
patologicznym takim, gdzie zmieniony tylko jest stosunek 
pojedynczych części składowych. Wypada mi zatćin 
wspomnieć o małych modyfikacyach mojój metody, ja 
kich wymaga oznaczanie ilościowe kwasu moczowega 
w moczu patologicznym w ścisłóm znaczeniu tego wy
razu, to jest, zmienionym pod względem jakościowym, 
np. przez obecność białka i t. p.

1. Mocz alkalicznie oddziałujący, bądź świeżo od
dany, np. przy katarze chronicznym pęcherza, bądź ule
gły fermentacyi alkalicznej po wydaleniu go z orga
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nizmu, jeśli poprzednio nie będzie własności tój pozba
wiony, niekorzystnie wpłynąć może na ścisłe oznaczenie 
ilości kwasu moczowego. Wolny amoniak lub węglan 
amonii, najczęściej przyczyną wspomnionego oddziały
wania będące, połączyć się mogą z pewną częścią jodu 
i odbarwić pewną ilość roztworu jodowego, skutkiem 
tworzenia się bezbarwnego jodku amonu. Licząc to na 
karb kwasu moczowego, możnaby błędnie wnosić o więk- 
szój niż zwykle ilości jego tam, gdzie ilość ta jest pra
widłowa, albo prawie taka.

Aby zatóm uniknąć wspomnionego błędu, pewną 
ilość moczu, np. 20 c. s., wziętą z oddanśj w ciągu 
całój doby, dokładnie poprzednio skłóconego, zagotować 
należy w  małój zlewce lub innóm jakiśm szerokiem na
czyniu i przez minut kilka utrzymać we wrzeniu. Jeżeli 
pomimo to oddziaływanie alkaliczne nie zmieni się na 
obojętne, wówczas, po dodaniu kilku kropel kwasu octo
wego i zagotowaniu, gdy oddziaływanie tak przysposo
bionego moczą stanie się zupełnie obojętnem lub słabo 
kwaśnóm, można już będzie moją metodą dokonać z ca
ła ścisłością oznaczenie kwasu moczowego.l i  O

2. Mocz zawierający białko wymaga także po
przedniego przygotowania. Jakkolwiek białko nie od
barwia jodu, wchodzi jednak z nim w związek, a przeto 
powinno być poprzednio oddalone. W tym celu należy 
pewną dowolną ilość moczu zagotować po dodaniu do 
niój kilku kropel kwasu octowego i przez minut kilka 
utrzymać we wrzeniu, dla odpędzenia nadmiaru tego 
kwasu i ścięcia całśj ilości rozpuszczonego w moczu 
białka. Roztwór, następnie od ściętego białka przez od
filtrowanie oddzielony, użyty być może do oznaczenia 
w nim ilości kwasu moczowego.
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3. Mocz zawierający cukier (diabetyczny) może 
być bezpośrednio użyty do dochodzenia, gdyż, jak liczne 
doświadczenia (wielu francuzkich lekarzy i moje) prze
konały, cukier na odbarwianie jodu w moczu żadnego 
wpływu nie wywiera.

4. Mocz zawierający barwniki żółciowe z powodu 
nader ciemnej swój barwy utrudnia, a często nawet 
niemożliwym zupełnie czyni oznaczenie kwasu moczo
wego moją metodą. Dla tego też trzeba go choć w czę
ści barwników rzeczonych pozbawić. W tym celu, u -  
mieściwszy dowolną ilość moczu w dosyć sporej epru- 
wetce, należy go zmieszać z chloroformem, a następnie 
po zatkaniu takowój palcem mocno kłócić, skutkiem czego 
barwniki w części lub nawet w zupełności przez chlo
roform zabrane zostaną; zlawszy więc z nad niego pew
ną część moczu, oznaczenie ilościowe kwasu moczowe
go natychmiast dokonać można.

5. Mocz mocno zabarwiony skutkiem niezwykłego 
powiększenia ilości barwników moczowych może być 
przez samo rozcieńczenie go wotją dostatecznie przyspo
sobiony do możliwego oznaczenia w nim kwasu mo
czowego.

Oznaczanie ilościowe kwasu moczowego w kamie
niach moczowych równie łatwo i prędko jak w moczu 
z całą ścisłością dokonać można moją metodą, co przy 
dawniejszśj metodzie nie małe przedstawiało trudności.

Dla oznaczenia ilości kwasu moczowego w kamie
niu moczowym przedewszystkióm należy kamień ten 
zważyć, a następnie część jego sproszkować. Odważoną 
ilość proszku trzeba przez kilka minut gotować z roztwo
rem boraksu, który całą ilość kwasu moczowego w ol-
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nego lub w związku t  zasadami znajdującego się roz
puści. Po odfiltrowaniu roztworu tak otrzymanego i po 
dodaniu do niego rozczynu krochmalu dochodzi się ilo
ści kwasu moczowego w ten sam sposób, jak przy ozna
czaniu ilości tego kwasu w moczu, to jest przez wpusz
czanie z miarówki roztworu jodowego, aż do trwałego za
barwienia krochmalu słabym fioletowo-niebieskim ko
lorem. Po oznaczeniu ilości kwasu moczowego w jednój 
cząstce kamienia moczowego łatwo jest obliczyć ilość 
jego w całym kamieniu.

Doświadczenia porównawcze.

Dla upewnienia się, czy oznaczanie kwasu mo
czowego moją metodą ściślejsze daje wypadki, ani
żeli metodą dawną, tak jedną jak drugą wykonałem 
dwa oznaczenia ilości kwasu moczowego w dwóch róż
nych moczach. Nadto, ponieważ w trakcie wykonywa
nych przezemnie doświadczeń w pracowni chemicznój 
prof. N a t a n  Sona, p. Z a b e l i n  (I)  u prof. V o i t a 
robił poszukiwania nad oznaczaniem kwasu moczowego 
w moczu za pomocą kwasu solnego w celu wydoskonale
nia dawnej metody, z których przekonał się, że błąd 
z rozpuszczalności kwasu moczowego w wodzie pocho
dzący wynosi od 11,4 do 14,5 na sto ( o  tyle mniój 
wykrywamy), i z tego względu wprowadza poprawkę 
4 ,5  mlgr. na każde 100 c. s. wody, tak z odfiltrowa
nia pierwotnćj cieczy, jak z wymycia na filtrze zebra
nego kwasu moczowego pochodzącój, przeto poprawkę

(1) Annal.derChem. u. Pharm. Suppl. Band. 3. Heft.
1863.
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tę i do moich doświadczeń postanowiłem zastosować, 
ażeby, gdy pomimo takowej ilość kwasu moczowego mniej
szą się okaże od t^j, jaka wypadnie z oznaczenia 
płynami mianowanemi, metody mojej wykazać pier
wszeństwo.

I. Mocz mój własny, którego przecięciowo oddaję 
około 1200 c. s. na dobę, c. wł. 1020, oddziałujący sła
bo kwaśno:

a) 200 c. s. takowego, odparowane do ob
jętości piórwotnej, (a to dla sprowadzenia do mini
mum błędu wynikającego z rozpuszczalności kwrasu 
moczowego w wodzie), zakwaszone zostały 10 —  12 
c. s. kwasu solnego stężonego i zostawione w spoczyn
ku na 48 godzin. Po upływie tego czasu, gdy cała ilość 
kwasu moczowego mogącego się znajdować w tśj części 
moczu wydzieloną została, przelałem na filtr poprzednio 
dokładnie kwasem solnym i wodą wymyty, w 100° C. 
wysuszony i ściśle następnie odważony. Zebrany na fil
trze kwas, wymywany tak długo, póki woda odciekająca 
oddziaływała na chlorki, przemyty następnie bezwodnym 
alkoholem dla częściowego chociaż zabrania barwnika, 
wraz z filtrem wysuszony w 100° C., poddany został 
ważeniu; z czego pokazało się, że ilość kwasu moczo
wego znajdującego się w 200 c. s. mojego moczu wy
nosiła 0,073 grm. Odłączona woda (z odfiltrowania mo
czu i wymycia kwasu pochodząca) wynosiła około 250 
c. s., azatóm 11,15, mlgr. musiemy dodać aby mieć 
przybliżenie dokładną ilość kwasu moczowego w  badanej 
części moczu znajdującego się, równą 0 ,0843 grm.

b) Oznaczenie zaś kwasu moczowego moją metodą 
dokonane, w  sposób jak wyżśj opisałem, pokazało, że 
ilość kwasu moczowego w  2 0 0  c. sz. tego samego moczu
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wynosiła 0 ,1176 grm., gdyż 20 c. s. tegożspostrzebo- 
wały 14 c. s. roztworu mianowanego jodu, którego 
każdy cent. sz. =  0,00084 grm. kw. moczowego.

W tym razie zatem, różnica 33 ,3  mlgr. pochodzi 
z niedokładności dawnćj metody oznaczania kwasu mo
czowego, pomimo wprowadzonej poprawki Z a b e I i n a.

II. Mocz również z osoby zdrowej i dobrze odży
wionej pochodzący, oddawany w ilości 1000 c. s. na 
dobe c. wł. 1021, działający na papiór lakmusowy 
słabo kwaśno:

a) Postępując w ten sam sposób jak z moczem po
przednim^ wyjątkiem tylko, że go nie pod paro wałem, przy 
oznaczaniu kwasu moczowego dawną metodą przekonałem 
sie, że w 200 c. s. zawierał 0 ,0744 grm. tego kwasu; 
a ponieważ woda po odfiltrowaniu moczu od strąconego 
kwasu i z wymycia zebrana wynosiła 330 —  335 c. 
s., przeto, dodając na poprawkę 14 mlgr. do po
wyższej wagi kwasu, dowiedziałem się, że 0 ,0884 grm. 
kwasu moczowego znajduje się w 200 c. s. badanego 
moczu.

b) Moją zaś metodą w 200 c. s. pomienionego mo
czu znalazłem 0,1124 grm. czyli o 24 mlgr. więcej, niż 
metoda dawną.

I  4.
Z doświadczeń tych widziemy więc stanowczą wyż

szość mojej metody nad dawną pomimo zastosowanej po
prawki Z a b e l i na.

Jako dowód, że kwas moczowy, do moich doświad
czeń użyty, był wolnym od obcych domieszek, czyli, ina
czej mówiąc, chemicznie czystym, przytoczyć mogę 
dwa w tym celu przezemnie wykonane rozbiory pier
wiastkowe (oznaczenia węgla i wodoru), do których
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w  obu razach użyłem po 0 ,200  grm. kwasu moczowego. 
Ze spalenia podanych ilości kwasu moczowego z denni
kiem miedzi, znalazłem:

/. Rozbiór. / / .  Rozbiór.

"Wody =  0,0428 grm. 
Kw. węglan.— 0,2619 
co na sto daje:

z obliczenia

Wody =  0,0463 grm. 
Kw. węglan. — 0,2614.

z doświadczenia

Wodoru 2,36 
Węgla 35,71

podług I. rozbioru. 

2,37 
35,65

podług II. rozbioru 

2,46 
35,64

Z tego wszystkiego, co poprzedza, pokazuje się, że 
metoda moja nader prosta, dozwalająca dokładnie ozna
czyć ilość kwasu moczowego w moczu i w kamie
niach moczowych, a przy tóm małych zachodów wy
magająca, wiele zapowiada korzyści. Mam więc nadzie
je, iż wkrótce zyska właściwe uznanie, a małe jeszcze 
niedokładności jśj, które pilny czytelnik i sumienny ba
dacz dostrzedz zdołają, wywoławszy nowe ̂ poszuki wania, 
dadzą sie zapewne zupełnie usunąć.

Szanownemu prof. J. N a t a n s o n o w i ,  w którego 
pracowni chemicznśj mozolną tę pracę przeprowadziłem, 
wspierany jego światłóm przewodnictwem i przyjaciel
ską radą, serdeczne wynurzam podziękowanie.

Pam. T. L. W. Tom. LI. 6
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WIADOMOŚCI ZAKHMOW I.

K RO N I K A  L E K A R S K A  Z A G R A N I CZ N A .

Przez  D ra  J u lian a  K liŁ S K lE G O

w Radomsku.

I.
Treść: I. Paryż. Akademia lekarska: Posiedzenie doroczne. 

Rozdanie nagród. Początek krowianki u konia, ospa zwierząt. Leczenie 
rakówca nadchloranem potażu. Wpływ wyrobu chromianów na robotników. 
2. Tow. lekarzy szpitali-. Torbiel wątroby. Nagła śmierć położnic z po
wodu zatorów. 3. T ow aizystw o  IXgo okręgu: Opatrunek stały dozwa
lający ruchu stawów przy złamaniach blizko tychże. Choroba wysypkowa 
nieprawidłowa. 4. Tow. chirurgiczne: Przerost języka: ugniatacz, krwo
tok, podwiązanie w massie; wyleczenie. Użycie ugniatacza w cięciu śród- 
kroczowem, dla wydobycia kamieni moczowych. 5. Odczynnik na san- 
toninę w moczu. Rozmiękczenie przedniego płatu półkuli, bezmowa. 
6. Londyn. Tow. zachodnie medyko-chirurgiczne: Wynicowanie wro
dzone pęcherza moczowego. Przypady otrucia konopiami indyjskiemi 
(cannabii indica). 7. Tow. polo in irze: Trzy przypadki tyłoprzechyle- 
nia (retroversio) macicy. 8. Tow. patologiczne: Wydalenie się błony ślu
zowej pęcherza moczowego. Wysypki skórne pooperacyjne. 9. Zatrucie 
strychniną: chloroform, wyleczenie. 10. Fadaczka po zapaleniu błoniastem 
gardła, leczenie bromkiem potasu i mrówczanem ammonu, wyzdrowienie. 
11. Tętniak tętnicy szyjnej (art. carotis) prawej; wyleczenie uciskiem. 12. 
W iedeń . Tow. lekarskie: Pierścionek uwięźnięty w głośni. Skostnienie 
mięśni. Przyczyny łuszczu (psoriasis). 13. Nekrologia'. Patissier, Yillerme, 
Green.

Dnia 10. stycznia 1864. roku.

1. Doroczne posiedzenie Akademii lekarskiej było bar
dzo świetne, a przytćm zaszczycone niezwykłą obecnością mi
nistra oświecenia, p. D u r u y, który dał w ten sposób dowód ca
łego zajęcia, na jakie Akademia, to ciało najwyższój powagi 
lekarskiój, jużto jako doradczyni, już tćż jako opiekunka zdro
wia publicznego, ze strony Rządu zasługuje. W krótkićj prze
mowie oświadczył minister, że usiłowaniom sztuki lekarskiój 
należy się chwała przedłużenia średniój długości życia w ciągu
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połowy tego wieku o lat dwanaście O), a zachęcając do dalszej 
pracy na tem polu, dodał, że jegok staraniem będzie uczynić lu
dzi lepszemi i godnemi tego dobrodziejstw^ ża pomocą wszech
nicy. Największą zaś korzyścią dla Akademii była obietnica 
pomieszczenia jej stosownego w odbudowującej się Sorbonnie. 
I w istocie przybytek jśj dotychczasowy nie jest odpowiednim 
godności Akademii, której ważne i liczne prace, czyto w formie 
publicznych rozpraw, czy też załatwiane na posiedzeniach wy
działowych, podnoszą całą ważność tego lekarskiego areopagu, 
a który w ciemnych, niedogodnych, źle przewietrzanych salach 
mieścić się musiał. Tą razą nie Sekretarz stały, jak to było 
przyjętym zwyczajem, ale roczny, P. B ó c l a r d ,  wygłosił po
chwałę Blainvilla, którego na równi z Cuvierem i z  Geoffroy 
St. Hilairem postawił. Akademia na tej zmianie nic nie stra
ciła. P. Bćclard ze zręcznością wyszedł z trudnego stanowiska, 
jaki przedmiot sam przedstawiał, a mowa pochwalna była nią 
w istocie, a nie krytyką, jak to mowom p. Dubois zarzucano. 
Szczegóły mniej nas interesować mogą, nie pracował on bowiem 
na czysto lekarskiej niwie, ale uprawiał trudną i mozolną rolę, 
wówczas jeszcze zaniedbaną, anatomii porównawczej i zoologii 
rozumowanćj. Powodem tej zmiany, w którój P. D u b o i s  
jak gdyby zdolnego następcę chciał wskazać, był nadwątlony 
stan zdrowia, który mu pozwolił jednak wziąć na się pracę 
rozbioru i ogłoszenia nagród Akademii. Z całą słusznością 
rzec można, że żadne ciało lekarskie nie ma ich tyle do rozda
nia, tak, że każda ważniejsza praca uwieńczoną być może. Sa
mo zaś uwieńczenie, oprócz korzyści materyalnój, nadaje wa
żność pismu i ułatwia młodym pracownikom wyjawienie zdol
ności, otwierając im zarazem przystęp do katedr i stanowisk 
naukowych. W tym roku Akademia trzy prace uznała jako 
całkiem odpowiednie wymaganiom i udzieliła zupełne nagrody, 
t. j. p. R a i m b e r t  nagrodę Akademii w ilości 1000 frk. za 
„Opis chorób wąglikowych u ludzi i zwiesząt;” dalćj p. G u i -

(1) We Francyi przynajmniej, o której zapewne chciał mówić p . 
D ur uy ,  średnia długość życia w ciągu tego pół wieku przedłużyła się za- 
ledwo o 8 lat.—R e d.
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p o n  nagrodę również 1000 fr. Rpani Bernard de Cirvieux za 
„Opis niestrawności” (dyspepsia) i wreszcie p. C o 1 i n na
grodę p. Łefevre w ilości 2000 fr. za pracę o „zadumie” (me
lancholia). Z pozostałych 2 nagród, tytułem zachęty do dal
szych badań już'rozdzieliła między najlepsze prace przeznaczo
ne summy, już tćż udzieliła listy pochwalne. Dorachować tu 
jeszcze wypada trzy nagrody po 500 fr., cztery medale złote 
i sto srebrnych, udzielone lekarzom szczepiącym ospę ochronną; 
jakotćż dalćj ośm medali srebrnych i 12 bronzowych udzielo
nych lekarzom chorób epidemicznych, prócz tego dziewięć 
przedstawień do medali i 21 listów pochwalnych, któreto na
grody udziela ministerstwo na przedstawienie Akademii, równie 
jak i następne, a mianowicie: cztery medale serbrne, siedm 
bronzowych, ośm przedstawień do medali i cztery listy pochwal
ne udzielone lekarzom zdrojowym. Z wykazu tego poznać 
można z jednej strony pracę Akademii, która wszystkie spra
wozdania lekarzy przeczytać i ocenić musi, z drugiej zaś pracę 
i skrzętność lekarzy w zbieraniu spostrzeżeń i badań szczegó
łowych.

l&wegtya k ro w ian k i od czasów Jennera z pewnością 
nie rozstrzygnięta, obecnie wyjaśniła się. Pojedyncze przykłady 
powstawania jćj u konia od czasu do czasu zajmowały świat 
naukowy, a choroba końska opisana przez J e n n e r a  pod naz
wą: „grease” i „sore h e e l s przez S acca  jako „ja tart 
przez H e r t w i g a  jako choroba zapalno-zgorzelinowa nogi 
u konia, wreszcie ostatnie przypadki w Tuluzie pod imieniem 
„eaux auxjambes” dawały szereg spostrzeżeń ścisłych, lecz 
co do istoty niemocy, w tylu różnych odmianach pojawiającej się, 
pozostawiały kwestyą początku zarazku ospowego nierozstrzy
gniętą. Przypomnieć sobie ,łaskawy czytelnik zechce wnioski 
p. B o u s ą u e t  przytoczone w Pamiętniku (1), a to da nam do
wód, że od J e n n e r a  myśl badaczów ospy zwracała się ku ko
niom, lecz dowód byj niejasnym i wątpliwość przemagała. Obe
cnie nagromadzenie materyałów w szkole zwierząt w Alfort 
rozstrzygło to wielkie pytanie, i najzupełniśj potwierdziło 
mniemanie Jennera. Jeszcze w miesiącu czerwcu r. z. p. B o u-

(ł) T. XLLX, Btr. 452.
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l ey  przedstawił dziecię, z najpiękniejszą ospą ochronną, za
szczepione krowianką, która powstała po zaszczepieniu materyi 
pochodzącej z choroby, jak ją wonczas p. Bouley nazwał, zapa
lenia pleśniawkowego błony śluzowej pyska (stomatitis aph~ 
thosa) u konia. Z dziecięcia tego zaszczepiono inne, tak, że 
przebieg szczepienia aż do trzeciego szeregu z najpomyślniej
szym skutkiem mógł być uważanym. Po sześciomiesięcznej 
przerwie p. D ep a u l wystąpił z wnioskiem, że „zarazek kro
wi nie istnieje,” t. j. nie zaprzeczył istnieniu zarazku ospo- 
wego, ale jego powstawaniu u krowy. Jednakże zaprotesto
wał p. B o u 1 e y przeciw mowie p. D e p a u 1, żądając pierwćj 
głosu i objawienia swych badań, których p. Depaul był tylko 
niemym uczestnikiem, albowiem p. Bouley z całą otwartością 
pozwolił mu być świadkiem całego toku tego—słusznie powie
dzieć można—wielkiego odkrycia. Po krótkiej wzmiance o przy
padku w Tuluzie, p. Bouley zwraca się doprać J e n n e r a ,  
z którego pism wynosi to przekonanie, iż wielkość geniusza 
naprowadziła go na myśl o powstawaniu kro wianki u konia. Na
stępnie, przeszedłszy wyżej wspomnionych badaczy, powiada, 
że choroba ta nie przedstawiała się pod jedną modłą, ale pod 
wieloma, tak, że już napotykał ją, jako: 1) pewien rodzaj wy
sypki umiejscowionej na dolnej części jednej ,lub więcej odnóg 
t. j. właściwie cierpienie opisane pod nazwą „grease” i sore- 
heels” Jennera; dalej 2) jako grudę złośliwą (jam rt) dającą sig 
szczepić S a c c a , czyli wysypkę krostkową krowiankorodną ze
braną około obrażenia stanowiącego grudę; dalej 3) jako choro
bę zapalną nogi konia mającą cechy tak zwanych „eaux~aux~ 
jambes,” tak co do modły nabrzmienia i obfitości wydzielanego 
płynu surowiczego z zapalonej skóry, jak co do mnogości ma
łych obrzmień spływających się, a utworzonych przez krosty 
wysypki, ale nie będącej nią, jak tylko z podobieństwa modły 
zewnętrznej; dalej 4) jako chorobę źrebiaka opisaną przez 
Jennera, a nacechowaną obrzmieniem gorącem i bolesnem tyl
nej odnogi, bez wydzieliny na powierzchni, ale jedynie z guzika; 
i w końcu 5) jako chorobę spostrzeganą w Tuluzie. Wszystkie 
te odmiany, w krótkim czasie razem spostrzegane w Alfort, uzu
pełniły obraz i wykazały jedność chorobową, którą p. Bouley
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jako koniankę (horse-pox) oznacza, a powstające miejsco
we cierpienia nie są niczćm innśm, tylko objawami jednej 
ogólnej choroby wysypkowej, której zaszczepienie u krowy wy
wołuje krowiankę. Następnie p. D e p a u l  w rozwlekłej mo- 
mowie starał się okazać, że choroba ta wysypkowa u zwierząt 
nie jest czćm innćm, jak tylko ospą zwierząt. Dla uniknienia 
powtarzać przytoczę po szczególe tylko ostateczne wnioski jego, 
te albowiem najlepiej w krótkości streszczają jego dowodzenia, 
a mianowicie: 1. Że zarazek krowi nie istnieje. 2. Że tak 
zwany zarazek krowi, mający zobojętniać zarazek ospowy, 
nie jest czćm innem, jak tylko zarazkiem samym ospowym.
3. Że rodzaje konia i wołu podlegają chorobie wysypkowej, 
tej samej co do rody, co i ospa ludzka. 4. Że jest pra
wie dowiedzionćm, iż i inne zwierzęta jej podlegają. 5. Że 
objawy ogólne i miejscowe są te same u ludzi i u zwierząt.
6. Że podobnie, jak u ludzi, pojawia się, jużto pojedynczo, już 
tćż nagminnie, i u zwierząt. 7. Że szczepić można z konia na 
krowę z łatwością i na odwrót. 8. Że z krowy szczepi się lu
dziom, byleby nie odbyli ospy przyrodniej lub zaszczepionej.
9.Żez konia równieby można szczepić ludziom, lecz roztropność 
nie radzi tego robić, z powodu wielu ciężkich chorób konia, 
któreby zarazem zaszczepić można. 10. Że ospa ludzka daje 
się szczepić krowie, koniom i innym rodzajom zwierząt. 11. Że 
ospa nagminnie panująca u ludzi może sposobem przyrzuto- 
wym (contagium) przenieść się na zwierzęta. 12. Że rów
nie może panować u zwierząt i przenieść się na ludzi. 13. Że 
ospa zaszczepiona pociąga ogólny odczyn ( reactio)  mniejszy, 
niż rozwinięta z prostego przyrzutu. 14. Że krosty, powsta
jące z zaszczepionej ospy, często ograniczają się tylko do pun
któw zaszczepienia. 15. Że, gdy powstaje wysypka następowa, 
ta prawie zawsze jest małoznacząeą. 16. Że w ogóle ospa 
u zwierząt jest łagodniejszą, niż u ludzi. 17. Że zanadto podniesio
no niebezpieczeństwa zaszczepienia ospy u ludzi. 18. Że jest 
prawdopodobnem, iż zwierzęta, podobnie jak ludzie, podlegają 
wysypkom pleśniawkowym (aphthae). 19. Że choroba pleś- 
niawkowa większćj części nowoczesnych lekarzy zwierząt nie 
jest czem innem, jak espą; i 20. Że dział ten chorób zwierzę
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cych powinien nosić nazwę ospy.—Że ogólna choroba wysyp
kowa u koni jest odpowiednią ospie ludzkićj, to w istocie 
okazał p. D e p a u l ;  ale czy jest tą samą co do rody, to po
mimo całego zapału dowodzenia pozostaje do roztrzygnienia. 
Zresztą, co do czynu klinicznego, pytanie, czy zarazek krowi 
nie jest czóm innśm, niż zarazek ospowy, nie zmniejsza warto
ści szczepienia zaprowadzonego przez Jennera.—Na mowę tg 
pana Depaul odpowiedział p. B o u 1 e y, do czego powoływały 
go zarówno nieoględność, a nawet niegrzeczność wyrażeń po
przedniego mówcy, jakotćż niesłuszność, z jaką p. Depaul chciał 
dla siebie tylko zachować palmę odkrycia, nie zostawiając nic 
prócz nieuctwa i nieumiejętności temu, który mu utworzył dro
gę do spostrzeżeń z bezinteresownością tćm chlubniejszą, że 
mógł był do końca sam robić i ogłosić swe doświadczenia, do 
czego kilkunastoletnie wyłączne zajęcie się przedmiotem dawa
ło mu prawo. P. B o u l e y  zbija zdanie poprzednika, jakoby 
ospa końska i ludzka były jedno i to samo, gdyż, zaszczepiwszy 
ospę ludzką krowie, nic prócz zaczerwienienia nie otrzymał: gdy 
tćj samej krowie zaszczepiwszy ospę końską, otrzymał najpięk
niejszą krowiankę; podobnież nie udało się szczepienie ospy 
ludzkiśj i u koni. Że krowianka nie jest ospą, na to przytacza 
ciekawy przykład ucznia Amyot, który w krótkości podam, zbi
ja on bowiem jasno punkt widzenia pana Depaul. Uczeń ten 
opatrywał konia chorego na grudę złośliwą (javart),  na którego 
nodze pojawiła się wysypka spływająca krost krowiankorodnych. 
Zaszczepił on ją sobie przez skaleczenie, co dało powód do przy- 
padów ogólnych dosyć ciężkich, a krosty rozwinięte na jego rę
kach i czole nie przypominały ospy. Krosty na palcach były 
barwy czerwonćj zmięszanćj z niebieską u swćj podstawmy, pokry
te pęcherzem naskórkowym bardzo grubym, z którego po prze- 
kłóciu wyciekał płyn zupełnie przeźroczysty w takićj obfitości, 
że nim małe szkiełko probiercze można było napełnić. Krosty 
na cfcole równie nieco niebieskie w obwodzie, a szaro-ołowio- 
we na powierzchni, wydzielały płyn, który po zgęstnieniu był 
barwy ciemno-cytrynowój. Płyn ten zaszczepiony na mosznie by
ka wywołał najpiękniejszą krowiankę, a jednak przyznali wszys
cy lekarze, którzy ją widzieli, iż krosty te nie miały
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najmniejszego charakteru ospy. Wypadek ten jest aż nadto 
oczywistym, aby mu słuszności nie przyznać, a tćm samćm za
przeczyć tożsamości (tdentitas) krowianki i ospy. Długą 
swą mowę pełną dowcipu i ucinkowości dlap. De p a u l ,  lubo 
przyznać trzeba słusznój, zakończył p. B. następnemi wnioska
mi: 1. Że istnieje u konia choroba z cechami dobrze określone- 
mi, która, zaszczepiona krowie, daje z pewnością krowiankę.
2. Że choroba krowiankorodna konia jest bardzo pospolitą, i że 
ile razy krowiankę odrodzić trzeba będzie, da się to zrobić 
z najwięksżą pewnością. 3. Że w następstwie wielości faktów cała 
ciemna przeszłość wyjaśniła się, i że chwała J e n n e r a  jest 
większą niż dawniój.—Na tem nie ukończyły się rozprawy. 
P. P i o r r y  bronił znowu tożsamości zarazku ospowego, a osta
teczne wnioski jego są następujące: 1. Że spostrzeżenia, do
świadczenia i rozumowanie wykazują, iż zarazek krowianki nie 
jest inną rzeczą, jak ospą, tylko słabszą co do stopnia. 2. Że 
ospa nie jestjedną chorobą, ale że objawy oznaczone tą nazwą nale
żą do ehorób różnych odsiebie. 3. Że zarazek dający początek tym 
różnym chorobom jest tćj samćj rody i cechy, i że myśl (idea)  
jedności nie odnosi się do zbioru objawów ospo wy ch, ale do ospu 
(variose), (jeżeli się godzi ten pierwiastek p. P i o r  ry tak na
zwać), który jest jej pierwiastkiem. 4. Że podobnie rzecz się 
ma z największą częścią przyjętych jedności chorobowych, któ
rych zarazek jest jednolity, a choroby nim wywołane różne mię
dzy sobą. 5. Że niesłuszność jest ze strony nozologów, iż zmię- 
szali zarazki, których nie nazwali, ze zbiorami objawów, które 
przyrzuty te wywołują; i w końcu 6. że błąd ten nie będzie miał 
więcśj miejsca, jeżeli w słownictwie każdy przyrzut otrzyma 
swą nazwę, mogącą odróżnić go od zjawisk, jakie wywołuje. 
W ten sposób, gdybyśmy poszli za p. P i o r r y ,  wnet skarb 
i tak obszernego słownictwa urósłby znakomicie, a czyby cho
rzy z tego odnieśli korzyść, a przynajmniej czyby się zapobiegło 
chorobom, to wielkie pytanie. Miałby jednak p. Piorry«spo-  
sobność do popisywania się z nowemi nazwami, a na tćm polu 
nic mu nie zbywa, ta jest tylko bieda, że mało kto go rozumie (1);

(l) Że tak jest w samój rzeczy, na to mamy jeszcze następujący do
wód, iż w jednej z najnowszych encyklopedyj lekarskich, wydanych w Pa
ryżu, słownictwa pana P i o r r y  wcale nie uwzględniono.—R ed.
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* coby się u nas działo, gdzie i tak słownictwo lekarskie ubogie 
i nieobrobione, to aż dreszcz przechodzi, gdy się o tćm pomyśli. 
Tymczasem, czekając dowodów dalszych tożsamości przyrzutu, 
bo najważniejsza część praktyczna jest rozstrzygnięta, przejdę 
do czego innego, obiecując O dalszym ciągu ciekawych tych roz
praw zawiadomić cię, łaskawy i cierpliwy czytelniku. (.Uunion 
med. T. XX. Nr 136. 139. 142.145. 147. 148. 149. 154.)

Na jednćm z posiedzeń p. B e r g e r o n  przedłożył swe 
spostrzeżenia eo do leezenia rakow ea  (eancroide) 
nadchloranem  potażu. Wnioski tśj pracy są następujące: 
1) Że rakowce błony śluzowćj ust i skóry leczą się użyciem tego 
środka w przeciągu dwóch do sześcia miesięcy. 2) Że użycie ze
wnętrzne w postaci okładów jest leczącóm, gdy 3) użycie wewnę
trzne jest bez skutku, i 4) że rozczyn używany był 25:100 i tym 
rano i wieczorem pędzlowano, chociaż lepsze wypadki dawał roz
czyn mocniejszy. Środek ten jest w zastosowaniu bardzo łatwy, 
ale czy w istocie nie będzie należeć do tysiąca innych podobnie 
zalecanych, to wkrótce przyszłość nam okazać potrafi: przypadki 
rakowea tak są częste, postęp tak wolny, że każdemu z nas 
sprawdzić to łatwo będzie, gdy operacya, jako ostatni ratunek, 
zawsze w odwodzie nam pozostaje. (Tamże Nr 154).

Ważniejszą daleko jest praca przedłożona również Aka
demii przez p. D e l p e c h  o w p ły n ie  w yrobu  chrom ia
nów  n a  zdrow ie robotników , gdy spodziewać się należy, 
że chromiany wnijdą w ogólniejsze użycie do obić z powodu 
wprowadzenia ich przez p. G u i g n e t  zamiast barw arszenikal- 
nych. A jednak, znając szkodliwość obić arszenikalnych, wypada
łoby policyi lekarskiej wpłynąć na zakaz barw, wprawdzie pię
knych i zdobiących wiele komnat sypialnych, bo barwa ta jest 
ulubiona, lecz tak zjadliwie, choć z wolna, na zdrowie mieszkańca 
wpływających. Teraz, gdy Akademia umiejętności uwieńczyła 
pracę p. G u i g n e t  nagrodą 2,500 fr. za tę ważną zmianę, 
a chromiany nie należą do nader drogich barw, użycie ich po
winno być powszechnym, mianowicie gdy i oku stanie się zadość 
i zdrowie na tćm nie ucierpi. Nie tak wprawdzie rzecz się ma 
z robotnikami barw chromowych, ale przy skierowaniu uwagi na 
szkodliwe wpływy, polieya lekarska jeżeli nie znieść, to zmniej
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szyć lub zobojętnić te wpływy potrafi. Z pracy pana D. poka
zuje się, 1. Że u robotników powstają wrzody właściwej zgo
rzelinowej cechy, które w głąb’ się rozszerzają, z towarzysze
niem przechodniego stwardnienia; a wrzody te pozostawiają 
stałe blizny. Najczęściej zajmują one części boczne palców 
u rąk i u nóg, jakotćż na ramionach u osób mianowicie z lek- 
kióm i nieprzystającem do ciała ubraniem; rzadko zajmują inne 
części ciała. Powstają one w postaci wysypki krosto-wrzodo
wej lub zgorzelino-wrzodowej; a prócz tego wywięzuje się wła
ściwe zapalenie nosa, które ukończą się zgorzeliną, lub raczej 
zniszczeniem części chrząstki przedziałowej jam nosowych i zu- 
pełnem przedziurawieniem. 2. Że objawy te, przebiegłszy szyb
ko wszystkie stopnie, u jednego robotnika nie pojawiają się już 
więcej. 3. Że robotnicy, którzy przeszli to zapalenie, nie doznają 
po największej części już przypadów zapalenia błony śluzowej 
nosa, jak tylko w bardzo lekkim stopniu 4. Że najczęściej nie 
tracą węchu. 5. Że zażywający tabakę przed wnijściem. do fa
bryki—nie ulegają zwykle utracie chrząstki nosowej. 6. Że błony 
śluzowe oczu, dróg pokarmowych i oddechowych nie ulegają 
zadrażnieniu. 7. Że objawy te towarzyszą zarówno wyrabianiu 
chromianu obojętnego, jak i dwuchromianu; i 8. że, co się ty
czy cierpienia nosa, to głównie zdają się je wywoływać pary 
wydobywające się z ogrzewalni przy wyrobie dwuchromianu. 
Z pracy tej pokazuje się, że łatwą będzie rzeczą policyi lekar
skiej zaprowadzić środki chroniące robotników, a dla ludzko
ści, przynajmniej tej, co śpi lub mieszka w komnatach oklejo
nych, będzie to pod każdym względem ważnym nabytkiem, nie 
będzie bowiem, po tylu dowodach szkodliwości, narażać się na 
powolne trucie pyłem arszenikalnym za swoje pieniądze, gdy 
tego uniknąć można. (Tamże Nr 156.)

2. Na posiedzeniu Towarzystwa lekarzy szpitali P. D e sn o s 
przedstawił ciekawy przyk ład  torbie lą  wątroby* Do Szpit. 
Beaujon przyjęto chorego, skarżącego się na ból w dołku serco
wym, który powstał w czasie usiłowania zrzucenia snopka sło
my, od którójto chwili pozostał mu ból, nabrzmienie i prawie 
ciągle womity. Przy badaniu chory był mocno wychudły, z ce
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rę ziemistą nieco żółtaczkową, w moczu słabe oddziaływanie na 
barwiki żółciowe; zaraz po zjedzeniu womitował żółcią, a cza
sem i na czczo. W okolicy podżebrowćj znajdowało się obrzmie
nie 10 centimetrów w jednym, a 15 w drugim wymiarze mają
ce, rozciągające się od wyrostka mieczykowatego aż do pępka, 
nieco na lewo linii środkowej, w któróm można było czuć cheł- 
botanie, lubo niektórzy mu zaprzeczali. Wątroba powiększona, 
zdawała się być w związku z obrzmieniem, śledziona wielkości 
prawidło wój i na swćm miejscu. Z tych oznak autor rozpozna
wał torbiel wątroby. Po zakłóciu trójgrańcem badawczym 
w punkt najwyższy obrzmienia wypły nęła ciecz barwy kawo
wej, alkaliczna, ścinająca się, w którćj badanie drobnowidowe 
i chemiczne nie wykryło ani części składowych żółci, ani też 
pasorzytówwodunkowych ( echinococcus) ,  a tylko brocznik i kil
ka kulek białych. Po wypróżnieniu użyto ucisku. Okłady cie
płe, dieta ścisła. Od przekłócia obrzmienia wymioty ustały; 
po kilku dniach obrzmienie na nowo powstało, lecz wkrótce 
zupełnie znikło i przez sześć tygodni już nie pojawiało się. 
Ilość płynu wydalonego wynosiła około kwarty. Czy obrzmie
nie to było w istocie torbielem wątrobowym, to z pewnością 
trudno powiedzieć: przemawia za nim położenie guza i oddzia
ływanie moczu. Brak zaś barwników żółci w płynie nie stanowi 
przeciwdowodu, gdyż obecność kryształów brocznika (haemati- 
num) na to wystarcza. (Tamże Nr 152).

P. H ervieuxprzedstaw ił przypadek n ag łe j śm ier
ci n  położniey z pow odu zatorów  (thrombonis). Kobieta 
około 25 lat wieku licząca po prawidłowej ciąży urodziła dzić- 
cię we właściwym czasie. We 20 dni po porodzie znajdowała 
się w stanie zupełnego zdrowia i miała następnego dnia szpital 
opuścić. Rozmawiając z akuszerką, podniosła się i, zaledwie 
pięć minut w tej postawie pozostawszy, zbladła, rysy jćj zmie
niły się i utrzymać się nie mogła. Na pytanie nie odpowiada, 
posadzona na krześle spada na ziemię. Nastąpiło kilka ruchów 
drgawkowych twarzy i po upływie kilku sekund chora, która się 
przed chwilą czuła zupełnie zdrową, żyć przestała. Oględziny 
pośmiertne wykazały: że serce i wielkie naczynia nie zawierały* 
wcale powietrza, lecz ie  komórka prawa i przysionek były wypeł
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nione znaczną ilością krwi płynnćj czarnćj; komórka lewa i przy- 
sionek były małe, skurczone, ściany grube. Tętnica płucna za
wierała zbiór skrzepów składających się ze skrzepłej krwi czar- 
nśj i włóknika w masach stałych i zbitych. Jeden z tych 
skrzepów odznaczał się swą objętością, barwą szarawą nieco 
różową i niepodatnością przy ciągnieniu. Zamykając światło 
(lumen) pnia i dwóch gałęzi tętnicy płucnćj, nie przedłużał 
się w dalsze rozkrzewienia tych ostatnich naczyń. Żyła głów
na (v. cava) wyższa i niższa, żyły szyi i kończyn dolnych nie 
zawierały skrzepów. Otrzewna (peritonaeum) nie zmieniona, 
macica wróciła do stanu prawidłowego. Nic nie znaleziono 
w opłucnych; płuca były lekko nastrzyskane w częściach tylnych. 
Nagłe takie przypadki śmierci u położnic nie należą do najrzad
szych wydarzeń, a zwrócenie [uwagi na możebność podobne
go końca jest rzeczą ważną, gdy szczególniej przypuścić można; 
że tworzenie się skrzepów da się zapomocą przysłuchu wybadać, 
jak o tćm przekonywa przypadek pana W e l l s  po operacyi 
owariotomii. Rozpoznanie w tym przypadku było zrobionćm 
i oględziny pośmiertne potwierdziły je; chora wprawdzie ura
tować się nie dała, ale czy się to nie da później dokonać? to 
trudno orzec. A przynajmniśj zrobiwszy rozpoznanie, gdyby 
choć jakaś odsetka dała się uratować, toby już było zwycięz- 
twem lekarskićm, i to nie małćj wagi. (Tamże Nr 148.)

3. Na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego okręgu /X. 
p. M o r e 1-L a v a 11 ć e przedłożył myśl, ja k b y  m *żim  un ik 
nąć aztywnośei stawu, a  nawet zrośnięcia (ankylosit) 
z powodu b ra k u  ruchu, ja k i  założenie stałego opa
tru n k u  przy z łam an iach  powodtąje. Nie jestto wpraw
dzie rzecz nowa, bo każdy z chirurgów wiś, że opatrunek zła
mania blizko stawu, aby nieruchomością nie upośledzić tego 
ostatniego w ruchu, winien być po 21 dniach zdjętym i trzeba 
ruchy stawowe wykonać, a potem znowu opatrunek założyć; ale 
nową jest myśl autora, aby, zakładając opatrunek, położyć na 
powierzchni stawowśj ciało tłuste, któreby dozwalało przy sta
łym opatrunku odjąć z łatwością obwody opaski około stawu 
w czasie, kiedy wypocina kostna (callus) jest gotową, t. j. w 10 
do 15 dni po złamaniu, i otrzymać w ten sposób opatrunek
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stały, nieporuszalny w miejscu złamaniu, a dozwalający ruchów 
stawowych, przyczśm, podług p. M. L., nie ma potrzeby obawiać 
się obrzmienia (oedema), którego chcąc uniknąć, całą kończynę 
bandażowano. (Tamże Nr 142).

Ciekawa była na tćmże samem posiedzeniu przez p. V i-  
d a l odczytana następująca historya choroby. Kobieta, lat 50 
licząca, w następstwie grypy dostaje goryczki, kaszlu, nieżytu 
oczu i nosa. Po ukazaniu się tych objawów, poprzedzających 
odrę, dnia piątego rozwija się na całćj powierzchni skóry wy
sypka zbliżająca się do płonicowej, a prócz tego chora skarży 
się na bóle lędźwiowe. Znaki odry zwiększają się, a mianowicie 
nieżyt, wysypka cechuje się lepiej, lubo lekkie grudki (papu- 
la t )  powstają na niektórych plamach. Po dziesięciu dniach od 
początku choroby występuje nowa wysypka, grudkowata jak po
przednia, ale zlewająca się na twarzy, przyczćm tętno staje się 
małćm, łatwo ugnieść się dającćm i przystępują: bezsen, majacze
nie, plamy krwawnicowe (m. ecchymoticae) na tułowiu i bło
nach śluzowych ust i nosa, krwawienie z nosa i odpływ z ucha. 
Wino i przetwory chiny zdawTały się sprawiać polepszenie 
Potćm następuje obfite łuszczenie, podobne do płonicowego. 
Lecz po kilku dniach przychodzi trzecia wysypka, za którą 
idzie i czwarta, ale z tych żadna nie przeszkadza łuszczeniu 
się, które odbywa się w listkach. Na różnych częściach po
wierzchni skóry pokazują się małe owrzodzenia, szczególniej tćż 
w okolicy stawów. Przypady ciężkie ze strony brzucha, jak 
nudność, wymioty, bębnowatość, bóle w brzuchu, dalśj obrzmie
nie stawu sródręczo-palcowego palca wielkiego, stanowią szereg 
objawów towarzyszących najzupełniejszemu upadkowi sił i pro
wadzą chorą do grobu po trzydziestu trzech dniach cierpienia, 
od początku wysypki rachując.—Oględziny pośmiertne wykazują 
zapalenie otrzewny ogólne z obfitą wypociną plastyczną, a wśród 
grubych błon fałszywych znajdują się ropnie. Ropą równie napeł
niony jest staw zapalony palca wielkiego lewego sródręczo-pal
cowy. — P. Vidal uważa chorobę tę za różycę p łon leow ą  
(erythema scarlatiniformę), która w końcu przybrała 
postać ropnicy. P. C h a u s i t, przyjmując chorobę wysypko
wą, nie przyznaje jćj charakterów różycy płonicowej z powodu
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braku właściwych, dobrze określonych cech. P. A r c h a m b a u l t  
przyjmuje odrę i płonicę obok siebie istniejące, opierając się 
na przypadkach pp. Rilliet i Barthez, którzy je razem wystę
pujące siedm razy widzieli, jak równie na przypadku przez 
siebie uważanym w szpitalu Śej Eugenii, — któremuto twier
dzeniu sprzeciwia się autor, gdy przypady odry były wy
raźne, gdy ani stan tętna, ani języka nie przemawia za pło
nicą; lubo tak łuszczenie, jak i powikłania ze strony błon suro
wiczych i stawów za płonicą nieprawidłową przemawiają. 
Z historyi tej, dla braku jeszcze cierpienia połyku i migdałów, 
które są tak pewnym, rzec można rozpoznawczym znakiem 
płonicy, byłbym przeciwko tej ostatniej, przyjmując raczej po
stać ciężkiej a nieprawidłowej odry. (Tamże Nr 142).

4. Trudności, jakie operacya języka  przedstawia, ma
luje nam następujący przypadek p. P a s t u r e l ,  przedłożony To
warzystwu chirurgicznemu, a zarazem dający jasny dowód, 
że użycie ugniatacza (ecraseur) nie chroni od krwotoku. Dziew
czynka w miesiąc po urodzeniu nabyła zwyczaju wyciągania ję
zyka i trzymania go w takićm położenia. Z początku nie wpły
wało to na łatwość wciągania go, ani na zmienienie jego czyn
ności. W 3cim atoli roku życia dzićcię to nie było już w sta
nie wciągać język do jamy ust, a do 10. roku życia język przy
brał znaczne rozmiary. Udało się wtedy p.B e r t r a n d z a  pomo
cą przyrządu utrzymać język na s wojem miejscu, lecz w krót
kim czasie użycia przyrządu tego zaniechać trzeba było. W 14. 
roku życia p. Pasturel znalazł znaczną objętość języka, bo czte
ry do pięć razy większą od zwykłćj, tak, że koniec tegoż doty
kał się brody, przyczćm było wychylenie ku zewnątrz zębów 
szczęki dolnej, a ślina wypływała z ust ciągle. Po zachloro- 
formowaniu chorćj założył p. P. łańcuszek ugniatacza na czę
ści języka pozostającej w ustach i uskutecznił szybko umiarko
wane ściągnienie. Gdy łańcuszek zrobił rowek w języku, wy
konywano obrot co minuta. Po upływie kwadransa błona 
śluzowa, gruba warstwa mięśni i prawdopobnie tętnice języko
we zostały przecięte bez krwotoku. We 24 minut uskutecz
niono odcięcie języka. Nastąpiło potem krwawienie z razu lek
kie i miąższowe, potem silniejsze, a nareszcie powstał krwotok
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strumieniem ze sześciu naczyń tętnicowych. Po próżnych usi
łowaniach podwiązania tętnic przeprowadzono igłę z góry na 
dół języka, zaopatrzoną w podwójną nitkę metalową, i każdą nit
kę na bok właściwy języka odprowadziwszy, związano tak mo
cno, że krwawienie ustało. Po dwóch dniach zwolniono ucisk 
a następnie wyjęto nitki, przyczćm nie pokazał się krwotok. 
Rana w półtora miesiąca zagoiła się z bardzo pomyślnym skut
kiem dokonanej operacyi. Autor zarzuca ugniataczowi niedo
godności, a mianowicie długie trwanie operacyi, możebność 
krwotoku, długie trwanie gojenia się rany i nieregularność 
blizny. Najważniejszą częścią tego spostrzeżenia jest pod
wiązanie w masie, które przy wszystkich krwotokach języka 
dla łatwości w wykonaniu robionem być winno, gdzie tylko 
użycie półtorachlorku żelaza krwotoku nie wstrzyma, jak to 
potwierdza i przypadek P. R i c h e t, który go użył u ucznia me
dycyny, gdy tenże małe obrzmienie na końcu języko wyjąć sobie 
koledze dozwolił, a podwiązanie naczyń dla kruchości tkanin 
nie dało się uskutecznić. Podobnie postępuje i p D e m a r -  
q u a y. (Tamże Nr. 133.)

Wynalazca zaś ugniatacza radby go wszędzie wprowadził, 
nawet tam, gdzie jest zupełnie niepotrzebnym, jak w cięciu 
międzykroczowśm dla wydobycia kamieni moczowych. Oba
wa krwotoku, którą głównie ma usuwać ugniatacz, jest tu pra
wie płonną, jak to wykazy pp. Thompson, Giraldes i Demarąuay 
wskazują. Chory tym sposobem operowany wyszedł zwycięz- 
ko, ale wprowadzenie ugniatacza, zdaje mi się, powinno tutaj 
wyjść z użycia, nawet jako curiosum lubownictwa swego autora 
(Tamże Nr 146.)

5. Przy tak ogólnem, nawet nie lekarskićm użyciu pasty
lek. santoninowych, uważałem za słuszne podać spostrzeże
nie p. H o 11 a, które daje nam z jednćj strony odczynnik na san- 
toninę w moczu, a przytóm uchronić nas może od mniemania, 
że mocz cukier zawiera. Zawołany on był do dziecięcia płci 
męzkićj, 8 lat liczącego, które od piętnastu dni było cierpiącem. 
Brak apetytu, osłabienie ogólne, bladość i mocne pragnienie 
były jedynemi objawami. Podejrzewając obecność cukru w mo
czu, śledził mocz potażem żrącym, przyczćm okazała się piękna
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barwa czerwono-wiśniowa; płyn Fehlinga nie dawał osadu. 
Bliższe badanie rodziców wykazało, że dziścię brało kilka dni 
santoninę. W kilka dni po zaniechaniu użycia tśjże barwa ta 
znikła. Przekonał się następnie na sobie o stałości tego zabar
wienia, które nawet na zimno w moczu występuje, co daje ła
twe odróżnienie od barwy powstającśj przy obecności cukru je
dynie na gorąco. (Tamże Nr 143).

W przedostatniśj kronice opisałem w krótkości prsy* 
padl&i um iejscow ienia eierpień m ózgowych i  ich  
oftjawy; w dalszym ciągu interesujących tych spostrzeżeń opi
szę pokrótce przypadek z kliniki p. P i d o u x rozmiękczenia 
przedniego płatu lewego mózgu z bezmową. Kobieta lat 42 licząca 
cieszyła się ciągle dobrym stanem zdrowia, nigdy nie spostrze
gano u niśj trudności w mowie, ani w ruchach. Na kilka dni 
przed przyjęciem do szpitala skarżyła się na ból w boku i w no
dze, co jśj jednak w wypełnianiu obowiązków nie przeszkadzało. 
Dn. 15. listopada r. z. straciła nagle mowę, a podczas przyjęcia 
przedstawiała stan następujący. Osłabienie w ogóle, głupowa- 
tość w wyrazie twarzy. Obojętność na wpływy zewnętrzne. Na 
zadawane pytania odpowiada niezrozumiale. Podane pokarmy 
jś z pewną chciwością, usiadłszy na łóżku. Zdaje się, że nie 
może wyciągnąć języka z ust. Twarz jest nieco skierowana ku 
stronie prawśj. Źrenice równo rozszerzone. Ruch z obu stron 
dobrze zachowany w kończynach. Brak skurczeń. Czucie ogól
ne, lubo nieco tępę, jednakowe po obu stronach. Mocz krwawy. 
Stan chorśj pogorszą się szybko, a dnia 28. listopada po głębo
kiej śpiączce i porażeniu prawego ramienia następuje śmierć. 
Oględziny pośmiertne głowy wykazują: Opony mózgowe pra
widłowe. Mózg zbity, nic nadzwyczajnego na jego powierzchni; 
móżdżek i prawa półkula mózgu prawidłowe. W komórkach 
nic nieprawidłowego nie znaleziono. Rozmiękczenie półkuli 
lewśj, barwy żółtśj, w postaci ostrosłupa z podstawą ku przo
dowi, a szczytem ku tyłowi. Zbitość mózgu w części przedniśj 
tegoż bardzo mała. Granice rozmiękczenia następujące: Cała 
część półkuli mózgu położona ponad spoidłem największśm jest 
zdrową; przecinając pozostałą część prostopadle i poprzecznie, 
rozmiękczenie znaleziono w zakręcie ograniczonym z przodu
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rowkiem Rolanda (tak zwany zakręt przedni boczny), zkąd prze
dłużało się ku dołowi ku trzeciemu zakrętowi czołowemu prze* 
dniemu, który, jak wiadomo, przecina prostopadle poprzedni 
i ogranicza w górze rowek Sylwiusza. Robiąc cięcia ku części 
tylnśj, znaleziono, że rozmiękczenie zwęża się we wszystkich 
rozmiarach i zbitość mózgu powiększa się. Dalćj istota mózgowa 
jest zupełnie zdrową, ku tyłowi jednak z trudnością dają się gra
nice określić, przejście jest nieznaczne; poprzecznie rozciąga się 
od węzła pozakomórkowego wzgórka prążkowanego ku powie
rzchni półkuli. Węzeł ten wyraźnie w części najbardziej zewnę
trznej jest zajęty. Powierzchnia półkuli na kilka milimetrów 
jest zdrową. Temuto zajęciu wzgórka prążkowanego, które, jak 
się zdaje, w końcu choroby nastąpiło, przypisać należy poraże
nie ruchu krzyżowe, bo prawćj kończyny górnćj i twarzy po tćj 
samśj stronie. (Tamże Nr 154).

6. P. Ho lmer  przedstawił Towarzystwu zachodniemu 
medyko-chirurgicznemu chłopca lat 8 liczącego, u którego za 
pomocą dwóch operacyj plastycznych przykrył w ynieow anie  
Cextroversio) pęehęrza m oczowego wrodzone* Pićrw- 
sza z nich składała się z umieszczenia ponad wystąjącą błoną 
śluzową pokrycia, składającego się z dwóch pokładów skóry, 
jednego wziętego z pachwiny, a drugiego z prawśj moszny, 
z których każdy był dosyć szerokim, aby nakryć szczelinę. Płat 
pićrwszy był zwinięty jak kartka w książce i zwrócony skórną 
swą powierzchnią ku błonie śluzowćj, drugi obrócony był po
ziomo ze skórną powierzchnią na zewnątrz ponad płat we* 
wnętrzny. Brzegi ^jednoczono nitkami srebmemi, a górny brzeg 
połączonych płatów zeszyto ze skórą brzucha, tak, że tylko 
brzeg niższy szczeliny pozostał otwartym. Płaty zrosły się do
brze z wyjątkiem u góry, tak, iż mocz mógłby się tą drogą wylać. 
W drugiej operacyi spojono te płaty ze skórą brzucha szwem 
zajęczo-wargowym. Spojenie udało się najzupełniej i mały tyl
ko otwór pozostał. Zamierza jeszcze autor zmniejszyć dolny 
otwór tak, aby się dał zastosować gutaperkowy przechowywacz 
moczu. Zwraca on przytćm uwagę na łatwość wykonywania 
tćj operacyi u dzieci, gdzie podajność tkanek dozwala użyć

Pam. T. L. W. Tom. LI. 7
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mniejszych płatów, niż w późniejszym wieku, tak, że całą odsło- 
nioną błonę śluzową nakryć można.

Na tćmże posiedzeniu p. K e e n  opowiedział o otruciu  
konopiam i Indyjskienift (cannabis indica.) Lekarz cier
piący na ból w dołku sercowym, zażył cztery grana tego prepa
ratu. P. K ee n zastał go siedzącego, lękającego się dotknięcia, 
iznajdującego się w stanie wielkiój niespokojności (anxietas). 
Tętno 92, pełne, miękkie. Ciepłota ciała i źrenice prawidłowe. 
Siła mięśni znacznie pomniejszona. Przy użyciu środków po
budzających i gorczyczniaków stan w krotce się polepszył. (Me- 
dical Times Nr 700.)

7. Na posiedzeniu Towarzystwa położniczego P. Ha r d y  
przedłożył trzy przypadki przechylenia macicy k u  ty
łow i, zajmujące tak dla swej rzadkości, jak i niektórych szcze
gółów. W pierwszym było opadnienie pochwy, które nastąpi
ło po porodzie, w ósmym miesiącu ciąży, połączone z zatrzyma
niem moczu. Wyleczenie nastąpiło w skutek ucisku na obrzmie
nie przy ciągłóm utrzymaniu odprowadzania moczu z pęcherza 
moczowego. W drugim przechylenie ciężarnój macicy, około 
czwartego miesiąca ciąży, było powikłane z obrzmieniem jaj
nika lewego. Drogą operacyjną nieprawidłowe to położenie 
zostało poprawionem i chora donosiła do właściwego czasu, 
lubo w czternaście dni po porodzie umarła w skutek zaciśnie- 
nia jelit, sklejonych zapalnie około szypułki obrzmienia. 
W trzecim przypadku przechylenie macicy było połączone z mo- 
cnemi krwotokami. Macica została odprowadzoną, a płód wydo
bytym, i chora ozdrowiała. Obecnie jest ona w końcu ciąży. 
(Tamże).

8. W jednój z kronik podałem przypadek  oddziele
n ia  się b łon y  śluzowej pędtęrza m oczowego; obecnie 
uzupełniam to podanie sprawozdaniem kommisyi Towarzystwa 
patologicznego co do zbadania wydzielonej błony. Powierzchnia 
wolna jest barwy czerwonawo-brunatnćj, upstrzonśj płatami 
białawych krystalicznych złogów, łachmanowata, tu i owdzie 
ziarnkowata w dotknięciu. W niewielu miejscach błona ta jest 
cienka, miękka i sprężysta; w innych zbitsza, łamliwa i szóstą 
część cala gruba. Części jćj miękkie zawierają różne pierwiast
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ki ustrojowe, części grubsze są jednolite i ciastowate, jakby 
skrzepłą krwią przesiąkłe. Tylna powierzchnia przedstawia 
mniejsze znaki chorobowego wpływu. W najgrubszych i naj- 
zbitszych* dwóch lub trzech płatach zaokrąglonych znajduje 
się wypocina włóknikowa, lecz gdzieindziej pozór zbliża się do 
świeżćj, podśluzowćj, okienkowatćj tkanki i mięśni pęcherza, na 
których zaledwie znajdują się znaki oddzielenia w skutek cho
robowego działania. Badanie drobnowidowe wykazało, że 
powłoki wapniowe i krystaliczne składają się z fosfora
nów i węglanów wapniowych, że nabłonek został zupełnie 
zniszczonym, że zbitość niektórych części zależy od wynaczy- 
nień krwi; że tkanka podśluzowa okienkowata (areolaris) jest 
obecną, że przestwory te wypełnione są ziarnkami wapna i tłu
szczu, i że prążki mięśniowe przylegające do głębokiśj po
wierzchni błony znajdują się w stanie prawie zupełnego drobi
nowego zniszczenia. Ciekawą rzeczą są tu tak skąpe znaki pa
tologicznego oddzielenia i łatwość, z jaką błona wydaliła się 
z pęcherza.

Na temże posiedzeniu P. Ma u n de r  poruszył pytanie  
co do wysypek pooperacyjnych, a to Z powodu pokaza- 
zania się różycy z powiększoną ciepłotą skóry i mocnćm pra
gnieniem na drugi dzień po operacyi kamienia cięciem śródkro- 
czowóm. Chory, 6 lat liczący chłopiec, umarł szóstego dnia po 
operacyi. Przy oględzinach pośmiertnych znaleziono świeżą 
ranę w śródkroczu, łączącą się z pęcherzem i cewką. Pęcherz 
był próżny i skurczony, ściany jego zgrubiałe, lubo zresztą pra
widłowe. Tylna część rany miała brzegi nierówne. Skóra 
piersi była purpurowa, pstra; plamy pod uciśkiem nie ginęły. 
P. He wi t t  przyłączył przykład pokrzywki po operacyi, 
a p. Sp e n c e r  Wel l s  oświadczył, że przykłady różnych wysy
pek po operacyi nie są tak rzadkie, że są niejako zewnętrznym 
i widocznym znakiem zmiany krwi, którśj niższy stopień 
przedstawiają pokrzywka i różyca, a wyższy zwykle śmierć po
wodujący stopień zatrucia krwi okazuje się plamicą (purpura)  
i moczem krwawym lub białkowatym. Widział on jasno-czer- 
woną wysypkę podobną do róży lub płonicy na całśm ciele 
w kwadrans po zastosowaniu półtorachlorku żelaza na kalafio-
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rowatą narośl macicy. Często widywał on pokrzywkę nawet 
po malyeh operacyach, np. po użyciu żegadła, na częściach 
płciowych kobiecych. U jednćj zaś chorćj wprowadzenie wzierni
ka wywoływało tę wysypkę. Łagodniejsze prżypadkiz tego za
sługują na uwagę, że dają niezbity dowód zatrucia krwi; cięższe 
towarzyszą ropnicy lub zgniłowatości krwi (sepłicaemia). Dr. 
Hi 11 i e r  odnosi łagodniejsze formy, a mianowicie pokrzywkę, do 
wpływu umysłowego(?)ize słusznością nadmienia, że trudno się 
zgodzić, a nawet przypuścić, aby użycie wziernika zatrucie krwi 
wywoływać mogło. Inni potwierdzają tylko pojawianie się wy
sypek jako następstwa operacyj. (Tamże Nr 704.)

9. Następujący przypadek ze szpitala majtków „ Dread- 
nought” wykazuje skuteczność ch loro form u przy za 
truciu  strychniną. Karol W., lat 45 liczący, Amerykanin, 
przyjęty był do szpitala z porażeniem częściowćm kończyn dol
nych i pęchęrza, w następstwie spadnienia z wielkićj rei okrę
tu. Najprzód dawano mu ogólne środki pobudzające, z dobrą 
dietą, a następnie przepisano ł/20 grana strychniny trzy razy 
dniem do użycia. Jedenaście dni z dobrym skutkiem używany 
był ten środek; chory wyżył go półtora grana. Dnia 12. o go
dzinie 9. rano chory jęczał i krzyczał, majacząc, poczćm nastą
pił skurcz mocny mięśni dowolnych, a przeważnie twarzy i szyi, 
oczy były nieruchome, źrenice naprzemian zwężone i rozszerzo
ne, a oddech spokojny i prawidłowy; z ust wydobywało się wie
le piany. Napady przychodziły co trzy minuty i trwały od 
dwóch do czterech minut. Po piśrwszym napadzie chory zwo- 
mitował pokarm; w pićrwszych trzech oddchodził mocz. Ro
biono ciepłe okłady na nogi, łytki i tułów’, i rozpoczęto chloro- 
formanie przy każdym napadzie. Przy użyciu tego gwałto
wność napadów znacznie się zmniejszyła; stawały się one coraz 
krótszemi, a odstępy między pojedynczemi były coraz dłuższe. 
Plan ten leczenia trwał dwie godziny; chory potćm usnął, i na
pady nie powtórzyły się. Ilość użytego chloroformu wynosiła 
drachm sześć. Po ostatnim napadzie tętno było 100, mocne, 
pełne; oddechów od 28 do 34. Skóra chłodna i wilgotna (Tam
ie Nr 697.)
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10. Ważną rolę gra obecnie brom ek  potnaa w  leece* 
u lu  padaczki 1 różnych cierpień macicy, jako Łóż 
brom ek  żelaza, których wprowadzenie słusznie należy się 
Simpsonowi .  Nadto o pomyślnych skutkach jego sam się 
przekonałem w dwóch przypadkach padaczki, gdzie wszystkie 
zalecane środki wyczerpnąłem bezskutecznie, a po użyciu brom
ku potasu utrzymuje się wyleczenie prawie już dwa lata; więk- 
szćj zaś użyteczności jego od jodku potasu w chorobąch macicy 
i jćj przydatków wielokrotne mię nauczyło doświadczenie: uży
wałem go, po piórwszych pomyślnych próbach, od lat trzech pra
wie wyłącznie, lub tćż w stosunku 2:1 z jodkiem, tak wewnątrz, 
jak i zewnętrznie.

P. R a m s k i 11 opisuje następujący przypadek pą daczki. 
Sara R., lat 18 licząca, ma ojca 51-letniego, podlegającego 
często gośćcowi, a matkę 42-letnią, wątłą, doznającą cierpień 
macicznych, która urodziła 7 dzieci i dwa razy poroniła. Ro
dzeństwo Sary R. jest zdrowe. Powinowata jćj (córka siostry 
matki) miała napady od urodzenia do 24. roku życia. Żadne 
z rodzeństwa nie miało napadów w dzieciństwie. Chora prze
chodziła płonicę w 9ym roku życia; dostała miesiączki w 14. 
roku i tę miała regularnie aż do zapalenia błoniastego połyku 
( d iph t he r i t i s ) ,  odkąd przychodziła bardzo nieregularnie. 
Chora wygląda dobrze, nie cierpi maciennictwa. Trzy lata temu, 
po zapaleniu błoniastćm gardła, na które pięć miesięcy leżała, 
(a przez pićrwsze trzy—pokarmy jćj nosem odchodziły), wstaw
szy, nagle straciła władzę w kończynach. Ani stać, ani rąk użyć 
nie mogła. Taki stan trwał miesiąc. W ciągu tych sześciu mie
sięcy choroby miała dwa napady, a od tego czasu powtarzały one 
się już regularnie, dwa do trzech razy dziennie, równie we dnie 
jak i w nocy. Rzadko opuszczały ją dłużćj, jak na tydzień. Przy- 
jętćj dnia 31. marca zapisano trzy razy dniem po 10 gran brom
ku potasu wraz z żelazem i solą gorzką; prócz tego przyle
piec (plaster) wilczćj jagody i na noc po granie masy pigułko- 
wój z kalomelu i makowca, farmakopei londyńskiój. Napady 
przez piór wszy miesiąc trwały tak samo; potćm stopniowo 
zmniejszały się tak, że ostatni napad przyszedł 4. czerwca. Przy 
końcu maja podano jćj jeszcze mrówczan amonii, w daw
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kach po C gran dniem. Do 17. sierpnia używała powyższych 
środków; poczóm brała tylko środek wzmacniający, a do dnia
10. listopada napady nie powtórzyły się. (Tamże Nr 700.)

11. Prawie wszyscy chirurdzy zgadają się, że w  przypad
k ach  tętniaka tętnicy szyjnej (art. carotis)  podwiązanie 
jest jedynym środkiem ratunku; wyleczenie zatóm przez  
ucisk  zasługuje tćm więcćj na uwagę. T. P., lat 34 liczący po- 
licyant, postawy wysmukłćj, chudy, zgłosił się do szpitala w Wor- 
cester pod opiekę P. S h e p p a r d z  obrzmieniem obłćm, dobrze 
określonśm, wielkości małego jaja kurzego, pod kątem szczę
ki, tuż ponad rozdwojeniem się tętnicy szyjnćj. Obrzmienie 
to dostrzegł chory sześć miesięcy temu, z powodu czucia szczy
pania i było wtedy grubości małego palca. Obecnie ustępuje 
nieco pod dotknięciem, tętnienie w niśm jest wyraźne. Słuchaw
ką wyraźnie odróżnia się głośny, piłujący szmer. Tak tętnienie, 
jak i szmer z łatwością ustają, gdy się wywiera pod spodem 
obrzmienia ucisk na tętnicę. Są tćż objawy towarzyszące zwykle 
temu cierpieniu w tćm miejscu, jak omdlewanie, ból szczypiący, 
szum w uchu. Ogólny stan zdrowia dobry; cierpienia gośćcowego 
lub serca chory nie doznawał dawnićj. Dnia 16. kwietnia zaczę
to ucisk w ten sposób, że sam chory palcem wielkim uciskał 
tętnicę, a inne palce założone miał koło szyi. Z początku robił to 
tylko po półgodziny, i jedynie do średniego wstrzymania prądu 
krwi; zwolna ucisk zwiększano. Dnia 27. kwietnia obrzmienie 
dawało się czuć twardszćm i było wyraźnie mniejszćm, a tętnie
nie od mniejszego daleko ucisku wstrzymywało się. Zwolna 
tętniak zmniejszał się, a po pięciu tygodniach tętnienie i szmer 
zupełnie ustały i zaledwie ślad obrzmienia pozostał się. Rzad
kość przypadku, łatwość wyleczenia bez jakichkolwiek objawów* 
które zwykle przy uciskowćm leczeniu tętniaków powstają, za
sługują tu ze wszech miar na uwagę i zarazem dozwolą próby 
skuteczności ucisku w tych tętniakach, gdzie dotychczas tylko nóż 
i podwiązanie zdawały się być wskazanemi. (Tamże Nr 703.)

12. Może jedyny przypadek w medycynie jest następu
jący, przedłożony Towarzystwu lekarskiemu w Wiedniu przez 
pr. R ok i t ańs k i e go .  Okaz składał się z krtani dorosłego 
mężczyzny, W którćj między fa łd am i btony śluzów^)
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p raw d z in ^ ) g łośn i znajdował się kościany p lerśclo - 
nek, szparę głośni w górnym końcu obejmujący. Sposób do
stania się go w to miejsce pozostał zagadką, gdyż chory nie do
znawał za życia żadnych przypadłości, ani nawet chrypki nie 
miał. R o k i t a ń s k i ,  nie chcąc zniszczyć preparatu, nie mógł 
się nawet przekonać, jak pierścionek w całości swej fałd błony 
śluzowćj prawdziwćj głośni obejmował. (Wiener med. Wochen- 
schrift. Nr. 47.)

Równie ciekawe było przedstawienie przez p. P i t h a  
dwóch młodych żołnierzy, którzy, na wiosnę wzięci do wojska, 
w skutku gimnastycznych cwiczeń sprowadzili .sobie skostnie
n ie  m ięśni ram ien iow ych  wewnętrznych (mm. bra- 
chiales int.) U jednego z nich były one zupełnie skostniałe, 
u drugiego tylko prawy, a ścięgno jego było jeszcze wolne. Zaraz 
po piśrwszój lekcyi gimnastyki dostali oni bólu w ramionach, 
następnie ramię zbrzękło, było na dotknięcie gorące i prawie 
niebieskie. Przy użyciu zimnych okładów obrzmienie i pod
wyższona ciepłota znikły; pozostał jednakże ból i utrudnienie 
ruchów. W sześć tygodni przybyli na klinikę pana P i thy .  
Przy tćj sposobności przytacza ón przypadki z literatury, a mia
nowicie skostniałego człowieka znajdującego się w Muzeum 
Huntera w Londynie, gdzie wszystkie mięśnie skostniały i cho
ry na bezdech życie zakończył. Dalćj Abernethego i Hawkin- 
sa przypadki, któryto ostatni widział przy użyciu zimowitu wes- 
sanie, lubo recydywy następowały równie szybko. Według do
świadczeń autora skostnienia te następują bardzo szybko, lubo 
przyczynę ich upatruje on nie w gimnastyce, lecz we właściwćm 
usposobieniu, jak również do przyczyn zalicza: kiłę, gościec 
i gnilec; istota zaś kostna jest prawdziwą, a nie złogiem soli 
wapiennych w mięśnie. (Tamże Nr 48.)

P. We r t he i m przedstawił zajmujące swe badan ia  
co przyczyn łuszczu (psoriasis). Uważa on chorobę 
tę za ogólną, nie zaś miejscową; za czćm przemawia pojawianie 
się jćj pierwotne w pewnych częściach skóry. Badanie dro- 
hnowidowe wykazało przedłużenie brodawek skórnych (papil- 
lae) i znaczne ich rozszerzenie, jak również naczynia bro
dawek znacznie dłuższe i szersze, niż zwykle. Te zmiany, do
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wodzące przeszkody krążenia krwi w naczyniach włoskowatych, 
naprowadziły go na badanie krwi pod względem mogących się 
znajdować w mój zarodków zwierzęcych i  roślinnych. Badania 
•krwi nic mu nie wykazały; przeszedł więc do badania moczu, 
który zbierał w kolbki szklane, i takowe, po zapełnieniu ich, za
tapiał. Dla kontroli badał w ten sam sposób mocz osób zdro
wych, co do wszystkich zresztą warunków znajdujących się pod 
temi samemi wpływami. Po kilku dniach w moczu łuszczowa- 
tych znajdowały się grzybki: penicillum glaucum, a w jednym 
razie mucor. Wstrzykiwał on przecedzony rozczyn tychże 
grzybków w wodzie przekroplonćj do żyły udowój u psów. Po 
24 godzinach na wszystkich czterech kończynach w okolicy łap, 
stawu nogi i kolanowego pokazały się liczne, czerwone, osobno 
stojące, zapalnie wyglądające plamki i guziki; drugiego zaś 
dnia powiększyły się i rozszerzyły. Następne wstrzykiwania 
ułatwiały rozwój wysypki. Podobny skutek był po zastrzyka
niu drożdży. Z doświadczeń tych wnosi p. Wertheim, że łuszcz 
powstaje w następstwie dostania się tych grzybków w obieg 
JkrwS, a wprowadzenie ich czyni zależnśm od ilości używanych 
napojów fermentujących. Dalszy ciąg badań obiecał podać 
późnićj do wiadomości. (Tamże Nr 51.)

13. Akademia lekarska Paryzka utraciła dwóch swo
ich weteranów: P a t i s s i e r  i Vi l l e rmś .  Pićrwszy położył 
najwięcój zasług pod względem balneologicznym i był założy
cielem i prezesem Towarzystwa hydrologicznego; drugi praco
wał przeważnie nad ulepszeniem stanu robotników w fabrykach. 
Villermć nie należał wprawdzie do mówców Akademii, z powodu 
jąkania się, ale za to brał czynny udział w pracach komiteto
wych, a prawy i sprawiedliwy—wiele wpływał na ich wnioski 
i słuszne ocenienie. Patissier brał czynny udział w wydawni
ctwie wielkiego słownika nauk lekarskich, a wyłączną jego ga
łęzią była, jak wspomniałem, hydrologia, którą jak córkę po
lubił i pielęgnował.

Kończę wiadomością o śmierci Józe fa  Green,  prezesa 
rady łekarskićj w Anglii, członka egzaminującego w kollegium 
chirurgów i członka rady tegoż, który prócz tego piastował 
jeszcze kilka innych urzędów. Jeden z największych mężów
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na polu lekarskiśm Anglii, uzyskał on ogólne uznanie; dzień* 
niki lekarskie wyszły w żałobnych obwódkach. Profesor ana
tomii, potóm chirurgii, przyjaciel sławnego Sir Astley Coopera, 
wpływał stanowczo na rozwój chirurgii Anglii, a ostatecznie 
był stróżem najwyższym praw i godności stanu lekarskiego.

Przyp isek  do str. 84—89, o początku k r  o w ian k i.

Zwracamy uwagę szan. czytelników, że w r. 1860. p. Piotr 
Se i fman ,  Mag. Nauk. Weter., umieścił w Pamiętniku (Tom 
XLIV, str. 271—276) wiadomość o doświadczeniach p. Lafos- 
se w Tuluzie, dotyczących tegoż przedmiotu.—Red.

WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.

HYGIENA PUBLICZNA..

D e l p e c h :  O w ągrach  pod względem  hygieny  
pryw atnej i  publicznej. ( Union mód. 1863. NN. 32. 34.)

W pracy swój, którą w dniu 10. lutego r. p. czytał 
w Akademii lekarskićj Paryzkiój, autor przychodzi do nastę
pujących wypadków:

Wągrzyca wieprzów zależy od obecności wągrów (cysłicerd) 
w tkankach zwierzęcia, a w szczególności w tkance mięsnćj.

Te wągry nie są niczćm innćm, jak tylko pewnym sto
pniem przeobrażenia tasiemca osamotnionegof/ać»i<z solium).

Wprowadzone do żołądka człowieka z mięsem wieprzo
wym surowćm, lub niedobrze ugotowanym, są one źródłem, 
jeśli nie wyłącznym, to przynąjmniój najczęstszym tego wnę- 
trzaka u człowieka.

Jednakże spostrzeżenia p. W e i s s e w Petersburgu nad 
mięsem wołowem surowem, postrzeżenia czynione przez leka- 
rzów, którzy uważali endemiczność tasiemca w Algieryi, wresz
cie poszukiwania samego p. D e l p e c h  a, których tenże 
jeszcze nie ukończył, pozostawiają pewne wątpliwości io do 
innego źródła tasiemca.
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Wągry ogrzewane przez pewien czas do temperatury 
100° C. umierają, a mięso, w którśm się znajdują, pozostaje 
wprawdzie niestrawnym, ale traci swe własności szkodliwe.

Co do mięsa wągrowatego solonego, nowsze zwłaszcza 
poszukiwania nad włośnikiem (trichina) każą powątpiewać
o nieszkodliwości takiego mięsa.

Wągry nie znajdują się nigdy, albo prawie nigdy w czę
ściach tłuszczowych, chyba na samej ich powierzchni, albo 
•w przestworze, który je oddziela od innych tkanek.

Z tego powodu można bezpiecznie zezwalać na konsum- 
cyą mięsa wągrowatego, gotowanego w miejscowościach przy
tykających do rzeźni i pod dozorem władzy, tudzież dozwalać, 
bez dalszej kontroli, sprzedaż tłuszczu z takich zwierząt, od- 
topionego w osobnej kadzi i przepuszczonego przez sito.

Wągry pochodzą u wieprza z wprowadzenia pojedyn
czych jajek tasiemca, albo ogniw zawierających te jajka, a 
które wieprze wynajdują w odchodach ludzkich.

Wszelako mogą one prawdopodobnie czasami przechodzić 
dziedzicznie z maciory.

Wągrzyca więc głównie pochodzi z niedbałości i nieczy
stości, w jakiej wieprze są hodowane.

Należałoby wiadomość tę upowszechnić pomiędzy ludno
ścią trudniącą się chowem trzody chlewnej, za pośrednictwem 
■władz gminowych i komisyj hygieny publicznej kantonalnych.

Za życia zwierzęcia cechy wągrzycy są ciemne i niepew
ne; jedne tylko pęcherzyki pod językiem są znakiem stanow
czym, jeżeli istnieją.

Znak ten może zniknąć w skutek szczególnych warun
ków, albo oszukaństwa ze strony hodującego, na niekorzyść 
kupującego; gdyż wieprz uznany za wągrowatego i zatrzyma
ny przez dozór weterynaryjny jest dla kupca przyczyną wiel
kiej straty.*

Z tych powodów wągrzyca zaliczona była dawniej we 
Francyi (przed r. 1838) do wad zwrotowych (vices redhibitoi- 
xes).

Zdaniem pana D. powrócićby należało do tego rozporzą
dzenia prawnego z przed r. i 838, ażeby straty spadały na
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hodującego, który jest prawdziwie winnym, nie zaś na kupca 
lub rzeźnika, który kupił zwierzę w dobrćj wierze.

Osiągnie się tym sposobem więcćj sumienności w przeda- 
żach i szybkie zmniejszenie wągrzycy w skutek większej tro
skliwości, jaką hodujący odtąd zmuszony byłby zachowywać 
ze względu na zysk własny.

Że takie będzie następstwo, o tćm z pewnością wniosko
wać można, zastanowiwszy się nad znacznćm zmniejszeniem 
częstości wągrzycy od czasu, jak hodowla zwierząt domowych 
stała się przedmiotem powszechniejszćj uwagi i światlejsze po
jęcia hygieniczne przewodniczyć jćj zaczęły.

L i b e r  m  a n n .  Pa lacze  m akow ca (op ium ) 
w  Chinach. (Uunion m ed. 1863. Nr. 28.)

Z broszury pod powyższym napisem wydanćj w r. 1863. 
•w Paryżu ( w księg. Y. Rosier w 8ce w., 82 stron) przez Dr. 
L i b e r ma n na ,  lekarza wojskowego francuzkiego, który brał 
udział w wyprawie chińskićj, wyjmujemy tu niektóre ciekawsze 
dane.

Makowiec (opium), którego użycie jest teraz tak roz
powszechnione w Chinach, wprowadzony został do tego kraju 
dopićro w początku wieku XVIII.

Około r. 1740. Wheler ,  wice-rezydent angielski w In- 
dyach, i płk. W at son wpadli na bezecną myśl, aby makowiec 
sprowadzić do Chin dla wywołania podobnego nadużycia tegoż, 
jakie już miało miejsce w Indyach i w Persyi. Pićrwsze pró
by Whe l e r  a uwieńczone były niestety od razu jaknajzupeł- 
niejszym skutkiem i użycie dymu makowcowego niebawem 
znakomicie się rozszerzyło.

Następujące liczby są tego najlepszym dowodem. W roku 
1798 sprowadzono 4,172 skrzyń; w roku 1859. już 70,180 
skrzyń!... Każda skrzynia zawiera przeszło 140 do 160 funtów 
i kosztuje od 600 do 800 piastrów (piastr =r 8 '/2 złp.).

Ogromna ilość makowca, którą corocznie dostawia han
del angielski, nie wystarcza jednak konsumcyi Chińczyków^ 
Od kilku lat uprawiają papaver somniferum na wielką stopę 
■w południowych prowincyach Chin i otrzymują ztąd dość do
bry gatunek makowca, który jednakże używany jest tylko przez;
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najniższą klasę. Makowiec przybywa do Chin w stanie sta
łym, w postaci bochenków lub kul, a Chińczycy dopiero przez 
gotowanie robią z tego wyciąg syrupowaty.

Sposób palenia jest znany. Cybuch przeznaczonej do te
go fajki długi jest na 40 do 50 centimetrów, grubości zwy
kłego fletu, z drzewa lub metalu, czasami z kamienia, sto
sownie do zamożności palacza. Do dolnego końca jego przy- 
śrubowuje się fajka wydrążona, kształtu okrągłego lub walco
wego, zwykle gliniana, czasami metaliczna, mająca w górnśj 
swśj części wyżłobienie przedziurawione, na którem się kła
dzie wyciąg makowca. Do nałożenia fajki używa się pręcika 
metalowego, którym zaczerpuje się 10 — 15 centigramów wy
ciągu makowca, i takowy trzyma się nad płomieniem lampy, 
dopóki nie napęcznieje; wtedy kładzie się go na wyżłobieniu 
i zapala. Dym połyka się powoli, a wypuszcza się dopiero po 
zatrzymaniu go przez czas niejaki. Palenie jednej fajki trwa 
w przecięciu minutę, a składa się z 20—30 zaciągnień.

Niektórzy Chińczycy, od dawna używający makowca, do
chodzą do ogromnej cyfry 200 fajek na dzień.

Dla pokazania, do jakiego stopnia posuwać się może ta 
nieszczęsna namiętność, p. L i b e r m a n n  opowiada dwa na- 
stępujące zdarzenia:

„Pewnego dnia, idąc wzdłuż brzegów rzeki Pei Ho, tra
fiłem na chatę, której mieszkańcy uciekli za naszćm zbliżeniem 
się; w kociełku żelaznym były resztki jaknajlichszćj strawy, 
złożonćj z ryżu i szczątków suchej ryby; wszystkie sprzęty 
były brudne i zniszczone. W ciemnym kąciku, oddzielonym 
matami od reszty mieszkania, znalazłem leżącego na nędznym 
tapczanie Chińczyka około 40-letniego, chudego i wynędz
niałego; w rękach trzymał fajkę makowca, której dymem roz
koszował się; nie ruszył się nawet za naszem zbliżeniem. 
Nieszczęśliwy przezwyciężył nawet strach, jaki wzbudzali 
wówczas Francuzi, aby tylko kilka chwil dłużej oddać się 
swemu nałogowi.

„W Pekinie na każdej niemal ulicy jest 4 — 5 sklepów 
makowca; palą w nich i sprzedają przez dzień cały, pomimo 
wciąż ponawianych zakazów cesarskich. Kupcy wędrowni

www.dlibra.wum.edu.pl



109

sprzedają publicznie po ulicach fajki i inne przyrządy do ma
kowca. Jeden z tych kupców rozłożył był swój kramik przy 
jednćj z rogatek miasta cesarskiego, pod wielkim plakatem 
przylepionym do muru. Znaczna liczba przypatrujących się 
ściągnęła i moję uwagę. Plakat ogłaszał edykt cesarski, wska
zujący na śmierć każdego, coby się ważył palić lub sprzedawać 
makowiec, a tłum, ciekawy w Pekinie podobnie jak w Paryżu, 
przypatrywał się osobliwemu pomieszczeniu zakazanych to
warów.

„W letnim pałacu kilka apartamentów cesarza i wielkich 
dygnitarzy dworu zamienionych było w fajczarnie.... “

Mniśj więcój '/ 0 część ludności męzkićj dorosłćj w Chi
nach pali opium; liczba ta dochodzi do 2/, 0 w prowincyi Pe- 
czeli, gdzie wszelkiego rodzaju nałogi są jeszcze podwojone 
sąsiedztwem i wpływem Pekinu i dworu cesarskiego.

W ogóle Chińczycy zaczynają palić opium dopićro około 
18. lub 20. roku życia; kobiety nigdy nie palą, z wyjątkiem 
tych, które spadły na ostatni szczebel występku, ale i między 
temi jestto rzadkością. (Inaczćj, niż z napojami wyskokowe- 
mi w Europie!—Red.)

Palacze pochodzą głównie z klasy wyższćj, mandarynów, 
urzędników i uczonych, nadto z klasy ubogićj, wyrobników i 
rękodzielników. Klasa średnia liczy także zwolenników, lecz 
stosunkowo daleko mnićj.

Klasa uboga oddaje się paleniu makowca w sklepach, 
które Anglicy nazwali opium sftops; te sklepy są nader liczne: 
w mieście Tien-Tsin jest ich 164 czyli 1 na 3,000 mieszkań
ców. (W Warszawie w r. 1859. przypadał 1 szynk na 400 
mieszkańców. —Red.)

Zwyczaj palenia makowca wziął w Chinach swój począ
tek w klasie zamożnych czyli próżnujących, która potrzebuje 
sztucznych pobudzeń dla zniesienia spleenu, tćj plagi boga
czów. Z klasy bogatćj nałóg ten przeszedł do ubogićj, nędz
niejszej w Chinach, niż w którymkolwiek kraju Europy, z po
wodu braku dobroczynności publicznój i prywatnćj. Do
liczyć jeszcze trzeba do tego serwilizm naśladownictwa klas 
niższych względem zamożnych, serwilizm, który pod niejed
nym względem i w Europie znaleść można.
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Życie palacza makowca dzieli się na trzy okresy: okres 
przygotowawczy, w którym organizm jeszcze się opiera, zanim 
się przyzwyczai do narkotyku; drugi, w ciągu którego przy
zwyczajony do narkotyku palacz doznaje jeszcze przyjemnych 
wrażeń; trzeci wreszcie i ostatni, w którym występują straszne 
następstwa nałogu w postaci powolnego rozstrojenia, śmierć 
niechybną za sobą pociągającego.

Ból głowy, zawrót, nudności, womity, bole silne w dołku, 
omdlenia, są głównemi przypadłościami pićrwszego okresu, 
trwającego od 2 do 4 tygodni. (Bardzo podobne do przypad
łości w początkach palenia tytuniu! — Red.) Są jednak oso
by, które wcale nie mogą się do dymu makowca przyzwy
czaić.

W okresie drugim po 5 — 6 fajkach następuje uczucie 
mocnego podrażnienia, źrenice się ściągają, tętno przyspiesza 
(90 — 100), skóra wilgotnieje i przy najmniejszym ruchu po
krywa się obfitym potem, pragnienie się wzmaga, wszystkie 
namiętności osobiste są podniesione. Stan ten po 3 — 4 go
dzinach ustępuje miejsca ospałości, a potćm głębokiemu sno
wi, połączonemu z marzeniami, które najczęściej odpowiadają
osobistym zajęciom umysłu palacza....  Po przebudzeniu się
zwykle nader przy krem, głowa jest ciężka, powiązanie myśli 
trudne, język papkowaty, brak apetytu, źrenice są rozszerzo
ne, członki bolesne.

Pomimo tych nieporządków w funkcyach ciała, palacz 
wraca do fajki, aby powtórzyć podniecenie dnia poprzedzają
cego, jak pijak wraca do wina lub wódki. Ale 6— 8 — 10 fajek, 
które wystarczały w początkach, wkrótce już nie wywołują 
żadnego pobudzenia; organizm do nich się przyzwyczaja i coraz 
większych dawek potrzebuje. Od 2ch gramów postępują do
5, do 10, a nawet do 60 i do 100 gramów.

Po okresie rozdrażnienia przychodzi nareszcie okres 
prawdziwie patologiczny (narcotismus chronicus, odurzenie 
przeciągłe). Piórwszym znakiem jest tu ból żołądka (gastral- 
gia), a najczęściej i zapalenie żołądka i kiszek, które prze
chodzi w stan przewlekły; władze umysłowe się zacierają, pa
mięć tępieje, uczucia słabną:'palacz zaniedbuje żonę, dzieci i
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przyjaciół. Wszystkie zdolności skierowane są jeszcze do 
nasycenia namiętności, którćj już nie jest panem. (Wszystko 
jak u pijaków; w ogóle następstwa odurzenia makowcem mają 
niezmierne podobieństwo, jak się łatwo domyślić można, z pi
jaństwem wyskokowćm .— Red.)

Układ nerwowy ośrodkowy cierpi znacznie. Palacz do
znaje swędzenia i jakby mrówek chodzących po całem ciele; 
po tćm podrażnieniu następuje mniejszy lub większy upadek 
czułości skóry, która się wciąż łuszczy, a niemal całkiem nie 
wydaje potu. Ta nieczułość skóry jest faktem uderzającym: 
palacz przed zaśnięciem może trzymać przez kilka minut wę
giel rozżarzony, nie czując tego wcale. Układ mięśniowy 
nadweręża się: ruchy stają się powolnemi, stąpanie jest nie
pewne, ręce i język drżący, ztąd jąkanie się i trudne wyma
wianie. (Wszystko jak u pijaków).

Czynności psychiczne niemnićj są uszkodzone: palacz 
wkrótce zaczyna podlegać najrozmaitszym złudzeniom zmy
słów. Lecz złudzenia te i przywidzenia nie przybierają już 
postaci ułudnćj i rozkosznćj, która pociągała go zwodniczo 
w początkach jego nałogu. Obrazy najobrzydliwsze, sceny naj
okropniejsze rozwijają się przed nim. Zwykle podczas nocy 
gdy napróżno snu wyczekuje, prześladują go te postacie; widzi 
nieraz ropuchy i stworzenia najszkaradniejsze; czasem smok 
ognisty otacza go i porywa w otchłań gorejącą; podlega wszyst
kim torturom piekła Buddaistów.........Zbiór tych przypadło
ści stanowi t. zw. obłąd narkotyczny, delirium tremens nar- 
coticum. (I tutaj co za podobieństwo do obłędu pijackiego, 
delirum tremens alcoholicuml — Red.)

Jednćm z pićrwszych wyrodzeń moralności, jaltie palenie 
makowca pociąga za sobą, są nadużycia płciowe. W samćm 
mieście Tien-Tsin prowincyi Peczeli, gdzie najwięcćj palą 
makowca, liczą do 35 domów nierządu przeznaczonych wy
łącznie dla pederastyi, w których się mieści do 800 chłopcówt 
W pięciu teatrach miasta nierząd ten publicznie roztacza 
swoje sidła, zwłaszcza odkąd cesarz Kwa-Czezi, wielki palacz 
makowca, postępowaniem* swojćm spopularyzował Diejako to 
bezeceństwo.
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Urzędnicy chińscy zapewniają, że od czasu rozpowszech
nienia makowca w prowincyi Peczeli liczba samobójstw znacz
nie wzrosła. Na 2000 palaczów, których spostrzegał p. L i- 
be rmann ,  16tu w ten sposób życie zakończyło; 6ciu z tych 
nieszczęśliwych odebrało sobie życie za pomocą dymu ma
kowca.

Wiadome są środki ostrożności, jakie rząd holenderski 
przedsięwziąć musiał na wyspie Jawie, umieszczając ajentów 
policyjnych przed każdym sklepem makowca, którzy mają pra
wo zastrzelić, jak psa, każdego palacza dopuszczającego się 
czynów gwałtownych. Ostrożności te nie istnieją w Chinach, 
to tćż nader częste są kłótnie i bójki pociągające za sobą naj
cięższe uszkodzenia ciała, a to prawie wyłącznie między pa
laczami. Rzecz ta jest tćm godniejszą uwagi, że Chińczycy 
są w ogóle bardzo łagodni i że zresztą prawie nigdy nie wi
dać ich bijących się; w kłótniach rzecz się zwykle kończy (mię
dzy trzeźwemi) na wymyślaniu i pogróżkach, dzieci nawet 
prawie nigdy z sobą się nie biją.

HTowe dzieła*

B l o nd e l  (inspecteur principal) et S e r  (ingćnieur de 
1’administration de 1’Assistance publiąue). Rapport sur les 
hópitaux cfails de la mile de Londres, au point de vue de la 
comparaison de ces ćtablissements avec les hopitaux de la 
yille de Paris.—Paris 1862. Paul Dupont.

Do faktów, któreśmy ze sprawozdania tego podali w Po
szycie Pamięt. Tow. Lek. Warsz. za miesiąc lipiec i sierpień 
r. z. (tom. L, str. 109), dodajemy tu jeszcze następujące:

Londyn, którego ludność dochodzi do 3,000,000 mieszkań
ców, ma 14 tak zwanych szpitali ogólnych, mieszczących w so
bie 3,626 łóżek, a 66 szpitali specyalnych, z których 34 może 
pomieścić razem 2,344 chorych i leczyć ich w ciągu roku 13,144 
wewnątrz szpitali, a 152,079 po za szpitalem.

Paryż, na 1,600,000 mieszkańców, posiada w szpitalach 
swoich 6,924 łóżek dla chorych.
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Przemawia to na korzyść Paryża, zwłaszcza, że w Londy
nie, jak wiadomo, niektóre dzielnice miasta [przepełnione są 
ciągle nędzarzami.

Cazenave.  Du climat de PEspagne sous le rapport 
mśdical. Paris 1863. H. Plon.

Dzieło przydatne dla lekarzy i dla podróżnych, wystawia
jące warunki klimatyczne głównych miast hiszpańskich i wy
brzeża Śródziemnego morza. Kozkład jego jest prosty, wyłoże
nie jasne, styl powabny. Dodany jest wykaz ważniejszych wód 
lekarskich i przewodnik podróży.

Ch i pau l t .  E’tudes surles mariages consanguins. Pa
ris 1864. G. Bailliere.

Dai ly .  Recherches sur les mariages consanguins. Pa
ris 1864. V. Masson. 68 stron.

Autor pierwszej z tych rozpraw jest bezwarunkowym 
przeciwnikiem małżeństw między pokrewnemi; drugi zaś kry
tyczniej rozbiera dane, przytaczane od lat kilku przez przeci
wników takich związków.

Husson.  (Armand). E’tudes sur fes hópitaux, consi- 
dśres sous le rapport de leur construction, de la distribution de 
leurs batiments, de 1’hygiene et du service des salles de mala- 
des. Paris 1862. 607 str. w 4. z rycinami i planami.

Znakomite to dzieło, do napisania którego potrzeba było 
wielkiej pracy i licznych poszukiwań, obejmuje dokładny opis, 
rycinami i planami objaśniony, szpitalów i różnych zakładów 
dobroczynnych francuzkich, oraz ważniejszych angielskich, nie
mieckich, włoskich, hiszpańskich, rossyjskich i amerykańskich. 
Znajdzie tu czytelnik nader zajmujące szczegóły, odnoszące się 
do architektury tego rodzaju zakładów, do ich przewietrzania 
i ogrzewania, do kloak, do sprzętów, bielizny, sal, żywienia 
chorych, urządzenia służby administracyjnej i lekarskiej i t. d. 
a zarazem statystykę lekarską. Porównanie różnych zakładów 
między sobą, na takich danych oparte, doprowadza do wnios
ków nader ważnych. Zdaniem p. H u s so n  a szpital Paryzki 
zwany Lariboisiere odpowiada najwięcej warunkom wymaganym 
od dobrego szpitala; w czem jednak nie wszyscy się z nim zga
dzają, nie tyle pod względem architektonicznym, ile pod wzglę- 

Pam. T. L. W. Tom. LI. 8
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dem lekarskim, tudzież z powodu wielkich kosztów, które wysta
wienie go i urządzenie za sobą pociągnęło. U nas po większćj czę
ści na wzór tego szpitala wybudowano i urządzono w Warsza
wie, przy ulicy Elektoralnśj, szpital Ś. Ducha, o którym gdyby 
p. Husson był wiedział, byłby się niezawodnie postarał o jego 
opisanie, dla pomieszczenia go w monumentalnym dziele swo- 
j&n, jak to z wielu innemi uczynił.

J eanne l .  (L.) De la prostitution publiąue et parallele 
complet de la prostitution romaine et de la prostitution con- 
temporaine. Paris 1862. Bailliere. Wydanie drugie, 309 str. 
(6 fr.)

Piśrwszą część tśj pracy, starannie wykonanej, poświęcił 
autor nierządowi u dawnych Rzymian, przytaczając dosłownie 
odnoszące się do tego przedmiotu ustępy z autorów starożyt
nych, jak Horacyusza, Wirgiliusza, Tacyta, Cycerona, Ulpiana 
i wielu innych, z wiernóm tłómaczenie tychże. W dwóch dru
gich częściach mówi Je a n n el o nierządzie w Bordeaux i o środ
kach zaradczych przeciwko chorobie wenerycznśj w mieście tótn 
używanych. Nie sąto czcze deklamacye, ale bardzo ważne da
ne statystyczne, umiejętnie zebrane w ciągu lat 4. od r. 1859. do 
1862., bo to tylko może doprowadzić do zasadnych i użytecznych 
wniosków. Dla przekonania się o skuteczności przedsiębra
nych środków profilaktycznych przeciwko szerzeniu się choroby 
wenerycznej, powziął autor szczęśliwą myśl obliczania dotknię
tych corocznie chorobę weneryczną żołnierzy, garnizonem 
w Bordeaux stojących; obliczanie zaś tego rodzaju wykazało, że 
w r. 1856., 1857. i 1858. na 100 żołnierzy stojących garnizonem 
w Bordeaux bywało rocznie 25 syfilitycznych; w r. 1859. było 
ich 16, w r. 1860. tylko 10, a w r. 1861. i 1862. liczba ta 
zmniejszyła się do 6. Rodzaj ten syfilometryi, czyli oznacza
nia liczbami stopnia niebezpieczeństwa zarażenia się chorobą 
weneryczną w danem miejscu, za przykładem J e a n n e l a  za
prowadził w Belgii Vleminkx r. 1862.
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WIADOMOŚCI KRAJOWE.
DOROCZNE POSIEDZENIE TOWARZYSTWA 

LEKARZY PODOLSKICH.

Doroczne posiedzenie Towarzystwa Lekarzy Podolskich 
odbyło się dn. 16. stycznia r. b. w mieszkaniu p. Krem era, 
w obec nielicznie zgromadzonśj publiczności, składającej się 
z kilkunastu osób szczerze sprzyjających postępowi w nauce. 
Członków zebranych było 23, wszyscy prawie miejscowi, jeden 
bowiem tylko p. Ludwik Szuch przybyły z prowincyi brał 
udział w naszćj uroczystości. Posiedzenie btwarte zostało spra
wozdaniem z czynności naukowych Towarzystwa, tudzież ze 
stanu biblioteki, muzeum i kasy, a zamknięte krótkiśm przy- 
mówieniem p. Prezesa i wyborami nowych urzędników.

SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA LEKARZY 
PODOLSKICH, ZA ROK UBIEGŁY 1863.
Przez  D r. Józefa HOŁLECiO,

Sekretarza stałego T. L. Pod.

Towarzystwo Lekarzy Podolskich odbyło w ciągu ubiegłe
go roku posiedzeń zwyczajnych 24, komitetowych zaś 4, a mia
nowicie 2 hygieniczne, i 2 dotyczące honorariów lekarskich. 
Liczba członków uczęszczających na posiedzenia była rozma
ita, wahała się ona między cyfrą 20 a 10. Zależało to od kole
gów przybywających z prowincyi na posiedzenia, co jednak w ro
ku zeszłym nie często miało miejsce.

Korrespondencyj zamiejscowych, prowadzonych z człon
kami osiadłemi na prowincyi, jak równie z innemi Towarzys
twami naukowemi, było sto.

Prace naukowe Towarzystwa wydane nakładem jego człon
ków, a składające się z sześciu broszur, rozdane zostały członkom 
i redakcyom pism lekarskich w ilości 102 egzemplarzy; w ko
mis rozmaitym księgarniom 70 egzemplarzy, resztę t. j. 128 
egz. złożono w bibliotce naszego Towarzystwa.
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Liczba członków znakomicie urosła; liczymy obecnie ho
norowych 30 (w tćj kategoryi 9 założycieli), czynnych, przybra
nych i korespondentów 93, razem 123 członków.—Towarzystwo 
nasze poniosło dotkliwą stratę przez skon ś. p. Lucyana B o- 
cheńs k i ego ,  zmarłego w pełni młodzieńczego życia, bo w 28  ̂
roku. Cicho mu te lata nieliczne ubiegły pośród trosk i zabie
gów o kawałek chleba dla swoich i dla siebie. Nie miał jeszcze 
czasu wykazać tych zdolności, które bliżsi i koledzy tak godnie 
umieli ocenić; to tśż pamięć jego pośród nas żyje, a myśl czę
sto wybiega na smutną i samotną mogiłę towarzysza! Niechże 
mu to przymówienie nasze, to wywołanie jego pośród kolegów 
będzie jako kwiat na grobie, a ciche westchnienie na cmęta- 
rzysko przesłane niechaj mu ziemię mogilną i lekką i ciepłą 
uczyni! Kilku kolegów ubyło nam w skutek wyjazdu; mnićj więc 
pracowników, a choć nowi przybysze zjednali sobie prawa oby
watelstwa, miejsca tamtych i w sercach naszych i przy koleżeń- 
skićj biesiadzie nie zajęte, i z utęsknieniem czekamy powrotu 
nieobecnych.

Przystępujemy obecnie do przeglądu czynności naukowych 
naszego zespolenia lekarskiego. Główną treścią posiedzeń by
ło: 1) badanie chorób panująch i szczególnych przypadków po
strzeganych w praktyce, 2) czytanie korespondencyj, 3) roz
prawy o bieżących kwestyach, dotyczących zdrowia publicznego, 
i 4) czytanie wypracowań lekarskich i przyrodniczych, tak ory
ginalnych, jak i tłómaczonych.

1) Co do chorób panujących taki sobie kreślimy obraz 
na podstawie uwag objętych protokółami posiedzeń. Do nie
mocy nagminnie występujących u dorosłych zaliczyć wypada 
tylko zimnicę, która nawiedziła Kamieniec w połowie marca 
i  trwała do końca września, pod różnemi postaciami napastu
jąc ustrój, jużto jako nerwoból, już jako wymioty nie dające się 
usunąć lekami zwyczajnie w podobnćj przypadłości stosowane- 
mi, już tćż jako gośćcowe łamanie kończyn dolnych i t. d. i t d* 
Zimnice tegoroczne cechowały się jeszcze skłonnością do po
wrotów, chociaż prędko ustępowały po zadaniu swoistego leku. 
Widzieliśmy chorych ulegających zimnicy po 6, 8, a nawet i po 
9 razy w ciągu tego kilkomiesięcznego okresu. Przyznać je
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dnak wypada, że pomimo tak częstych powrotów nie postrze
gliśmy zmian w ekonomii zwierzęcśj; rzecz się kończyła na za
barwieniu skóry cechującćm owo zimnicze krwi zakażenie, nie 
sprowadzając ani zbytniego powiększenia, a tćm bardziśj przei
stoczenia śledziony, ani zebrania surowicy w tkance łącznćj, 
tak często w osadach wiejskich w czasie trwania zimnicy napo
tykanych. Największe natężenie epidemii, jeśli ją się tak na
zwać godzi, było w kwietniu i w maju. W czerwcu i lipcu ustą
piła ona miejsca czerwonce i biegunce, a ze zniknieniem tych 
ostatnich we wrześniu, jeszcze się odnaleść dały ale już tylko 
pojedyncze przypadki zimnicy. Do leczenia używane były: siar
czan chininy w zwiększonych dawkach, dla zapobieżenia powro
tom wymocz wodny albo winny kory chinowój, w upartszych 
przypadkach arszenian chininy po dwunastćj części grana naraz 
i krople arszenikalne Fowlera, w połączeniu z wzmacniającemi 
lekami.

Durzyca w obu znanych postaciach, jakotćż gorączki 
nieżytowe z charakterem durzycowym, straciły w mieście na- 
szćm cechy nagminnie panującej niemocy, od lat bowiem kilku 
trwają nieustannie, czerpiąc początek w wadliwćm urządzeniu 
Kamieńca pod względem hygienicznym. Chociaż angielski uczo
ny Will. B u d d  utrzymuje, że odpadki gnijących resztek zwie
rzęcych i źle urządzone wychodki nie produkują wcale durzyco- 
wego miazmatu, opierając swoje postrzeżenia na smrodliwych 
wyziewach Tamizy w r. 1858. i 1859., pod wpływem których 
zostawało nieustannie 1,300 ludzi, (przewoźnicy, wioślarze, 
urzędnicy komory celnćj i t. d ), — a żaden z nich nie uległ 
durzycy; zawsze jednak przypuścić można, że powietrze zanie
czyszczone należy do czynników osłabiających ustrój, a tćm sa- 
mćm uspasabia do'gorączek tyfoidalnych; nie idzie nam bowiem 
obecnie o to, czy dur rozpowszechnia się drogą miazmatu, lub 
drogą zarazku (contagium). Otóż z każdą jesienią i wiosną 
wyżćj rzeczone formy chorobowe w środku miasta postrzegać 
się dają; zimą zaś przy nagłych zmianach temperatury wystę
pować zwykły. Na lato obierają one sobie stałe siedlisko 
w małych chatkach położonych nad brzegami Smotrycza, na 
pół wyschłemi i zarzuconemi gnijącemi resztkami padłego by
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dła i pozostałości kuchennych, które się tam dostają z górne
go miasta za pośrednictwem ścieków, częstokroć odkrytych, a nie 
zawsze mających podstawę kamienną. Tak też i w roku mi
nionym dur zajął najprzód na początku lutego całą Rzeźnicką 
ulicę; z tamtąd przerzucił się do rynku, potćm postrzegano go 
z kolei w dole, koło koszar żandarmskich; najcięższy był w sze
regu domów ustawionych pod skałą od mostu Tureckiego do 
bramy Ruskićj, t. j. na Karwasarach. Trwał on przez cały ma
rzec i kwiecień, w początku maja resztki tylko jego spotyka
liśmy w górnćm mieście; kiedy tymczasem w domkach, po
cząwszy od mostu prowadzącego na Polskie folwarki, wzdłuż 
Smotrycza, aż do Witowskiego ogrodu, najsilniejsza epidemia 
duru trwała w lipcu i w pićrwszćj połowie sierpnia. Widzie
liśmy tam rodziny, których wszyscy członkowie ulegali tej spra
wie chorobowśj. W pićrwszćj połowie listopada znowu dur 
i nieżyty durzycowe zaczęły występować w środku miasta, i dzi
siaj częściśj niż zwykle spotkać je tu można, i to nietylko po
między samą uboższą izraelską ludnością. Przebieg jednak ty
fusu u nas jest dość łagodny, a ukończenie prawie zawsze po
myślne, nieledwie rzec można w 97 przypadkach na 100; więc 
śmiertelność wynosi 3%, kiedy według wyrachowań czynionych 
w szpitalu Drezdeńskim przez p. F i ed l e r a ,  w ciągu lat dzie
sięciu (od 1850. do 1860,). śmiertelność średnia wynosiła 12%; 
w czasie Krymskiój wojny dochodziła ona w wojsku angielskióm 
i francuzkićm do 50%; w Konstantynopolu zaś w tśjże epoce 
przewyższała 63%. Czemu przypisać tak pomyślne wypadki 
u nas? Oto łagodnemu jćj przebiegowi, częstemu zaliczaniu do 
kategoryi duru innych gorączek nacechowanych jeno durzyco- 
wym charakterem, a wreszcie i stosownemu postępowaniu le
karskiemu, zależącemu na karmieniu należytćm chorych i usu
waniu przypadłości wikłających; leki bowiem dawniej używane 
energiczne, w niemocy nacechowanej tak znakomitym sił 
upadkiem, były, jak nas o tćm już własne przekonało doświad
czenie, główną przyczyną tak wielkićj śmiertelności w durzycy.

Biegunkę i czerwonkę, łagodne i krótkotrwałe w tym ro
ku, postrzegaliśmy w czerwcu, lipcu i w pićrwszćj połowie
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sierpnia. Choroby te, zwykłe satelity pory trwania owoców, 
których rozwojowi n nas sprzyja niezachowywanie ścisłe prze
pisów policyjno-Iekarskich, były, jakeśmy wyżćj rzekli, dość 
łagodne. Biegunkę nieżytową zachowanie diety i lada środek 
lekarski usuwał. Czerwonka należała do chorób przypadkowych, 
cechowała się przebiegiem prędkim, rzadko przeciągającym się 
dłużćj niż dni ośm (najkrótszy termin według Bambergera)» 
i szczęśliwem ukończeniem; odznaczała się jednak tśm, że środki 
oleiste pogorszały stan chorych, narkotyczne zaś, zadane w kil
ka godzin po oleju kleszczowiny, usuwały bóle, ciskawicę i czę
ste oddawanie stolców, a z niemi i sarnę chorobę.

Z cierpień dróg oddechowych nieżyty, zapalenia oskrzeli, 
zapalenia płuc i opłucnej, dość zresztą łagodne, odpowiadały 
porze jesiennej i wiosennej. Przypadki tego rodzaju nie były 
ani dość liczne, ani tćż dość gwałtowne. Gruźlica, tak potężnie 
rozpowszechniona w mieście naszćm, największy odsetek stano
wiła śmiertelności. Zabierała ona ofiary zarówno w różnych po
rach roku; sprzyjały bowiem jej rozwojowi równie wilgotna wio
sna, jak gorące lato z nieodstępnym w tćj porze kurzem podno
szącym się z bruku miejskiego i najróżnorodniejszemi wyzie
wami zwierzęcemi. W innśm miejscu staraliśmy się wykazać 
częstość gruźlicy w Kamieńcu i jej przyczyny; tutaj więc doda
my, że krwotoki płucne, po których wkrótce następowała sprawa 
rozpadowa, najczęstsze były w marcu, wrześniu i październiku.

Cierpienia gośćcowe trwały krótko, nie dłużej nad dwa 
tygodnie, w pierwszej połowie października.

Kilka przypadków zapalenia krtani, zresztą dość łago
dnych, spotkaliśmy w listopadzie.

Z przypadłościowych form, towarzyszących nieżytowi żo
łądka i jelit, występowały w październiku dość często róże 
i żółtaczki; ostatnim nie towarzyszyło powiększszenie wątroby, 
a wnosząc z przypadów, przypisać je wypadało nieżytowi bło
ny śluzowój wyściełającej dwunastnicę. (Oppolzer. )

Do takich przypadowych form należał i białkomocz 
( alłmminuria), częściej niż zwykłe napotykany. Bywał on 
następstwem wadliwego odżywiania ustroju, a więc niedokre- 
wności samodzielnój (idiopathica), a opierał się na gruncie
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swoistego zakażenia, np. kiłowego, i spotykaliśmy go przy pe
wnych przeszkodach zrządzonych w obiegu krwi, przy wysokim 
odczynie gorączkowym, towarzyszącym rozmaitym chorobom, 
przy bladaczce prostój i syfilitycznśj, w gruźlicy, w zapaleniu 
płuc, w dławcu (co go właśnie od sprawy błonicowej odróżnia
ło), w ody mce (emphysema), w wadach organicznych serca, 
w zimnicy w okresie odczynu gorączkowego i t. d. Dzięki po
stępom u r o s k o p i i, nie zastraszamy się już dzisiaj obecno
ścią białka w moczu, nie zawsze bowiem jest to następstwem 
przeistoczenia nerek znanego pod nazwą choroby Br ig  hta:  
przy takićm pojmowaniu rzeczy wyleczenie bywa i częstszóm 
i pewniejszem.

Z chorób pojedynczych rozmaite postaci przymiotu ( sypki- 
lis) były częstszemi niż zwykle w kwietniu i maju. Wiewiory, 
raczej miękkie niż twarde, długo opierały się stosowanym miej
scowym lekom. Z osutek kiłowych kilka razy postrzegano (psoria- 
sis palmaris), postać dość [rzadką w naszśj prowincyi. Dwa 
razy mieliśmy zręczność oglądać drobne niemowlęta izraelskie 
dotknięte przymiotem zaszczepionym przy obrzezaniu; udziela
nie się zaś kiły drogą wakcynacyi, będące przedmiotem szcze
gólniejszych poszukiwań we Francyi, ani razu nie było po
strzegane przez kolegów. Za to niejednokrotnie robiono 
wzmiankę o tem, że przeważna liczba chorych przymiotowych 
pochodzenia izraelskiego, najczęściej wtórną kiłą dotkniętych, 
pomocy lekarskićj w Kamieńcu szukających, pochodzi z sąsie
dniego miasteczka Orynina.

Z chorób ocznych, zapalenie spojówki (conjunctmtis) 
urosło do potęgi nagminnie panującego cierpienia. Wystąpiło 
ono w czasie letnich upałów lipcowych i trwało aż do końca 
września. Formy jego, dość zresztą łagodne, odznaczały się dłu
gotrwałością. Kol. P rzyborowski ,  który miał z niemi naj
więcej do czynienia, używał lekkich kleistych okładów do ich 
zwalczenia; zalecał nadto unikanie światła, stosowną dietę i leki 
odciągające na przewód pokarmowy.

Z tego więc, co się rzekło wyżej, łatwo zawnioskować, że 
rok' ubiegły był dla dorosłych bardzo zadawalniającym pod 
względem zdrowia. Nie tak się rzecz miała z dziećmi. Cho
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roby tak zwane niemowlęce, równie wysypkowe jak i nie wysyp
kowe, występowały w groźnćj nagminnćj postaci, dziesiątkując 
drobną ludność naszego miasteczka. W styczniu i lutym pano
wała dość przeważnie sprawa błonicowa (dipktkeritis) i płoni
ca. Piśrwsza była pozostałością jeszcze z r. 1862. i przeszła do> 
nas z powiatu Uszyckiego, gdzie w niektórych miejscowościach: 
panowała epidemicznie, przybierając zgorzelinowy charakter. 
Przyłączyła się też do niej płonica (scarlatina), która dopiero 
w marcu wystąpiła nagminnie. Działo się zwykle tak, że szkarla
tyna zaczynała tę smutną historyą; przebieg jój był dość łagodny
i zadawalniający, kiedy w okresie łuszczenia przystępował na
gle upadek sił, silniejszy trochę kaszel, nieprzepowiadający 
wcale smutnego zejścia, oddech stawał się częstszym, chociaż 
ani przysłuch, ani opukiwanie nie odkrywało nic prócz lekkie
go nieżytu; na migdałkach wówczas można było dopatrzeć wy
pociny błonicowe, w postaci drobnych plamek białych wystę
pujące; a że migdałki zwykle bywały znacznie obrzmiałe, łatwo 
się więc te plamki w początku choroby przy połykaniu ścierały, 
tak, że snadno w błąd wprowadzały lekarza wtedy nawet, kie
dy niebezpieczeństwo było dość blizkie, bo częstokroć w ciągu 
godzin 12, a nawet 10 sprawa chorobowa, dosięgając szczytu 
swego rozwoju, zabierała z tego świata biedną ofiarę. Znamy 
rodziny, w których po 5 i więcój dzieci w taki sposób umarło. 
Płonica jednak w połowie kwietnia ustała, z nią i sprawa bło
nicowa, tudzież pojedyncze, na szczęście dość rzadkie wypadki 
dławca. Odra natomiast trwała całe pół roku, począwszy od 
stycznia do połowy lipca. U dzieci drobnych wikłała się często 
ze śmiertelnćm płuc zapaleniem; mówimy u dzieci, bo tćż napa
stowała i dorosłe kobiety, liczące po lat 42 i więcśj, ale tam 
była bez powikłań i cechowała się dość prawidłowym przebie
giem. Lipiec jeden był wolnym od epidemii, chociaż i w tćj 
porze postrzegali koledzy cierpienia zapalne opon mózgowych 
u niemowląt i biegunki nieżytowe, śmiertelne tam, gdzie wystę
powały po odsądzeniu od piersi. W połowie sierpnia wystąpi* 
krztusiec (tussis convulsźva), którego pojedyncze przypadki 
postrzegano na wiosnę. Z początku łagodny, w październiku 
zaś wyniszczający i często z zapaleniem płuc powikłany, trwał
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on przeważnie do końca roku. Ospa z przebiegiem dość łago
dnym, postrzegana nie tylko u niemowląt, ale i u dorosłych, 
miała miejsce we wrześniu, październiku i listopadzie. W koń
cu grudnia zaczęły się pokazywać nieżyty dróg oddechowych 
i zapalenia płuc z gwałtownym przebiegiem i niepomyślnym 
ukończeniem. Rok więc ubiegły, jak widziemy, dla drobnćj 
ludności nie był stale szczęśliwy.

Co do chorób kobićcych, zbyt częste poronienia i krwoto
ki dość obfite, przy prawidło wie nawet odbytym połogu, były 
na porządku dziennym; na szczęście gorączki połogowe do 
wyjątkowych i bardzo rzadkich przypadków należały w roku mi
nionym, może się nie wydarzyły więcćj nad dwa razy, choć po
rodów w przecięciu rocznem bywa u nas zwykle 1130, nie mó
wiąc już o poronieniach, których przeszło 50 naliczyć można.

2) Dział korespondencyj Towarzystwa nie był dość ob
fity, skutkiem może naszćj opieszałości; dotąd bowiem nie wy
robiliśmy sobie pozwolenia u Władzy na bezpłatne przesyłanie 
naszych listów. Z ważniejszych odezw czytanych na posiedze
niach wypada wspomnieć: 1) o odpowiedziach rektora Akade
mii Krakowskiej dra D i e t l a ,  profesorów Kozubowskiego,  
M a j e r a  i Skobla ,  doktorów O e t t i n g e r a  i Z i e l en i ew-  
skiego,  wyrażających podziękowanie za przyjęcie ich do 
grona członków naszego Towarzystwa; 2) o odezwie od Towa
rzystwa lekarzy Kijowskich, które z bratnią gotowością podzie
liło się z nami drukami, kosztem jego ogłoszonemi. Główną 
treścią druków tych było: Sprawozdanie z dorocznego posie
dzenia tegoż Towarzystwa; uwagi statystyczne o zakładzie 
sztucznych icód mineralnych w Kijowie prze p. Dalkiewi -  
cza; o operacyach zaćmy (cataracta) dokonanych w klinice 
Uniwersytytetu Św. Włodzimierza przez pr. Korowajewa,  
rzecz bardzo pięknie opracowana; o zieleniaku (glaucoma) dra 
Talk  o; wreszcie ostatnia broszura p. Mi l l iota ,  sekretarza 
Towarzystwa Kijowskiego, z którśj się dowiadujemy o smut
nych zatargach między Towarzystwem a profes. Wal t e rem,  
co niemiłe na nas uczyniło wrażenie. Teraz, gdy wszystkie 
stowarzyszenia naukowe dążą do jedności i zgody, pomne na to, 
że rozterka siły zużywa, podobne wystąpienie redaktora . „Te-
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goczesnej Medycyny” (CoBpeaieHHOH MeaniyiHM) tchnie samo- 
lubstwem i brakiem uczucia obywatelskiego! Doniosłość jednak 
czynu należycie ocenioną została przez naszych towarzyszy ki
jowskich; uznali oni bowiem dra Wa l t e r az a  wykreślonego z li
sty Członków Towarzystwa; tego nam dość! 3) Towarzystwo 
balneologiczne w Piaty hor sku na Kaukazie i 4) Tow. leka
rzy Wschodniej Syberyi, zaszczyciły nas odezwami, przesyłając 
swoje ustawy z uprzejmśm zaproszeniem do współudziału 
w pracy. Z prywatnych naukowych korrespondencyj zasługu
ją na uwagę: a) List od dra Żm i g r od z k ie g o  z Tyflisu, 
z krótką wzmianką o zimnicach tam panujących; b) od dra 
Żel azko z Kowanówka w Poznańskióm, z szczegółowym opi
sem zakładu dla obłąkanych, którego jest naczelnym lekarzem; 
c) od dra Pląskowskiego ,  adjunkta przy Szkole głównćj 
w Warszawie, o zakładzie dla umysłowo-cierpiących, dozoro
wanym przez niego; d) odezwa od głównego redaktora Pamię
tnika Lekarskiego dra J a n i k o w s k i e g o  Stanisława, z po
dzięką za ofiarowane współpracownictwo członków naszego To
warzystwa; e) kilka listów od p. Józefa Gluz i ós kiego,  przy
branego członka naszego, w których szanowny autor traktuje
0 medycynie ludowćj, dotyczącćj szczególnie wodowstrętu.

W dziale korespondencyj niepoślednie zajmuje miejsce 
sprawozdanie z sześciu posiedzeń kółka Szarogrodzkigo od
bytych pod prezydencyą szanownego dra Dobrowol sk i ego .

3) Rozprawy o bieżących kwestyach dotyczących zdrowia 
publicznego nie jednokrotnie miały miejsce na posiedzeniach 
naszych; w skutek tego uradzono przystąpić do zbierania ma- 
teryałów do topografii i statystyki jak samego Kamieńca, tak
1 całego Podola, według planu ogłoszonego drukiem jeszcze 
przed dwoma laty przez p. Adr. Ba r an i eck i ego ;  a choć ko
mitety hygieniczne rozwiązać się musiały wskutek tego, że wła
dze miejscowe odmówiły im w obecnym czasie poparcia, ma- 
teryały jednak zbierają się dość czynnie i dzisiaj wyszczególnia
my tu ważniejsze, tak czytane na posiedzeniach naszych, jako 
tćż nieznane jeszcze członkom naszego Towarzystwa. Do prac 
takich należy:
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Opisanie szpitalu wojennego w Kamieńcu, z wielką śc i
słością i uwzględnieniem potrzeb odpowiadających dzisiejsze
mu stanowi nauki przez kol. ALN ar k i ewi cz a  dokonane.

O urządzeniu bruku, kanałów i ścieków w Kamieńcu 
przez pp. K r e m e r a  i Rol l ego.

O oświetleniu mieszkań i miasta, przez J. Rol lego.
O obrządkach religijnych i wpływie ich na zdrowie;

0 cmentarzach i domach przedpogrzębowych, przez tegoż.
O poborze wojskowym dokonywanym w klasie izraelitów.
O prostytucyi na Podolu, przez tegoż.
O medycynie stosowanej na wsi i  w ogóle o środkach 

ludowych, przez p. Józefa Gluziński ego ,  który często zasi-. 
lał zajmującemi korespondencyami nasze posiedzenia.

O medycynie domowej u drobnej szlachty i ludu wiej
skiego, a więc o środkach duchownych, znachorach i znachor- 
kach, rzecz należycie objaśniająca tę kwestyą, napisana przez 
p. Albina G o s ł a w s k i e g o .

Ogólny pogląd na urządzenie dolnej części miasta, 
począwszy od mostu do dawnej prochowni, podał przybrany 
czł. naszego Towarzystwa p. Michał Grejm.

Nadto na ręce sekretarza stałego złożył p. Ż ó ł k i e w s k i  
rękopis p. t. Hygiena popularna.

Tyle tylko uczyniliśmy na polu topografii i statystyki le
karskiej Podola.

4) Dział czwarty stanowi czytanie opracowań lekarskich
1 przyrodniczych, tak tłómaczonych jak i oryginalnych. Rozpraw 
w ogóle przeczytano 32, mianowicie 22 oryginalnych, 11 tłóma
czonych. Pierwsze byłyto po większej części historye rzad
szych przypadków, postrzeganych w Kamieńcu; z żalem bowiem 
musiemy tu wyznać, że członkowie z prowincyi prawie nas 
w tym roku nie zasilali swojemi pracami. Wyliczymy z kolei:

a) Rozprawy oryginalne.
P. K r e m  er, czytał: 1) Historyą zapalenia mózgu u cho

rego dotkniętego poprzednio gruźlicą, które zakończyło się 
śmiercią. Przypadek tem się odznaczał, że chory po powrocie 
ze Szczawnicy ze znacznem polepszeniem, zapadł na nieżyt je
lit i żołądka z silnym bólem głowy połączony; zjawiska zaś
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mózgowe wystąpiły dopióro po trzech' dniach trwania choroby, 
na cztery godziny przed skonem. 2) O przypadku czkawki, któ
ra przy 5ym napadzie przeszła w drgawki padaczkowe z utra
tą przytomności, a dla niemożności podawania leku wewnętrzne
go skutkiem przeszkodzonego połykania, uleczoną została 
dwoma 20-granowemi lawatywamiz chininy- Dodać tu należy, że 
wszystkie te napady czkawki padaczkowej, które się pojawiały 
u młodego mężczyzny w ciągu roku, występowały statecznie na 
ostatniej kwadrze księżyca. 3) O groźnym nerw obolu serco
wym, znanym pod nazwą angina pectoris, spowodowanym nad
użyciem tytuniu, a powikłanym niedomykalnością zastawki 
dwukończystój, który został usuniętym trzema dawkami sze- 
ściogranowemi siarczanu chininy.

P. S t a r ców odczytał: 1) Historyą przepukliny uwię- 
z le j, a powikłanej choleryną; 2) Sprawozdanie z pomyślnego 
leczenia przymiotu za pośrednictwem odwaru z kolczowoju le
karskiego (diU sarsaparillae). Rzecz ta umieszczona jest 
w Druhu zdrowia r. b. 3) O przelewaniu krwi ( transfusio 
sanguinis), rozprawa dobrze pomyślana i opracowana, którój 
jednak dotąd szanowny wiceprezes pierwszą tylko połowę nam 
udzielił.

P. R o 11 e czytał kilka szczegółów z rozprawki umiesz
czonej w Tygodniku L. o gruźlicy postrzeganej w Kamieńcu 
w 1861. r.

P. G- ó r s k i Maurycy czytał: 1) O klykciowinach stoż
kowatych i 2) nader ciekawą historyą chorego dotkniętego 
przymiotem, ,ktory, począwszy od wód kaukazkich, używał 
wszystkich nieledwie leków specyficznych, szukał pomocy 
u wszystkich znakomitych lekarzy za granicą, a w końcu wpadł 
w ręce szarlatanów, i właśnie w opowieści p. G*ó r s k i e g o 
treściwie zebrane są manipulacye tych ostatnich. Trzeba czy
tać, żeby się przekonać, jak dalece ci panowie podobni są do 
naszych lekarzy ludowych. Stanowi tu różnicę wysokość tyl
ko ceny leków i lekarza. Opowieść rzeczoną Tow. uznało za 
tak pouczającą i ciekawą, że postanowiło umieścić ją w przy
szłym zbiorze prac wydanych jego nakładem.

P. Ł a n i e w s k i  czytał sprawozdanie z ruchu chorych 
w szpitalu więziennym w r . 1862. Z niego się dowiadujemy,
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że przeważnie tam występowały zimnice i gnilec. Obie te 
choroby brały początek w wadliwie urządzonćm więzieniu, nie
dostatecznie oświeconćm i zbudowanem na nizinie wilgotnśj, 
gdzie malaria zimnicza przez większą połowę roku panuje, 
tudzież w niedostatecznym żywieniu więźniów.

P. M aj czytał o urządzeniu służby lekarskiej w Ros- 
syi, od założenia państwa do dzisiejszych czasów.

P. J a r o s zy ńs k i  przedstawił ńa godność członka To
warzystwa historyą chorego dotkniętego białkomoczem (przy
padek postrzeżony w klinice Kijowskiój). Rozprawa została 
przyjęta, a p. J. policzony w poczet członków naszego stowa
rzyszenia.

P. K u 1 i s z e r przysłał rozprawę o stosunku lekarzy 
•powiatowych i miejskich do Towarzystwa Podolskiego. Po
daje w nićj kolega projekt, aby lekarze urzędowi zdawali 
w obec Towarzystwa sprawozdanie z czynności swoich lekar
skich. Projekt ten szerokich rozmiarów długo będzie czekać 
na urzeczywistnienie, Towarzystwo bowiem nasze, aczkolwiek 
potwierdzone przez Władzę, nie przestaje być jeno prywatnćm; 
inicyatywy więc w kwestyach urzędowych podawać nie może 
samo, chyba zbiorowo z innemi stowarzyszeniami lekarskiemi. 
Dla porozumienia się zaś zobopólnego potrzebne są zjazdy 
lekarskie, a tym Rząd odmówił sankcyi, jak o tćm uwiadomił 
nas prezes Towarzystwa lekarzy Kijowskich, którego starania 
w tym względzie czynione u Władzy nie osiągnęły skutku. Pomi
mo to Towarzystwo nasze, upatrując w pracy p. K. równie na
leżyte naukowe dążności, jak i właściwe pojmowanie obywatel
skich obowiązków lekarza urzędnika, zaprosiło go do grona 
swych członków, a pracę jego postanowiło ogłosić w jednćj 
z rossyjskich gazet lekarskich.

P. P i e t r z y k o w s k i  z Czeczelnika przesłał nam dwie 
rozprawy: 1). O pewnym, i łatwym sposobie usunięcia chorób 
umysłowych, praktykowanym u ludu mołdawskiego. Treścią 
tćj rozprawy jest opisanie metody używanćj przez lekarkę wsi 
Redii, w Bełckim powiecie na Bessarabii, a zależącćj na sto
sowaniu kąpieli natryskowych z pewnych ziół, okadzaniu, 
szeptach i przykładaniu noża do czoła. Kolega widział zbawień-
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ae skutki takiego leczenia. Towarzystwo jednak, już z tego 
względu, że pomieniona lekarka we wszystkich postaciach 
obłąkania jeden lek stosuje, nie zaaprobowało tśj metody, i 
za pośrednictwem sekretarza stałego uwiadomiło o tćm auto
ra rozprawki. P. P i e t r zykows k i  przysłał odpowiedź na 
czynione sobie zarzuty, za którą polecono mu podziękować, 
obie jednak strony pozostały przy swćm zdaniu. 2) W drugiśj 
rozprawie, O szkodliwym wpływie na organizm ludzki z nad
użycia herbaty, dowodzi autor głównie, że używanie częste
i w wielkićj ilości herbaty sprawia napływy krwi żylnćj do 
odbytnicy i ma za następstwo niemoc znaną powszechnie pod 
nazwą hemoroidów. Rozprawa w mowie będąca, pomimo nie- 
udowodnionćj jeszcze należycie faktami zasady, obejmuje kilka 
prawd, które należałoby podnieść do wysokości aforyzmów.

P. P o d gó r s k i  przesłał Towarzystwu początek roz
prawki p. n. Kilka wspomnień z praktyki wiejskiej, w którćj, 
oprócz prawd lekarskich nacechowanych dążnością postępowy 
maluje trudności, jakie lekarz napotyka przy niesieniu pomocy 
ludowi, trudności, które się dadzą usunąć jedynie po zapro
wadzeniu należytóm służby lekarskićj gminnśj. Kwestya ta 
jest tak żywotnego znaczenia, że poruszano ją nie jednokrot
nie u nas, a Towarzystwa także lekarskie na Litwie i wRos- 
syi nieraz już wykazywały szkodliwe następstwa szerzenia się 
epidemij w skutek braku opieki po wsiach. P. Podgórskiemu 
podziękowano za rozprawę i zaproszono go do grona człon
ków Towarzystwa naszego.

Na ostatniśm posiedzeniu czytaliśmy dość zajmującą 
rozprawę p. Raczyńsk i ego  p. n. Kamyk znaleziony w gru
czole ślinowym podjęzykoioym, która powszechne zyskała u- 
znanie.

P. R o t h e  czytał kilka rozpraw, a mianowicie: I) Hi- 
storyą nieładu ruchów postępowego (ataxie locomotrice pro- 
gressive) powikłanego wolem, (rzecz opraco ana należycie); 
2) O rzadkim przypadku nieprawidłowego rozwoju ciała 
ludzkiego (umieszczone w Tygodniku L. z. r ) i 3) O bezwła- 
dzie ogólnym postępowym (paralysis progrediens). Rozprawa 
ta większych rozmiarów, wyczerpująco napisana, jest praw-
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dziwym nabytkiem w literaturze naszej, a w rzędzie prac ory
ginalnych czytanych na posiedzeniach Towarzystwa niezaprze- 
czenie jedno z pierwszych miejsc jćj się należy.

Większśj atoli doniosłości jest rozprawa p. S t adn i c 
k i e g o  Wincentego, o rozbiorze widmowym (analyse spec- 
trale) podług Ki r chhof f a ,  B u ns en a ,  S tokesa  i innych 
autorów ułożona. P. St., obznajmiając koło nasze z kwestyą 
tak nową i tak wiele obiecującą w przyszłości, wielce się tćm 
zasłużył Towarzystwu, złożonemu z ludzi, którzy z powodu 
dość ciężkich obowiązków powołania swego nie mogą się od
dawać szczegółowym badaniom nauk przyrodniczych. Dzięko
wać mi więc jeszcze raz przychodzi szanownemu autorowi i 
prosić go, aby raczył pracę tę ogłosić drukiem o ile można 
najprędzćj.

Dział recenzyj bardzo był w ogóle ubogi w tym roku. 
Należy doń rozprawka p. F a r e n h o l c a  p. n. (Jwagi nad 
dziełem, p. Swi der sk i ego:  Medycyna do powszechnego 
użycia, z wielką sumiennością napisana.

Z prac nieobjętych protokółami posiedzeń, a podanych 
do druku przez członków miejscowych należą: 1) Słownik ła- 
cińsko-polski lekarski przez p. A. Krem e r a  ułożony .Dziełko 
to, na ogłoszenie którego młodzi lekarze pracujący na polu 
lekoznawstwa krajowego z utęsknieniem wyglądają, nie zawie
dzie ich oczekiwania. Będzie ono ogłoszone drukiem w ciągu 
roku bieżącego, nakładem Friedleina w Krakowie. 2) CLoro- 
by umysłowe, część druga. Jestto dalszy ciąg pracy ogłoszo
nej poprzednio nakładem Towarzystwa, podług notatek z po
dróży odbytej w 1858. r., obejmujący patologią i terapią ogólną 
chorób umysłowych, ułożoną przez Józefa R o l l e g o .

b) Prace tłómaczone podrzędne tu zajmują miejsce i względne 
mają znaczenie w stosunku do zasługi naukowej. Tłómacz o tyle 
sobie tylko pochwałę zjednać może, o ile przekład jego wier
nie został dokonany i o ile wybór artykułu był szczęśliwy. 
Pod temi dwoma względami należy oddać słuszność członkom 
Towarzystwa; przekłady i wybór nic do życzenia nie zostawia
ły, wyliczymy je tu z kolei.
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P. E r e m e r  czytał: 1) O krwotoku i zgorzelinie je lit  
w skutek zatoru spławionego tętnicy Arodjelitnej, podług 
Oppolzera i 2) O róży podług tegoż. Obie te prace umieszczo
ne są w Tygod. Lekarsk.

P. P r z y b o r o  w ski  czytał: o działaniu środków drażnią
cych skórę, podług Hebry. Autor w mowie będącego artykułu 
powstaje przeciw lekom używanym w medycynie w celu odcią
gania na powierzchnią ciała (derivantia), }a. więc wypowiada 
wojnę wszelkim pryszczącym plastrom, gakiemi są: wymiotni- 
kowy, krotniowy, maść Buchnera, maikowy, tudzież moksom
i t. d.; a chociaż dr. H e b r a  jest powagą naukową, nie mógł 
jednak nie wywołać w świecie lekarskim burzy, która i w na- 
szem kółku dała początek dość żwawym rozprawom. Znaleźli 
się między nami zwolennicy bezwarunkowi zasad wypowiedzia
nych przez H e b r ę; znaleźli się tćż i obrońcy wezykatoryj. 
Po długim jednak sporze zgodzono się na to, że leki drażnią
ce skórę dość często bywają używane niewłaściwie; rozprawka 
więc dermatologa wiedeńskiego o tyle jest dobrą, że może 
wpłynąć na ograniczenie nadużycia.

P. G ó r s k i  Maurycy czytał: 1) o nerwowym bolu wą
troby podług KI. B e r n a r d a  i 2) o haematophilii, to jest:
o wrodzonćm usposobieniu do krwotoków, ,podług G r an d i -  
diera ;  artykuł dość ciekawy, w którym wszystkie znane do
tąd przypadki tego cierpienia zostały szczegółowo wspomnia
ne, ze wskazaniem źródeł, z których autor korzystał.

P. N a r k i e rwicz czytał: o zarządzie najwyższym le
karskim w Chinach, tłómaczenie z rcssyjskiego, z dodatkami 
tłómacza, który przeszło lat dziesięć spędził na granicy Nie
bieskiego Państwa, jako lekarz rządowy.

P. R o 11 e czytał: o nieładzie ruchów postępowym 
(ataxie locom. progressive) według notat z lekcyj p. D„u- 
chenne’a i uwag o tśm cierpieniu ogłoszonych we francuz- 
kich pismach; 2) O bezwładzie postępowym mięśni ust, j ę 
zyka i podniebienia według wyżćj wzmiankowanych źródeł. 
Obie te rozprawki umieszczone zostały w Tygodniku Lekar. 
z. r. 3) Najnowsze postrzeżenia w dziedzinie chorób syfili- 
tyeznych podług D i d a y’a, R o 11 e t’a i R i c o r  d’a, z dodaniem 
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uwag z własnego czerpanych doświadczenia i 4) O medycynie
i opiofagach w Chinach, przekład z gazet francuzkich.

P. Ła n i ews k i  czytał: a przewlekłych chorobach wy
sypkowych, podług H e b r y. Rzecz tę uważamy za tak waż
ną, że radzi będziemy widzieć ją w zbiorze prac wydanych na
kładem Towarzystwa.

Po wyliczeniu tćm mimowoli nasuwa się pytanie: cośmy 
w roku minionym zrobili dla nauki? Nie wiele zapewne, ale 
się temu nikt dziwić nie będzie! Rokto bowiem był bardzo 
niesprzyjający pracom umysłowym, kwitnącym jeno pod skrzy
dłem pokoju. To tćż wobec tej zawieruchy myśl tak była nie
ustannie zaprzątniętą, że trudno ją było skierować ku poważ
nym studiom! Zrobiliśmy więc nie wiele pod względem nau
kowym. Wszystkie ważniejsze kwestye odłożyć wypadło do 
czasu więcej odpowiedniego, a szczególniej prace dotyczące 
zdrowia publicznego, na którćmto polu możemy przynieść 
prawdziwy pożytek dla naszego zakątka, dla tej ziemi ma
cierzystej, której jesteśmy obywatelami! O ile mi się jednak 
zdaje, nie wszyscy u nas należycie pojęli doniosłość tej pracy
i ztąd płynącej zasługi....  Cierpliwości więc, cierpliwości,
idźmy wytrwale do celu, a zjednamy sobie więcej stronników; 
wówczas zbiorowo, gromadnie rozstrzygać będziemy żywotne 
pytania dotyczące hygieny i topografii Podola.

Przekładów w r. z. mieliśmy mniej, niźli rozpraw orygi
nalnych, i w tem już dostrzegamy pewnego rodzaju zwrot ku 
postępowi, ku samodzielnemu życiu. Towarzystwo w począt
kach swego istnienia bawiło się naśladownictwem, snać wła
snym nie dowierzało siłom; obecnie bardziej ku swojskiej 
przechyla się medycynie: tem lepiej, odkryć wprawdzie nie 
uczynimy może żadnych, odkrycia bowiem nie są to słupy 
werstowe, raczej nazwałbym je granicznemi znakami, bo sta
nowią one epokę w nauce. A zatem nie o wynalazki chodzi, 
ale o istotny pożytek; a owo Cezarowskie zachcenie przewod
nictwa choćby na wsi jest wrogiem każdego postępu; przewod
ników łatwo odnaleść, ale o wykonawców jakże częstokroć
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trudno, szczególnie w niesfornej gromadce złożonej z jedno
stek pragnących na scenie naukowej zająć miejsce wydatne.

Na szczęście kilka tych uwag, może zanadto tchnących 
szkolną moralnością, nie mamy prawa stosować do naszćj 
korporacyi lekarskiej, jesteśmy bowiem poza tą dobą pokuszeń
i zachceń imponowania choćby pożyczanym blaskiem, potrzebę 
pracy uznaliśmy wszyscy jko konieczny warunek postępu; 
więc dalśj po tćj drodze, a choć czoło uznojone potem, choć 
czasem przystanąć wypadnie, by odetchnąć po trudzie, zawsze 
jednak miło nam będzie pomyśleć, że dzisiejszym mozołem 
następcom naszym torujemy drogę!

Ale jeszcze jedno, panowie! Nie dotknąłem tu strony mo
ralnej naszego Towarzystwa, tego życia koleżeńskiego, którego 
nam słusznie pozazdrościć mogą koledzy w innych osiedli 
miastach. Otoż, jak wiecie, ułożyliśmy się wspólnie wszyscy, 
by wszelkie spory między członkami rozstrzygane były na po
siedzeniach O nieporozumienia dość łatwo w takim małym 
kącie, gdzie lekarzy stosunkowo do ludności jest za wielu, do
dajmy jeszcze: lekarzy ubogich, w mieście nie bardzo także 
zasobnym w bogatych obywateli; a jednak w ciągu roku całe
go nie mieliśmy potrzeby rozstrzygać żadnego sporu. W tóm 
właśnie upatruję wielką zasługę Towarzystwa, to niezbaczanie 
z drogi naprzód wytkniętej, rokujące chlubną przyszłość nasze
mu stowarzyszeniu; koleżeństwo między nami nie jest czczą 
tylko formułką, żyjemy po bratersku, cieszę się więc, że mo
gę zakończyć to sprawozdanie z ręką położoną na sercu, cieszę 
się, że mam zaszczyt być waszym kolegą panowie, że jestem 
członkiem Towarzystwa Lekarzy Podolskich.

SPRAWOZDANIE ZE STANU BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA 
LEKARZY PODOLSKICH.

Przez Dra Aleksandra MARKIEWICZA,
Bibliotekarza Tow. Lek. Pod.

Biblioteka nasza powstała jednocześnie z zawiązaniem. 
Towarzystwa (dn. 14. października 1859.). Składa się ona głó
wnie z ofiar dobrowolnych jak członków, tak i osób nienale-
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żących do naszego stowarzyszenia, nadto z dzieł zakupionych 
za pieniądze składkowe i z pism periodycznych co roku wypi
sywanych.

Mieści się ona w najętym lokalu o czterech pokojach su
chych, jasnych, dobrze przewietrzanych i tak obszernych, że 
latem Towarzystwo będzie mogło w nićm odbywać posiedzenia. 
Połowę tego lokalu zajmuje biblioteka, drugą zaś muzeum nauk 
przyrodniczych i zbiór okazów patologicznych.

Książnica nasza podzielona jest na trzy następujące od
działy.

I, Książki treści lekarskiej dzielą się na 9 kategoryj:
a) Terapia, semiotyka, fizyologią, medycyna sądowa, policya lekarska, 

Łygiena, frenopatia, weterynarya i t  d. dzieł . . . .  300 w 510 tomach
b) Anatomia o p is o w a ..............................................  19 „ 24 „
c) C h iru rg ia ............................................................... 47 „ 66 „
d) Okulistyka ..........................................................  10 „ 11 „
e) Dermatologia ......................................................  12 „ 14 „
f) Położnictwo ......................................................  15 ,, 15 „
g) Dzieł traktujących o chorobach kobiecych i 

dziecięcych ....................................................................... 22 „ 27 „
h) Aptekarstwo ......................................................  33 „ 39 „
i) Homeopatia ...................................................... l i  „ 18 „

W ogóle 469 „ 724 ,,

II. Dzieła treści przyrodniczej dzielą się na następujące 
kategorye:

a) Botanika d z i e ł .................................................. .... 41 w 72 tomach
b) C h e m ia ................................................................... 29 ,, 56 „
c) Fizyka ................................................................... 36 „ 48 „
d) Zoologia..................................................................  15 21 „
c) Mineralogia,'geognozya i t. d J .........................  7 7 „
f) Historya nauk przyrodzonych .........................  23 „ 43 „

Ogół 151 „ 247
Broszur treści tak lekarskićj, jak i przy

rodniczej 347
III. Książek treści mięszanej w ogóle

d z ie ł ........................................................
B ro s z u r ............................................
Pism periodycznych w ogóle . . . . 

W ogóle zatćm biblioteka nasza liczy. . .

714 w 1,432 tom.
98

334
3,182 tom
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Każdy przyzna, że jestto zasób, dość spory, dzieląc bo
wiem przecięciowo summę książek przez liczbę lat istnienia 
Towarzystwa, widziemy, że księgozbiór nasz powiększał się co
rocznie o 795 tomów; powiedzieć winniśmy, że powiększenie to 
zbiorów naszych zawdzięczamy uczynności obywatelskiej miesz
kańców Podola, za co cześć im publiczną składam tutaj. Naj
więcej w roku niniejszym przyczynili się do powiększenia na
szych zbiorów: pp. Darowski, Bielicki, Jaroszyński, Połuski, 
Koch, Szopowicz, Baraniecki Adryan i Balogh.

Z dzieł lekarskich rodzinnych, mających wysoką wartość 
bibliograficzną, oprócz kilkudziesięciu ksiąg starych, traktu
jących o medycynie popularnej, któreto w zeszłćm stuleciu tak 
były rozpowszechnione, wyszczególnić tu wypada: 1. M a r c i n a  
z Urzędowa,  lekarza nadwornego Kasztelana Tarnowskiego, 
Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych,
i innych rzeczy do lekarstw należących. Księgi dwoje. W Kra
kowie w Drukarni Łazarzowój r. 1595. Ma to być drugie wy
danie, Bętkowski bowiem utrzymuje, że pićrwsze wyszło w roku 
1562. (Egzemplarz nasz jest bardzo pięknie zachowany). 2. Sy- 
r en i u s za  Szymona,  profesora przy akademii Krakowskiej, 
Zielnik, herbarzem z łacińskiego języka zowią, to jest opisanie 
własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutów i mocy ziół i t. d.
i t. d. W Krakowie w drukarni Bazylego Skalskiego. Roku 
Pańskiego 1613. (Egzemplarz wy restaurowany staraniem przy
branego członka naszego Towarzystwa p. M. G re  jm a). 3. Na
rządu opatrzenia chirurgicznego sześć części, przez R a f a ł a  
Czerwiakowskiego ,  profesora chirurgii w akademii Kra
kowskiej. Pićrwsze tomy tego dzieła wyszły na świat między 
r. 1790. i 1800, ostatni dopićro w r.1817, a choć to epoka nie
dawna, dzieło jednak tak wyczerpane zostało, że należy do 
rzędu prawdziwych osobliwości bibliograficznych.

Przechodząc do dzieł nowożytnych lekarskich, wypada 
nam powiedzieć, że dział położnictwa i chorób kobiecych i dzie
cięcych najsłabićj jest reprezentowany w naszej bibliotece, za 
to rzeczy dotyczące terapii szczegółowej obficie są nagromadzo
ne; szczególnie mamy dość monografij o cholerze, rozpraw
o zdrojowiskach mineralnych jak swojskich, tak i zakrajowych,
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broszur ulotnych, traktujących o rozporządzeniach policyjno- 
lekarskich w kwestyach dotyczących chorób panujących na
gminnie i t. d., tak, że przyszły pracownik na tśm polu już 
tylko z tych materyałów mógłby ułożyć dość rzetelny obraz usi
łowań służby lekarskićj u nas w przedmiotach zdrowia publi
cznego dotyczących. Z ważniejszych dzieł lekarskich nowo
żytnych i przyrodniczych biblioteka Towarzystwa posiada:

1, H i r s c h f e l d  Ludovic. Neurologie. Paris 1853. z atlasem.
2, K o l l i k e r .  Histologie łinmaine. Paris 1856.
3, C 1 o q u e t. Anatomie descriptive. Bruxelles 1834.
4, C h e 1 i u s. Handbuch der Chirurgie. Wien 1832. 4 tomy.
5, Y i d a 1 (de Cassis). Traitó des maladies yeneriennes. Paris 1855.
6, J i i n g k e n .  Uczenije o głaznych bolezniach. Moskwa 1841.
7, D e v ê r g i e. Les maladies de la peau. Paris 1854.
8, H' ebra .  Atlas der Hautkrankheiten. Wien 1856-59.
9, C a z e a u x. Traite theoriąue de l’art des accouchements. Paris 1840.

10, V e 1 p e a u. Traite elementaire de Part des accouchements. Paris 1829.
11 , A n d r a l .  Cours de pathologie inteme. Bruxelles 1842.
12 , D u c h e n n e .  De 1’electrisation localisee. Paris 1855.
33, E u s t a c h i u s .  Tabulae anatomicae. Romae 1695.
14, Fr-ank.  Praseos medicae universae praecepta. Vilnae 1829.
15, M u l l e r .  Manuel de physiologie. Paris 1845. 2 tomy.
16, P i n e l .  Traite mśdico-physiologiąue sur 1’alienation mentale. Paris.

1809.
17, V i da l .  Traite de pathologie exteme. Paris 1829.
18, C z e r w i a k o w s k i .  Botanika szczegółowa. Kraków 1859. 5 tomów.
19, K l u k .  Dykcyonarz roślinny. Warszawa 1786. 3 tomy.
20, L i n n ś .  Pflanzen-System. Nurenberg 1781. 13 tomów.
2 1 , B e r z e l i u s .  Traite de chimie. Paris 1829. 9 tomów.
2 2 , Ś n i a d e c k i .  Początki chemii. Wilno 1817.
23, M i t s c h e r l i c h .  Elements de chimie. Bruxelles 1836.
24, Ot t o .  Lehrbuch der Chemie. Braunschweig 1844. 4 tomy.
25, B e l k e .  Mastologia. Wilno 1847 —1850.
26, K l u k .  Historya naturalna zwierząt, ryb i t. d. Warszawa 1798.
27, J a r o c k i .  Zoologia. Warszawa 1825. 4 tomy; i t. d.

Wydatki na bibliotekę za mego zarządu, t. j. od 1. lipca 
r. 1863. były następujące:

Zakupienie biblioteki po Szambelanie Winnickim 1185 tomów ko
sztowało ........................................................................................... ......  58

Szaf 5, po rs. 4. k a ż d a ...................................................... , > 2 0
Kanapa........................................... ...................................  „ 6
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Krzeseł 6 . . .............................................................. rs. 5
Najęcie półroczne lo k a lu .................................................  „ 65
Droneb w y d a tk i......................... ................................................. 2

Ogół rs. 156.
Z ofiarowanych przez p. Prezesa 17 rsr. na oprawę ksią

żek wydano rsr. 12 kop. 60.
Dodam tu jeszcze, że książki podzielone są na wyżćj przy

toczone kategorye, katalogi uporządkowane należycie, słowem 
biblioteka otwarta od kilku miesięcy dla użytku publicznego.
O współczucie więc jeno prosić nam przychodzi Was, zacni 
obywatele, o współndział Was, czcigodni członkowie, a wsparci 
t> m współczuciem i tym współudziałem iść znowu będziemy 
zbiorowo po drodze postępu i obowiązków względem kraju, 
którego jesteśmy obywatelami.

SPRAWOZDANIE ZE STANU MUZEUM TOWARZYSTWA LEKA
RZY PODOLSKICH.

Przez Dra Albina GOiŁAWSHIECiO,
Konserwatora Muzeum.

Zdając sprawę z powierzonego dozorowi mojemu mu
zeum Towarzystwa, przedewszystkićm z żalem wyznać muszę, 
że stan jego, co do powiększenia zbiorów, nie wiele się podniósł; 
jaki zaś jest w obecnym czasie, zobaczymy to z części jego skła
dowych.

DZIAŁY SKŁADAJĄCE IHVZEIH.
1. Zoologiczny.

W skład jego wchod/ą egzemplarze wypchane i zasuszone,
a mianowicie:

Zwierzę 4°-nożne ziemno.-wodne egzemp. . . .  1.
Ptaków ............................................................
Jaj p tasich ............................................................ 2.
Gniazd p ta s ic h ...................................................... 2.
Jajo żó łw ie ............................................................ * •
P ła z ó w .................................................................. 3.
Skóra węża dusiciela . ........................

9. Entomologiczny.
Owadów egzem plarzy..........................................  2,252.
Gniazda owadów...................................................... 2.
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3; Honehyliologlezny.
Miiszei i kofich lądowych i wodriych gatunków . 224.

„ „ z w ykopalisk ........................ . 113.
4. Zootomiezny.

Rogów jeleni przcidpotowych..............................  11.
Głowa zwierzęcia przedpotopowego . . . .  1.
Kieł olbrzymi1 takiegoż zwierzęcia . . . . .  1.
Zębów słóniów~ z rodzajów zaginionych . . . 11.
Zębów r y b i c h ......................................................  9
Odłamków kości zwierząt większych zaginionych. 14

5. Botaniczny.
Ziielnik rosliń powiatu Mohylowskiego, okazów . 137.

„ „ z okolic N i c e i ..............................  10.
„ „ morskich z Oceanu^atlant. . . . 102.

Korzeń rośliny Amerykańskiej.............................. 1.
„ „ z C h a ld e i ....................................  1.

Próbki drzew włoskich z okolic Nicei sztuk . . 30.
Mozajki z tychże drzew szt.....................................  2.

6. Mineralogiczny.
Minerałów okazów ................................................ 1,302.

9. Geologiczny.
Okazów........................  ..............................103.

8. Paleontologiczny.
Okazów..................................................................142.

9* Archeologiczny.
Z wykopalisk o k azó w .......................................... 10.

10. Mumizmata*
Monet miedzianych. . .................................... 121.

„ bronzowych................................................ 3.
„ s r e b rn y c h ................................................136.

„ z ło ty c h ......................................................  1.
Medalów bronzow ych.......................................... 4.

„ galwanoplastycznych.............................. 12.
11. Muzeum patologiczne jest dość ubogie, z przy

czyny trudności, jakie mają lekarze w robieniu oględzin po
śmiertnych; liczy ono obecnie okazów 36.

Maszyna elektrogalwaniczna: 1, luneta 1, okazów far
maceutycznych 2, sztuciec narzędzi okulistycznych 1.
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Sprawozdawca ze stasu biblioteka, a mój współpraco
wnik, który mię poprzedzi! zdaniem sprawy, szczęśliwszy ode- 
mriie, bo śmiało mógł się poszycić, jeżeli nie olbrzymim, to 
przynajmniej obfitym wzrostem na uprawianój przez niego 
niwie, jednakże' odwołał się (i słusznie) do współczucia miesz
kańców tego kraju. Cóż mnie pozostaje, jeżeli nie naślado
wać jego?—to jest przemówić do Was, przezacni współobywatele 
tu zgromadzeni, powtarzając głos bibliotekarza na korzyść na
szego muzeum, w przekonaniu, że ten, powtórzony i przesłany 
przez Was, pobudzi do czynnego współudziału tysiączne echa.

PRZEMÓWIENIE PREZESA TOWARZYSTWA LEK. PODOLSK.
Dr. Aleksandra HBEIflEBA.

Z przeczytanych.tylko co sprawozdań o czynności naszego 
stowarzyszenia w roku upłynionym przekonywamy się, że po
mimo trudnych kolei i ciężkich warunków, pod jakiemi żyli
śmy w oznaczonym okresie czasu, nie ulegliśmy przecież roz
twarzającej sile okoliczności, ale owszem, rok upłyniony pod 
każdym rzec mogę względem płodniejszym był i żywotniej
szym, niż poprzednie. Jak w pojedynczym człowieku summa 
pracy odbytćj jest miarą sił jego bądź fizycznych, bądź umy
słowych, stosownie do tego, jak działalność jego w materyal- 
nym lub moralnym świecie szuka przedmiotu dla zadosyć 
uczynienia parciu żywotnemu: tak i w ciele zbiorowćm. Do
brze więc tuszymy o siłach zespólonych Towarzystwa Podol
skiego Lekarskiego i obfity w przyszłości plon z prac jego 
przewidujemy, byle i nadal zgoda i łączność były jego ha
słem, a ciągła, choć cicha i drobna na pozór praca statecz- 
nćm każdego z członków zadaniem. Znajdujemy na każdym 
kroku przeszkody, zwłaszcza, gdy, jak to z natury zajęć na
szych wynika, potrącimy o warunki życia publicznego; gdy 
chcąc zaradzić złemu, wytknąć je, rozebrać, zbadać musimy 
poprzednio, aby następnie zaproponować pomoc, utykamy wnet 
na szkopułach niechęci i podejrzliwości.... Nicby więc nie 
było dziwnego, gdyby przy takich warunkach wkradło sig
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między nas zgubne zniecechnie,—gdybyśmy, opuściwszy ręce, 
powiedzieli: nie wolno nam robić tego, cośmy sobie za pićrwszy 
położyli obowiązek, trudno tedy płynąć pod wodę, trudno gło
wą mur rozbijać, więc dajmy wszystkiemu pokój, czekając 
lepszćj doli, pomyślniejszych czasów. Wszędzie taki wniosek 
byłby arcylogicznym i nigdzieby podobnego postanowienia 
nie sądzono surowo; ale nam nie wolno, ręce opuściwszy, za
sypiać spokojnie. Chociaż jeden ze znakomitych ludzi współ
czesnych powiedział: „Pavenir est aux phlegmatiques,“ za
sada ta nie przypada nam do serca. Nam ciągle trzeba da
wać dowody życia, a życia prawdziwego; nie dość jest oddy
chać i trawić, trzeba pracą i jćj jawnym owocem udawadniać 
że żyjemy, że pojmujemy nasze obowiązki i że im wierni być 
pragniemy. A więc pracujmy, ile i jak możemy. Nie można 
nam iść bitym gościńcem i wcielać natychmiast w życie spó- 
łeczne naszych planów naukowych; więc przygotowujmy ma- 
teryał do przyszłej budowy. Wytknęliśmy sobie w ustawie na- 
szćj cel piękny polepszenia stanu zdrowia publicznego, hy-» 
gieny spółecznćj. Pierwszym warunkiem poprawienia czego- 
bądź jest poznanie stanu obecnego rzeczy, którą poprawić 
chcemy. A więc zbierajmy opisy miejscowości, jćj warunków 
topograficznych pod względem geologicznym, meteorologicz
nym, hygienicznym; zapisujmy wszystko, co się odnosi do tych 
kwestyj, ludność, jćj obyczaje, zajęcia, przesądy, jćj mieszka
nia, sposób karmienia się: słowem wszystko, co na stan zdro
wia danćj miejscowości czyto pośrednio, czy bezpośrednio 
wpływać może. Zebrane spostrzeżenia, choćby niezupełne, 
niedostateczne i przedmiotu nie wyczerpujące, w miarę moż
ności ogłaszajmy drukiem, aby praca nasza nie zaginęła, lecz 
stała się pomocą następcom naszym, a nam świadectwem zdro
wego pojęcia obowiązków naszych. Stanie nas, choć szczupłe 
są fundusze, któremi rozporządzamy, na wydanie w roku kil
kunastu arkuszy takich materyałów do topografii lekarskićj 
kraju, a z czasem uzbiera się zasób, który ułatwi złożenie 
całości, bo ta, jak każda całość, z pojedynczych składa się 
części. Zrobiliśmy już początek, prace pp. B a r a n i e c k i e 
go,  Gos ł awski ego ,  Gluzińskiego,  Grejma,  Nar*
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kiewicza,  a przedwszystkićm p. R o i le g  o, są dowodem, 
że można, a razem wzorem, jak pracować należy, aby d jść do 
celu wytkniętego. Idźmy więc dalćj, nie ważmy lekko ża- 
dnój odrobiny, żadnego choćby luźnego na tóm polu postrze
żenia; zbierajmy skrzętnie wszystko pod tym tylko warunkiemr 
żeby było dokładnśm, rzeczywistym, a zbiór nasz wielką war
tość mióć będzie. Tóm krótkiśm przymówieniem zamykam 
czwarte doroczne posiedzenienie Towarzystwa, teraz przystępu
jemy do wyborów.

Narok następny wybrani zostali:
Prezesem p. K r e m e r przez wota jawne, 
Wiceprezesem p. Maj ,
Sekretarzem dorocznym p. G ó r s k i  Maurycy, 
Podskarbim p. P r z y b o r o w s k i ,
Bibliotekarzem, p. N a r k i e w i c z .

Wyborami zamknięte zostało doroczne posiedzenie To
warzystwa; członkowie nadto w kilka dni potóm, to jest 19. 
stycznia zaprosili p. Prezesa na obiad składkowy, chcąc tóm 
wyrazić wdzięczność za jego czteroletnie przewodnictwo i 
prawdziwie obywatelskie zasługi. Koleżeńska ta biesiada, 
w. którćj jako gość brał udział b. Inspektor służby zdrowia p. 
Erazm Brzeziński, przeciągnęła się kilka godzin. P. Maj ,  
nowo obrany Wiceprezes, wnosząc zdrowie p. Kremera, w krót
kiej przemowie podziękował za zaszczyt Towarzystwu i zakoń
czył życzeniem, by nasze stowarzyszenie i nadal było przykła
dem zgody, jedności i miłości prawdziwie braterskiśj.

Kamieniec dnia 24. stycznia 1864. r.
Sekretarz stały Towarzystwa,

Dr. J. R O IiŁ E .
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CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO.
POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie 3 5 te , (administracyjne), 
dnia 15* grudnia 1868. r.

Prezes p. Natanson.

Obecnych członków 18.
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie

dzenia,
I. Prezes powitał nowego członka Towarzystwa, pana 

W i l c z k o w s k i e g o .
II. Odczytano protokół posiedzenia 5go Oddziału chi

rurgii i okulistyki Towarzystwa Lek. Warsz.
III. Złożono nadesłane dla Towarzystwa następujące 

dzieła:
1) Prof. I nozemcowa  „ Osnowanija patologii i te

rapii nerwnaho toka. Moskwa. 1863.“ (Sprawozdawca pan 
L a n g o w s k i ) .

2) Towarzystwa lekarzy wschodniśj Syberyi w Irkucku: 
„ Protokoły zasiedanij obszczestwa wraczej wostocznoj Si- 
biri w fg. Irkuckie na 1862J3 god. Irkuck 1863.“ w 8-ce, 
14 stron. (Sprawozdawca p. W i 1 c z k o w s k i).

IV. Odczytano i sprawdzono listę członków Towarzy
stwa: czynnych, honorowych, przybranych i koresponden
tów (1).

V. Co do pism peryodycznych, które na rok przyszły dla 
Towarzystwa mają być zapisane, zgodzono się na zapisanie

(i) Patrz niżęj str. 156.
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tych samych, które w roku bieżącym prenumerowano,tą z tylko 
zmianą, iż na miejsce trzymanćj dotychczas „Medicinische 
Central—Zeitung" postanowiono zaprenumerować tygodnik 
p. n. „Centralblatt fur die medicinischen Wissenschaften, 
unter Mitwirkung von Dr. W. Ki ihne ,  Dr. Ph. M u n k  u. 
Dr. F. v. Re c k l i n g h a u s e n ,  redigirt von Dr. L. H e r 
m a n n / 4 (1)

VI. W końcu uchwalono, na przyszły tydzień zwołać nad
zwyczajne posiedzenie administracyjne.

Posiedzenie 8gie, (nadzwyczajne), dnia 18. 
grudnia 1868. r.

Prezes p. fłatanson.

Obecnych członków 14.
Odczytano i przyjęto protokół poprzedzającego posie

dzenia.
I. Na wnioskek p. Na r k i ewi c za - J o  dki,  poparty 

przez 10-ciu kolegów, postanowiono prócz pism na poprzed- 
niem posiedzeniu uchwalonych zapisać jeszcze dla Towarzystwa 
na rok przyszły miesięcznik wydawany przez Z e h e n d e r a  
w Berlinie p. n. „ Klinische Monatsbldller fur Augenheil- 
kunde.u

II. Złożono nadesłane dla Biblioteki Towarzystwa dzieła:

( l)  W ciągu ubiegłego roku 1863. pisma peryodyczne lekarskie pre
numerowane przez Towarzystwo miały następującą liczbę czytelników, 
którym niżej wymienione czasopisma stale do domu były przynoszone: 
Gazette des hopitaux 35 czytelników, Przegląd lekarski Krakowski i 
Wiener med. Wochenschrift po 33, Gazette medicale i Union medicale 
po 31, Sehmidt’s Jahrbiicher 29, Prager Yierteljahrschrift i Allg. Wiener 
Med. Zeitung po 28, Deutsche Klinik i Medic. Central-Zeitung po 24, 
Gazette hebdomadaire i Journal £ Kinderkrankheiten po 22, Tygodnik 
lekarski Warszawski 21, Annales d’hygiene publiąue 19, Abeille mśdicale
18, Casper’s Yierteljahrschrift i •Monatsschrift fur Geburtskunde po 11.
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1) Od rossyjskiego Towarzystwa balneologicznego w Pia- 
tyhorsku: „Ustaw russkaho balneologiczeskaho obszczestwa 
pri Kawkazskich mineralnych wodach. 1863.“ w S-ce, stron 
12.

2) Protokoły obszczestwa Kijewskich wraczej za 1862—
63. god. Kijew 1863. w 8-ce w., stron 5-2. Materiały dla 
topografii goroda Kijewa, stron 18 i 12.

3) Ustaw obszczestwa Kijewskich wraczej Kijew 1850.
Z pism tych podjął się zdać sprawę kol. Wi lczkowski-
III. W imieniu delegacyi rachunkowej wyznaczonej przez

Towarzystwo, złożonej z pp. Dudr e wi cz a ,  J a n i k o w s k i e 
go (St.),Konitz a, Langows k i ego  i Grabowskiego,  ten 
ostatni zdał sprawę z odbytej w dniu 12. grudnia 1863. rewizyi 
Kassy i rachunków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 
za rok 1863, tudzież Kassy wsparcia podupadłych lekarzy, 
wdów i sierot po nich pozostałych za tenże rok.

Z rachunków Towarzystwa za rok 1863. okazuje się:
a) że przychody wynosiły rs. 1705 kop. 17, (a miano

wicie pozostałość z r. 1862. rs. 889 kop. 17, z opłat wstęp
nych rs. 24, ze składek kwartalnych rs. 642, zasiłek Rządu 
na Pamiętnik Lekarski rs. 150);

b) Rozchody wynosiły rs. 1263 kop. 81 '/2, (a miano
wicie wydatki gospodarcze rs. 463 kop. 3-5'/2, przedpłata 
«zasopisów rs. 119 kop. 43 kupno dzieł rs. 18 kop. 75, 
oprawa książek rs. 49 kop. 22 */2ł druk Pamiętnika rs. 463 
kop. 5 ł/a, Redaktorowi tegoż rs. 150).

c) Pozostało więc w Kassie Towarzystwa rs. 441 kop.
35 V3.

Następnie p. G r a b o w s k i  odczytał ułożony przez tęż 
delegacyą projekt budżetu Towarzystwa na rok 1864, któ
rego pojedyncze pozycye przez Towarzystwo przyjęte i za
twierdzone zostały.

W końcu posiedzenia Towarzystwo, na wniosek Prezesa, 
jednomyślnie oświadczyło podziękowanie koli. Podskarbiemu 
za wzorowe utrzymanie rachunków Towarzystwa i Kassy 
wsparcia, tudzież Redaktorowi Pamiętnika za staranną re- 
dakcyą czasopisma.
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POSIEDZENIA ODDZIAŁOWE.

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I DZIECI.
Posiedzenie 6ste, z dnia 14. lipca 1863. r .

Przewodniczący p. Tyrchowski.

I. O ciążach wątpliwych. II. Odjęcie macicy wynicowanej; śmierć.

Obecny p. S i k o r s k i  jako gość.
Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytano i przyjęto.

I. P. Gl i sczyński ,  zwracając uwagę na przypadek kol. 
A p t e g o, przytoczony na posiedzeniu poprzedniśm, o złudze
niu kobiet co do stanu ciąży, powiada, że miał sposobność spo
strzegania kilku przypadków tego rodzaju. Podaje, że co do 
oznak ciąży, najważniejsze dla niego są zmiany zachodzące 
w sutkach, z których z pewnością ciążę rozpoznać można.

P. B r a u n ,  nie przecząc, że zmiany w sutkach są 
jedną z ważniejszych oznak przy rozpoznawaniu ciąży, powia
da, że zmiany te wszelakoż nie dają nam bezwarunkowśj 
pewności i że tam, gdzie chodzi właśnie o tę pewność, miano
wicie w sprawozdanich sądowo-lekarskich, jedyną niemylną 
oznaką jest wyraźnie dosłyszane bicie serca płodu.

P. K o r z e n i o w s k i ,  na dowód, jak trudno jest nieraz 
najwprawniejszemu akuszerowi wyrzec z pewnością o stanie 
ciąży kobiety, przytacza przypadek, który się wydarzył panu 
D u b o i s  w Paryżu. Angielka, którą akuszerowie Londyńscy 
zapewnili, że jest w ciąży, przybyła do pana D u b o i s .  Jak
kolwiek kobieta ta przedstawiała oznaki, które ciąży towarzy
szą, pan D u b o i s  jednakże miał niejaką wątpliwość, któr% 
usunął, zadawszy chorój kilka łyżek oleju kleszczowiny (ol. ri- 
cini), poczćm oznaki ciąży znikły.

P. K o n i t z  zwraca uwagę na tę okoliczność, że najwię- 
cśj przypadków mniemanśj ciąży przytaczają Anglicy.
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P. T y r c h o w s k i  upatruje przyczynę tego w niedo
kładnym śledzeniu chorych, zkąd częstokroć pochodzą mylne 
rozpoznania.

P. L e b r u n zwraca uwagę na to, że jak z jednćj stro
ny zdarzają się kobiety, którym się zdaje, że są w ciąży i nie 
dają się wyprowadzać z tego złudzenia; tak z drugićj strony 
bywają kobiety, które, rzeczywiście będąc w stanie takim, żad
nym sposobem wierzyć temu nie chcą, i na dowód tego przyta
cza przypadek, w którym kobieta, do niego na poradę zgła
szająca się, o niemal że nie zaczynała rodzić, jednakże temu 
wierzyć nie chciała i w żaden sposób przekonać się o tćm 
nie dała.

II. P. G l i s c z y ń s k i .  Onegdaj przybyła do Szpitala Dzie
ciątka Jezus, żądając pomocy, kobieta w stanie wycieńczenia, 
z guzem wystającym z części rodnych wielkości pięści, z wy
niosłością z jednśj strony. Po bliższćm zbadaniu okazało się, 
że chora miała 50 lat, kilka porodów przebyła, ostatni przed 
pięcioma laty, i zawsze była zdrową. Dopiero od niedawnego 
czasu, po obsunięciu się ze schodów przy dźwiganiu kosza 
ciężkiego, pojawił się krwotok. Od tćj chwili osoba ta ciągle 
była chorą, krwotoki się powtarzały i przy tłoczeniu wysuwał 
się guz z części rodnych. Przy śledzeniu okazało się, że ma
my do czynienia z wynicowaniem macicy, otwór lewy jajowodu 
był widoczny, powierzchnia wynicowana brudna ropiasta, palec 
w pochwie obchodził sklepienie jej przechodzące w macicę.
O odprowadzeniu mowy być nie mogło, postanowiłem przeto 
dokonać odjęcie macicy. Przystąpiłem do operacyi i za po
mocą ugniatacza ( ecraseur)  uskuteczniłem odgniecenie guza 
w tćm miejscu, gdzie szyjka maciczna przechodziła w pochwę. 
Operacya sama trwała niezbyt długo, około 25 minut, prze
ciągałem ogniwa co 30 sekund. Po operacyi założyłem małe 
zatykadło (tampon)  w oliwie zmaczane, na brzuch kazałem 
kłaść lód. Prócz mdłości i osłabienia wzmagającego się, 
przeciwko którym użyłem lodu i mięszanki orzeźwiającśj z ete
ru i makowca (opium), żadnych objawów gorączkowych nie 
było. Chora zmarła w 3 godziny po operacyi.
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P. Gl i s czyńs k i  pokazuje odjętą wynicowaną macicę 
przedstawiającą z strony lewśj wyniosłość, którćj natury do
tychczas nie zbadano.

P. B r a u n  przypuszcza, że przyczynę śmierci należy 
przypisać w tym przypadku wewnętrznemu krwotokowi.

P. L e b r  u n, zgadzając się na to przypuszczenie robi 
uwagę, że ktcr wie, gdyby operacya inaczćj była wykonaną, 
a mianowicie gdyby najprzód założono podwiązkę ( ligatura)t 
a następnie dopiero w kilka dni przystąpiono do odjęcia ma
cicy za pomocą odgniatacza, skutek operacyi możeby był po
myślniejszy (1).

P. Kon i t z  zadaje pytanie, co w tym przypadku mogło 
spowodować wynicowanie macicy, gdyż macica w stanie ścią
gniętym nie ulega nagłemu wynicowaniu, i przyczynę tę widzi 
w wyniosłości na lewśj stronie dna wynicowanej macicy znaj
dującej się, a będącśj prawdopodobnie włókniakiem.

P. K o r z e n i o w s k i  robi zarzut co do sposobu, jakim 
operacya dokonaną została. Operacyą tę podług Malgaigne’a 
należy w ten sposób wykonać, że, przeciąwszy miąższ macicy 
do otrzewnćj, takową dopiero palcem od macicy się oddziela 
tak, że otrzewna zostaje zupełnie nienaruszona.

Posiedzenie ?me,d. 11. sierpnia 1863. r.

Przewodniczący p. Tyrchowski.

Wypadnięcie kończyny górnej w położeniu główkowem; użycie 
kleszczy.

Protokół z posiedzenia poprzedniego odczytano i przy
jęto.

(1) Udzielony później opis otwarcia zwłok stwierdza przyczynę śmier
ci wyżśj podaną. Znaleziono co następuje: Ciało duże, dobrze zbudowa
ne, skóra blada; w jamie miednicy i otrzewnej parę funtów ważący skrzep, 
macica cała odjęta, jajowody poprzecinane, jajniki pozostały w swem 
miejscu; krwotok głównie pochodził z naczyń t  zw. splotu winolistnego 
(plexut pampin % form it).

Pam. T. L. W. Tom LI. 10
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P. A£p te .  Wezwany do kobiety rodzącej, zastałem ją 
w pracy porodówćj od 24 godzin trwającśj. Kobieta była ztmf 
czona, od zmysłów odchodząca, od czasu do czasu pojawiały 
się drgawki. Akuszerka mi powiedziała, że położenie płodu 
jest poprzeczne. Zdawało się, że tak jest w istocie, gdyż koń
czyna górna prawa po łokieć z części rodnych wychodziła* 
Wyśledziwszy jednak rodzącą, przekonałem się, że mamy do 
czynienia z porodem główkowym, że główka jest w położeniu 
drugiem i że kończyna górna prawa wypadła prz6d główką. 
Kobieta gorączkowała, zmęczona długą pracą; od czasu do cza- 
su, jak wyżej powiedziałem pojawiały się drgawki. Wypad- 
nięta kończyna dziecka była zimną, bicia serca nie słyszałem. 
Zastałem na miejscu zapisane przez innego lekarza proszki 
sporyszowe. Ratowanie matki było naglącćm wskazaniem. 
Przystąpiłem do założenia kleszczy wprowadziwszy najprzód 
prawe ramię, a pod nićm lewe. Po dwakroć zmieniałem po
łożenie kleszczy, wreszcie wydobyłem dziecko. Przytoczyłem 
ten przypadek, aby zadać pytanie, co robić w przypadkach, 
w których ręka wypadnie przed głową, gdyż częstokroć tako
wa cofa się, i czy jest stosowne zadawać sporysz, mianowicie 
jeśli rączki odprowadzić nie można.

P. T y r c h o w s k i ,  odpowiadając na zapytanie kol. 
Aptego, powiada: że, śledząc, znajdujemy czasami paluszki obok 
główki przed pęknięciem błon, rzadziej po pęknięciu ich. 
W pićrwszym przypadku rącz a, gdy wody płodowe powoli 
odpływają, sama się cofa; w drugim przypadku, również przy 
niżćj zstępującćj główce, kończyna zostaje zatrzymaną. Gdy 
sama rączka przy główce leży, poród zwykle nie bywa utrud
niony; nawet gdy przedramię wypadnie, poród za pomocą sił 
natury może być do końca doprowadzonym, jeżeli tylko roz
miary miednicy są odpowiednie, płód nie zbyt wielki i bole 
dosyć silne. Gdy zaś rozmiary są mniej dogodne, wtedy wy
padnięcie przedramienia zwykle poród znacznie utrudnia, 
a nawet ukończenie jego siłami natury może uczynić nie mo- 
żliwćm. Jeżeli przed odpływem wód znajduje się paluszki 
przy główce, wtedy zaleca się rod/ącćj położenie w znaki i 
wzbrania się wszelkiego tłoc/.enia przy bolach. Po odptynię-
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ciu wód śledzi się i, jeśli rączka się nie cofnęła, wtedy wsuwa 
się ją w górę za główkę za pomocą kilku palcy i utrzymuje 
ją  się w tśm położeniu przez czas nięjaki. W tenże sposób 
się postępuje, gdy przedramię z odpływem wód opłodowych 
wypada. Jeżeli zaś znajduje się przedramię przy główce już 
niżej położonej w ten sposób zaciśnięte, że odprowadzenie nie 
da się uskutecznić i poród z tćj przyczyny się opóźnia, wte
dy należy użyć kleszczy, aby poród do końca doprowadzić.

Co do zadawania sporyszu, takowe jest wskazane w tych 
przypadkach, gdzie przy warunkach mechanicznych dosyć po
myślnych poród opóźnia się jedynie z przyczyny słabych bó
lów.

Posiedzenie 8me, z dnia 9* września 1863. r.

Przewodniczący p. Tyrchowski.

I. Macica Wynicowana. II. O eklampsyi, gorączce połogowej i t. d.

Protokół z posiedzenia poprzedniego odczytano i przyjęto.
I. P. B r o d o w s k i  przedstawia okaz wynicowanćjmacicy, 

odjętej przez kol.G-lisczyńskiego,  o którćj była mowa na 6. 
posiedzeniu Oddziału. Bliższe badanie tego okazu za pomocą 
drobnowidu wykazało, jak to już p. Koni tz  przypuszczał, że 
w ścianach macicy znajdował się wlókniak, czyli, prawidło wiśj 
mówiąc, mięśniak, gdyż pierwiastkowe części składowe takiego 
guza zupełnie są te same, jak i pierwiastkowe części składowe 
mięśni. Co zaś do powstania wynicowania, p. Brodowski tłó- 
maczy je w ten sposób, że guz taki, wytwarzając się na wewnę
trznej powierzchni macicy, przeistacza i ściany jćj, a nie znaj
dując dostatecznego miejsca przy dalszym rozwoju swoim w ja
mie macicznćj, powoli wysuwa.się z ujścia i powierzchnią we
wnętrzną macicy za sobą pociąga, aż do zupełnego jćj wynico
wania. Co do operacyi samej, p. Brodowski stwierdza, że od
jęcie macicy nastąpiło w tśm właśnie miejscu, gdzie szyjka 
przechodzi w pochwę. Śmierć w tym przypadku nastąpiła 
w skutek krwotoku po operacyi. Krwotok zaś sam miał miej
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sce ze splotu naczyń t. z w. winolistnego (plexus pampinif or- 
mis). Wykonanie operacyi poniżćj tego miejsca możeby było 
uwieńczone pomyślniejszym skutkiem.

II. P. Kon i t z  odczytał opis dwóch przypadków położni
czych. Pićrwszy z nich, w którym następowały po sobie drgawki 
(ećlampsia) w 8m miesiącu ciąży, przedwczesny poród, założe
nie kleszczy, dziecko nieżywe, posocznica (septikaemia) i śmierć, 
zakończył niektóremi uwagami odnoszącemi się do powstawania 
eklampsyi, gorączki połogowśj, i zastosowania chloroformu 
w piśrwszćm z cierpień rzeczonych. Zbija chemiczną teoryą 
F r e r i c h s a  opartą na zatruciu moczowem, powstającśm 
z rozkładu nagromadzonego w układzie krwionośnym mocznika 
na węglan amoniaku pod wpływem właściwego fermentu i ob
jawiającym się pod postacią właściwych drgawek; usprawiedli
wia stosowanie wdychań chloroformu w przypadkach eklampty- 
cznych, którego użycie teoretycznie na pozór dawałoby się tru
dno usprawiedliwić, za którym wszelako przemawia doświadcze
nie; wreszcie zastanawia się nad przyczynami wywołującemi 
gorączkę połogową i między innemi przytacza, że przed kilko
ma laty Yi rcho w zwrócił uwagę ną powstające w połogu za
palenie wsierdzia (endocardiiis), wywołujące wyraźne objawy 
gorączki połogowej. Przy braku zupełnym znaków miejsco
wych w brzuchu, lub gdy zajecie narzędzi brzusznych tak jest 
małe, że za pomocą tegoż ani prędkości tętna, ani natężenia 
choroby, ani spraw przerzutowych (processus metastatici)  wy- 
tłómaczyć nie można, zwracać należy uwagę na serce. Zapalenie 
wsierdzia sprowadza cierpienie zastawki dwudzielnśj, oderwa
ne od nićj cząstki wchodzą w obieg krwi i tworzą w rozmai
tych miejscach zatkania naczyń włoskowatych i ograniczone 
ogniska zapalne, które, dotąd uważane jako przerzutowe i po 
największćj części jako doropnicy (pyaemia) należące, obecnie, 
przez związek ich z cierpieniem serca, do zatorów włoskowa
tych Y i r ch o  w a odnieść się dają.

Drugi przypadek, w którym było poronienie w 3 miesią
cu ciąży, zapalenie błony śluzowej macicy posoczne (endome- 
tritis seplicaj, przypadłości ropnicowe ( sympt. pyaemica) i wy
zdrowienie, nastręczył p. Konitzowi sposobność do zrobienia

www.dlibra.wum.edu.pl



149

kilku uwag co do leczenia tych przypadków. Częściowe wydalenie 
płodu uważa za niestosowne i nieobiecujące pożądanego skut
ku, a siłą chcieć się dostać do macicy tak mało rozwiniętćj jest 
rzeczą trudną i niebezpieczną. Nastrzykiwania do samćj macicy 
powinny być również zaniechane, gdyż przy całćj uwadze tru
dno jest ustrzedz się, aby wraz z płynem nie dostało się nieco 
powietrza do samćj macicy, a przy zetknięciu się jego z krwią 
wylaną prędki powstaje rozkład, co może być powodem do cięż
kich następstw.

P. T y r c h o w s k i  robi wzmiankę o teoryi May er hof- 
f er a co do etiologii gorączki połogowśj. Ma y e r ho f f e r  od 
dosyć dawnego czasu zajmuje się obszernemi poszukiwaniami 
co do znaczenia znajdujących się często w wydzielinach połogo
wych tibrionów, w związku z powstawaniem gorączki poło
gowej. Według poszukiwań tych zdaje mu się, iż można wy
rzec, że albo mbriony przy zapaleniu błony śluzowćj macicy 
dogodne znajdują miejsce dla swego rozwoju, lub tśż, że tako
we, dostając się do macicy, wywołują gorączkę połogową.

P. Chwat  robi uwagę co do używania chloroformu pod
czas eklampsyi i powiada, że uważa użycie chloroformu jako 
nieusprawiedliwione i niedające się wytłómaczyć, gdyż chore 
podległe napadowi eklamptycznemu wcale nie wdychają chlo
roformu, o czćm miał sposobność przekonać się.

P. T y r ch o w s k i  powiada, że, jeżeli chloroform nie usu
wa zupełnie napadów eklamptycznych, to jednakże doświadcze
nie nauczyło, iż takowe skraca i łagodzi.

Dr J. Braun.

ODDZIAŁ ANATOMII, FIZYOLOGII J NAUK PRZYRODNICZYCH.

Posiedzenie Sgie, z dnia S5. sierpnia 1863. r.

Przewodniczący Oddziału p. Hoyer.

I. Nastawianie wysilne oka do dalekich odległości. II. Ruchy 
mięśnia obrączkowego powiek.

Przeczytano i przyjęto protokół z posiedzenia poprze
dzającego.
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I. Na porządku dziennym, jak wiadomo, znajdowało eię 
„Nastawienie wysilne oka do dalekich odległości“ przez p. 
S zoka l sk i ego  do dyskusyi podane. P. S z o k a l s k i  robi 
w tem względzie uastępujące uwagi. Wiadomo wszystkim, że 
podczas dalekiego widzenia t. zw. przyrząd akomodacyjny 
znajduje się w spoczynku i że, w miarę zbliżania się przed
miotu postrzeganego, wzmiankowany przyrząd coraz się bar
dziej napręża czyli, co na jedno wychodzi, oko nastawia się do 
postrzegania w mowie będącego przedmiotu. P. Szokalski 
utrzymuje, że każdy z nas posiada nadto w większym lub 
mniejszym stopniu zdolność nastawiania oka i do przedmio
tów po za daleką granicą wyraźnego widzenia położonych. Za 
dowód istnienia tój zdolności podaje najprzód poczynione spo
strzeżenia na krótkowidzach, którzy po pewnym wysiłku mo
gą widzieć wyraźnie przedmiot W pewnej —niewielkiej wpraw
dzie—odległości i poza zwykłą granicą wyraźnego ich widze
nia położony, a nadto i doświadczenia na sobie samym ro
bione. P. Szokalski należy do t. zw. hyperpresbyopów, gdyż 
przez soczewkę nr. 6. widzi wyraźnie aż do odległości 18 
cali. Otóż, odsunąwszy przedmiot na cali 19, p. Szokalski 
zrazu widzi go niewyraźnie, lecz po pewnym wysiłku widzi go 
znowu wyraźnie. Tym sposobem, oddalając postrzegany przed
miot stopniowo cal za calem i zmuszając oko do wyraźnego 
widzenia, p. Szokalski dochodzi aż do 22 cali, poza tą zaś 
granicą żadne wysilanie wzroku już nie skutkuje. Takie 
zastosowanie się oka p. Szokalski nazywa wysilnćm jego na
stawieniem do dalekich odległości. Ta władza, która u nas 
tak słabo jest rozwiniętą, u niektórych zwierząt, jak np. u pta
ków drapieżnych, dochodzi do niepospolitej siły. I tak orzeł 
ze znacznych niekiedy wysokości rzuca się jednym pędem na 
mysz i porywa ją z ziemi, a więc z wysokości tój widział ją 
wyraźnie. P. Szokalski zamierzał udzielić dziś kilka uwag
o tój władzy i gdy o zamiarze tym mówił p. G ó r s k i e m u ,  
profesorowi anatomii porównawczej w Szkole głównój tutej
szej, zapraszając go do wzięcia udziału w rozprawach nad tym 
przedmiotem, p. Górski oświadczył najzupełniejszą gotowość 
ze  swój strony, ale nie pierwej, jak na przyszłem posiedzeniu,
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z tego więc względu p. Szokalski prosi o odłożenie rozpraw 
w pomienionym przedmiocie do następującego posiedzenia.

II. Natomiast p S z o k a l s k i ,  zwraca uwagę na jeclen 
rodzaj ruchów mięśnia obrączkowego powiek (m. orbicularia 
p/Jpeóra/unt), które zdaniem jego uchodziły dotąd baczności 
fizyologów. A mianowicie: p. Szokalski przypomina, że oczy nasze 
wykokonywają ruchy do rozmaitych działów należące.Jedneznich 
zależą najzupełniej od naszej woli. Patrzemy, dokąd się nam 
podoba, na lewo, na prawo, lub w innym jakim kierunku. Do 
dowolnych także ruchów należą i te, skutkiem których możemy 
utrzymywać wzrok na tym samym przedmiocie, poruszając 
głową w rozmaitych kierunkach, któreto ruchy p, Szokalski 
przyrównywa do tak zwanych ekwilibrycznyph. Oprócz ru
chów dowolnych oczy nasze wykonywają i ruchy mimowolne: 
do takich należą nie tylko ruchy wewnętrzne, czyli tak zwane 
nastawcze (akomodacyjne), lecz i mające na celu pogodzenie 
z sobą dwóch obrazów któreto ruchy p. Szokalski nązywa po- 
prawkowemi (korekcyjnemi). Z wyjątkiem ruchów wewnętrz
nych, wszystkie inne, jakkolwiek należące do rozmaitych 
działów (kategoryj), uskuteczniają się za pośrednictwem tychże 
samych mięśni; wypada więc przypuścić różnorodną ich in- 
nerwacyą. Siedlisko jeduej, przewodniczącej ruchom dowolnym, 
nie ulega żadnćj wątpliwości, jest ono w nerwach biorących 
początek w mózgu; druga zaś, pośrednicząca ruchom mimo
wolnym oka, zależy zdaniem p. Szokalskiego od uerwu współ- 
czulnego (n. sympathicu^y.Otóż p. Szokalski mniema, źe mię
sień obrączkowy powiek posiada te same, dopiero co wymie
nione odcienie ruchów. Zamykamy powieki kiedy Vylko chce
my, a więc mięsień ich obrączkowy s ł^ n a  naszój woli, ale 
nadto j szcze wzmiankowany mięsień utrzymuje nasze powie
ki, a mianowicie górną, w takićm położeniu, że brzeg jój 
przypada pomiędzy łukiem rogówki z jednćj, a źrenicy z dru- 
gićj strony<. Czynność ta mięśnia obrączkowego od woli naszój 
nie zależy: przy dowolnćm bowiem skierowaniu oczu naszych 
ku górze lut> ku dołowi powieki bez wiedzy naszój za pośred
nictwem mięśnia obrączkowego poruszają się w jednym, drugi 
raz w innym kierunku, lecz zawsze w takim, aby górtfy brzeg
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ich zajmował stale to samo stanowisko względem wyżćj po- 
mienionych łuków, bez czego wyraźne widzenie przedmiotów 
byłoby utrudnione, gdyż promienie, padając z góry, mąciłyby 
takowe. Tylko co opisaną czynność mięśnia obrączkowego 
powiek p. Szokalski sądzi być zależną od n. współczulnego.

PP. H o y e r  i Brodowsk i  pytają, jakie kol. Szokal
ski ma na ,to dowody.

P. S z o ka l sk i e m u  zdaje się, że niezależność wzmian
kowanych ruchów od woli jest dostatecznym dowodem zależno
ści ich od n. współczulnego.

P. H o y e r  uważa w takim razie co najmnićj za niesto
sowne używanie nazwy n. współczulnego; należałoby zastąpić 
ją nazwą — „układ zwojowy.“

P. N a t a n s o n  nadmienia, że, co się tyczy ruchów na- 
stawczych oka, te nie są tak zupełnie z pod woli wyjęte, jak 
to zwykle utrzymują: na poparcie tego zdania przytacza fakt, 
iż niektóre osoby, patrząc na jeden i tenże sam przedmiot 
nieruchomo pozostający, mogą dowolnie bądź ścieśniać, bądź 
rozszerzać źrenice. P. Natanson sam posiada władzę tak do
wolnego rozszerzania, jak i ścieśniania źrenicy. Dla dopięcia 
piórwszego stara się, aby oko, wlepione w pewien choćby na
wet nie daleko położony przedmiot, doznawało takiego uczu
cia, jakie mu jest właściwe przy patrzeniu na przedmioty od
dalone; aby zaś otrzymać ścieśnienie źrenic, p. Natanson 
usiłuje wywołać w swych oczach takie uczucie, jakie miewa 
miejsce przy spoglądaniu na przedmioty blisko położone. Co 
się zaś tyczy tak zwanych przez p. Szokalskiego ruchów po
prawkowych (korekcyjnych), p. Natanson nie widzi w nich 
żadnej odrębności i zalicza je do działu t. zw. ruchów zespo
lonych (Mitbewegung).

P. S z o k a I s k i nie przestaje utrzymywać, że ruchy 
korekcyjne zostają pod zarządem nerwów zwojowych, gdy 
tymczasem ruchy zaspolone zależą od układu nerwowego móz- 
go-rdzeniowego.

P. N a t a n s o n  przypomina, że mechanizm zespalania 
ruchów nie jest jednaki,— w jednych razach prostszy, w in
nych zaś bardziśj złożony. T. zw. ruchy korekcyjne m. obrącz
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kowego powiek dla p. Natansona są ruchami odbitemi, przez 
fizyologiczny bodziec, jakim jest wrażenie światła, wywoła- 
nemi, i dla tego właśnie należą do działu odruchów fizyolo- 
gicznych; gdy inne, jak np. kaszel i t. p. ruchy, bodźcami 
patologicznemi wywołane, należą do odruchów patologicznych.

P. H o y e r mniema, że, gdyby ruchy t. zw. poprawko
we m. obrączkowego powiek były czćmś odrębnśm, toby się 
uskuteczniać powinny i w powiekach amaurotyków; zapytuje 
przeto p. Szokalskiego, czy nie posiada w tym względzie ja
kich postrzeżeń.

P. S z o k a l s k i  odpiera, że taka poprawka w jasnćj śle
pocie na nicby się nie przydała; nie widzi więc przyczyny, dla 
którćj miałaby się uskuteczniać. Co się zaś tyczy zależności 
ruchów poprawkowych powiek od układu zwojowego, p. Szo
kalski tem większy stopień prawdopodobieństwa widzi w przy
puszczaniu takowćj, ile że przecięcie n. współczulnego na 
szyi pociąga za sobą zmiany nie tylko w ruchach oka, lecz i 
w położeniu takowego w oczodole, a mianowicie cofnięcie się 
tegoż (retractio) i t. p.

*P. N a t a n s o n  sądzi, że w takich razach powinny być 
uwzględnione także i zmiany zachodzące w naczyniach, które 
nie zostają bez wpływu na zmiany położenia gałki ocznśj w o- 
czodole.

P. H o y e r kończy rozprawy tą uwagą, że wpływ układu 
zwojowego na t. zw. ruchy poprawkowe powiek, gdyby nawet
i przypuścić ich odrębność, która udowodnić się nie daje, nie 
przestaje być bardzo wątpliwym, ile że wiadomo, iż rozmaite 
ruchy niekoniecznie od rozmaitych nerwów należą: owszem 
tenże sam nerw, dzięki swemu połączeniu z rozmaitemi 
okolicami ośrodkowemi, rozmaitym ruchom pośredniczyć 
może.

Posiedzenie Scie, dnia 88. września 1863. r.
Przewodniczący p. Hoyer.

I. Ruchy mięśnia obrączkowego powiek. II. Obrażenia siatkówki. 
UL S tru n a  exophthalmicum. IV. Komórki ruchliwe w tkance łącznej.
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Przeczytano i przyjęto protokół z posiedzenia poprze
dzającego.

I. P. N a t a n s o n  na poparcia tego, co utrzymywało natu
rze czynności mięśnia obrączkowego powiek, poczytywanych 
przez p. Szokałskiego za poprawkowe, przytacza swoje spo
strzeżenia niedawno poczynione na chorym, mającym wyciętą 
część tęczy z powodu t. zw. zieleniaka (glaucoma). Otóż 
w tym przypadku powieka operowanego oka nie zawsze zajmo
wała takie stanowisko względem źrenicy, o jakiem była mowa 
na posiedzeniu poprzedzającym.

P: H o y e r  to samo widział u jednego amaurotyka.
II. Następnie p. N a t a n s o n  zapytuje, dla czego obra

żenia siatkówki poza obrębem plamki żółtej (macula lutea) 
wzrok niszczą.

P. H o y e r  odpowiada na to, że jakkolwiek najwyraźniej 
widziemy wtenczas, gdy obraz postrzeganego przedmiotu pada 
na plamkę żółtą, niemniej wszakże widziemy i innemi częścia
mi siatkówki; obrażenie zatem tśj błony i po za obrębem 
plamki żółtej, jeżeli nie zupełne zniszczenie wzroku, to przy
najmniej większe lub mniejsze osłabienie takowego powDdo- 
wać musi.

P. S z o k a l s k i  przypomina możebność widzenia, jak
kolwiek mnićj dokładnego, przedmiotów z boku położonych 
w chwili przypatrywania się innemu, przed nami znajdujące
mu się.

P. N a t a n s o n  opowiada spostrzegany przez się przy
padek krztuśca (kokluszu), w którym nastąpił wylew krwi do 
siatkówki jednego oka ze zniszczeniem w nićm wzroku, po
mimo że brodawka n. wzrokowego została nietkniętą.

Pr B r o d o w s k i  ostrzega, że nie wypada mięszać bro
dawki nerwu wzrokowego z plamką żółtą; właśnie ta ostatnia 
w przypadku przez kol. Natansona opowiedzianym mogła być 
dotkniętą wzmiankowanym krwi wylewem.

III  P. S z o k a l s k i  opowiada niedawno spostrzegany 
przez się przypadek t. zw. choroby Basedowa (morb. Base- 
dowii, struma exophthalmicum) u młodej panny, która po 
wysilnym spacerze dostała z razu mocnego bicia serca i drżenia
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całego ciała; po trzech dniach, oczy znacznie się wysunęły ku 
przodowi (buphthalmia)  i współcześnie zaczęło się objawiać 
wole. Bliższe badanie okazało, co następuje: oczy na przód 
wysunięte, górna powieka stoi wysoko, brzeg jćj znajduje się 
ponad łukiem rogówki. Wzrok dosyć dobrjr, jednak nasta
wianie (accomodatio) słabe: chora czyta w odległości 3 — 8 
cali; utrzymuje, że wzrok jćj się skrócił. Serce uderza około 
110 razy na minutę, bicie mocne, szmerów żadnych, wymiary 
serca prawidłowe. Gruczoł tarczowy, znacznie zwiększony, pod
skakuje współcześnie z uderzeniami serca. Menstruacya od 6 
miesięcy zatrzymana. Mowa zmieniona, porywcza (hasłig). 
Kol. C h a ł u b i ń s k i ,  wezwany na naradę, oświadczył, iż, 
opierając się na doświadczeniu, stawiał w tym przypadku ro
kowanie smutne; nadto dodał, że w podobnych przypadkach 
nie dopisywały mu ani środki pobudzające, ani jodyna, ani 
tćż żelazo. P. Sz o k a l sk i  kończy zapytaniem, czyby cier
pienia nerwów układu zwojowego nie dały objaśnić tych obja
wów'; wiadomo bowiem, że podrażnienie nerwu zwojowego na 
szyi wywołuje exophthalmum.

P. N a t a n s o n  widział także dwa przypadki tćj samćj 
choroby. Pierwszy z nich spostrzegał wespół z kol. B ąc e- 
wiczem i C h a ł u b i ń s k i m  na kobiecie oddawna zamężnćj, 
u którćj choroba Basedowa rozwinęła się skutkiem częstych 
zmartwień kłótniami domowemi spowodowanych. Pierwszą 
przypadłością tćj choroby było mocne bicia serca, do tego 
wkrótce przyłączyły się wysunięcie się gałek oczych (exoph- 
thalmia) i wole (struma)\ poprzedziły zaś ją: nadczułość 
(hyperesthaesia) w okolicy 7go kręgu i nerwoból ramieniowy 
(neuralgia brachialis}. W tym przypadku żelażo i środki 
jątrząceYć#tt/m«yodobrze robiły, choroby jednak całkowicie 
usunąć nie zdołały, a tto prawdopodobnie dla tego, że przy
czyny jćj (te kłótnie, o których była mowa) uchylić się nie 
dały. Drugi przypadek choroby Basedowa, przez ̂ p. Natan- 
sona spostrzegany,*) miał miejsce u kobiety nowozamężnej. 
Przyczyną powodową udawało się być obcowanie płciowe, 
buphthalmia bowiem zrazu zjawiała się tylko podczas współ- 
kowauia, a po nićm ustępowała; lecz następnie przestała już
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znikać. Czy choroba w tym przypadku została uleczoną, nie 
wiadomo. P. Natanson przy tćj sposobności robi uwagę co 
do możliwego związku zaburzeń w czynnościach narządu 
płciowego kobiet z tak zwaną chorobą Basedowa.

P. H o y e r, co do przypuszczanego przez kol. Szokal
skiego wpływu nerwów układu zwojowego na powstawanie 
objawów choroby w mowie będącćj, nadmienia, że może wypa
dałoby szukać źródła tego wpływu w rdzeniu przedłużonym, do
świadczenia bowiem ostatniemi czasy przekonały, że drażnie
nie rdzenia przedłużonego ciśnienie krwi na ściany naczyń 
podnosi, przecięcie zaś tego narzędzia pomienione ciśnienie 
zmniejsza.

HI. W końcu posiedzenia p. N a t a n s o n  zdaje spra
wę z ostatnićj pracy v. Re c k l i n g h au s e n a ,  dowodzącćj 
obecności komórek ruchliwych w tkance łącznćj.

Dr. Brodowski.

SPIS IMIENNY.

CZŁONKÓW TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAW
SKIEGO ZA ROK 1863.

I. CZŁ ONKOWI E CZYNNL

1. Anns Jan.
2. Apte Markus.
3. Baranowski Ignacy.
4. Bącewicz Jan.
.5. Bernhardt Adolf.
6. Braun Jan.
7. Brodowski Włodzimierz,
8. Chałubiński Tytus.
9. Chwat Ludwik.

10. Darewski Ludwik.
11. Dorantowicz Aleksander.

12. Dudrewicz Jan.
13. Dybek Włodzimierz.
14. Eborowicz Antoni.
15. Frey Jakób.
16. Frydrych Bartłomićj.
17. Glisczyński Adam.
18. Grabowski Ludwik.
19. Groer Franciszek.
20. Helbich Adam.
21. Hirschfeld Ludwik*
22. Hoyer Henryk.
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23. Jabłonowski Feliks.
24. Janikowski Andrzśj.
25. Janikowski Stanisław.
26. Jodko (Narkiewicz) Wi

told.
27. Kaczkowski Karol.
28. Kóehler Ludwik.
29. Konitz Leon.
30. Korzeniowski Hipolit.
31. Kosiński Julian.
32. Kosztulski Jan.
33. Krysiński Ildefons.
34. Kryszka Antoni.
35. Kulesza Jan.
36. Langowski Marceli.
37. Le Brun Aleksander.
38. LibchenJan.
39. Lowengliick Julian.
40. Lubelski Wilhelm.
59. Tyrchowski Władysław.
60. Wilczkowski Witalis.

41. Łuczkiewicz Henryk..
42. Majewski Erazm.
43. Markusfeld Samuel.
44. Miilhausen Józef.
45. Natanson Ludwik. 

Neugebauer Ludwik. 
Oczapowski Jan.

48. Olbratowicz Walenty.
49. Pawlikowski Karol.
50. Pląskowski Romuald.
51. Poźniakowski Jan.
52. Rose Konstanty.
53. Rosenblum Benjamin. 

Rosenthal Dawid. 
Seemann Józef Antoni. 
Stankiewicz Józef

57. Stummer Józef Wiktor..
58. Szokalski Wiktor.
61. Weinberg Julian.
62. Zahorowski Dpminik.

46.
47.

54.
55.
56.

II. CZŁONKOWIE HONOROWI.

1. Agafonow Jan.
2. Cycuryn Teodor.
3. Flamm Dawid.
4. Koch Jan. (f)

5. Kochański Wiktor.
6. Mianowski Józef.
7. Woyde Maurycy.
8. Zimmermann Erazm.

IH. CZŁONKOWIE PRZYBRANI.
1. Aleksandrowicz Jerzy.
2. Heinrich Teodor.
3. Karpiński Wincenty.

4. Przystański Stanisław.
5. Seifman Piotr.
6. Werner Ferdynand.

IV. CZŁONKOWIE KORESPONDENCI.
A. W KRÓLESTWIE.

1. Bokiewicz Leon, w Jadowie (pow. Stanisławowski).
2. Chawłowski Mikołaj w Kutnie.
3. Dworzaczek Ferdynand w Łęczycy.
4. Dymnicki Józef w Busku.
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5. Freyer Jan w Warszawie.
6. Gerhardt w Puławach (Nowćj Aleksandryi).
7. Goltz Jan w Komarnie (gub. Lubelska).
8. Handelsmann Józef w Kutnie.
9. Ignatowski Roman w Ciechocinku.

10. Klesżczowski Franciszek w Piotrkowie.
11. Kosztulski Karol w Kutnie.
12. Krajewski Feliks w Hrubieszowie.
13. Kurowski Julian w Płocku.
14. Londyński Roman w Radzyniu.
15. Orkisz Józef w Rawie.
16. Reuttowicz w Mszczonowie.
17. Rosicki Sebestyan w Sterdyni (pow. Siedlecki).
18. Sciborowski Władysław w Willanowie.
19. Siekaczy ński*Walen ty w Warszawie.
20. Sokołowski Leon w Warszawie.
21. Wojciechowski Józef w Łomży.

B. W CESARSTWIE, 
a. W zachodnich guberniach.

22. Adamowicz Adam w Wilnie.
23. Baraniecki Adryan w Jarmolińcach (na Podolu).
24. Chodkowski Ludwik w Humaniu.
25. Goehling w Wilnie.
26. Korewa Aleksander w Wilnie.
27. Majewski Maksymilan w Ciechanowcu.
28. Miłosz Eugeniusz w Idołcie (gub. Mohylowska).
29. Przystański Aleksander w Rosieniach (g. Kowieńska).
30. Rolle Józef w Kamieńcu Podolskim.
3!. Skrzypczyński Błażej w Grodnie.
32. Świderski Kaźmierz w Wilnie.

b. W innych guberniach.
33. Adelmann Jerzy w Dorpacie.
34. Bielowski Franciszek w Moskwie.
35. Bidder Fryderyk w Dorpacie.
36. Bredow w Petersburgu.
37. Bryków Jan „
38. Busch „
39. Czetyrkin Roman w Chomutcu,
40. Frankowski Józef w Charkowie.
41. Gajewski w Petersburgu.
42. Gromow „ „
43. Griin „ „
44. Heine Maksymilijan w Petersburgu.
45. Heyfelder „ „
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46. v Htibbenet w Kijowie.
47. Inozemców w Moskwie.
48. Jakubowicz w Petersburgu.
49. Jarocki Michał „
50. Karaczarow Piotr w Kijowie.
51. Kranichfeld w Petersburgu.
52. Krebel Rudolf „
53. Longinowski „
54. Majer Karol „
55. Minkiewicz Jan w Tyflisie.
56. Nikitin w Petersburgu.
57. Pelikan jun. „
58. Pelikan sen. „
59. Smielski Eleazar w Petersburgu.
60. Spindler w Moskwie.
61. Szklarski Walenty w Petersburgu.
62. Szymanowski w Kijowie.
63. Sycanko Józef w Zieinetczynie (gub. Tambowska).
64. Tarasów w Petersburgu.
65. Thielmarm „
66. Wroczyński Kazimierz w Petersburgu.

C. ZA GRANICĄ, 
a. W Austryi.

aa. W Galicyi.
67. Bętkowski Nikodem w Wieliczce.
68. Dietl Józef w Krakowie.
69. Jakubowski Józef w Krakowie.
70. Majer Józef „ „
71. Neuhaser we Lwowie.
72. Pfau „ „
73. Sawiczewski Floryan (aptekarz) w Krakowie.
74. Skobel Fryderyk w Krakowie.
75. Sławikowski „ „
76. Torosiewicz (aptekarz) we Lwowie.
77. Warszauer w Krakowie.
78. Zieleniewski Michał w Krakowie.

bb. W innych krajach austryackich.
79. Boschau Fryderek w Franzensbadzie.
80. Eckstein w Wiedniu.
81. Fleckles w Karlsbadzie.
82. Gans „ „
83. v. Hoenigsberg Benedykt w Wiedniu.
84. Jaeger Fryderyk „ „
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85. Kratzmann w Marienbadzie.
86. Oppolzer w Wiedniu.
87. Pollak w Ischl.
88. Schmelkes w Marienbadzie.
89. Sigmund Karol w Wiedniu..
90. Szkoda Józef „ „

b) W  P r u s a c h .
91. Bergson Józef w Berlinie.
92. Berendt , „ ,,
93. Freund Wilhelm w Wrocławiu.
04. Frerichs w Berlinie.
95. Gąsiorowski Ludwik w Poznaniu, (f)
96. Klopsch w Wrocławiu.
97. Middeldorpf w Wrocławiu.
98. Reichert Karol Bogusław w Berlinie.
99. Remak w Berlinie.

100. Spengler w Frankfurcie n. O.
101. Weese Karol w Toruniu.

c) W innych niemieckich krąfach.
102. Heine w Cannstadt.
103. Seidel Gustaw w Dreźnie.

d) W Danii.
104. Jakobson w Kopenhadze.

e) W Anglii.
105. Buttler John w (Mord.
106. Johnson James w Londynie.

f) We Francyi.
107. Chotomski Ferdynand w Paryżu.
108. Gałęzowski Seweryn „ „
109. Stański „ „

g) W Belgii.
110. Dambre w Courtrai.
111. Hartwig w Ostendzie.
112. Yerhaeghe Ludwik w Ostendzie.

h) We Włoszech.
113. Alessi Salvatore w Neapolu.
114. Portal Placido w Palermo.
115. Rizzoli Franciszek w Bolonii.

i; W Rumunii.
116. de Gall Gustaw w Bukareście.
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PRZYCZYNEK 

DO FIZYOLOGII KRĄŻENIA KRWI.
Napisał Dr. Henryk IIO YEB ,

Profesor Fizyologii w Szkole Głównej Warszawskiej,
Z POWODU ARTYKUŁU PANA PROFESORA G. PIOTROWSKIEGO: 

,,Uwagi nad pojemnością komórek sercowych i równowagą krążenia
krwi“ (l).

W powyżój przytoczonym artykule podaje prof. 
P i o t r o w s k i  kilka własnych myśli mogących sie przy
czynić do wytłómaczenia pewnych objawów w krążeniu 
krwi, a mianowicie stara się dowieść, że prawa komór
ka sercowa koniecznie musi być większą od komórki 
lewej; oprócz tego zestawił tam główne przyczyny zbo
czeń w krążeniu krwi i starał się wykazać, w jaki spo
sób wraca stan prawidłowy. Tytuł jednak rozprawy
i pobieżny wykład rzeczy przekonywają, że autor nie 
miał zamiaru podać wykończonej i na własnych poszuki
waniach opartój pracy, lecz chciał tylko zwrócić uwagę 
czytelnika na wspomnione punkta. Mamy tu więc właści
wie do czynienia z tezami poddanemi pod sąd czytelni
ka; a ta właśnie okoliczność upoważnia nas do wypo
wiedzenia własnego zdania o twierdzeniach postawio
nych w powyższym artykule.

Dla więkśzój zrozumiałości podaję na wstępie treść 
artykułu prof. P i o t r o w s k i e g o .  Najprzód występuje 
tam autor przeciwko twierdzeniu, obecnie prawie ogól-

(1) Przegląd lekarski Krakowski z roku 1863, Nr. 49, 
50 i 51.

Pam. T. L. W. Tom LI. 11

www.dlibra.wum.edu.pl



162

nie przyjętemu przez fizyologów, jakoby przy każdym 
skurczu sercowym równe ilości krwi wychodziły z ko
mórki prawój do tętnicy płucnej i z komórki lewej do 
aorty. Fizyologowie przy stawianiu lego twierdzenia 
nie opierali się na doświadczeniach, leoz na teoretycz
nych wnioskach. Podług autora rozumowania fizyolo
gów mają być następujące: gdyby ilość krwi wychodząca 
z prawego serca do płuc była większą od ilości krwi, 
która wychodzi w tym samym czasie (to jest podczas każ
dego skurczu sercowego) z lewego serca do aorty, to 
ilość krwi w płucach musiałaby się coraz bardziej po
większać, a nareszcie cała masa krwi zawarta w orga
nizmie musiałaby się nagromadzić w małóm kole krąże
nia; wielkie koło byłoby wtenczas zupełnie wypróżnio
ne ze krwi. Odwrotnie miałaby się rzecz, gdyby komór
ka lewa więcej krwi w sobie mieściła od komórki pra- 
wój. Ponieważ jednak ilość krwi w płucach pozostaje 
w istocie zawsze równą, zatem i objętość komórek ser
cowych musi być równą, bo komórki kurczą się rów 
nocześnie i przy każdym skurczu zupełnie się wypróż
niają. Autor mówi dalój, że anatomowie,mierząc z wiel
ką dokładnością ilość płynu, jaka się mieści w komór
kach przy zupełnie jednakiśm (tak!) parciu, przekonali 
się, że objętość prawój komórki sercowój u tój samej 
osoby zawsze jest cokolwiek większa od objętości komór
ki lewej. Takie wymierzenia wykonali podług autora 
najpierwsi w tym względzie mistrzowie, jak np. K r a u s e  
senior. Fizyologowie po większój części zarzucają owym 
w y  mierze ni ora, że nie były robione z należytą dokład
nością, i to, jak poniżój się przekonamy, nie bez słusz
ności. Autor przeciwnie zgadza się i twierdzeniami ana
tomów i dziwiłby się nawet, jak mówi, gdyby było ina*
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czćj; podług jego zdania przy równości obydwóch ko
mórek po pewnej ilości skurczeń sercowych płuca mu
siałyby nareszcie pozostać zupełnie bez krwi. Twierdze
nie to opióra na tym fakcie, że krew’ przechodząca przez 
płuca trackna tćj drodze część swych składników w sku
tek oddychania, to jest wodę i kwas węglany; otrzymuje 
za to w zamian tlen, lecz dochód w tlenie jest nierównie 
mniejszy od wydatku. Z tego wypada, że mniejsza ilość 
krwi przybywa z płuc do lewój komorki sercowej, ani*- 
żeli z prawej komórki przechodzi do płuc. Prawa ko
mórka musi więc o tyle więcej krwi przesłać do płuc,
o ile w czasie jednego ruchu sercowego (jednego tętna 
z przestankiem) ubywa na zewnątrz, bo inaczój ilość 
krwi w płucach coraz bardziejby się zmniejszała. Obli
czając na zasadzie różnych liczebnych danych ilość sub- 
stancyi, którą krew’ traci przez płuca, znajduje on u czło
wieka dorosłego w jednym razie 1247 gramów na dobę, 
w drugim dokładniej obliczonym wypadku tylko 532y2 
grm. Dzieląc te liczby przez liczbę skurczów, jakie ser
ce wykonywa w przeciągu 24 godzin, znajduje tym spo
sobem, ile płuca tracą podczas jednego skurczu sercowe
go, czyli tę właśnie ilość krwi, którą komórka prawa 
więcój w sobie mieścić powinna od komórki lewej. Ilość 
ta wynosi w pierwszym razie I 2 y 2 miligrama,, w dru
gim 5 miligramów^ (dodaję tu z mojej strony, że 12 ł/2 
miligrama nie wynoszą 1/3 calćj objętości jednej kropli 
krwi, licząc, że 1 kropla wody waży około 40 miligra
mów). Podług autora, przy prędszóm oddychaniu, gdzie 
wydatki przez płuca są większe, ilość krwi wchodząca 
do płuc musi być większą, aby tę utratę wynagrodzić, 
co też ma się uskuteczniać przez przyśpieszenie ruchów 
sercowych. Odwrotnie, przy powiększonym przybytku
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krwi do plue wskutek przyśpieszonego tętna, płuca oddy
chają częściśj, a zatćm wydzielają więcój na zewnątrz:
i przez to zmniejszają ilość krwi wylewającą się z płuc* 
do lewój komórki sercowój. Oddychanie wiec wyrów
nywa zboczenia w krążeniu powstające przez zmianę 
tętna, i odwrotnie, zboczenia będące skutkiem zmienio
nego oddychania wyrównywają się za pomocą przyśpie
szenia lub zwolnienia tętna; więc jedno i drugie może 
się przyczynić do zrównania*zboczeń w krążeniu, jakie 
się zdarzają w prawidłowym i w chorobowym stanie 
organizmu. Oceniając dokładniój ten wpływ wyrów
nawczy w pewnych łatwo dających się określić przypad
kach wykazuje autor przy tój sposobności także i wpływ 
innych czynników przyczyniających się również do wy
równywania krążenia, a mianowicie obok wymienionych 
regulatorów (przyśpieszenia lub zwolnienia oddychania
i tętna) wpływ wydzielania potu i moczu i wpływ za
spokojenia głodu i pragnienia. Zboczenia zdarzające się 
w krążeniu umieścił pod 8 rubrykami, z których każdą 
z osobna ocenia. Utrzymuje, że ilość krwi w każdćm 
kole obiegowśm może być powiększona lub zmniejszo
na: powiększona może być przez większy przybytek z ze
wnątrz, przez większy przybytek z drugiego koła, albo 
przez zmniejszenie wydatków; zmniejszenie ilości krw i 
przeciwnie może nastąpić albo przez zmniejszenie docho
dów, albo przez powiększenie wydatków. Tak np. ilość 
krwi w wielkićm kole ma się powiększać podczas w es- 
sania obfitych wypocin po chorobach zapalnych, przez 
zatrzymanie wydzielin, a mianowicie moczu; w płucach 
krew ’ się nagromadza wskutek przyśpieszenia tętna, 
podczas wessania wypocin po zapaleniu płuc, przy od
dychaniu w powietrzu nasyconćm parą wody, gdzie wo
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da, nie mogąca się wydzielić na zewnątrz razem z ga
zami wydychanemi, pozostaje we krwi i powiększa przez 
to ilość krwi przepływającej przez naczynia płucne. Prze
ciwnie zmniejszenie ilości krwi w wielkiem kole może 
nastąpić przy silnśj pracy fizycznej, przy braku pokar
mów, przy karmieniu dziecięcia, przy wielkich patolo
gicznych wydzielinach i podczas osadzania się wypocin 
zapalnych; w małem kole przez zwolnienie tętna, przy
śpieszenie oddychania (przyczem więcej się wydziela na 
zewnątrz), przez osadzanie się wypocin przy zapaleniu 
płuc. Zboczenia te wyrównywają się w organizmie na
stępującym sposobem: Większy przypływ do wielkiego 
koła zostaje zrównoważonym przez powiększenie wydzie
lin, a mianowicie moczu, przez częstsze bicia serca, po
większony napływ krwi do płuc, przyśpieszenie oddycha
nia, a zatem przez powiększenie wydzielin płucowych. 
Zmniejszone wydzielanie w nerkach pociąga za sobą po
dobne skutki, lecz tu równowaga nie nastąpi dopóty, 
dopóki wydzielanie nie wróci do stanu prawidłowego; 
tu nawet i puchlina wodna może niejako przyczynić się 
do zmniejszenia ilości krwi w wielkiem kole. Zmniej
szenie ilości krwi w tem kole spowodowane niedosta- 
tecznem odżywianiem ma być połączone ze zwolnieniem 
tętna; praca fizyczna również zmniejsza ilość krwi, a to 
wskutek żywszej przemiany materyi, lecz w tym razie 
tętno i oddychanie bywają przyśpieszone (1). W jednym

(1) Dodaję tu ze swojej strony, że przyczyny przyśpiesze
nia tętna i oddychania trzeba szukać w żywej przemianie ma
teryi odbywającej się w czynnych mięśniach i nerwach, w zu- 
iywaniu się tlenu i tworzeniu się kwasu węglanego. Krew* 
uboga w tlen, a obfitująca w kwas węglany, pobudza silnie 
ośrodek nerwowy przewodniczący ruchom serca i ruchom od
dechowym.
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i drugim z tych przypadków równowaga może ostatecz
nie tylko nastąpić wskutek wynagrodzenia strat, a to 
przez nowy przybytek w postaci pokarmów stałych i 
ciekłych. Powiększony napływ krwi do małego koła 
zrównoważa się przez prędsze oddychanie, skutkiem cze
go krew’ w płucach traci więcój wody i kwasu węgla
nego. Przy powiększeniu ilości krwi w małóra kole 
z powodu zmniejszonego wydzielania w płucach, np. przy 
oddychaniu w łaźni parowój, ton w tętnicy płucnój ma być 
tak samo wzmocniony, jak w poprzedzającym przypad
ku; wyrównanie zboczenia ma tu następować przez szyb
sze oddychanie w powietrzu ubogićm w parę wodną (1 ). 
Wessanie wypocin po zapaleniu płuc ma być połączone 
ze znacznóm zwolnieniem tętna. Powiększenie wydat
ków w płucach skutkiem przyspieszonego oddychania ma 
się wyrównywać przez zwolnienie tętna. Zmniejszenie 
w małem kole ilości krwi w okresie składania wypocin 
ma się równoważyć przez szybsze tętno i utrudniony 
przystęp powietrza. Lecz w takim razie lepiój, żeby tę
tno zwolniało, np. wskutek wdychania chloroformu, aby 
zmniejszyć parcie ościenne krwi w naczyniach płucnych
i przez to zmniejszyć wydzielanie. Nareszcie zmniej
szeniu krwi w małóm kole spowodowanemu zwolnie
niem tętna zaradza się tylko przyśpieszeniem tętna, a w ra
zie gdyby zarazem ilość krwi w wielkióm kole była po
większona, to także przez powiększenie wydzielin skór
nych, nerkowych i t. d.

(1) Autor tu nic nie wspomina o zachowaniu się tętna 
w łaźni parowej. Co się dzieje z  krążeniem, gdy człowiek 
długo oddycha w powietrzu nasyconóm parą wodną?
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Co sie teraz tyczy mego własnego sposobu zapatry
wania się na wyżśj roztrząsane objawy w krążeniu* jak
kolwiek przyznaję szanownemu autorowi jaknaj większy 
słuszność w wielu z najgłówniejszych punktów, to je
dnak na niektóre z jego twierdzeń nie mogę się zgodzić; 
a przedewszystkiśm twierdzenia, jakoby objętość prawój 
komórki sercowój miała być większą od objętości ko
mórki lewśj, wcale nie mogę uważać za dowiedzione. 
Nie zaprzeczam możności istnienia takiej różnicy pomię
dzy objętością jednśj i drugiój komórki sercowśj, ale 
nie zgadzam się z wnioskami autora.

Żałuję najprzód, że pan P i o t r o w s k i  nie przyto
czył żadnej liczby przez anatomów, a mianowicie przez 
K r a u s e g o  otrzymanćj przy wymierzaniu objętości 
komórek sercowych; bo byłoby bardzo pożądanóm po
równać wypadki K r a u s e g o  z liczbami, które on sam 
otrzymał przez powyżój przytoczone obliczenie ze staty
stycznych danych. Nie znalazłem tu .w Warszawie dzie
ła K r a u s e g o ,  a wszystkie inne dzieła anatomiczne i 
fizyologicziie poświęcają tój kwestyi nie więcój, jak tyl
ko kilka wierszy. Jedyne dzieło prof. H i r s c h f e l d a  (»)  
przytacza liczby otrzymane prze^ M o r g a g n i e g o ,  P o r 
t a  l a ,  H e l v e t i u s a  i L e g a l l o i s *  Wszyscy ci bada
cze zgadzają się wprawdzie w tśm, że objętość komórki 
prawćj uważają za znaczniejszą od objętości komórki lewój; 
lecz podane liczby oznaczające stosunek objętości jednśj
i drugićj komórki mogą służyć jako dowód, że dokładne
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(1) Anatomia opisująca ciała ludzkiego przez Ludwika 
H i r s c h f e l d a .  Tom*HI. Warszawa 1-863. Opis układu 
naczyniowego człowieka, str. 23.
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wymierzanie objętości serca jest nadzwyczaj trudne i nie
podobna przytóm uniknąć wszelkiego błędu: tak np. po
dług M o r g a g n i e g o  stosunek komórki prawój do le- 
wój ma być jak 20: 17, podług P o r t a 1 a jak 7 : 5, 
podług H e l v e t i u s a  jak 6 : 5, a podług L eg a 11 o i s 
nawet jak 4 : 3. Nie spodziewam sie popełnić omyłki, 
gdy przypuszczę, że i różnice w objętości komórek ser
cowych znalezione przez K r a u s e g o  musiały być wię
ksze od różnicy przez pana P i o t r o w s k i e g o  obliczo
nej: bo gdyby różnica ta nie była większa od masy ł/3 
kropli krwi, to żaden anatom nie śmiałby przypuścić, że 
istnieje jakakolwiek różnica. Wszak i przy dwóch w y- 
mierzeniach wykonanych na tój samej komórce w tśm 
samóm sercu wrypadki będą się wahały pomiędzy rozleg- 
lejszemi granicami, aniżeli o 12 y2 miligrama. Albo 
więc pan P i o t r o w s k i  milcząco sam przyznaje, że owe 
doświadczenia nie były dokładnemi; albo, gdy im przy
zna ścisłość, to jego teorya nie wystarczy do wykazania, 
co się dzieje z ową nadmiarową ilością krwi, która 
zgodnie z wypadkami wymierzeń anatomów musiałaby 
przejść do płuc, nie sprawiając tam jednak żadnego za
burzenia w obiegu krwi.

Nie jestem w stanie ocenić sposobu, którego K r a u -  
s e używał przy wymierzaniu objętości serca i na któ
rym pan P i o t r o w s k i  najbardziój polega; lecz zwra
cam tu na to tylko uwagę, że sorce jeszcze drażliwe da 
inne wypadki, niż serce, kióre już przeszło w stan stę
żenia pośmiertnego, bo rozprężliwość mięśni zmienia się 
po śmierci. Pan P i o t r o w s k i  kładzie nacisk na zu
pełnie jednakie parcie, pod któróm przy owych'doświad
czeniach płyn mierzący był wpuszczany do komórek ser
cowych. Podług mego zdania w tóm właśnie leży przy-
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czy na znacznego błędu, bo krew’ nie wchodzi do ko
mórek pod jednakowym ciśnieniem: przy równóm ciś-. 
nieniu musi komórka prawra mocniój się rozszerzać od 
komórki lewej, bo ściany jój są cieńsze, a zatem roz- 
prężliwsze. Za życia przeciwnie krew’ wprawdzie przy 
rozkurczu serca (diastole) wchodzi do komórek pod dość 
równem ciśnieniem, to jest pod tem, pod któróm krew7 
znajduje się w żyłach głównych (nenae carne) i w ży
łach płucnych; przy początku skurczu serca ( systole) ,  
przeciwnie krew’ wciska się do komórek przez skurcz 
przedsionków. Komórki przez to biernie i dość znacz
nie się rozszerzają, a ponieważ ściany przedsion
ka lewego są grubsze od ścian przedsionka prawego, 
(mają więcćj mięśni), więc tóż będą silniej cisnąć na 
krew’ i większą siłą pchać ją do komórki lewśj. Ko
mórka więc ta pod wpływem większćj siły więcćj się 
rozszerzy, niż komórka prawa. Tym sposobem czynność 
mięśni w komórce lewój dopełni się niejako przez czyn
ność mięsnych ścian przedsionka, (podobnie jak dowolne 
mięśnie tułowia są rozpięte pomiędzy punktami przycze
pu, co dawniój nazwano naprężeniem, tonus), a przez to 
zabezpiecza się jednostajność skurczów sercowych. Od 
mniejszój lub większśj siły skurczu przedsionków zależy 
mniejsze lub większe rozszerzenie komórek, a zatóm 
mniejsza lub większa ilość krwi, która się zmieści w tej 
samój komórce i przy następującym skurczu zostanie wy
pchniętą do tętnic. Pan Piot r o w  s ki zdaje się przy
puszczać, że ilość krwi, która przy każdym skurczu ser
cowym przechodzi do tętnic, zawsze jest równą, a przy
śpieszenie lub zwolnienie krążenia krwi (wraz z powięk
szeniem lub zmniejszeniem ciśnienia w tętnicach) po
wstaje tylko przez przyśpieszenie Jub zwolnienie ruchów 
sercowych. Nasuwa mi tę myśl jego porównanie serca
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z pompami wyciskającemi przy każdym pojedynczym ru
chu zawsze te same ilość płynu do ru r kauczukowych; 
oprócz tego przemawia za tóm i ta okoliczność, że pan 
Piotrowski mówi wszędzie tylko o wyrównawczym 
wpływie tętna, a nigdzie nie wspomina o powiększeniu 
lub zmniejszeniu ilości płynu, która wchodzi do komórek 
sercowych. W kilku miejscach mówi wprawdzie o uwy
datnieniu tonów zastawek półksiężycowatych, ale zdaje 
się, źe to tylko odnosi do zmienionój energii serca. Że 
jednak w jednym razie serce więcej krwi wypycha, niż 
w drugim, tego dowodzi już ta okoliczność, że przy róż
nych chorobach gorączkowych tętno bywa przyśpieszo
nym, a jednak raz ciśnienie tetnicze jest powiększone 
(przy eretycznych gorączkach), drugi raz zmniejszone 
(przy gorączkach astenicznych); przed omdleniem rów 
nież tętno nadzwyczaj jest przyśpieszone, a jednak ciś
nienie w tętnicach coraz bardziśj się zmniejsza. Dowo
dzą tego także doświadczenia E i n b r o d t a  (1) (robione 
pod kierunkiem L u d w i g a ) ,  które wykazały, że przy
śpieszenie ruchów sercowych przy bezpośrednióm draż
nieniu serca tak samo powoduje zmniejszenie ciśnienia 
w tętnicach, jak zwolnienie ruchów sercowych przy draż
nieniu nerwu błędnego. Jak tu tłómaczyć zmniejszenie 
ciśnienia w tętnicach mimo przyśpieszenia tętna, jeżeli 
nie przez to, że serce albo nie zupełnie się wypróżnia,- 
albo nie tak mocno się wypełnia, jak przy prawidłowój 
czynności? Pierwsze zdaje się mićć miejsce przy bezpo-

(1) Dr. Einbrodt .  Ueber Herzreizung und ihr Ver~ 
haiłnhs zurrt Blutdruck. Moleschotfs Untersuchungen zur 
Halurlehre, VI. Band, 1860.

www.dlibra.wum.edu.pl



171

Średnićm sztucznym drażnieniu, ostatnie w przytoczo
nych przypadkach chorobowych. W jednym i drogim 
razie serce mniśj krwi wypycha do tętnic, niż zwykle* 
skutkiem czego ilość krwi w tętnicach staje się mniejszą, 
(bo więcój ubywa przez naczynia włoskowate, aniżeli 
przybywa), ciśnienie i szybkość strumienia w tętnicach
i naczyniach włoskowatych również ulegają zmniejsze
niu, a w żyłach przeciwnie ilość krwi i ciśnienie coraz 
się wzmaga, aż nareszcie nastąpi równowaga pomiędzy 
przybytkiem od strony serca i ubytkiem przez naczynia 
włoskowate. Jako dalszy dowód, że ilość krwi, którą 
serce wypycha do tętnic, bardzo jest zmienna, przytaczam 
tu spostrzeżenia, które codzieó robimy na żabach, gdzie 
przy prawidłowej czynności serca widać, jak kurczący 
się przedsionek rozpręża silnie komórkę, wciskając do 
niój krew ’, a komórka wypycha całą tę masę krwi do 
tętnic; w innym razie przy zmienionej czynności (np. po 
zniszczeniu rdzenia pacierzowego) serce wprawdzie się 
kurczy, szybkość tętna jest dość regularna, a jednak ma
ło krwi przechodzi do tętnic, gdyż serce nie tak się na
pełnia krwią, jak poprzednio. Widziemy wiec z tego, 
że lewa komórka sercowa, tak w stanie rozkurczu, jako- 
tćż po śmierci, rzeczy wiście może być mniejszą co do obję
tości od komórki prawój;przy początku skurczu sercowego 
(to jest podczas skurczu przedsionków) mogłaby jednak 
zmieścić w sobie równą masę krwi, jak komórka prawa. 
Wypada z tego również, że ta sama komórka w różnych 
czasach może obejmować różne ilości krwi zależnie od 
siły skurczu przedsionków, a różnice te są znaczniejsze 
od różnic przypuszczanych przez autora co do wielkości 
obydwóch komórek. Podług zbliżonego szacunku przy
puszczam, że komórka w sercu żaby przy sffiróm k u f-
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czeniu się przedsionka może przynajmniej dwa razy tyle 
krwi w sobie zmieścić, jak podczas rozkurczu. To, coś
my tu widzieli przed kilką laty na panu G r o u x z przy- 
rodzoućm rozszczepaniem mostka (fissura sterni conge- 
nita), przekonało nas, że również i u człowieka przed
sionki serca kurczą sie z wielka siła.c c  c l

Może odpowiedzą mi, że przedsionki nie są w stanie 
więcćj krwi przesłać do komórek, niż same w sobie 
mieszczą, a niektórzy badacze przypuszczają, że przed
sionki mieszczą w  sobie równą ilość krwi, jak komórki. 
Byłoby to zupełnie słusznem, gdyby komórki się kurczy
ły na przemian z przedsionkami; wtedy do komórek nie 
mogłoby się więcej dostać, jak tylko masa krwi zawarta 
w  przedsionkach. Coś podobnego, zdaje się, ma miejsce 
przy bardzo przyśpieszonych ruchach serca, może właś
nie w owych przypadkach, gdy mimo przyśpieszenia 
tętna ciśnienie w tętnicach sie zmniejsza. Przy zwy
czajnym i przy silnśm kurczeniu się serca istnieje chwi
la, gdzie przedsionki razem z komórkami są rozkurczone: 
w  tym czasie napełnia się jedna i druga jama pod takiem 
ciśnieniem, pod którem krew’ znajduje się w żyłach; 
oprócz tego komórki mogą nawet wywrzeć rodzaj wsy
sania, rozszerzając się czynnie (1). To wsysanie staje się 
jeszcze silniejszóm podczas wdychania przez zmniejszenie 
ciśnienia aa zewnętrznśj powierzchni serca, a ta część 
serca przylóm najmocniój się rozszerzy, która ma naj- 
podatniejsze ściany: to jest przedsionki mocniój się roz
szerzą od komórek, a komórka prawa mocniej od komór~

(1) W e y r i c h .  De cordis adspirątione experimenta. 
Dorpati 1853.

www.dlibra.wum.edu.pl



ki lewój. Po napełnieniu całego serca zaczynają sie 
dopiero kurczyć przedsionki i wypychać krew’ do ko
mórek już napełnionych; wtedy więc komórki rozszerzą 
się biernie, objętość ich powiększy się, a ta komórka 
rozszerzy sie najbardziej, do której krew’ wchodzi pod 
największym ciśnieniem, lub której ściany są najpodat- 
niejsze. Pierwszy warunek(większe ciśnienie) ma miejsce 
w komórce lewej, gdyż przedsionek lewy ma więcój mię
śni od prawego; drugi zaś (ściany podatniejsze) w komór
ce prawój: jedno więc może się wyrównać przez drugie.

Widziemy więc z tego, że objętość komórek mogła
by się powiększyć o tyle, o ile krwi mieści się w przed
sionkach, gdyby przedsionki zupełnie się wypróżniły, to 
jest, gdyby krew’ nie cofnęła się nieco z przedsionków 
napowrót do żył. To może rzeczywiście nastąpić, ponie
waż pomiędzy przedsionkami i żyłami nie ma zastawek, 
a robaczkowy skurcz przedsionków nie wystarcza do 
powstrzymania wstecznego ruchu krwi, Przy wiwisek- 
cyach można czasem spostrzegać tętnienie żył szyjnych 
aż do piórwszej zastawki żylnój, jako skutek fali krwi 
postępującej w kierunku wstecznym. Przypuszczamy 
więc, tak samo jak pan P i o t r o w s k i ,  że komórki przy 
prawidłowćm kurczeniu się serca wypróżniają się zupeł
nie; lecz przedsionki mogą raz więcej, drugi raz mnićj 
się wypróżnić, zależnie od siły, z którą się kurczą, od 
szybkości, z którą skurczenia po sobie następują, i od 
mniejszego lub znaczniejszego napełnienia przedsionków 
krwią, które znowu może zależeć od różnych okolicz
ności, a mianowicie od szybkości strumienia i od ciśnie
nia krwi w żyłach wylewających się do serca. Po skurczu 
przedsionków następuje dopiero skurcz komórek mniej 
lub więcej rozszerzonych.

173
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Przy obliczeniu strat, jakie krew ponosi, przecho
dząc przez płuca, pan P i o t r o w s k i  uwzględnił tylko 
wydatki w postaci kwasu węglanego i pary wodnej wy
dzielających się na zewnątrz; a jednak płuca zawierają 
wiele naczyń limfatycznych, które zabierają niezawodnie 
części płynne przesiąkające ciągle ze krwi do tkanki, i 
przelewają je nie do komórki lewej, ale do przewodu 
piersiowego, zkąd one znowu wracają do prawego serca. 
U trata ta, którą pan P i o t r o w s k i  mógłby policzyć na 
korzyść swej teoryi, może nawet jest znaczniejsza od 
tej, którą on rzeczywiście uwzględnił.

Z drugiej strony jednak pan P i o t r o w s k i  nie 
uwzględnił także tętnic oskrzelowych (arteriae bronchia- 
les posłeriores), którym nie odpowiadają równoimienne 
żyły. Tętnice te, wychodząc z łuku aorty, przechodzą 
do płuc razem z oskrzelami (bronchi) i przelewają swoje 
zawartość za pośrednictwem naczyń włoskowatych do 
żył płucnych. Krew’ ta wychodząca z aorty wraca do 
komórki lewej, (przechodzi więc dwukrotnie przez płu
ca, nim przejdzie do reszty organizmu), nie przeszedłszy 
poprzednio przez komórkę prawą. Tętnice te są stosun
kowo dość grube, ilość krwi wracająca z płuc do ko
mórki lewej jest zatem dość znaczna, a jeżeli nie prze
wyższy to przynajmniej zrównoważy stratę, jaką krew’ 
ponosi na drodze od komórki prawój przez płuca do ko
mórki lewój, to jest stratę przez powietrze wydychane i 
przez limfę. W razie gdyby ta strata była mniejszą od 
masy krwi przechodzącej do płuc tętnicami oskrzelowemi, 
lewa komórka sercowa musiałaby nawet być większą od 
komórki prawój.

Widziemy więc z tego, że pićrwsze najgłówniejsze 
twierdzenie pana P i o t r o w s k i e g o  codo objętości ko
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mórek sercowych nie jest dość uzasadnione. Krążenie 
w płucach jest zanadto zawikłane, aby się dało określić 
prostemi liczbami, a mechanizmu serca nie można po- 
prostu postawić na równi ze zwyczajnemi pompami; lubo 
nie przeczę, że istnieje wielkie podobieństwo pomiędzy 
czynnością komórek sercowych, a działaniem pomp tło
czących: lecz w tem właśnie leży różnica, że do pracy 
komórek przyłączają się jeszcze skutki skurczu przed
sionków.

Wypadałoby więc teraz zobaczyć, czy pytanie to nie 
dałoby się rozstrzygnąć doświadczeniem fizyologicznóm. 
Możnaby zatrzymać we krwi przechodzącej przez płuca 
te części, które się wydzielają na zewnątrz z powietrzem 
wydychanśm. Podług teoryi pana P i o t r o w s k i e g o  po
winna się w takim razie ilość krwi w płucach powięk
szyć, powinna powstać duszność, a dla wyrównania 
tego zboczenia w krążeniu powinny ruchy sercowe zwol- 
nieć. Lecz ponieważ różnica wielkości komórek serco
wych nie zmieni się, więc mimo tego zwolnienia krew’ 
w  naczyniach płucnych w coraz większćj ilości będzie się 
gromadzić, tak, że przy dłuższein zatrzymaniu wydziela
nia w płucach' nareszcie cala krew’ z wielkiego koła 
zbierze się w  naczyniach płucnych; (dodaję tu, że skut
kiem wypróżnienie wielkiego koła powinna nastąpić 
śmierć).

Urządzenie tego doświadczenia nie jest tak trudne, 
jak się to na pierwszy rzut oka przedstawia.

Pan P i o t r o w s k i ,  obliczając wydatki, jakie krew’ 
ponosi w  płucach, uwzględnił nie tylko parę wodną, 
ale i kwas węglany; a jako dochód policzył ilość tlenu 
nabranego. Kwas węglany powiększa wprawdzie cię
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żar właściwy płynu, ale nie powiększa jego objętości (1 ) , 
a zatśm, opuszczając krew’ w płucach, nie zmienia jój 
objętości. Ponieważ nam tu nie idzie o zmniejszony 
ciężar krwi zawartej w małśm kole, lecz tylko o zmniej
szoną objętość, a obecność lub brak kwasu węglanego 
wcale nie zmienia objętości krwi: więc nie potrzebuje
my zwracać uwagi na zmiany, jakie powstają we krwi 
przez wydychanie kwasu węglanego. Co się zaś tyczy 
tlenu, to nie jestem w stanie powiedzióć, o ile jego obec
ność może wpłynąć na powiększenie objętości krwi; lecz 
zdaje mi się być bardzo prawdopodobnym, że, jeżeli wpły
wa na jój objętość, to zmiana ta musi być bardzo nie
znaczną. Nie mamy więc potrzeby uwzględniać tu zmian 
krwi w płucach powodowanych wydzielaniem kwasu 
węglanego i nabraniem tlenu, lecz możemy się ograni
czyć poprostu na wstrzymaniu wydzielania pary wodnój, 
pozostawiając zresztą oddychanie niezmienione. Ostatni 
cel, to jest zatrzymanie we krwi pary wodnój, można 
łatwo osiągnąć, oddychając w powietrzu nasyconem pa
ra wodną; para ta. powinna się znajdować w równym 
stopniu napięcia, jak w pęcherzykach płucnych, gdy za
trzymamy oddech przez kilkadziesiąt sekund. Dałoby 
sie to z łatwością spostrzegać w łaźni parowój. Nie 
miałem sam sposobności przekonać się, jak się zachowuje 
oddychanie i krążenie krwi w takiem miejscu, lecz, do
pytując się ludzi z doświadczeniem, dowiedziałem się, że

(1) Podług S a u s s u r e’a 1 objętość wody czystśj przy 
18° C. i ciśnieniu 1 atmosfery pochłania 1,06 objętości kwa
su wgglanego; ciężar właściwy takiego płynu wynosi wtedy 
1,0018.
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na początku powstaje wprawdzie duszność, ale powoli 
człowiek się przyzwyczaja, a niektórzy są nawet wstanie 
swobodnie oddychać wśród najgęściejszśj pary. Tętno 
w łaźni nie zwalnia się, lecz owszem bywa przyśpieszo
ne. Duszność i przyśpieszenie tętna mogą być skutka
mi wpływu wysokiego stopnia ciepła na płuca, więc nie 
potrzebują koniecznie powstawać przez zatrzymanie pary 
w małóm kole krążenia. Można jednak z drugiej strony 
powiedzióć, że powiększony przypływ krwi do skóry' i  
silne pocenie się zmniejszają ilość krwi w naczyniach 
płucnych i odgrywają w tym razie rolę regulatorów. 
Ponieważ sam nie czyniłem takiego spostrzeżenia, więc 
nie stawiam stanowczego twierdzenia w tym względzie. 
Pan Piotrowski, sam wspominając o łaźni parowśj, w a
żne to pytanie zanadto pobieżnóm słowem pomija, nie 
mówiąc nic o objawach, jakie łaźnia wywołuje w krą
żeniu i oddychaniu. Utrzymuje tylko, że regulatorem 
tych zboczeń będzie częstsze oddychanie w powietrzu ubo- 
gióm w parę wodną; lecz nie tlómaczy, dla czego przy 
dłuższem oddychaniu w powietrzu nasyconym parą wo
dną cała krew’ nie nagromadza się w małem kole, jak 
to powinnoby nastąpić podług jego teoryi przy niezmien- 
nśj różnicy w objętości komórek sercowych.

Przytoczone fakta odejmują nieomylność pewnikowo 
postawionym tezom pana Piotrowskiego, a to zwalnia nas 
poniekąd od potrzeby i obowiązku szczegółowego rozbioru 
jego uwag nad sprawami przyczyniającemi sie do wy
równywania krążenia; ograniczam sie więc na krótkim 
ich rozbiorze.

Co się tyczy wyrównania zboczeń w wielkióm kole 
krążenia, to zgadzam się z panem Piotrowskim w tem 
przypuszczeniu, że zmniejszenie ilości krwi w tóm kole, 

Pam. T. L. W. Tom LI. 12
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spowodowane powiększeniem wydatków łub brakiem do
chodów, może w istocie wyrównać się tylko przez nowe 
dochody w postaci pokarmu i napoju; a zbytnia ilość 
krwi, jako skutek powiększonych dochodów lub zmniej
szonych wydatków, wyrównywa sie przez powiększenie 
lub doprowadzenie do zwykłego stopnia wydzielin. Przy
znaję także, że po przyjęciu pokarmów tętno i oddycha
nie stają się w ogóle częstszemi: ale przyśpieszenie od
dychania nie tyle jest wypadkiem powiększonego przy
pływu krwi do płuc, jak raczej następstwem powiększo
nego zużywania tlenu i powiększonej ilości kwasu wę
glanego we krwi. Nie mamy jeszcze dokładnśj w iado- 
doraości o sprawach chemicznych, które nieustannie się 
odbywają w  tkankach i w- samej krwi; ale tyle zdaje się 
być pewnóm, że przy powiększeniu się we krwi ilości 
ciał organicznych zdolnych do utlenienia (np. cukru, 
białka) natychmiast przemiana materyi ożywia się, tlen 
zużywa się w większej ilości, ciepło sie podnosi i więcćj 
kwasu weglanego wywięzuje się. Krew’ tym sposobem 
zmieniona staje się silnym bodźcem dla ośrodków nerwo
wych kierujących ruchami oddechowemi i ruchami serca, 
jak o tóm przekonywają prace R o s e n t h a l a  (1) i 
T r a u b e g o  (2). Ruchy te nie tylko bywają przyśpie
szone, ale oddychanie staje się zarazem głębszśm, a ser
ce, kurcząc się silnićj, wyciska większą ilość krwi do

(1) Dr. J. R o s e n t h a l .  Die Athembewegungen und 
ihre Beziehung zum nerm s nagus. Berlin 1862.

(2) L. T r a u b e. Zur Phy sio logie der nitalen Ner- 
vencentra.-Allgem. Med. Centr. Zeitg. 1863. Nr. 97 u. 98. 
Wyciąg z tój rozprawy w Centralblatt fur medicinische 
Wissenschaften v. Dr. L. Hermann. 1864. Nr. 3.
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tętnic. Prawda, że pobudzenie zakończeń nerwu błędnego 
w  płucach może się przyczynić do przyśpieszenia ruchów 
oddechowych, a już sam napływ krwi do płuc mógłby 
wywrzeć taki wpływ pobudzający, lecz tylko wtenczas 
gdy ilość tlenu we krwi będzie zmniejszona. Duszność 
czyli zwiększone łaknienie powietrza, objawiające się 
po użyciu pokarmów, które pan Piotrowski tłómaczy 
zbytnim napływem krwi do płuc, zależy zdaniem mojóm 
od napełnienia żołądka. Przepona w takim razie nie 
może tak głęboko sie opuszczać przy wdychaniu, jak 
w  stanie czczości żoładka, a zwiekszenie ilości kwasuŁ ’ 4-
węglauego we krwi wymaga głębszych oddychań. W sku
tek tego klatka piersiowa musi brać udział przy rozsze
rzaniu jamy piersiowój. Ponieważ mięśnie klatki pier
siowej u mężczyzn tylko wtenczas się kurczą, gdy od
dychanie jest utrudnione, albo wiele tlenu zużywa się 
we krwi, więc i w takim razie będziemy mieli uczucie 
duszności.

Nie mogę także podzielić w zupełności zdania pana 
Piotrowskiego co do przyczyn, od których zależy wy
równywanie zboczeń w małem kole krążenia krwi. U- 
trzymuje on, że przy zmniejszeniu ilości krwi w  płu
cach tętno się przyśpiesza, a odwrotnie przy powiększe
niu zwalnia się; oprócz tego ma następować w pier
wszym przypadku zwolnienie oddychania, w  drugim 
przyśpieszenie. Temu twierdzeniu nie mam wiele do 
zarzucenia, lecz z tłómaczeniem nie mogę się zgodzić. 
Ilość krwi w płucach może wielkim ulegać zmianom, 
może w dość obszernych granicach wahać się, zanim 
wywoła duszność, zanim spowoduje takie zmiany w od
dychaniu, jakie spostrzegamy przy zniszczeniu dwudziel
nej zastawki serca. Przy każdym skurczu krew* w płu
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cach nagromadza się, przy rozkurczu zmniejsza się jój 
ilość, a my nic z tego nie czujemy. Zmiany oddychania 
głównie zależą od zmniejszonego lub zwiększonego po
budzenia ośrodków nerwowych przez strum ień krwi. 
Podług doświadczeń Rosenthala ( 1) krew ’ uboga w tlen 
czyni ruchy oddechowe częstszemi i głębszemi, odw rot
nie przy obecności wielkiśj ilości tlenu ruchyi stają się 
rzadszemi i płytszemi, a przy nadmiarze tlenu we krw i 
oddychanie może naw et zupełnie się zatrzymać dopóty, 
dopóki ten nadmiar tlenu nie zużyje się, co u krółika 
zwykle następuje po 5 minutach (2 ). Z tego wrypada, 
że krew ’ obfitująca w  tlen może znacznie nagromadzić 
się w  płucach, a mimo to oddychanie będzife rzadkie, 
bo pobudzenie zakończeń nerw u .błędnego w  płucach 
w  takim razie nie działa na ośrodek, nerw owy przewod
niczący ruchom oddechowym. Ilość tlenu we krw i jest 
bardzo niestała: nadmiar tlenu może w takim samym 
czasie zamienić się na zupełny brak tego pierwiastku 
niezbędnego do utrzymania pobudzalności układu n e r
wowego, w  jakim  przy powstrzymaniu oddychania może 
nastąpić śmierć, to jest w ciągu kilku minut. W tój 
samój mierze zmienić sie może także i oddychanie: a wiec 
szybkość oddychania nie tyle zależy od stosunków k rą
żenia w  płucach, ile od składu krw i i od stosunków krą
żenia w  ośrodkach nerwowych.

Podobnie działają obecność lub brak tlenu i kwasu wę
glanego na ośrodki nerwowe kierujące ruchami serca (3)

(1),Zob. w dziele przytoczonym, str. 239.
(2) Zob. w dziele przytoczonem, str. 158.
(3) Zob. przytoczoną rozprawę T r a u b e g o .
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Pan Piotrowski nie uwzględnił [^należycie tój czynności 
układu nerwowego, od której właśnie zależy wyrówny
wanie ruchów serca i przyrządu oddechowego; mówi 
tylko o przyśpieszeniu lub zwolnieniu tych ruchów, ale 
nie tłóinaczy przyczyny tych zmian. To pominiecie waż
nego punktu stało się przyczyną wielu niejasności w jego
artykule.¥

Inne źródło niedokładnych pojęć o wyrównywaniu 
krążenia krwi w artykule pana P i o t r o w s k i e g o  znaj
duję w nie bardzo stosownśm porównaniu krążenia krwi 
ze strumieniami, jakie można wywołać w prostych ru 
rach kauczukowych za pomocą pomp tłoczących, zastę
pujących niejako czynność prawego i lewego serca. Po
równanie to tylko wtenczas będzie więcej usprawiedli
wione, gdy wprowadzimy w środek każdej rury kauczu
kowej jakąś zawadę naśladującą opór, jaki strumień krw i 
napotyka w naczyniach włoskowatych. Wtenczas do
piero przez czynność pomp przelewających płyn z jednćj 
rury  do drugiej powstanie różnica ciśnienia w  częściach 
ru r  odpowiadających tętnicom i żyłom, wtedy tylko oka
że się jednostajność strum ienia w  naczyniach włoskowa
tych. W rurach prostych przyśpieszenie strum ienia i po
większenie ciśnienia przez większy przybytek płynu na 
jednym końcu objawi się w  tej samćj praw ie chwili i na 
drugim końcu; to samo nastąpi także w  rurach kauczu
kowych, jeżeli długość ich nie będzie znaczna, a ściany 
ich nie będą, zanadto cienkie. W kołach krążenia krw i 
przeciwnie ciśnienie i szybkość strumienia w  tętnicach 
może się znacznie powiększyć, a jednak nie spostrzeżemy 
odpowiednich zmian w  naczyniach żylnych: gdyż powięk
szenie siły poruszającej zostaje zużytem po drodze przez 
naczynia włoskowate, a powiększenie, ilości krw i w  tę
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tnicach zwykle następuje kosztem źył, które przytóm 
mocniój się wypróżniają. Jeżeli krew ’ nagromadzi się 
w tętnicach skutkiem zwiększonój działalności serca 
(przyśpieszenia tętna i t. d .) , to w tej samej mierze ży
ły wypróżnią się ze krwi: w pierwszych ciśnienie po
większy się, w drugich się zmniejszy; a ta różnica ciśnie
nia spowoduje przyspieszenie strum ienia w naczyniach 
włoskowatych. Naczynia te oprócz tego rozszerzą się 
biernie pod wpływem zwiększonego ciśnienia w  tętn i
cach, opór w  nich stanie się przez to mniejszym i zrów
noważy powiększenie utraty na sile poruszającej, jaką 
krew ’ ponosi skutkiem przyśpieszenia ruchu (to jest u -  
traty  przez tak zwane tarcie ościenne i w ew nętrzne). 
Zwiększenie jednak szybkości strum ienia w  naczyniach 
włoskowatych zmniejszy ilość krw i w tętnicach, więa 
zrównoważy przybytek od strony serca. Odwrotnie przy 
zwolnieniu ruchów serca lub zmniejszeniu ilości krw i, 
która przy każdym pojedynczym skurczu serca popycha 
się do tętnic, również i krwi mniej ubywa z żył, a 
więcej przybywa z tętnic do żył przez naczynia włosko
wate. Wtedy ciśnienie w żyłach będzie większe, s t r u
mień w naczyniacli włoskowatych stanie się coraz w ol
niejszym, aż nareszcie nastąp: znowu równowaga pomię
dzy ubytkiem w ostatnich, a przybytkiem od serca. Tym 
sposobem wyrównyw a się ruch krwi w  tętnicach i ży
łach.

Nie można właściwie mówić o powiększeniu ilości 
krw i w jednóm lub drugiem kole krążenia jej, lecz o po
większeniu w  tętnicach wielkiego koła, lub w tętnicach 
płucnych i w  żyłach wielkiego koła lub w żyłach płuc
nych. Gdy np. w’ żyłach ciała ilość krw i powiększy się, 
to też i ciśnienie w tych naczyniach będzie większe;
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strum ień przyspieszy się, więcćj krwi wejdzie do serca 
prawego, przedsionek mocniej się rozszerzy, wciśnie w ię
cćj krwi do komórki, a komórka więcej jej przeprowa
dzi do tętnic płucnych. Tym sposobem bezwzględne 
powiększenie ilości krw i w  żyłach wielkiego koła (np. 
podczas wessania pokarmów strawionych) pociągnie za 
sobą bardzo prędkie zwiększenie ilości krwi w małem 
kole; równocześnie z przyczyny powiększonego ciśnie
nia w żyłach mniój krwi  ubędzie z tętnic wielkiego ko
ła, więc i w tych ostatnich ilość krw i powiększy się. 
Przy zmniejszeniu ilości krwi w żyłach wielkiego koła 
(np. przez zwiększenie wydzielin), szybkość strum ienia 
zwolni się, zatóm mnićj wejdzie do prawego serca, a 
z serca do płuc. Nie można więc właściwie mówić, że 
ilość krwi w  jednem wyłącznie kole może się powięk
szyć lub zmniejszyć, bo zmiana ilości krwi w jednćm 
kole powoduje bardzo prędko podobną zmianą w  dr u-  
gióm kole. Dowodzą tego także doświadczenia robione 
na zwierzętach, gdzie spostrzegano szybkie zmiany ciś
nienia w całym układzie naczyniowym przy upuszczeniu 
krw i i przy nastrzykiwaniu jój napowrót do organizmu 
przez żyły ( B r u n n e r ,  Gol J ,  V o l k m a n n ) .

Nie można też więc utrzymywać, że przy istnieniu 
różnicy w wielkości komórek sercowych jedno koło krą
żenia krw i powinnoby zupełnie się wypróżnić ze krwi, 
k tóra całkiem się nagromadzi w drugióm kole. Przy
puściwszy nawet, że komórka prawa rzeczywiście znacz
nie więcej krw i przesyła do płuc, aniżeli z płuc przecho
dzi do lewego serca, to krew ’ nagromadzałaby się 
wprawdzie coraz bardziej w naczyniach płucnych, ale 
zato strum ień przyspieszałby się w naczyniach płucnych 
coraz więcćj; dla tego też więcej krw i przeszłoby do
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serca lewego, rozszerzyłoby je znaczniej i wylałoby sie 
tym sposobem nareszcie do aorty. W takim tylko razie, 
gdyby ten powiększony ubytek nie wystarczał do utrzy
mania rów now agi, krew’ takby się nagromadziła, że 
serce nie byłoby już w  stanie zwyciężyć coraz wzrasta
jącego ciśnienia w tętnicy płucnej, nie zdołałoby otw o
rzyć zastawki w  tejże, albo więcój wepchnąć do tętni
cy rozszerzonej do najwyższego stopnia i nareszcie sta
nęłoby bezczynnie. Goś podobnego spostrzegał E i n -  
b r o d t  (1 )  przy swych doświadczeniach nad wpływem  
ciśnienia w  płucach na krążenie krwi, gdzie przy zanad
to zmniejszonóm ciśnieniu powietrza w  płucach krew ł 
tak się nagromadzała w  sercu, że to nie było już w  sta
nie wypchnąć krwi do tętnic (2 ) . Lecz przypuściwszy

(1) Dr. E i n b r o d t .  Ueber den Einfluss der Athem- 
bewegungen auf Herzschlag und Blutdruch. Moleschotfs 
Untersuchungen zur Naturlehre. Bd. VII. 1860.

(2) Podobna zmiana krążenia była niezawodnie przyczy
ną nagłej śmierci robotaików, którzy, popracowawszy w cylin
drach przy budowie stałego mostu na Wiśle pod Warszawą, 
opuszczając 'takowe nagle żyć przestali; przy otwarciu zwłok nie 
znalezione u nich wyraźnych oznak apopleksyi. Ci ludzie pra
cowali w cylindrach pod ciśnieniem kilku atmosfer, przyczćm 
płuca mocno się rozszerzały, a serce kurczyło się z większą 
siłą, niż zwykle, aby zwyciężyć wielki opór w naczyniach wło- 
skowatych płuc ściśniętych przez zwiększone parcie powietrza 
w płucach. Przy nagłćm zmniejszeniu tego parcia wskutek 
prędkiego opuszczenia cylindra,krew’ z nadzwyczajną szybkością 
wylała się do serca, przepełniła naczynia płucne i serce tak, że 
to nie było już w stanie całej masy krwi wycisnąć do tętnic 
koła wielkiego i nareszcie stanęło nieczynnie. Podobne przy
padki zdarzyły się przy budowie nowego mostu nad Tamizą 
w Anglii, opisane przez B a b i n g t o n a  i C u t h b e r t a .
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naw et, że krew’ jednego koła może się zmieścić w d ru - 
giem kole, nie przeszkadzając czynności serca: to jednak 
przy owój różnicy komórek jedno koło nie wypróżni się 
zupełnie ze krwi, gdyż zmniejszenie ilości krwi w tem 
kole coraz bardziej .zmniejsza ciśnienie i szybkość stru
mienia, a zatćm coraz mniój krwi przybywa do serca, bo 
serce nie jest w  stanie wciągnąć do siebie krew ’ i przez 
to powiększyć zmniejszoną szybkość strum ienia w ży
łach ( 1). Komórka więc mimo to, że będzie większa od 
drugiój komórki, jednak mniój krw i odbierze z żył, niż 
ostatnia, zatćm musi i tu nareszcie nastąpić równowaga 
pomiędzy przybytkiem do jednej komórki i ubytkiem 
z drugiój. Widziemy więc i z tego, że czynność serca 
różni się od mechanizmu pompy, która sama może wciąg
nąć w siebie płyn z rury i tym sposobem rzeczywiście 
może rure wypróżnić. Pytamy się na końcu, dla czego 
nie zbiera się cała krew’ w  płucach przy zepsuciu za
stawki dwudzielnej, gdzie rzeczywiście serce lewe nie zu
pełnie się wypróżnia, więc mniej krwi wciska do aorty, 
aniżeli z komórki prawej wychodzi do tętnic płucnych? 
Podług zdania pana P i o t r o w s k i e g o  powinno wielkie 
koło krążenia krwi w takim razie zupełnie się wypróżnić 
i całą swoje krew ’ przelać do małego koła. Ale tu 
właśnie widziemy, że krew ’ nagromadzająca się w p łu
cach powiększa ciśnienie w tętnicach płucnych i u tru 
dnia przez to wypróżnienie się komórki prawej. Komór
ka musi zbytnio się wysilać, aby zwyciężyć wielkie ciś —

(1) Owo wsysanie krwi do serca, o którśm powyżśj 
wspominałem, jest bardzo nieznaczne; przy znacznćm zmniej
szeniu ilości krwi w żyłach wsysanie do serca musi na tural- 
nie ustać.

www.dlibra.wum.edu.pl



186

nienie krwi w  tętnicach płucnych i ulega nareszcie tak 
samo przerostowi (/igpertropkia), jak komórka lew a. 
Wielka duszność towarzysząca w tym razie zbytniemu 
nagromadzeniu się krwi w  płucach prawdopodobnie nie 
powstaje przez pobudzenie nerwów płucnych, lecz przez 
niedostateczne odżywianie ośrodków nerwowych krw ią 
utlenioną; krążenie w płucach przytóm jest zwolnione, 
a zatóm mniój krwi utleniowój wchodzi i do aorty i do 
tętnic wielkiego koła. Tak samo przyczyny duszności 
przy zapaleniu płuc nie można szukać w zwiększonym 
napływie krwi do płuc, lecz w utrudnieniu utleniania 
się krw i na początku skutkiem zasłonięcia wewnętrznój 
powierzchni pęcherzyków płucnych wysiękami zapalnemi 
przeszkadzającemi diffuzyi gazów i przy końcu skutkiem 
zupełnego zatkania pęcherzyków w zapalonój części. Ul
ga, jaką  chory natychmiast czuje, skoro się tylko znacz
niejsza ilość krwi upuści, zależy na tóm, że zmniejszona 
ilość krw i lub krew ’ uboga w  części stałe nie zużywa 
tyle tlenu, jak  krew ’ prawidłowa; zatóm zdrowa część 
płuc jeszcze tyle tlenu dostarczy, ile potrzeba do praw i
dłowego odżywiania. Dla tego tóż i w innych przypad
kach, gdzie utlenianie krwi jest utrudnione, a ilość jój 
w  małśm kole wcale nie jest zwiększona, upuszczenie 
k rw i przynosi taką same ulgę, jak przy zapaleniu płuc.

Widziemy z tego wszystkiego, że pytania poruszone 
przez pana Piotrowskiego są nader ważne, nie tylko pod 
względem naukowym, ale właśnie pod względem prak
tycznym; dla tego też mam nadzieję, że szanowny kolega 
nie będzie mi miał za złe mojego publicznego wystąpie
nia przeciwko niektórym jego tezom. Ja tu walczę pro  
ptiblico bono.
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SPRAWOZDANIE URZEDOWEc

L E K A R S K O - C H I R U R G I C Z N E  
Z  WYPRAWY DO GÓR LEZGIŃSKICH ODBYTEJ R. 1857. 

Kapisat Dr. Jan miHIEHICK
Naczelny Lekarz Oddziału Lezgińskiego Wojsk C. Rossyjskich.

(Dokończenie.—Zob. str. 3).

W czasie wyprawy do gminy Dido w  roku 1857. 
raniono 124, z których 39 było kontuzyowanyoh; w tć j 
liczbie podani są i tacy, którzy byli zaledwo zadraśnięci; 
ciężko rannych zaś było 85. Co do rodzaju wojsk, 41 
rannych przypadło na railicyantów, (są, to krajowcy, sta
nowiący nieregularne wojska), reszta zaś była z wojsk 
regularnych.

Co do rodzaju ran, 1 była kłóta klatki piersiowój; 
3 cięte: na twarzy, na powierzchi dłoniowej lewój ręki i 
na prawym dużym palcu; reszta zaś były postrzałowe. 
Kule goralów w  ogóle były nie wielkie, niektóre nie 
większe od dużego grochu. Były one głównie z ołowiu, 
niektóre zrobione z łupku, te ostatnie czasami były po
kryte w arstew ką z ołowiu. Kilka tylko wydobyto z ran 
kul miedzianych i to w łaśnie wtedy, kiedy górale z Da
gestanu, z głębi gór, przyszli na pomoc Didojcom. Nie
które kule składały się z nieforemnych kawałków oło
w iu. U 4ch żołnierzy spostrzegałem rany sprawione 
kulami stożkowemi z rossyjskiój broni: zranienia te 
zdarzyły się w  czasie potyczek w lesie, w łańcuchu*
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szczególniej podczas mgły spadającćj nieraz w  ciągu sa
mej walki, a także zależały i od nieostrożności młodych 
żołnierzy, którzy zimową porą zwykle mają do czynienia 
z bronią nienabitą i dopiero w czasie marszu dostają proch.

Co do częstości zranienia rozmaitych części ciała, 
szły one w następującym porządku:

a. stłuczenia i rany:

u d a ..................... |
goleni ................. J  18
ręki ...................|
klatki piersiowćj . . . .  13
ramienia ................... 11
przedram ienia........... 9
twarzy .......................  8
głowy .................i
ło p a tk i............... J  7
brzucha .............j
szyi ................... I o
m ied n icy .......... j
rzepki .......................  2

b. same rany:

go len i...........................  13
uda .............................  12
ręki .............................  11
klatki piersiowćj ........  9
ramienia .....................  8
przedram ienia............  7
łopatki ................. | 0
brzucha ............... i
twarzy .........................  5
głowy ...........................  4
miednicy ..................... 2
szyi .....................  I 1
rzepki ................. I

Na prawój stronie ciała 6 kontuzyj i ran 65, na 
lewej 59. Na prawśj połowie rany co do częstości n a 
stępowały po sobie w następującym porządku: goleń 8 , 
udo i klatka piersiowa 7, łopatka, brzuch 4, ręka, gło
wa, twarz 3, ramię, miednica 2, przedramię, szyja, rzep
ka I. Na lewej zaś połowie porządek był inny: ręka 8 , 
ramię, przedramię 6 , udo, goleń 5, twarz, pierś, brzuch, 
łopatka 2 , głowa, rzepka 1. Rachując zaś razem ko;s- 
tuzye i rany, znajdziemy, że one na prawśj występowa
ły inaczój, a mianowicie: udo, goleń 10, ręka, klatka 
piersiowa 8 , twarz 6 , głowa, łopatka 4, brzuch, ramię 
3, miednica 2, szyja, przedramię 1. Na lewśj połowie
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ciała te uszkodzenia rozdzieliły się w następujący sposób: 
ręka 10, udo, goleń, przedramię 8, ramię 7, klatka 
piersiowa 5, brzuch 3, twarz, szyja, łopatka 2 , gło
w a, miednica i rzepka 1 raz.

W oddziale prawego skrzydła rannych było 17, a 
między temi kontuzyowanych 5. Z tćj liczby było ran 
na głowie, twarzy, szyi po 2, na klatce piersiowej 3, 
na brzuchu 1, na ramieniu 2 , na reku 2 , na goleni 2, 
na udzie 3. Na praw śj połowie rany następowały w ta
kim porządku: udo 2 , głowa, szyja, klatka piersiowa, 
ramię po 1; z lewój strony: klatka piersiowa 4, ręka, 
goleń 2 , szyja, ramie, udo 1.

Czy taki porządek następstw a ran w  okolicach ciała 
jest przypadkowym objawem, lub też wynikiem pewnych 
praw , następstwem pewnych okoliczności? Sądzę, że 
ostatnie przypuszczenie jest praw ie pewne, a na dowód 
tego przytoczę liczby uzbierane po walkach stoczonych 
w  najrozmaitszych warunkach: pomimo to jednakże da
ne statystyczne co do zranienia rozmaitych części ciała 
są podobne.

Oto po walce' na Czyngilskich wysoczyznach, stoczo- 
nój między Rossyanami i Turkami dnia 17. lip :a  roku 
1854. ( l) ra n y  w  rozmaitych częściach ciała następowały 
w  takim porządku:, udo 64, kość ram ieniowa 51, głow a 
41, goleń 4 0 ,"klatka piersiowa, ręka po 27, przedramię 
22, stopa 11>, brzuch 14, szyja 12, miednica 11, łopat
ka 9. Porządek ten nieco; się zmienia, jeśli pooddziela- 
my rany na prawój i lewśj stronie* I tak;

(1) Patrz Tygodnik Lekarski 1855. r.
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na prawej: na lewej:

udo .......................... . .  33 udo ............................. . 31
kość ramieniowa . . . .  31 goleń ........................... , 24
goleń ...................... . .  16 kość ramieniowa----- . „• 20
przedramię, ręka . . . .  12 głowa ........................... . .  17
głowa ...................... . .  11 ręka ............................. . .  15
stopa ...................... . .  10 klatka piersiowa . 12
klatka piersiowa . . , . .  7 przedramię ................ . .  10
miednica ................ . .  5 . . 7
szy ja ........................ . .  4 . .  6
brzuch .................... . .  3 . 5
łopatka ................ . .  % miednica .................... . . 3

Ran głowy na linii środkowej było 13, szyi i klatki 
piersiowój 8 , brzucha 6, miednicy 3.

Podczas walk pod muranii Sebastopola r. 1854. d. 5. 
i 6 . paźd., dzienniki francuzkie podały liczbę ranionych. 
Zliczywszy tych, w których było oznaczone miejsce rany, 
ułożyłem taką tabliczkę, co do następstwa ran w rozma
itych okolicach ciała: udo 75, goleń 70, k. ramieniowa 
40, głowa 39, stopa 35, klatka piersiowa 29, ręka 24, 
łopatka 22, kolano 16, brzuch 15, przedramię 9, mie
dnica 5, Szyja 4. Pomimo to, że w  tój liczbie są żoł
nierze i majtkowie i walka się toczyła całkiem w  od
miennych w arunkach od tej, w  której byłem sam, obec
ny i z którój podałem wyżśj liczby, porządek jednakże 
jest bardzo podobny.

Doktor Herman D e m m e podaje liczbę ranionych* 
Włochów, Francuzów z jednój strony, Austryaków zaś 
z drugiój, w  czasie ostatniój włoskiój wojny r. 1859 (1 ) .

(1) Mijitar-chirurgische Studien in den italienischen 
Lazarethen von 1859. I. Abth. str. 18 —23.
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U Włochów i Francuzów.

u d o .............................  13%
przedramię ................ 11%
goleń, ramię, barki . .  10%
ręka ........................... 8,2%
klatka piersiowa,brzuch 7%
głowa ..........................  5%
łokieć, tw a r z .............  4%
miednica, nogi, przegub 

ręki, st. barkowy . . .  3%
kolano............. ..........  2,2%
szyja i pośladek ___  2%
przegub r ę k i.............  1,6%
stos kręgowy . . .  -----  1%

U Austryaków.

udo ...............................  14%
goleń, barki i k. ramie

niowa ......................  9%
przedramię, klatka pier

siowa ......................  8%
ręka .............................  7%
głowa, b rzu ch ...........  6%
twarz ........................... 5%
grzbiet, pośladek, noga 5% 
staw barkowy, łokciowy, 

miednica, stos pacie
rzowy ......................  3%

kolano, przegub ręki,
szyja ........................  2%

staw biodrowy, przegub 
nogi ......................... 1%
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Oddawna już wojskowi chirurgowie zwrócili u w a 
gę na pewny stosunek zranień kończyn górnych i dol
nych. Oprócz wyżój przytoczonych danych mogę tu je
szcze przytoczyć dane zwojnyDanii zNiemcami(z r. 1848). 
D j ó r u p  podaje, że z pomiędzy 6199 ranionych, 2516 
było z ranami kończyn dolnych. W Val-de-grdce , po 
utarczkach ulicznych r. 1848., rany dolnych kończyn 
do ran  górnych były w  stosunku =  5 : 4.

Doświadczenie moje osobiste nabyte w  ciągu lat 
kilku podczas wojny w Małój Azyi i w  górach przeciw 
goralom przekonało mię, że, jakkolwiek każda walka ma 
swoje właściwość, zachowuje się jednakże pewien stosu
nek pomiędzy uszkodzeniami rozmaitych części ciała.

W dowód tego przytoczę następujące rozumowania 
i dane:
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1) Co do raniącego. Każdy strzelający do wroga 
zwykle celuje w  dwa punkta, w głowę i w serce, a więc 
do klatki piersiowój. Znaczna odległość przeciwników 
w  walce zbliża, niekiedy tylko dla oka, (częściej to się 
dzieje rzeczywiście), górną kończynę lewą do klatki pier- 
siowój, a przez to powiększa, że tak powiem, metę. Jeśli 
sie strzela w szereg żołnierzy, czyto fuzyą czy nawet 
z większych dział, wtedy klatki piersiowe i górne części 
kończyn górnych, szczególnie lewej, stanowią obszerną 
mete. Jestto jedna z okoliczności objaśniających częstość 
uszkodzeń lewych górnych kończyn. W czasie walki 
wiele istnieje warunków, czemu kula chybia serca i g ło
wy, a uszkadza sąsiednie okolice i części. Tu należą 
między innetni następujące: a)  Kula z zasady praw 
ballistyki w swoim polocie przebiega parabolę. W do
brym strzale potrzeba, aby kula miała tyle siły, iżby tra
fić w serce lub głowę pierwój, nim zacznie określać 
drugą połowę biegu i zanim straci siłę. Zboczenie 
w  tym kierunku przyczynia się do powstania ran niżój 
lub wyżój punktu wziętego na cel. Sądzę, że rany 
dolnej połowy tułow ia i kończyn dolnych sąto w ystrza
ły chybione do serca. Rany szyi mogą być następ
stwem nietrafienia do serca lub głowy, b) Moralne 
usposobienie. Dosyć lekkiego wzruszenia, drżenia w rę
kach w chwili wystrzału, aby zboczenie na pół cala 
przy wyjściu kuli powiększyło się dalój.bardzo znacznie. 
Ciągłe branie na cel w czasie walki jest rzadkie, trudne i 
potrzebuje wielkiój wprawy i spokoju.Nie twierdzę bynaj
mniej, aby wcale nie celowano. W czasie walki nie zawsze 
się strzela do jednego na cel wziętego nieprzyjaciela, Pa
w ła lub Gawła, ale w niebezpieczne miejsce. Dla strze- 
lającego wszystko jedno, czy trafi w  tego, do którego

www.dlibra.wum.edu.pl



193

mierzył, lub tóż w  drugiego, co stanął na jego miejscu. 
Zważając, że wojsko zwykle stoi i posuwa się szeregami, 
gdzie klatki piersiowe stanowią niby płaszczyznę podłuż
ną, niepodobna zaprzeczyć brania na cel. Nie stosuje 
się to do strzelców we wszystkich wojskach dziś istnie
jących, którzy odznaczają się właśnie tóm,że powinni brać 
na cfel pojedynczo każdego wroga, c) Odległość znaczna 
walczących, niezawsze ściśle oznaczona okiem, d) Wzglę
dne położenie* walczących mocno wpływa na rozdzielenie 
się ran  w rozmaitych okolicach ciała ludzkiego. Tak 
w  walce dnia 17. lipca d. s. 1854. r. Turcy byli za pa
górkiem i klęczeli. Po pierwszym wystrzale ich na atta- 
kujących Rossyan najwięcej tychże legło od ran postrzało
wych tułowia. W  fójże walce rossyjskie bataliony były 
w  krzyżowym . ogniu. Ztąd mnogość ran bocznych. 
Oprócz w arunków  sprzyjających zboczeniu kul, wyżój 
przytoczonych, wiele jeszcze jest w każdym danym przy
padku innych^ mniój wyraźnych, a silnie wpływających.

2 . Ze strony ranionego są także w arunki sprzyja
jące szczególniejszemu zranieniu pewnych części ciała. 
I tak, idący do attaku żołnierz strzela, trzymając się 
cokolwiek ukośnie, wystawiając lewy bok i lewe ram ię 
na przód. Przy tćm lewa kończyna górna tak się zacho
wuje, że łokieć pokrywa okolicę serca, a ręka, łokieć i 
serce znajdują się praw ie na jednój prostćj linii. Wy
suwanie w ogóle lewej połowy ciała przyczynia się do 
częstszego jej uszkodzenia. W walce wspomnionój z dnia
17. lipca było ran lewój ręki 15, lewej połowy klatk i 
piersiowćj 12, przedramienia 10. Porównanie liczb 
odpowiednich w  przytoczonych tablicach stwierdza słu
szność tej uwagi, dla czego lewa strona ciała częścićj by
w a raniona.

Pam. T. L. W. Tom LI. 13
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Zboczenia kuli mogą być albo podłużne, albo boczne. 
Gdy za cel bierze się serce, rany klatki piersiowej, r a 
mienia, jego główki, górnej części ciała i górnej poło
w y brzucha sąto rany zależące od najmniejszego uchy
bienia kuli od swojego celu. Rany szyi mogą być skut
kiem albo zboczenia w celowaniu do głowy, albo do 
klatki piersiowej: niepodobna bowiem uważać ich, jako 
by wynikały z bezpośredniego celowania do niej, raz dla 
tego, że w dalekiej odległości głow a i klatka piersiowa 
dla oka zlewają się w  jedne masę; po drugie ponieważ 
k latka piersiowa przedstawia metę obszerniejszą, a więc 
dogodniejszą i niebezpieczniejszą od szyi. Nadto, nie 
można twierdzić, aby wszystkie rany klatki piersiowej 
były bezpośrednim skutkiem strzelania do niej; mogą one 
być także następstwem brania na cel głowy lub brzucha.

Rany dolnych kończyn mogą być uważane jako sku
tek zboczenia wystrzału skierowanego do brzucha, a na
w et i do klatki piersiowej, ze znacznej odległości.

Wszystko, cośmy dotychczas mówili, stosowało się 
tylko do jednego chorego, to jest do brania go na cel, 
ranienia i zboczeń postrzału; ale rany jednego żołnierza 
mogą być skutkiem zboczenia postrzału skierowanego do 
sąsiada. Tym sposobem wiele ran prawśj połowy ciała 
szeregowca są skutkiem zboczenia kuli wycelowanej do 
sąsiada, szczególniej do narzędzi lewćj połowy ciała ( 1) .

(1) Pozwalam sobie dołączyć jeszcze kilka danych staty
stycznych. Po walce na wyniosłościach Czyngilskich (Dżan-  
gioł) na punkt do opatrywania przyniesiono Turków 37, mają
cych 87 ran; z tych postrzałowych było 26, ciętych 37, kłó- 
tych 23, stłuczonych odłamkiem kamienia 1.

Narzędzia ze względu na częstość ran w następującym
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Rozpatrując się w otworach wejścia i wyjścia ran 
postrzałowych, nie zawsześmy mogli dopatrzeć się w  nich 
różnicy. Rana wejścia bywa mocniej wklęsła i stłucze
nie niekiedy tak silne, że sprawia suchą zgorzel(gangre- 
ne) około otworu w  postaci pierścienia, w  razie zaś 
słabszego stłuczenia powstaje około rany pierścień z wy- 
naezynionój krw i. Co do wielkości! otwór wejścia kuli 
nie zawsze bywa mniejszy od otworu wyjścia; niekiedy 
bywa on większy od tego ostatniego. W ogóle rana wyj-

szły po sobie porządku: głowa 22 razy, klatka piersiowa (głów
nie rany grzbietowe) 12, goleń 11, udo 9, ręka 8, przedramię 
7, ramię 6, łopatka 4, szyja 3, brzuch i noga 2, miednica 1.

Porządek ten różni się od tego, który wyżćj przytoczyli
śmy; ale porachowawszy tylko rany postrzałowe, przekonamy 
się, że i tu kolśj częstości ran była prawie taż sama. I tak 
goleń ranna była od strzałów 11 razy, udo 7, klatka piersiowa 
i kość ramieniowa po 2, głowa, miednica, łopatka, stopa po I.

Kłóte rany zachowały się inaczćj: klatka piersiowa l l f 
przedramię 3, głowa, brzuch, kość ramieniowa i ręka po 2, 
szyja, łopatka, udo po 1. Rany zaś cięte rozdzieliły się w na
stępny sposób: głowa 18, ręka 6, przedramię 4, szyja, mie
dnica i łopatka po 2, klatka piersiowa i udo 1.

Te dane statystyczne pokazują, że między bronią raniącą 
a ciałem zachodzi pewien stosunek. I tak, klatka piersiowa 
i w ogóle tułów’ stanowi główny punkt do kłócia, gdy tym cza
sem dla broni siecznój są one niedogodne, a przeciwnie punkta 
wystające najbardziej na tę ostatnią broń są wystawione. Dla 
tegoto w potyczce z konnicą głowa i barki są szczególnie 
często ranione. Ręce i przedramiona broniącego się i na
padającego wystają na przód i także często są ranione. Turcy 
odstępowali i byli ścigani przez jazdę, dla tego tćż mieli wię
cej ran kłótych i ciętych; z tejże samćj przyczyny bywało 
u nich naraz po kilka ran rozmaitą bronią sprawionych.
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m
ścia kuli bywa więcej rozerw aną i mniój stłuczoną, nit  
rana wejścia. Obszerność otworu wyjścia i jego poszar
panie zależą od tego, czy kula uderzyła w pzasie swoje
go lotu o kość lub nie: w  pierwszym razie kula zmienia 
swoje postać, staje się nierówną, płaską kanciastą; nie
kiedy w zaklęsłościach i dołkach jój z n a jd u jec ie  odła
mek kości. Oczywista, że ta okoliczność najwięcój po
może do poszarpania rany wyjścia. W ranach z prze
biciem części (organu) na wylot widziałem nieraz, /że- 
jedna połowa otworu wejścia była zgangrenowana, dru
ga zaś daleko mniej stłuczona; podobneż zjawisko spo- 
st^egałem  i w otworze wyjścia, z tą jednakże różnicą, że- 
w podobnym stanie zostawały przeciwiie części obwodu * 
Dla przykładu przytoczę następujący fakt: u jednego ra
nionego znalazłem ranę na tylnej powierzchni goleni, 
w  pobliżu kości piszczelowej; przednia połowa otworu 
wejścia,, .bliższa piszczeli, była zgangrenowana na sucUo, 
na tylnej zaś części widać było silne sińce. Otwóil wyj
ścia znajdujący się na wewnętrznym brzegu m. łytko- 
wego zachował się przeciwnie, gdyż tylna część obwo
du była na sucho zgangrenowana, przednia zaś mocna 
stłuczona.

Kule stożkowe, lecąc prędzej i silnićj w kierunku 
praw ie prostej linii, na większą ilość odłamków roztrza-a 
skują kości. Twardość kości wpływa na zmianę kształ-i 
tu  tych pocisków, ale nie na zboczeniefkierunku. Taka 
kula staje się dluźszę, płaską, nawet może się rozdzielić 
na kilka odłamków, co w  ogóle częściój sie zdarza z po
ciskiem stożkowym, niż z dawniejszym kulistym. Otwo
ry wejścia i wyjścia zwykle leżą naprzeciw siebie. 
Wszystko to opisał B a u d e n s, i ja osobiście sam tak
że  widziałem. Jeśli o kula istożkowa uszkodzi kość, ta
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otwórowyjścia j£j byWa bardzo poszarpany z tego po
w odu, że i odłamki kości* kula posuwane, rozrywają 
iakż© {miękkie części napotykane.

f'Operacye chirurgiczne  wykonano następujące: 
a)  Wycinano kule albo zaraz na placu walki, albo 

na  zajutrz i późniój.
h) Rany rozszerzano bardzo rzadko, i to tylko w  ce

lu  wydobycia odłamków, raz zaś dla dokładniejszego zba
dania  rany na pośladku.

c)  Zaprowadzenie cewnika (catheterismus) wyko
nano kilkakrotnie; szczególniej po uszkodzeniach stosu 
pacierzowego i pęcherza moczowego. W jednym przy
padku nie byłem w  stanie oznaczyć przyczyny zatrzyma
nia moczu. Byłoi to u krajowca, którego kula trafiła 
w  sama brodawkę sutka lewego, i mocno takowy stłu 
kła,'! nie rozerwawszy skóry. U tego chorego w  kilka 
godzin mocz się zatrzymał i był cewnikiem wypuszczony.

d)  Opatrunek S e u t i na  był zastosowany wre wszyst
kich złamaniach. Z takim tylko opatrunkiem chorzy 
mogli być odsyłani do bliższych szpitali.

e) Opatrywanie ran było jak  najprostsze: używali
śm y zimnój wody, oliwy, a w razie krwotoków wody 
N e l u b i n a  i soluLferri muriatici: Krajowcy chętniej pod
waja się użyciu oliwy, wody nie lubią.

f )  Odjęcie członków. Głównóm naszem zadaniem 
w  czasie tego marszu było jak  najwięcśj unikać odjęć 
członków, i zastępować je wypiłowaniami (resectiones) 
a  zwlekać operacyą, korzystając z unieruchomienia człon
ków  zapomocą opatrunków S e u t i n a. Do tej dążności 
zachowawczej przyczyniało się także i to, że kule górali 
s ą  małe, a więc i uszkodzenia przez nie sprawione nie
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są silne, co sprzyja wypiłowaniom, a więc zachowania 
członków żołnierzy. Wiadoma to już rzecz, że z ropnicy 
po wypiłowaniach mniejsza jest śmiertelność, niż po od
jęciach członków. Doświadczenia L a i i g e n b e c k a ,  
S t r o h m e y e r a ,  G u t b r i e g o ,  mocno przemawiają 
na korzyść piórwszych. Ostatni z nich bardzo ograni
cza wskazania do odjęć, przeciwnie radzi wszędzie pra
wie wypiłowywać. Tak np. radzi odjąć kończynę gór-1 
ną wtedy, kiedy główka ramienia jest kartaczem stłuczo
na; jeśli zaś rana sprawiona została kulą zwyczajną, to 
radzi uskutecznić wypiłowanie, albo, wyjąwszy odłamki, 
zastosować opatrunek Seutina. Phdobne rady podane 
były lekarzom angielskim w  czasie wojny Krymskiej 
w  oddzielnśj broszurze (1 ) . Wszystkie większe opera- 
cye robiono więcój niż po upływie doby, po ustaniu 
objawów ogólnego wstrząśnienia, wyjąwszy jedne rese- 
kcyą dolnego końca kości promieniowej.

1. Roztrzaskanie lewej łopatki i żeber. Wyjęcie od
łamków. Śmierć.

Podoficer Semen Buchaniec, 36 lat mający, raniony na 
wylot kulą stożkową z tyłu w klatkę piersiową. Wejście rany 
leżało na 3 poprzeczne palce poniżćj dolnego kąta lewćj ło
patki i na dwa palce zewnątrz stosa pacierzowego; wyjście 
kuli było przy tylnym kącie jamy podpachowej, obok zewnętrz
nego brzegu łopatki. Kula rozerwała skórę, powięź, mięsień pod- 
grzebieniowy, podłopatkowy i najszerszy grzbietu, a 'strzaskała 
dolny koniec łopatki i sąsiednie żebra, wcisnąwszy te ostat
nie do jamy piersiowej. Brzegi otworów wyjścia i wejścia 
były porozrywane, stłuczone, nierówne, zsiniałe, w około nich 
i wkierunku przelotu kuli odęcie powietrzne i zbrzękmenie 
silne; lewa górna kończyna zdrętwiała; oddech powierzchowny,

(1) Deutsche Klinik Nr. 17. r. 1855.
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trudny, kaszel z krwią. W kilka godzin po z ranieniu otwór 
wejścia rozszerzono i wyjęto przez niego dolną zgruchotaną 
część łopatki, tudzież odłamki żeber. Ranę pokryto skubanką 
zmoczoną w wodzie hemostatycznćj. Wewnątrz zalecono de- 
coct. secalis cornułi; dolną część łopatki umocowano opaską. 
Nazajutrz odesłano chorego do Teławskiego szpitala, dokąd 
przybył dnia 15. lipca w następującym stanie: mocny ból 
w piersiach, oddech trudny, bolesny; przez dolny otwór przy 
mocnćm wzdychaniu wylatuje powietrze; chory pluje krwią, 
ma język suchy, tętno małe, ściśnione. Zalecono mięszankę 
z octanu potażu (Ph. Rossicae). Dnia 20. górny otwór oczy
szcza się cokolwiek, dolny zaś gangrenuje się. Opatrzono ra
nę wodą hemostatyczną. Dnia 22. rana zupełnie prawie 
oczyszczona, dolne brodawkują. Stan bezgorączkowy. Opa
trunek tenże sam, wewnątrz inf. hb. digitalis cum aq. lauroce- 
rasi. Dnia 25. — 27. mocny krwotok z obu ran. Dnia 29. tyl
na powierzchnia dolnego zrazu lewego płuca wystaje. W ja
mie opłucnćj zbiera się wiele ropy, wyciekającej ze świstem 
za każdym wydechem; kaszel napadami powracający dokucza 
choremu. Dnia 31. skóra chorego brudno-żółtawa, blada, 
często pokrywa się zimnym potem; tętno niegorączkowe, ję
zyk brudnawy, brak apetytu, sen spokojny, chory bardzo 
osłabiony. Dnia 2. sierpnia objawy też same, co i wczoraj, 
i oprócz tego ospałość, smak gorzki. W ciągu ostatnich dni 
dawano choremu dect. secal.cornuti,tanninum} inf. fl.arnicae, 
na noc acetas morphii. Po śmierci znaleziono oba płuca na- 
siąkłe ropą, na dnie jamy opłucnćj odłamek żeber.

2. Zgruchotanie kości ramieniowej lewej. Wyjęcie od~ 
iamków i wypiłowanie końców. Wyzdrowienie.

Szeregowy Mich. Tkaczenko, 33 lat mający, raniony był 
dnia 11. sierpnia w lewe ramię na wylot. Otwór wejścia 
owalny znajdował się pośrodku zewnętrznćj powierzchni le
wego ramienia; wyszła zaś kula na dwa palce poniżćj fałdy 
podpachowćj (plica axillaris); na tylnej powierzchni rana 
miała postać podłużno-ukośną. Kula, wyleciawszy z ramienia, 
trafiła w miękkie części w pobliżu zewnętrznego brzegu ło
patki i tam pozostała. Średnia i dolna część ramienia zgru-
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chotane. Palce, ręki zdrętwiałe. Na placu bitwy ranę opatrzono 
wodą hemostatyczną; kończynę ułożono w leszczotki. Dnia 
12, bez chloroformowania rozszerzyłem otwór wejścia i wyją
łem wszystkie odłamki kości ramieniowćj, tak, że u góry po
została kość na 4 — 5 palców, u dołu zaś tylko na 3. Ostre 
końce pozostałych części odpiłowano i zastosowano opatrunek 
S e u t i n a .  Po wyjęciu odłamków przedramię i palec choremu 
zupełnie zdrętwiały. W kilka godzin zaś po zastosowaniu 
opatrunku czułość w palcach znów powróciła. Chory wytrzy
mał operącyą z najzimniejszą krwią i zaraz się potóm prze
chadzały Do Teławskiego szpitalu był przywieziony dnia 15. 
lipca w następującym stanie: ramię mało zbrzęknięte, rany 
niezupełnie oczyszczone, ropa wyciekała płynna; ranę opa
trywano naparzeniem aromatycznćm. Dnia 20. z ropą wy
płynęły kawałeczki kości; obfite ropienie, ogólny stan bez- 
gorączkowy. Dnia 25. krwotok nieznaczny z brodawek, któ
re stają się grzybowatemi. Dnia 26. nowy opatrunek S e u 
t i n a ,  ale że rozmiękł, więc dnia 29. odnowiony. Poczćm bro- 
dawkowanie i zabliźnienie postępowały bardzo prędko: chory 
w 4 miesiące po zranieniu wyszedł ze szpitalu, będąc w stanie 
podnosić lekkie ciężary, ale zalecono mu nosić dłużśj opatru
nek na ramieniu.

3. Zgruchotanie dolnego końca lewej kości promienio
wej. Wypilowanie. Zgorzel. Śmierć.

Szeregowy D. Ozierow, 29 lat mający, był raniony kulą 
stożkową w dolną trzecią część przedramienia. Kula trafiła 
w dłoń na szerokość palca wewnątrz od brzegu promieniowe
go i na l ' / 2 powyżej fałdy dłoniowej; linia średnia na przed
ramieniu stanowi wewnętrzną granicę rany, zginacze uszko
dzone. Otwór wyjścia kuli był na tylnśj powierzchni przed
ramienia, zajmując prawie 2/3 tćj powierzchni; brzegi poroz
rywane, krwotok znaczny; trzy palce wewnętrzne zdrętwiały; 
główka kości promieniowej zgruchotana, podczas badania 
krwotok bardzo silny. Wypiłowałem dolną część kości promie
niowej, naczynia podwiązałem. Przedramię i rękę ułożono 
w leszczotki. W dzień przywiezienia chorego do szpitala Te
ławskiego rana już się oczyszczać zaczynała. Dnia 27. lipca
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objawy zapalnego zbrzęknienia lewśj rękivi  sąsiedmćj części 
przedramienia. Objawy te tak nagle wzrastały, że dnia 30. 
.cała ręka uległa mokrśj zgorzeli (gangrenie); przyczćm krwo
toki z rany kilkakrotnie się ponawiały. Na skórze obu gór
nych kończyn zjawiły się sińce; chory bardzo blady, gorącz
kuje, majaczy. Głęboko rozciąłem części zgangrenowane i 
do ran zasypałem proszek węgla zmoczony wyskokiem kam
forowym i rozczynem chlorku wapna. Dnia 31. chory umarł. 
Zwłoki otwarłem we 24 godzin. Stężenie trupie umiarkowa
ne, objawy rozpoczynającego się gnicia. Lewe płaco tylną 
swoją powierzchnią zrośnięte z klatką piersiową, zapadnięte, 
blade, na brzegach słabe odęcie powietrzne. Prawe płuco 
przyrośnięte na większój przestrzeni, z przodu bardzo znacznie 
bezkrwiste, w tylnej zaś części przedstawiało przekrwienie 
ociekowe (hypostasis). W sercu cokolwiek stłuszczonćm by
ły nie wielkie skrzepy włóknikowe, wszystkie zastawki prawi
dłowe. Aorta słabo pobarwiona krwią nasiąkłą. Barwa wątroby 
gliniasta, z większych naczyń wypływała krew’ płynna wodni
sta; pęcherz żółciowy pusty. Śledziona większa niż zwykle; 
na przednićj jćj powierzchni ciemno-brunatne plamy, skutek 
dawniejszego wynaczynienia krwi; powierzchnia rozcięcia jćj 
blada, miękka, pulchna, zbrzęknięta. Żołądek i kiszki gaza
mi rozdęte, blade, mało krwiste. Lewa nerka blada, większa 
od prawćj; pomiędzy piramidami białawe plamki, niektóre 
kieliszki nerkowe ( calices)  stwardniałe. Podobnćjże zmianie 
uległa i prawa nerka, lubo w mniejszym stopniu. Odprepa- 
rowawszy tętnicę promieniową na całym jój przebiega, zna
lazłem,. że dolny koniec był na palec rozmiękczony, zgrubiały, 
ropą przesiąkły i niezatkany skrzepem. Tkanka łączna 
otaczająca żyły podskórne nasiąknięta surowicą zafarbowaną. 
To właściwie przesiąknienie skóry sprawiało owe plamki si
nawe za życia widziane. Błona wewnętrzna tych żył w są
siedztwie zastawek barwnikiem zafarbowana (imbibitioj,skrze- 
.pów w nich nie było. W podobnymże stanie znajdowały się 
żyły towarzyszące tętnicy promieniowćj. Tkanka łączna pod
skórna i międzymięśniowa zbrzęknięta. Końce mięśniów w ra
nie znajdujące się zgangrenowane, rozmiękłe.
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4j Zgruchotanie ręki , wy łuszczenie 5go, 4g o i 3 go pal- 
Wyzdrowienie. M. K., 24 lat mający, raniony dnia 13. 

lipca kulą stożkową w lewą rękę. Otwór wejścia kuli okrą
gły, % cala wielki, był na środku dłoniowej powierzchni na- 
pięstka (carpus), otwór zaś wychodowy znajdował się na 
grzbietowej powierzchni dwóch wewnętrznych palców; brzegi 

miał rozerwane w postaci gwiazdy, od prochu poczerniałe, ró
wnie jak dno jego. Kosteczki napięstka i dłoni (mełacarpus) 
5. i 4. palca tak silnie były potrzaskane i zniszczone, że nie 
było nawet odłamków; 4. i 5. palce wisiały zimne, nieczułe; 
mięśnie 3. palca były obnażone. Stan gorączkowy, rany bar
dzo bolesne, krwotok z rany. Ponieważ od dnia 13. do 15. czas 
był bardzo dżdżysty, zimny, ze śniegiem i mrozem, a dnia 16. 
wojsko było w marszu, operacyą zaledwo można było zrobić 
wieczorem dnia 16. Zachloroformowawszy chorego, wy łuszczy
łem sposobem mięszanym, owalnym i płatowym, trzy wewnętrz
ne palce z kościami dłoniowemi, pomimo to, że te części już 
obrzmiały. Gorączka była znaczna. Ranę połączono szwami 
krwawemi i opatrzono tasiemkami plastru lepkiego. Dnia 
19. zdjęto szwy; spieszne spojenie nie powiodło się. W Te- 
ławskim szpitalu, po oczyszczeniu rany, pomagano prędszemu 
zabliźnieniu ściąganiem brzegów plastrami lepkiemi. Ogólny 
stan był zadawalniający. Ale skoro u sąsiada pokazała się 
zgorzelina, u naszego chorego zjawiła się gorączka, bezsenność? 
nadczułość rany, obrzmienie jej, szczególniej brzegów. Po
wierzchnia rany pokryła się szarawemi wypocinami, mocno 
przylepionemi do brodawek zbrzękniętych. Do tego dołączyła 
się biegunka. Chorego oddzielono. Przy ściślejszym badaniu 
znalazłem w pochwach powierzchownych mięśni przedramie
nia znaczne nagromadzenie ropy; po wypuszczeniu jćj, w cie- 
raniu maści rtęciowej z kamforą i użyciu wewnątrz oleju ry
cynowego, rana się oczyszczała i zabliźniła.

5. Antoni Filimonow, 37 lat mający, dnia 11. lipca ranny 
był kulą małą w dolny brzeg oczodołu lewego; po środku jego 
dolna ściana oczodołu i przednia ściana szczęki górnej były 
obnażone, ostatnia zgruchotana w górnej części. Kula pozo
stała w jamie Highmora wspólnie z wynaczynioną krwią i od
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łamkami kostnemi; woda zastrzyknięta do rany wypływała 
przez tylne otwory nozdrzy, krew’ wyciekała obficie przez 
przedni otwór rany i nozdrze; powieki jtak były zbrzęknięte i 
zasinałe wskutek wynaczynienia krwi, że 'zupełnie zakrywały 
oczy i niepodobna było oznaczyć, w jakim stanie zostają gał” 
ki oczowe. Dnia 12. sińce rozszerzają się ku lewćj kości :cie- 
mieniowćj, ku policzkowi i nawet na prawe powieki. Roz
szerzywszy otwór rany, wyjąłem skrzepy krwi, potśm zastrzy- 
knąłem rozczyn ferri muriatici do głębi rany. Po przywie
zieniu chorego do szpitala Teławskiego znaleziono, że obrzmie
nie lewój połowy twarzy i powiek tśj strony znikło, gałka oka 
była nietknięta; ropa wypływała przez zewnętrzny i wewnę
trzny otwór. Ogólny stan był zadowalniający. W sierpniu 
kula wypadła przez nozdrze do jamy ust. Chory zupełnie 
wyzdrowiał.

Ten przypadek potwierdza'radę S t r o h m e y e r a ,  Bau-  
de n s a ,  H e y f e l d e r a  ojca i Ri b e s a ,  aby w ranach górnćj 
szczęki nie spieszyć się z jćj wypiłowaniem.

6. Ignacy Pronenko, 23 lat mający, raniony dnia 15. 
lipca. Otwór wchodowy leżał na jeden palec po niżćj prawego 
obojczyka i na 2 od prawego brzegu mostka; kierunek rany 
był cokolwiek na wewnątrz i na dół do prawego sutka; drugie 
żebro złamane; krwią plucie i całkowita niemożność rozsze
rzania prawśj połowy klatki piersiowej, peryodyczne napady 
dychawicy i krwotoku z płuc. Kuli nie wyjęto. * Między oboj
czykiem a sutkiem rozwinęło się odęcie powietrzne. Ze
wnątrz użyto wody przeciwkrwotocznej, wewnątrz zadawano 
kroplami kwas,siarczany rozcieńczony i środki dla uśmierze
nia okropnych bólów. Przez kilka dni oddech był nbolesny* 
utrudniony, Tfz częstym kaszlem, plwocinami krwawemi‘i go
rączką. Dnia 17* wyjęto kłak z rany. Potśm stopniowo 
zmniejszały się objawy cierpienia opłucny, rany się zabliźnia
ły brodawkami; ogólny stan się poprawiał; chory wyzdrowiał.

7. Kuźma Mohylewski, 20 lat mający, raniony dnia 11. 
lipca kulą na wylot w prawy staw łokciowy. Wejście rany 
wielkości sztuki srebrnej 10-kopiejkowśj znajdowało się przed 
brzegiem wewnętrznym wyrostka łokciowego; otwór wychodo-
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wy mniejszy, leżał cokolwiek wyżśj kłykcia zewnętrznego. 
Staw był uszkodzony, z rany wypływała stawómai; krwotok 
znaczny, przedramię otrętwiałe, zimne. Do opatrunku użyto 
ekubanki zmoczonćj rozczynem fe r r i  muriatici. Dnia 12. 
założono opatrunek S e u t i n  a, który zdjęto w szpitalu Teław- 
skim i ranę zwyczajnie opatrzono. Staw, a szczególniśj dolne 
części ramienia obrzmiały, i porobiły się w nich zatoki ropia- 
ste; ból się powiększył, chory stracił sen. Dnia 30. lipca 
zastosowano nowy opatrunek Se u t i  n a  z okienkiem, poczśm 
zaraz bole ustały i sen się zjawił. Rana obficie ropiała, go
rączka ustała. Chory wyzdrowiał.

8. Gr. Kałomejcow, 26 lat mający, raniony dnia 16. w pra
wą stronę szyi. Kula trafiła na */, palca powyżśj prawego 
obojczyka, na zewnętrznym brzegu mięśnia kapturowego (m. 
trapezius);  ztąd skierowała się poprzecznie przez części mięk
kie niegłęboko i wyszła w: odległości na 2 poprzeczne palce 
od stosu kręgowego. Między wejściem a wyjściem kuli w skó
rze dają się widzieć sińce. Ponieważ pocisk ranił tego szere
gowca leżącego (mającego skrzyżowane kończyny górne na 
piersi), kula, pierwiej nim doleciała do szyi, uszkodziła obie 
ręce, szczególniój duży' i wskazujący palce lewe: piórwszego 
z nich był zadraśnięty powierzchownie drugi członek,1 wska
kującego zaś mocniśj był uszkodzony 2. i 3. członek. Na 
prawój ręce także był uszkodzony drugi członek dużego pal
ca. Kol Z i e n i e w i c z  niezwłocznie odjął ten palec. Ogól
ny stan zadowalniający; chory się nie skarży na bole ani szyi, 
ani palców. Po przywiezieniu chorego do Teławskiego szpitala 
wszystkie rany znalezione nieczystemi; opatrzono je naparze- 
niemrrumianku i roztworem chlorku wapna. Dnia 26. rany 
były jeszcze w stanie zapalnym, ropa gęsta i w małćj ilości; 
chory trzymał głowę na prawo skrzywioną (cap. obslipum)i 
Dnia 29. lipca rany się oczyściły. Chory wyzdrowiał.
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ODCZYT WSTĘPNY 

W Y K Ł A D U  F I Z Y O L O G r I I
W SZKOLE GŁÓWNEJ WARSZAWSKIEJ 

MI ANT DNiA 1. MARCA 186* R. 
przez

O ra H e m a n a  łlB A H O W S K lE fc O ,
Docenta Fizyologii.

Umysł ludzki, porządkując przedmioty i zjawiska świata 
zewnętrznego, i przechodząc tćm samćm od jednostek do mas, 
dochodzi tą  drogą do oderwanych ogólnych poglądów, do dzia
łów, opartych na niezmiennych a zasadniczych różnicach, które 
leżą w samćj istocie tych przedmiotów i zjawisk. Między tak 
powstającemi gałęziami wiedzy naszej o przyrodzie, części ich 
tak nazwane teoretyczne, mające na celu badanie ostatnich nie*- 
zmiennych przyczyn zjawisk, zaokrąglają się w całość i  twarzą 
już same przez się odrębne nauki. Lecz prócz tego 
wszystkiego co go otacza, człowiek, znajduje w samym sobie 
źródła do wzbogacania swej wiedzy, a badając wielostronne wa
runki i prawa swojego bytu wśród całego świata, z kolei przy
chodzi do określenia granic udoluości fizycznćjj swęjego ustroju 
(organizmu), roznjiarów funkcyj czyli spraw jegQuusjtrojowi wła
ściwych, i stara się wykazać konieczną zależność tych spraw od 
pierwiastkowych (elementarnych) warunków, jakie w sw^m cie
le znajdują a tem samćm odkrywa prawa, jakie niemi rządzą. 
Ztąd się bierze nauka o organizmie i jego życiu, którą na,zywą- 
my Fizyologią , a w ściśląjszćm znaczeniu Biologią  (od. 
„bios1'’ życie).

Ażeby baitfzićj, zrozumiałem uczynić, że tak powiem uwy
datnić to określenie celów, jakie sobie Fizyologią, zakłąda, 
przytoczę z njćj parę przykładów. Powiedziałem; że nauka ta  
dąży do wykazania koniecznćj zależności spraw ustroju od wa
runków pierwiastkowych, jakie w nim znajduje* Zwróćmy ba*
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dania nasze ku przyczynie ruchu naszego ramienia n. p.: — 
znajdujemy, że ona leży w mięśniach wchodzących w jego skład, 
że oneto mocą. własności swój kurczenia się nadają ruch ra
mieniowi. Zatśm zadajemy sobie pytanie: w czćm leży ta wła
sność mięśni odróżniająca je od innych tkanin składających na
sze ramię? i badając ich budowę, odkrywamy, że mięsień każdy 
z osobna złożony jest z włókien, posiadających samodzielną 
własność zmniejszania swój długości, czyli kurczenia się, pod 
wpływem bodźców. Kurczliwość więc pojedynczego mięśnia 
jest wyrazem summy kurczliwości wszystkich składających go 
włókien. — Badając dokładniśj te włókna, dostrzegamy w nich 
za pomocą mikroskopu prążki naprzemian jasne i ciemne; 
a pod wpływem pewnych odczynników chemicznych udaje nam 
się każde włókno rozłożyć jeszcze w kierunku podłużnym na 
równoległe niteczki, posiadające tenże sam pozór prążkowany, 
jak  całe włókna. Tu uczy nas znowu mikroskop, że prążkowa
nie to w nitkach zależy od symetrycznego układu jednych nad 
drugiemi cząstek pryzmatycznych, jaśnićj lub ciemniśj wyglą
dających, tak, że prążki ciemne i jasne, któreśmy uprzednio 
na włóknach dostrzegli, są wyrazem już większych krążków, 
powstających we włóknach z regularnego układu obok siebie 
niniejszych cząstek, czyli ogniw, ciemnych i jasnych, wchodzą
cych w skład nitek, z których włókno jest zbudowane.— Krąż
ki te przez ułożenie swoje we włóknie w rodzaju stosu galwani
cznego nadają mu ten pozór prążkowaty; że zaś tak jest, o tem 
możemy dowodnie się przekonać w ten sposób, że przez wpływ 
odczynników chemicznych dają się te krążki odosobniać, ze 
związku z innemi krążkami odłączać. Lecz zapytujemy dalćj, 
na czóm polega ta różnica krążków ciemnych od jasnych, i jaka 
ich jest rola przy kurczeniu się włókna? i w odpowiedzi na 
pierwszą część tego pytania znajdujemy: że krążki ciemne świa
tło podwójnie przełamują, kiedy jasne wprost je przepuszczają, 
a więc zachodzić musi różnica w składzie obu rodzajów krąż
ków. — Co do drugićj połowy pytania: widziemy, że w czasie 
kurczenia się mięśnia prążki włókien się zwężają. Jeśli więc 
mięsień własnością 'swoją kurczenia się różni się od innych tka
nek jakie w ramieniu naszem napotykamy, i w czasie tćj czyn-
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ności jego ruch dostrzedz się daje nawet w najmniejszych wi
dzialnych cząstkach jego składowych; a różnica budowy tych 
cząstek w mięśniu i innych tkankach, nie starczy jeszcze do wy- 
tłómaczenia owego zwężania się prążków w mięśniu w czasie 
jego kurczenia się, jako pierwszej elementarnej przyczyny ca
łego objawu: a zatćm między najdrobniejszemu cząstkami mię
śnia i innych tkanek zachodzić musi jeszcze inna różnica, n. p. 
chemiczna, i w istocie znajdujemy w mięśniu ciało własnościa
mi swemi nieco różne od tych, jakie w innych tkankach napo
tykamy. Nie możemy wykryć ostatecznej przyczyny ruchu do
strzeganego na mięśniach i wykazać, dla czego ta i tylko ta bu
dowa, którąśmy w mięśniu znaleźli, uzdalnia go do właściwego 
mu ruchu, i dla czego to ciało chemiczne, które w mięśniach 
znajdujemy, posiada własność wprawiania się cząstek je skła
dających w ruch widzialny pod wpływem bodźców; — poprze
stajemy więc tymczasem na pozyskanych danych i stanowimy, 
że tam, gdzie napotykamy pierwiastkowe warunki budowy i skła
du, jakie mięsień nam przedstawia, ruch jemu właściwy jest 
możliwym, — a tem samem potwierdzamy pićrwsze nasze spo
strzeżenie: że ruch naszego ramienia tylko od mięśni zależy.

Znalazłszy przyczynę ruchu naszego ramienia w mięśniach, 
szukamy, jakie są warunki korzystne i konieczne, ażeby mięsień 
działalność swoję mógł rozwinąć, i znajdujemy, że takowemi 
są: ilość tlenu zawartego w mięśniu, pewien stopień elektrycz
nych objawów, jakie w mięśniu dostrzegamy, pewien skład wy
ciągowych jego materyj, ograniczone zmiany w temperaturze 
zewnętrznśj, światło, określona wielkość i przeciąg trwania 
działalności mięśnia.

W ten sposób spostrzeżenie nasze pierwotne stwierdzamy 
doświadczeniem, badaniem, i dochodzimy przez indukcyą do 
wniosku: że wszędzie, gdzie jest budowa anatomiczna podobna 
do tćj, jaką widziemy w mięśniu, musi tćż tam być i własność 
kurczenia się. Doświadczenie więc, badanie, jest niezbędnćm 
dla utworzenia stałego pojęcia o zjawisku, któreśmy spostrzegli, 
do porównania ścisłego tego zjawiska z innemi również tylko 
spostrzeganemi. Badamy skład anatomiczny i chemiczny, wa
runki, przy których spostrzeżone zjawisko ma miejsce i powta
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rza się, — i na tych trzech czynnikach doświadczenia przewa
żnie oparci, dochodzimy do stanowczych orzeczeń) do poglądów 
bardzićj ogólnych.

Lecz badając ruchy naszego ramienia nie dość jest nam 
wiedzieć, że kurczliwość mięśni jest ich przyczyną, musiemy je
szcze zwrócić uwagę naszę na bierne składowe części naszego 
ramienia, na które ruch w mięśniach powstający się przenosi,— 
chcę mówić o szkielecie ramienia: widziemy bowiem, że kości 
jego łączą się między sobą za pomocą różnych stawów, dozwa
lających wykonywanie ruchów w rozmaitych, lecz ograniczonych 
kierunkach; — widziemy dalćj, że szkielet ten przedstawia nam 
układ rozmaitych drążków, na które mięśnie jako siły działają. 
Badanie więć dokładniejsze szkieletu, jego kształtów, wagi, sto
pnia sprężystości, a więc oporu, jaki on siłom nań działającym 
przeciwstawić może, — dalej zastosowywanie doń praw drąż
ków, jakie nam fizyka podaje, jest znowu obfitym przedmiotem 
do poszukiwań.

Przytoczony przykład pokazuje więc nam dowodnie, Pa
nowie, jak obszernóm jest rozgałęzienie analizy, skoro chcemy 
chociażby najprostszy objaw życia zbadać, i jak wiele warunków 
pierwiastkowych składa się na to, ażeby ten napozór prbsty ob
jaw, że tak powiem stworzyć. Lecz z drugiej strony przytoczo
ny ten przykład pokazuje także, że zgłębiając tajniki życia, 
i poszukując związek ostatecznych przyczyn i skutków, docho
dzimy zarazem — jakem przy określeniu dążności fizyologii 
powiedział — do wytknięcia granic udolności naszego ustroju, 
rozmiarów spraw jemu właściwych. Do tych wyników docho
dzimy, nie tylko badając nas samych, lecz i świat nas otaczają
cy; a ponieważ za pomocą zmysłów tworzą się pojęcia nasze
o tym świecie i mierzymy go, fizyologia więc zmysłów przed
stawia nam jawne dowody tej prawdy: że miara własności we
wnętrznych naszego ustroju, jest miarą w rozpoznawaniu wła
sności rzeczy zewnątrz nas leżących, i odwrotnie. Tak n. p. 
wiadomo, że promienie światła, wynikłe z rozkładu promienia 
białego przy przejściu jego przez pryzmat, posiadają nierówną 
długość fal, zależną od chyżości wahań cząstek materyi wpra
wionej w ruch. Otóż fale te wzniecają uczucie światła w siat
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kówce w zwyczajnych warunkach wtenczas tylko, kiedy długość 
ich nie przechodzi pewnych granic; granicami zaś temi są dłu
gości fal krańcowych promieni widma słonecznego: czerwonego
o najdłuższych i fijołkowego o najkrótszych widzialnych falach. 
Wiadomo zaś, że są promienie o dłuższych falach aniżeli czer
wony i  o krótszych aniżeli fijołkowy, pierwsze bowiem z nich 
wywierają skutki termoelektryczne, drugie chemiczne, — lecz 
te promienie są już dla naszego oka niewidzialnemi. Skoro 
jednak widmo słoneczne rzucimy na ciennik (ecran) z  papieru 
napojonego rozczynem siarczanu chininy lub odwarem kory 
kasztanowój, — istot posiadających własność t. n. „wewnętrz
nego rozpraszania”, czyli zmniejszania łamliwości, a tćm sa- 
mćm przedłużania fal promieni —, natenczas niewidzialne dla 
naszego oka dotąd promienie o większćj łamliwości, a więc
o krótszych falach, aniżeli promienie fijołkowe, stają się wi- 
dzialnemi, i spostrzegamy w widmie rzuconćm na ciennik ża 
granicą promieni fijołkowych barwę niebieską. Zapytujemy za- 
Um: w czóm leży przyczyna, że promieni tych nie widziemy przy 
zwykłych warunkach? — i doświadczenia przekonywają nas, że 
promienie te zafijołkowe (jak je nazywa He l mh o l t z )  do siat
kówki dochodzą, a więc nie są pochłonięte przez środki łamiące 
oka, lecz są zanadto słabemi, ażeby w nićj czucie wzniecić mo
gły; wzmacniając howiem światło użyte do doświadczenia, 
stają się one już widzialnemi na cienniku nie napuszczonym 
rozczynem siarczanu chininy lub odwarem kory kasztanowej. 
Dla zrobienia widzialnemi promieni leżących za granicą pro
mienia czerwonego, czyli promieni termoelektrycznych, nie ma
my dotąd środka.

Przytoczę inny przykład.
Dokładne widzenie przedmiotów leżących w przestrzeni, 

czyli jasne i szczegółowe widzenie najdrobniejszych przedmio
tów w zakresie wyraźnego widzenia, zależy przeważnie, — 
prócz narządu ruchowego oka, który jest tylko pomocniczym,— 
najprzód, od narządu dioptrycznego, czyli od środków łamią
cych w oku, do nich to bowiem należy promienie z jednego 
punktu świecącego wpadające do oka, sprowadzić również do 
zebrania się w jednym punkcie siatkówki; następnie dokładność 
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widzenia zależy od tkliwości siatkówki na wrażenia, jakie ona 
od przedmiotu świecącego odbiera. Wiadomo, że widziemy 
wyraźnie te tylko przedmioty, które położone są na przedłuże
niu osi widzenia, spotykającej najczulszą część siatkówki, i te, 
które z obu stron blizko nich leżą; w miarę zaś, jak przed
mioty oddalają się od tego kierunku, wyraźność ich coraz bar- 
dziój się zmniejsza. Otóż znaleziono: że najwyraźniej widziemy 
te przedmioty, których obrazy padają na siatkówkę w samym 
końcu osi widzenia, czyli na najczulsze miejsce siatkówki bo na 
żółtą plamkę; mniój wyraźnemi będą już obrazy oddalone 
więcćj, niż o 0,7—1,0—1,5 milim. od szczytu siatkówki leżące
go wśród żółtej plamki, chociaż jeszcze na zakres tej ostatniej 
trafiają; dalej już wyraźność zmniejsza się szybko, tak, że 
przedmioty całkiem z widoku znikają, skoro obrazy ich na siat
kówce oddalą się od osi widzenia na płaszczyźnie poziomćj pod 
kątem 30°—40°, na pionowej pod kątem 20°—30°

Podobne przykłady przedstawia nam fizyologią innych, 
zmysłów. Tak n. p. wahania regularne cząstek pewnego ciała 
wywołane przez jakąkolwiek zewnętrzną przyczynę, przecho
dząc w fale powietrza, udzielają się także błonie bębenkowćj, 
kostkom słuchowym i, dochodząc nareszcie do nerwu słucho
wego, wywołują w nim wrażenie tonu. Im więcćj przypada wa
hań tych cząstek powietrza na pewną jednostkę czasu, tćm ton 
jest wyższy — i odwrotnie: możemy więc czuciem naszego nerwu 
słuchowego, za pomocą wysokości tonu, mierzyć chyżość falo
wania; lecz w tćj władzy naszćj zachodzą granice, i chociaż 
rozległość ich zależy od bystrości słuchu i od mocy brzmienia, 
możemy je jednak przybliżenie określić. I tak: między tonami 
wywołanemi przez 16 i 38,800 wahnień na sekundę tony sto
jące w pewnym wzajemnym stosunku pod względem ilości wy
wołujących je wahnień sprawiają podobne wrażenia, działają 
podobnie na zmysł słuchu; wprawny muzyk rozpozna jeszcze 
z łatwością dwa odrębne tony, różniące się tylko jednćm wah- 
nieniem na 1200 wahnień w sekundzie.

Widziemy zatćm, że wewnętrzne własności organizmu 
naszego zakreślają nam granice w rozpoznawaniu własności 
świata zewnętrznego, a badając te ostatnie, mierzymy swoję
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własną udolność, sprawy swojego organizmu, wytykamy icti 
granice, i tćm samem stajemy się miarą rzeczy świata nas ota
czającego.

Streszczając podane wyjaśnienie celów Fizyologii, widzie
my, że przedmiotem jej badań jest organizm i jego życie. Lecz 
to określenie Fizyologii wprowadza na obszerniejsze jśj pole; 
tu  bowiem nie ogranicza się ona już jedną postacią ustroju 
zwierzęcego, lecz ogarnia wszystkie postacie od najprostszych 
4o najbardziej złożonej, i przechodząc w porównawczych swych 
badaniach wszystkie stopnie rozwoju, wydoskonalenia organi
zmów, a zatem i mnożenia się, udoskonalania objawów życia, 
odkrywa owe ogólne im właściwe prawa, te ogólne zasady, któ- 
remi się organizmy zwierzęce rządzą.

Przechodząc najprzód od ostatniego do najwyższego szcze
bla organizacyi zwierzęcej, dotykając jćj krańców, fizyologia 
porównawcza, oparta na anatomii porównawczej, wykazuje: że 
z pojawieniem się tych zasadniczych spraw, które znamionują 
ustrój zwierzęcy, dane mu są także środki, przyrządy do ich 
wykonywania; a w miarę stopniowego doskonalenia się tych 
ostatnich, doskonalą się też i zależne od nich czynności. Lecz 
ta konieczność istnienia przyrządu dla wykonywania jakiejś 
czynności nie dopuszcza jeszcze tego tylko pozór prawdy ma
jącego przypuszczenia: że sprawy podobne muszą mieć przy
rządy podobne; ustrój zwierzęcy bowiem rządzi się prawem t  
n. podstawienia fizyologicznego, wskutek którego jedna i taż 
sama czynność zwierzęca może używać rozmaitych środków do 
spełniania się swego, posługiwać się zupełnie różnemi przyrzą
dami. Tak n. p. gregarina przedstawiająca najprostszą, bo 
z jednej komórki złożoną budowę, nie posiadając jeszcze ża
dnych przyrządów służących do przenoszenia się z miejsca na 
miejsce, wykonywa to jednak za pomocą ruchów' całego ciała. 
W wyższych stopniach organizacyi zwierzęcej, w miarę rozsze
rzania się granic stosunku jćj do świata zewnętrznego, mnoże
nia się i doskonalenia ruchów zwierzęcych, pojawiają się odpo
wiednie przyrządy, które również coraz bardziej się doskonalą; 
zawsze jednak koniecznym warunkiem, jakby zasadą, będzie 
obecność istoty, posiadającej własność kurczliwości, pojawiają-
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cśj się w pewnćj postaci. Może ona być umieszczoną, w miąż
szach, tworzyć pokłady pod skórą, przyczepiać się do szkieletu 
zewnętrznego, jak n. p. u skorupiaków, i niektórych mięczaków,, 
lub tćż do szkieletu wewnętrznego, jak u kręgowych; sama bu
dowa szkieletu, pojawianie się kończyn będą miały już znaczny 
wpływ na urozmaicenie i coraz bardzićj złożoną budowę przy
rządu służącego do miejscozmienności.

Tak śledząc organizacyą zwierzęcą od dołu do góry, prze
konywamy się, że to doskonalenie przyrządów służących do wy
konywania pewnćj sprawy może się dziać bądź pojawieniem 
się przyrządów lepszych, różnych od tych, jakie się niżćj napo
tykało, bądź powtarzaniem się tychże samych przyrządów do
skonalących się tylko coraz bardzićj do pewnćj granicy. Ztąd 
też jawnćm jest, że przy poglądzie ogólnym na całe państwa 
zwierzęce znajdzie się więcćj podobieństwa między rozmaitemi 
formami zwierzęcemi pod względem ich czynności fizyologi- 
cznych, aniżeli pod względem budowy anatomicznej; — tak, żey 
j&k powiedział znakomity francuzki badacz państwa zwierzęce
go: przy porównywaniu jakiegokolwiek przyrządu w rozmaitych 
stopniach ustroju zwierzęcego* wspólność cech, czyli podobień
stwo jego w budowie tak dalece niknie, iż często rozpoznaje 
się je tylko w skutkach, w czynnościach, do jakich ten przyrząd 
służy.

Dalój, wchodząc w granice pięciu wzorów (typów), tych 
pięciu planów, podług których stworzenia państwa zwierzęcego 
są zbudowane, a które anatomia porównawcza przyjmuje z& 
podstawę podziału organizacyi zwierzęcej, fizyologia porównaw
cza znajduje: że w miarę zbliżania się do szczytu doskonałości 
organizacyi odpowiadającej każdemu z tych wzorów, ilość czyn
ności, objawów życia mnoży się, a z niemi mnoży się i ilość; 
przyrządów fizyologicznych, które je wywołują.

Lecz prócz pojawiania się coraz nowych spraw, do wzma
gania się życia w zakresie jednego wzoru przyczynia się jeszcze; 
udoskonalanie każdćj z tych spraw; do wykonywania każdej* 
z  nich bowiem pojawiają, się całe układy organów, które mię
dzy sobą tę pracę dzielą. Tak najniższy stopień życia we wzo
rze kręgowych przedstawia nam amphioanis lanceolaius: wo^
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da przeszedłszy przez jednę połowę jego ciała, w którśj umie
szczony jest jego prosty przyrząd oddechowy, wchodzi następ
nie do torebki stanowiącej jego przyrząd trawiący i przynosi 
jćj z sobą cząstki pożywne. Lecz biorąc go za punkt wyjścia 
i  posuwając się wyżój ku szczytowi tegoż wzoru, widziemy wy
stępujące z jednćj strony na jaw sprawy wydzielania, sprawy 
zmysłowe i odpowiednie im przyrządy; z drugiśj zaś strony taż 
sama sprawa trawienia, przyswajania pokarmów, którą mamy 
tak uproszczoną w najniższym stopniu tego wzoru, staje się co
raz bardzićj złożoną, wykonywa się przez coraz bardziej złożo
ne przyrządy, jest wynikiem pracy całego układu pojedynczych 
narzędzi. Inaczśj mówiąc, następuje tu podział pracy pomiędzy 
pojedyncze czynniki, dla osiągnięcia jednego celu, jednćj spra
wy organizmu. Ztego tćż wynika, że im dalśj jest posunięty 
ten podział czynności między odrębne części ustroju, tem bar
dziej organizacya urozmaica się, staje się bardziśj złożoną i za
wiłą, a różnice między pojedynczemi częściami jednego ustroju 
stają się większemi; stosownie bowiem do rodzaju żywienia się 
zwierzęcia znajdują się ostatecznie: przyrządy do żucia, czyli 
mechanicznej przemiany pokarmów, ślinianki, żołądek, wątro
ba, trzustka i dłuższy lub krótszy przewód pokarmowy z ich 
wydzielinami służącemi do chemicznćj ich przemiany, przyrzą
dy pochłaniające pokarmy już do żywienia usposobiane i t. d.

Ta rozmaitość ustroju zwierzęcego, już w granicach jed
nego wzoru, wynikająca z udoskonalenia każdćj jego sprawy 
przez umożenie się i udoskonalenie narządów przyczyniających 
się  do jej wypełniania, czyli dzielących tę pracę między siebie, 
jeszcze bardzićj się urozmaica przez zastosowanie tćj sprawy 
i przyrządów jśj służących do zewnętrznych warunków życia 
każdego organizmu zwierzęcego; innćj bowiem organizacyi przy
rządów trawiących wymaga zwierzę żywiące się roślinami, in
nych zwierzę mięsożerne, a od tych będą różne znowu przyrzą
dy zwierząt żyjących w wodzie i t. d. To zasadnicze prawo po
działu pracy, na któróm się opiera coraz wyższe stopniowanie 
w życiu i ustrojach zwierzęcych wzorów, znajduje tysiączne 
przykłady, jakby zastosowanie w rozlicznych stosunkach, już 
nawet społecznych: tak n. p. im większą jest liczba pracowni
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ków dążących do jednego celu, bądź do wzbogacania wiedzy 
chociażby tylko jednej jej gałęzi, bądź do wykończenia pewnćj 
pracy, tóm skutki muszą być lepsze, doskonalsze; każdy z nich 
bowiem w cząstce, którą opracować podjął się, może się bar
dziej wydoskonalić, a wszyscy razem zespalając płody swych 
trudów, dają tśm samćm bardzićj wykończoną całość.

Lecz przy tym, że tak powiem, odmęcie form i ich od
mian, jakie napotykamy w częściach składowych organizmów 
zwierzęcych, ta harmonia, jaką już w organizmach, jako w ca
łości ich dostrzegamy,—to połączenie się rozmaicie ukształtowa
nych przyrządów i narzędzi w ów zamknięty układ (systeme)t 
(jak powiedział Cu v i e r ) ,  który nam przedstawia zwierzę, 
a w którym wszystkie części odpowiadają sobie i do jednego 
ostatecznego celu zmierzając, zobopólnie się wspierają, — sło
wem to zjednoczenie rozmaitych sił w jednę harmonijną całość 
polega na zasadniczych prawach koniecznych kombinacyj, czyli 
zespoleń związków organicznych między całemi przyrządami 
i narzędziami, jako ich częściami, — na prawach, że się tak 
wyrażę, wzajemnego poddania, uległości jednych organów 
drugim i ześrodlcowania sił.

Prawa te stosunków jednych narzędzi (organów) do dru
gich wynikają z wzajemnej zależności spraw czyli funkcyj. I tak 
n. p., skoro się pojawia umiejscowienie sprawy oddychania w je- 
dnćj części ustroju, musi zatem być i serce pędzące krew’ do 
tego miejsca, gdzie ona ma się zmieniać przez zetknięcie z po
wietrzem; muszą być naczynia wiodące i odwodzące ją od te
go miejsca: czyli musi być przyrząd dla krążenia krwi. Jeśli 
zaś sprawa oddychania nie jest tak przywiązaną do jednćj tylko 
miejscowości, i widziemy pojawiający się w ciele zwierzęcia 
rozgałęziony układ skrzeli czyli dychawek, w których odbywa 
się oddychanie (jak n. p. u owadów i niektórych pająków): 
natenczas sprawa krążenia krwi staje się bardzićj uproszczoną. 
Sprawy oddychania i krążenia krwi, z jednćj strony wpły
wają na całość spraw zależnych od nerwów, (co już z tego jest 
jawnem, że z ustaniem krążenia krwi ustaje życie nerwowe); 
z drugiej zaś strony obie te sprawy zależą od czynności ner
wów, z przecięciem bowiem nerwów błędnych i spółczulnych—
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(jak to widziemy przy doświadczeniach dokonywanych na wyż
szych zwierzętach) — ustać one muszą. — Przy tćj więc wza
jemnej zależności, w jakićj zostają sprawy krążenia krwi, oddy
chania i czynności od nerwów zawisłe, mają one wspólne siedli
sko pićrwszych warunków, od których istnienie ich zależy; tćm 
zaś są ośrodki nerwowe, a raczej pewna ich część.

Te prawa koniecznych zespoleń organicznych i uległo
ści wzajemnej organów uwydatnią się jeszcze bardzićj, kiedy 
zechcemy wejść więcćj w szczegóły organizmu zwierzęcego, 
i pojedynczych jego przyrządów; kiedy zwrócimy nadto uwagę 
na zewnętrzne warunki jego życia. Tak n. p. jelitom krótszym 
i uzdolnionym do przetrawiania pokarmów mięsnych odpowiada 
budowa szczęki dolnćj we wszystkich jćj częściach, nawet w jćj 
wyrostku kłykciowym, zastosowanym do pewnych ruchów; 
odpowiednio temu łuk licowy musi być mocnićj zbudowany, 
ażeby mógł służyć za punkt oparcia silnemu żwaczowi; zęby 
muszą być mnićj więcćj ostre, ażeby zwierzę zdobycz swoję 
unieść mogło; musi ono mieć odpowiednią siłę w mięśniach pod
noszących głowę, a tym odpowiadać musi budowa kręgów i ko
ści potylicznćj, od których się te mięśnie poczynają: tym spo
sobem* pewna określona postać zęba pociąga za sobą równie 
określoną odpowiadającą jćj postać kręga szyjowego, jak posta
wiony wzór matematyczny pociąga za sobą cały szereg zależ
nych od niego wyników.

Przytoczone, chociaż nieliczne przykłady, starczą do wy
rozumienia: że pewne zespolenia są koniecznemi. Organizm 
ludzki, mający w zastępstwie płuc jemu właściwych płuca ża
bie, nie mógłby istnieć.— Dalćj, że prawa harmonii wszystkich 
części i spraw organizmu zwierzęcego wyrażają się: w zespole- 
l-eniu przyrządów i zależnych od nich spraw tegoż organi
zmu, we wzajemnej ich zależności, a nareszcie i w ich 
ze środkowaniu.

Powierzchowny ten rozbiór wyników praw, jakie zdoby
wają dla wiedzy fizyologią wespół z anatomią porównawczą, 
zagłębiając się w badaniach swych nad organizmem i życiem  
w całćm państwie zwierzęcćm, świadczy już, chociaż w małćj 
części, jak wielkie znaczenie ma anatomia dla fizyologii poró-
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wnawczćj, a obie razem dla fizyologii w zastosowaniu jćj do mê - 
dycyny; na organizmach zwierzęcych bowiem zbliżonych do 
nas uczymy się poznawać samych siebie, prawa w nich spo
strzeżone, wyniki z doświadczeń na nich robionych przenosimy, 
zastosowujemy do siebie.

Fizyologia więc porównawcza, wespół z anatomią poró
wnawczą organizmów zwierzęcych, są filozoficznemi częściami 
nauk, mających za przedmiot istoty obdarzone życiem; one bo
wiem, zestawiając zdobyte fakta i pewniki, wyciągają z nich 
myśl ogólną, ogólne poglądy, formuły streszczające całe szeregi 
podobnych zjawisk w całym świecie ustrojnym.

Lecz z jednój strony rozszerzając swój pogląd na wszy
stkie postacie, w jakich się ustrojność (organizacya) zwierzęca 
pojawia, i wynajdując prawa odnoszące się do rozmaitych ob
jawów jćj istnienia, czyli do rozmaitych rodzajów upostaciowa
nia życia , (bo życie i ustrój są dwa pojęcia nierozłączne), 
a z drugićj strony badając, jakeśmy widzieli, prawa jednej, 
okreslonćj formy organizacyi i jój życia, dochodzi fizyologia do 
konieczności ustalenia ścisłego pojęcia o tćmże życiu, do konie
czności, aby stanowczo rozwiązać pytanie: czy życie organizmu 
j e s t  wynikiem tych praw, jakie całą przyrodą rządzą? lub 
tćż prócz tych wymaga ono jeszcze jakichś sił nie istniejących 
za granicami organizmu? albo nareszcie czy jest wynikiem tych 
ostatnich sił, ustrojowi tylko właściwych, a zupełnie różnych od 
innych znanych nam w ciałach martwych?

Zanim jednak przejdziemy do określenia tego pojęcia
0 życiu, jakie dzisiaj sobie utworzyć możemy i winniśmy, rzuć
my okiem na te pojęcia, które sobie przeszłość o nióra tworzy
ła, czyli na dzieje pojmowania przyczyn tych zjawisk, jakie nam 
życie ustroju przedstawia.

G a l e n ,  twórca fizyologii jako nauki odrębnśj, mając 
zebrane bogate materyały przez Ar i s t o t  el  es a i innych po
przedników, wzbogacając swoję wiedzę za pomocą doświadczeń
1 spostrzeżeń własnych, dla wytłómaczenia każdego odrębnego 
zjawiska stanowił odrębne siły: tak żołądkowi przypisywał on 
siłę przyciągającą pokarmy, siłę zmieniającą je, dalśj siłę po
wstrzymującą, skoro one dłużój w nim pozostawały, i siłę wy
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pędzającą; pulsacye tętnic przypisał sile w nich siedzibę mają- 
ęśj i t. d. — Jednakże przez usystematyzowanie, uporządko
wanie wiadomości anatomicznych swojego czasu, przez zwróce
nie uwagi na wzajemną zależność kształtów części ustroju i ich 
czynności położył on znaczne zasługi.

Długi czas wstrzymany postęp w badaniu budowy anato
micznej organizmu wstrzymywał zarazem poszukiwania nad 
życiem jego, które starożytni już rozpoczęli. Dopiero ruch no
wy wywołany w pierwszćm z nich przez V es a la  w XVI. wieku, 
dał nowy popęd i pracom fizyologicznym. W początku XVII. 
wieku Harvey ,  uczeń B o r e l l e g o  autora dzieła o mechanic e 
zwierzęcój, wzmocnił zapatrywania się swojego nauczyciela, 
przez odkrycie i wyjaśnienie obu układów krążenia krwi za po
mocą doświadczeń. W ślad za tem odkrył A s e l l i  układ na
czyń mleczowych, V e s l i n g ,  B a r t h o l i n i  układ chłonie, 
i w miarę jak zebrane już wiadomości anatomiczne uzupełniały 
§ię lub nowe wzrastały, rozszerzało się pole fizyologicznych ba
dań, lecz przedewszystkićm rozszerzało się pole domniemywań 
i  teoryi.

Teorye owych czasów dają się streścić w trzech rodzajach 
zapatrywania się na zjawiska życia: 1) Jedni chcieli w nich wi
dzieć wyłączne zastosowanie praw fizyki i mechaniki Przedsta
wiciele tćj szkoły, B o r e l l i ,  B o e r h a a v e  i inni chcieli tłó- 
maczyć rozmaite zjawiska życia przez siły powstające wskutek 
ruchu, tarcia krwi w naczyniach; w przyrządach wydzielających 
widzieli proste cedzidła; badali i mierzyli ruchy zwierzęce, siłę 
mięśni, serca, żołądka, jelit. 2) W ślad za niemi pojawiły się 
nauki, jak n. p. S y l v i u s z a ,  van H e l m o n t a ,  tłómaczące 
zjawiska życia za pomocą spraw chemicznych. Wychodząc z tśj 
zasady, że ciecze zwierzęce są kwaśne albo zasadowe, tłómaczyli 
oni n. p. tworzenie się mlecza pokarmowego i oddzielanie się 
jego od części pokarmów niezdolnych do odżywiania przez fer- 
mentacyą wywołaną zmięszaniem się kwaśnego soku trzustko
wego z zasadową żółcią; krew’, stawszy się podług nich zasadową 
w wątrobie przez zmięszanie z żółcią, łączy się z krwią innych 
części, już kwaśną wskutek zmięszania jćj z limfą, i ztąd po
wstaje w sercu fermentacya, która jest źródłem jego ruchów.
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3) Innym współczesnym i spadkobiercom tych dwóch teoryj nie 
starczyły one. Odrzucając istnienie dwóch dusz: jednćj roślin- 
nćj (vegetativa), a drugićj czuciowej, które przyjmowali staro
żytni, umieszczają oni — jak van  He l mo n t ,  P a r a c e l s u s
— bądź jednego ducha (archaeus) w każdym organie zwierzę
cym, poddając je wszystkie temu, który ma swoję siedzibę 
w żołądku; bądź tćż przyjmują jednę duszę, jak S t a h l ,  któ
ra rządzi wszystkiemi, najdrobniejszemi zjawiskami życia ustro- 
j owego.

Teorye te, już niezmienione, już tćż w części przekształ
cone, (jak n. p. „animizm” Stal i  l a ,  z którego utworzono tro
chę odmienny „witalizm”), ustępując miejsca jedne drugim, 
przetrwały do połowy XVIII. wieku, lecz przy nich już wynala
zek szkieł powiększających i prace za ich pomocą wykonane 
przez Le e u w e n h o e k a ,  M a l p i g h i ’ego ,  Ruys cha ,  
P e y e r a ,  G r a a f a i  innych, powiększyły znacznie materyały 
pod względem budowy organów i warunków czynności organi
cznych. — Dopićro H a l l e r ,  ów mąż spostrzeżeń i doświad
czeń i doświadczeń, objął całość nauki, a czerpiąc w zebranych 
materyałach anatomicznych, i robiąc liczne doświadczenia, oce
nił bezstronnie całą wartość prac swych poprzedników i zesta
wił ich przypuszczenia i teorye; lecz sam powstrzymując się 
od wszelkich wniosków nie opartych na ścisłćm badaniu, przez 
co dał początek nowćj epoce, epoce fizyologii naszych czasów. 
Postępy nowe chemii, odkrycie elektro-galwanizmu przyszły 
w pomoc temu nowemu kierunkowi nadanemu fizyologii. — Na 
drodze w ten sposób wskazanej, a raczćj po dokonanym wybo
rze między drogą teoryi a drogą faktów i pewników, wiek XIX. 
przyniósł z sobą coraz większe postępy historyi naturalnćj, ana
tomii porównawczćj, fizyki i chemii, a zarazem ludzi, jak B e l l ,  
M a g e n d i e, M ii 11 e r, którzy większą ścisłością ustalili poważną 
metodę H a l l e r a . —Nie przeszkadzało to jednak, żeby vitalizm 
nie znalazł swych obrońców, i ażeby do ostatnich lat nawet nie 
stawiano na wytłómaczenie tćj całości zjawisk, którą nazywa
my życiem, jednej siły t. n. siły życiowćj, witalnćj.

Jak jasnem było zapatrywanie się na życie istot organi
cznych już w pierwszych latach bieżącego wieku, świadczy kia-
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syczne, a szkole Wileńskiej zaszczyt przynoszące dzieło Ję
drzeja Ś n i a d e c k i e g o ,  z którego pozwolę sobie na dowód 
kilka słów przytoczyć: „Takowe ciała nazywamy ożywionemi 
lub przez wzgląd na ich ukształcenie organicznemi, powiada 
Śniadecki, w których oczywiście wewnętrzny jakiś ruch i pa
smo ciągłych odmian ma miejsce; widziemy, że exystencya tych 
ciał jest przemijająca, że się poczynają, rosną do pewnej do
skonałości dochodzą i nareszcie giną, zostawując po sobie 
i z siebie wydając ciała inne, sobie podobne, które ich zastępu
ją miejsce.” A w innym rozdziale, przystępując do rozbioru za
sad, na których teorya jestestw organicznych ma się opierać 
powiada on: „Wszystkie ciała ożywione są częścią stworzone
go świata, i jako część do całości swojej należą. Wszystkie, pod 
uwagę naszę podpaść mogące, przywiązane są do kuli ziemskiej 
jako wchodzące do ogólnego jej układu, a tem samem związane 
są ze wszystkiemi innemi ciałami ziemskiemi, które na ich stan 
i bytność wpływać koniecznie muszą. A tak, nie mogąc się 
z tych związków wydobyć, muszą n a p r z ó d  wszystkim pra
wom fizycznym, ciałom ziemskim w powszechności właściwym 
ulegać.”

Wszystkie przytoczone poglądy, sposoby zapatrywania 
się i tłómaczenia przyczyn tej całości spraw organizmu, którą 
nazywamy życiem, nosiły piętno tymczasowości, jako hypotezy 
bowiem musiały one upadać. O ile fałszywóm było przypisywa
nie wszystkich zjawisk życia jednej jakiejś w organizmie panu
jącej sile życiowój, czyli też witalnej, którą jeszcze niedawno 
wszystko tłómaczyć chciano, wynika już ztąd: 1) że gdy przez 
wyraz „siła” rozumiemy jakieś prawo, które jest przyczyną pe
wnych jakichś zjawisk (jak n. p. siła powinowactwa jest przy
czyną zjawisk chemicznych), tćm samem mówić o siłach, a nie 
znać praw, które one wyrażają, jestto nic nie powiedzieć, a co 
gorsza jestto wstrzymywać poszukiwanie prawdy: bo równie jak 
w fizyce nie starczy dla wytłómaczenia, jak powstaje prąd ele
ktryczny, to tłómaczenie, że dwa ciała posiadające elektryczność 
przez zetknienie prąd elektryczny wywołują; tak też i w fizyo
logii, skoro powiemy, n. p., że wątroba ze krwi przez siłę wi
talną żółć wydziela, znaczyć to tylko będzie, że w wątrobie
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tworzy się żółć. 2) Następnie, ponieważ siła witalna miała być 
czćmś oderwanćm, nie wynikającćm z całości zjawisk, które sta
nowią życie, lecz tylko czćmś posługującćm się niemi dla do
pięcia ostatecznego swojego celu, t. j. życia, bez względu na 
wzajemną zależność tych zjawisk i na związek przyczyn i skut
ków w całych ich szeregach; czyli, inaczćj mówiąc, ponieważ 
obok pojęcia „siły witalnśj” nie stawiono pojęcia prawa, lecz 
przeciwnie pojęcie bezprawia, a w porządku przyrodzonym siła 
i prawo są dwa pojęcia nierozłączne: wynika więc ztąd oczywi
ście, że przyjmowanie „siły witalnćj” dla tłómaczenia wszyst
kich, bez wyjątku, zjawisk życia było już w samćj zasadzie nie
logicznym.

Dzisiaj, równie jak niewolno z jednśj strony chcieć 
wszystkie objawy życia tłómaczyć siłą witalną, jedyną przyczy
ną wszystkich czynności, jakie w organizmie widziemy; tak 
z drugićj strony przeciwnćm jest ścisłości nauki uprzedzać jćj 
rozwój teoryami, występującemi w postaci stanowczego orzecze
nia, kiedy ich wartość nie sięga nad wartość przypuszczeń, hy- 
potez. Fizyologia winna z niezłomną energią badać: o ile pra
wa w bieżącój chwili już znane w przyrodzie dają się zastoso
wać do organizmu; nie może ona uciekać się do przyjmowania 
nowych sił póty, póki nie wyczerpnie już danych zasobów, 
i w tym stosunku do nauk fizycznych będzie ona nauką zasto- 
wawczą, a pod pewnym względem może nie mnićj ścisłą od 
nich, o tyle, o ile siły przyciągania, powinowactwa są już wła
ściwie wynikami innych przyczyn, chociaż je dotąd naturaliści 
za ostateczne przyczyny zjawisk fizycznych przyjmować muszą.
—  W ten sposób większa część tych spraw organizmu, które od 
siły witalnśj zależnemi robiono, podlega dzisiaj prawom ogól
nym przyrody, i nie zachwianą jest już prawdą: że w organi
zmie działają też same siły molekularne (cząsteczkowe) jakie 
w świecie nieustrojowym napotykamy; skutki ich tylko czyli 
zjawiska muszą być inne, bo inny i bardziśj zawiły jest układ 
pierwiastków składających ciało ludzkie, liczniejsze i bardzićj 
zawiłe są warunki, które na te ostateczne skutki wpływają. 
Jeśli zaś prócz tych trudności występuje jeszcze jednoczesne 
współdziałanie kilku przyczyn, ów ścisły związek zjawisk życia:
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natenczas nie dziw, że trudnśm się staje zupełne, jasne wytłó- 
maczenie spraw życia, czyli ścisłe szczegółowe zastosowanie do- 
nich praw ogólnych fizycznych przyrody; tćmbardziśj nie jest 
to dziwnćm, skoro wiemy, że i w świecie nieustrojnym zastoso
wanie tych praw dla wytłómaczenia wielu zjawisk jest dzisiaj 
jeszcze utrudnionym.

Do wytłómaczenia tak pojedynczych, jakotóż rozmaitych 
spraw łączących się w jednę całość życia, do pojęcia istoty jegc 
dochodzi się tą samą drogą, jaką idą inne nauki przyrodzone 
w wyjaśnianiu spraw w ich zakresie leżących. Śledząc porządek 
następstwa jednych zjawisk po drugich, starając się zrozumieć 
i  wytłómaczyć węzły wiążące je w jeden nieprzerwany łańcuch 
przyczyn i skutków: dochodzi się do ogólnego poglądu na ten 
ruch stanowiący istotę całego szeregu zmieniających się zja
wisk, do wyrozumienia przyczyny, siły, która go wywołuje, 
podtrzymuje i nim rządzi. Ten pozyskany pogląd, czyli to zro
zumienie jednego szeregu zjawisk może już służyć do wyrozu
mienia nieskończonćj ilości innych szeregów, w których, po
mimo ich różnicy, zastosowanie tejże samej rządzącej siły do- 
strzedz się daje. Niemożliwem jest w organizmie śledzenie 
szczegółowe, krok za krokiem, i tylko ze znajomości niektórych 
pośrednich ogniw łańcucha zjawisk i z ostatecznych wyników 
daje się utworzyć całość poglądu.

Temi drogami idąc w badaniach spraw życia, dochodzi się 
do wyników: 1) że atom chemiczny z jego własnościami, siłą- 
powinowactwa, chemicznego jest ostateczną, niezmienną przy
czyną zjawisk wchodzących w skład rozmaitych objawów życia, 
równie jak on też jest ostatecznym punktem, na którym oprzeć 
się mogą tłómaczenia zjawisk chemicznych mających miejsce 
po za granicami organizmu. 2) Dalój, że ciała organiczne, pier
wiastki złożone —- jak n. p. ciała białkowate — wchodzące 
w Bkład organizmu, chociaż inaczej zbudowane, aniżeli ciała 
nieorganiczne, przy tworzeniu się , ich przemianach i rozkła
dach, ulegają jednakim zasadniczym prawom, siłom moleku
larnym przyciągania, powinowactwa i t. d. Lecz ponieważ za
chwianie równowagiiw ich budowie, zmiany w układzie cząste
czek je składających są łatwiejsze, działanie więc na nie sił
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musi być innem, aniżeli na ciała nieorganiczne, a tćm samćm 
już tłómaczyć się dają różnice zjawisk zachodzących w organi
zmie, od tych, jakie za jego granicami widziemy. 3) Nareszcie, 
że życie organizmu znamionuje się podwójnym ruchem materyi, 
pierwiastków organicznych i nieorganicznych składających or
ganizm i wchodzących weń z zewnątrz jednym, że tak powiem, 
prądem budującym ciągle organizm, drugim niszczącym go; 
czyli, inaczćj mówiąc, życie organizmu jest związane z zużyciem 
materyi. Lecz przy tych obszernych rozmiarach ruchów 
materyi w organizmie i przy zależności ich czyli życia organi
zmu cd świata zewnętrznego, od sił, jakie na organizm z ze
wnątrz działają, od materyałów potrzebnych organizmowi dla 
jego istnienia, jakich mu świat zewnętrzny dostarcza, równo
waga jest wszędzie koniecznym warunkiem; bez nićj bowiem 
albo życie ustaćby musiało, albo też przejść granice tśj miary 
średnićj, wziętej z objawów życia właściwych organizmom, któ
rą nazywamy normą fizyologiczną.

Ażeby szczegółowe badanie ruchów materyi w organizmie 
było możliwem, z jednej strony konieczną jest dokładna znajo
mość składu, budowy pierwiastków, z drugićj strony zaś ich 
własności, sił powinowactwa, które na rozliczne ich wzajemne 
połączenia i rozkłady działają. Wielkie są wprawdzie jeszcze 
dzisiaj niedostatki pod temi dwoma względami, nie znamy bo
wiem dokładnie n. p. natury ciał białkowatych, chociaż one 
pierwsze miejsce między pierwiastkami organizmu zajmują; 
lecz materyały już zebrane przez chemią zwierzęcą, czyli zoo- 
chemią, składają liczne dowody na uprawnienie wyżćj wymie
nionych zasad.

Przez wyraz organizm oznaczamy ostatecznie: układ (sy- 
stemat) pierwiastków, ujęty w pewne, określone formy. W skład 
jego wchodzą pierwiastki, ciała proste jak węgiel, wodor, tlen, 
azot, fosfor, siarka, chlor, potas, sod, wapen, żelazo i t. d.; 
te łącząc się, lub już rozmaicie połączone wskutek wzajcmnój 
ich siły powinowactwa, wchodzą dalćj w skład atomów ciał 
coraz bardzićj złożonych, a te nowe połączenia chemiczne wyż
szych rzędów w rozmaitych stanach skupienia —  płynnym, 
stałym — łączą się znowu i przybierają pewne drobnowidow®
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formy; rozmaite ilości jedno- lub różnorodnych pierwiastkowych 
form łączą się w mniej lub więcćj ściśle związane grupy czyli 
już drugorzędne formy, narzędzia (organa)-, te ostatnie znowu 
grupują się bądź wedle ich umieszczenia, bądź też wedle 
wspólnej fizyologicznśj czynności, ztąd powstają t. n. przyrzą
dy, a z wzajemnego ich układu powstaje organizm z wła
ściwą mu formą.

Tak zoochemia wykazuje nam, że atomy wyliczonych 
pierwiastków czyli ciał prostych, łącząc się rozmaicie między 
sobą, na zasadzie przyciągania czyli powinowactwa rozmaicie 
i w rozmaitej sile objawiającego siij, tworzą wszystkie części 
składowe organizmu, jakikolwiek jest ich stan skupienia, a więc 
tak części stałe, jak i płynne, i jakiekolwiek są ich kształty. 
Węgiel, wodor, tlen, azot, łącząc się między sobą w rozmaitych 
stosunkach ilościowych i przyjmując jeszcze siarkę, przedsta
wiają się w postaci białka, włóknika, sernika i innych ciał 
białkowatych, jakotćż od nich pochodnych: istot w kleje zmien
nych (collagenium i chondrigenium) ,ś luzu czyli mucyny, istoty 
sprężystój czyli elastyny, i t. d.; któreto ciała we wszystkich 
oniemal tkaninach, cieczach i wydzielinach organizmu znaj
dujemy. Dalćj zoochemia w organizmie wykazuje nam te roz
liczne połączenia węgla, wodoru i tlenu, które znamy w postaci 
tłuszczów naturalnych, — jakoto: stearyny, palmitiny, kapry- 
ny, kaproniny, kapryliny, butyryny, oleiny, — będących połą
czeniem gliceryny z kwasami tłuszczowemi dwóch szeregów 
jednorodnych, czyli grup kwasu mrówkowego i olejowego, 
których ogólne wzory różnią się dwoma równoważnikami wo
doru. Ponieważ proteinowe i pochodne od nich ciała, tudzież 
tłuszcze znajdują się przeważnie we wszystkich tkankach i na
rzędziach organizmu, i na sprawy tkankotwórcze w nim miej
sce mające znacznie wpływają; znajdujemy bowiem tłuszcze 
w znacznój ilości w jaju i we wszystkich narzędziach komórko- 
watych: przeto zoochemia te dwa wielkie oddziały ciał organi
cznych z całą słusznością nazywa histogenetycznemi, czyli tkan- 
kotwórczemi.

Prócz tych organicznych pierwiastków, w skład organi
zmu wchodzą inne połączenia wymienionych wyżej ciał pro
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stych, które z dziedziny chemii nieorganicznej są nam już zna
ne, a znajdując się bądź w częściach stałych, bądź płynnych 
organizmu, wykonywają one już mechaniczne, już tóż chemiczne 
czynności; takiemi są: 1) też ciała proste jako gazy: tlen, azot, 
wodor; dalej 2) fosforany wapna, magnezyi, alkaliów, wę
glan wapna, potażu, sody, magnezyi; 3) chlorki alkaliów;
4) kwas solny; 5) fluorek wapenu i t. d. — Fosforan wapna 
n. p. prócz pewnych wydzielin znajduje się we krwi, i w niej 
'widziemy go złączonym z ciałem białkowatćm w stanie płyn
nym; w ten sposób umożliwione rozpuszczenie nierozpu
szczalnego zresztą zasadowego fosforanu wapna jest już korzy
stnym warunkiem dla złożenia się jego w kości i dla utworzenia 
się także węglanu wrapna, który również w kości się znajduje. 
Dzieje się to — jak to spostrzeżenia M i l n e - E d w a r d s a  wy
jaśniają — prawdopodobnie w ten sposób: że przy jednoczesnej 
obecności kwaśnego fosforanu i utworzonego węglanu wapna, 
skoro ilość rozpuszczonego kwasu węglanego w cieczy te sole 
zawierającej zmniejsza się, kwaśny fosforan przechodzi w zaso
bowy, nierozpuszczalny, przez odjęcie wapna węglanowi; lecz 
z przybywającym nowym zasobem kw. węglanego tworzy się 
znowu węglan wapna i nierozpuszczalny fosforan. W ten spo
sób jedna cząstka kwaśnego fosforanu może wciąż tworzyć wę
glan wapna, ten zaś będzie się osadzać w kości, w ilości odpo
wiedniej miejscowej sile krążenia soków: im ono bowiem 
jest żywszóm, zmiana materyi rychlejszą, (jak n. p. w kościach 
dziecka, w nowotworzącój się kości po jej uszkodzeniach), tem 
więcej węglanu wapna chwilowo utworzonego uprowadzą z sobą 
krążące soki. Spostrzeżenie to może nam tu służyć za przy
kład, jak winniśmy sobie tworzyć pojęcia o miejscowćm, a za 
niem i o ogólnóm krążeniu materyi w organizmie, a zarazem 
i o tworzeniu się części stałych naszego organizmu, na zasa
dach już znanych, n. p. chemii.

Fosforan i węglan wapna, złożone w kości, wykonywają w niej 
czynność mechaniczną przez nadawanie jej właściwej jej mocy, 
twardości, równie jak ciała proteinowe i tłuszcze służą też orga
nizmowi przez swoje własności fizyczne, n. p. jako złe przewo
dniki ciepła, przyczyniające się do utrzymania jego w organi
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zmie w stałych granicach. Lecz wyliczone pierwiastki nieorga
niczne wykonywają także czynności chemiczne w organizmie. 
Tak n. p. tlen wchodzący do organizmu z powietrza i zmie
niony we krwi przez jćj barwnik w drugą jego modyfikacyą, 
znaną pod nazwą ozonu, mocą swój wielkićj własności utlenia
nia wywołuje rozliczne sprawy chemiczne, rozkłady, utlenianie 
czyli t. n. palenie już przy zwykłśj ciepłocie organizmu, których 
ostateczne wypłody (produkta), kw. węglany, woda, amoniak 
i inne, są też same, jakie się otrzymuje przy paleniu pier
wiastków ustrojowych organizmu za pomocą zwyczajnego tlenu, 
lecz przy daleko wyźszćm cieple.

Krew’ żylna, wiodąca kwas węglany z tkanek, gdzie on 
przez spalenie powstaje, do płuc, zawiera go więcćj aniżeli krew’ 
tętnicza; kwas węglany we krwi jest częścią zawarty w stanie 
prostego rozpuszczenia, częścią zaś jest związany z solami znaj- 
dującemi się we krwi, i tu znowu krew’ żylna zawiera więcćj od 
tętniczćj kwasu węglanego tak związanego; czynność tę, wiązania 
kwasu węglanego rodzącego się w tkankach i prowadzenia go 
w tym stanie z krwią żylną do płuc dla wymiany z powietrzem, 
wykonywa częścią węglan sody, tak, że w miarę ilości kwasu 
fosfornego zawartego we krwi mnoży się i ilość kwasu węgla
nego. Kwas solny połączony chemicznie z pepsyną — ciałem 
działającym w rodzaju fermentu — przedstawia silny czynnik 
chemiczny, za pomocą którego dzieją się chemiczne przemiany 
ciał białkowatych w żołądku. Przytoczone przykłady służą za 
dowód, że pierwiastki nieorganiczne przyczyniają się także 
w organizmie do mających w nim miejsce spraw chemicznych.

Lecz prócz tych pierwiastków organicznych i nieorgani
cznych któreśmy przejrzeli, zoochemia wykazuje w organizmie 
istnienie rozlicznych ciał, produktów pierwotnych rozkładów, 
tych przechodowych stopni, które mają jeszcze pewne role do 
spełnienia, zanim opuszczą organizm jako ciała już mu nieuży
teczne. Do nich należą: a) cukry: gronowy, mleczny, mięśnio
wy czyli inosit, glikogena jako spokrewniona z niemi istota,
— b) dalój, niektóre barwniki, — e) kwasy żółciowe i po
chodne z nich ciała, jakoto: glikokola, glicyna, tauryna, kwas 
cholowy, — d) rozmaite fermenty: jak ferment żołądka, fer- 
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menty trzuski, — e) mydła czyli połączenia kwasów tłuszczo
wych z alkaliami zamiast z gliceryną, i t. d., i t. d. Do osta
tecznych produktów rozkładów i spraw chemicznych, 
w większćj części przeznaczonych do wyjścia z organizmu w je
go odchodach należą: kreatyna, kreatynina, mocznik, kwas mo
czowy, kwas hipurowy, barwniki moczu, exkret.yna, w części 
kwasy tłuszczowe wolne, jako to: kwas octowy, masło wy, pro- 
pionowy, mrówkowy, nareszcie amoniak, węglan amoniaku, 
kwas węglany, wodor, węglik wodoru, i t. d., i.t. d. — Pod 
wpływem więc bądź powinowactwa pojawiającego sig w rozmai
tych postaciach, (które znamy już n. p. z samego podziału ciał 
na zasady i kwasy), bądź tćż pod wpływem innych czynników, 
już w organizmie istniejących, już też z zewnątrz nań działają
cych (jak n. p. elektryczności i ciepła w organizmie rodzących 
się, tlenu powietrza i t. d.), dzieją się liczne rozkłady i nowe 
zespolenia rozmaitych mnićj lub więcćj złożonych połączeń, 
których pośredniemi, przechodowemi stopniami są ciała, jakie 
nam zoochemia wykazuj u w tkankach, narzędziach, wydzieli
nach, a których ostatnim wynikiem są już ciała mnićj lub wię- 
cćj proste w swym składzie, dla życia organizmu niezdatne, 
które w odchodach znajdujemy.

Lecz przy tych budujących i rozkładających sprawach che
micznych, tych ruchach, prądach atomów składających orga
nizm — siły powinowactwa, które tworzą te ruchy przy sprzyja
jących im warunkach, dają zarazem początek siłom związa
nym ściśle z objawami chemicznemi, a będącym wynikami po
winowactwa; czyli, inaczśj mówiąc: sprawy chemiczne 
w ustroju (organizmie) rodzą siły jak ciepło i elektryczność, 
które przeważną rolę w nim odgrywają. Te dwie pierwiastkowe 
siły są w takićj wzajemnćj zależności, że tylko ta sprawa che
miczna, która daje jednę z nich, daje zarazem i drugą. Otóż 
te trzy tak dalece spokrewnione siły: chemiczne powinowactwo 
czyli siła przyciągania w niezmiernie małych odległościach, 
ciepło i elektryczność, są tak ważnemi czynnikami w objawach 
życia organizmu, że wiele z nich, oniemal wszystkie, które 
dotykalnie badać, mierzyć możemy, tłómaczą się przez współ
działanie tych sił.
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To wielkie ich znaczenie w organizmie będzie jawnćm 
dla nas, skoro wspomniemy: że ciepło jest koniecznym warun- 
kiem dla pierwiastkowych zjawisk wchodzących w skład obja
wów życia organizmu, (tak n. p. potrzebnćm jest ono dla ob
jawienia 'się powinowactwa chemicznego, dla rozmaitych spraw 
chemicznych, jak n. p. fermentacyi, które się odbywają w orga
nizmie); że od ciepła zależy powstawanie rozmaitych roztwo
rów, rozczynów ciał w wodzie, ilość bowiem znikającego, przez 
roztwór pochłanianego ciepła rośnie nawet w miarę rozcień
czania tego roztworu. Dalój wiemy, że ciepło jest warunkiem 
sprzyjającym dla zjawisk diffuzyjnych; z podwyższoną ciepłotą 
bowiem powiększa się szybkość wsiąkania jużto roztworów w bło
ny zwierzęce rozmaitych soli nieorganicznych, już tćż roztwo
rów innych organicznych ciał w błony zwierzęce. Ciepło 
jest także niezbędnym warunkiem dla przechodzenia ciał z je
dnego stanu skupienia w drugi, n. p. ze stanu stałego w płyn
ny, przyczóm zawsze pewna ilość ciepła przez tak zmieniające 
się ciało pochłaniana bywa. Bez pewnćj ciepłoty niemasz po- 
budzalności nerwów, a nareszcie ciepło jest siłą poruszającą, 
ruch jawny wywołującą, o czćm nam świadczy mięsień; dla 
objawienia się jego czynności bowiem, dla przejścia ze stanu 
względnego spokoju w stan skurczenia, potrzebuje on tlenu, 
któryby w nim wywołał sprawy chemiczne, spalenie jego skła
dowych części, a z niem razem i tworzenie ciepła. Ruch więc 
mięśnia ściśle jest związany z tworzeniem się w nim ciepła, 
które mierzyć się daje; podwyższenie bowiem ciepła w mię
śniu kurczącym się wynosi średnio 0,16 jednego stopnia ter
mometru stustopniowego. Ztąd widziemy, że ciepło wynikają
ce z rozmaitych spraw chemicznych, spaleń powstających w pe- 
wnćj części organizmu, może służyć jako czynnik, jako siła 
działająca, jako przyczyna już takichże samych zjawisk, jak te, 
które ją wywołały, już tćż innych, bądź w tćj samej części or
ganizmu, gdzie ta siła się zrodziła, bądź w innych bardzićj od
dalonych częściach organizmu.

Ta okoliczność, że rodzące się ciepło w mięśniu jest 
w związku z ruchem przezeń wykonanym, a raczćj, żeruch mię
śnia zależy od ciepła tworzącego się w nim przez chemiczne spra-
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wy znajduje swoje tłómaczenie w znanóm już zkądinąd prawie- 
współzależności czyli utrzymywania sił (correlation): tak, że 
skoro tylko niknie jedna siła, czyli tćż, co jedno znaczy, ruch 
przez nią wywołany ustaje, tćm samśm rodzi się druga siła, 
ruch inny, jakby dalsze trwanie pierwotnego ruchu, tylko w in
nej postaci i w innym kierunku (1). Tak n. p. skoro siła cią
żenia przy padaniu młota na kowadło ustanie działać, czyli kiedy 
podniesiony młot spadnie swą siłą ciążenia pociągnięty na ko
wadło, i to ciążenie w chwili dotknięcia do kowadła przestanie 
jawny ruch młota wykonywać, w tćj chwili pojawi się inny ruch 
cząsteczek w kowadle, który się nam jako ciepło objawi. Od
wrotnie ciepło niknące stworzy siłę ciążenia, przyciągania wza
jemnego cząstek ciał do siebie, czyli stworzy ruch w miarę, jak 
ono niknąć będzie, co fizyka doświadczalnie wykazuje, a bar
dzo być może, że i w mięśniu znajduje zastosowanie.

Ważność drugiej siły elementarnej, o którśj wspomnie
liśmy, t. j. elektryczności, jawnćm już jest ztąd, że i ona daje 
popęd objawianiu się powinowactwa, wywołuje rozkłady che
miczne, wpływa na zjawiska diffuzyjne, udzielając ruchu cząst
kom tych cieczy, przez które prąd jej przechodzi, jest jeszcze 
siłą ruch wywołującą równie jak ciepło.

Tak idąc po szczeblach z dołu do góry, widziemy atom- 
chemiczny, z jego własnością powinowactwa, na mocy której 
z jednej strony daje on początek najrozmaitszym sprawom che
micznym w organizmie, przyczynia się do powstawania rozli
cznych tkanek, kształtów właściwych organizmowi; z drugiej 
zaś strony, w miarę ich życiowej czynności i ich niszczenia, ro
dzi siły pierwiastkowe przeważną rolę w sprawach życia grające. 
Widziemy przeto, że z niezmiennym atomem i jego własno
ściami, już nam są dane w części tłómaczenia zjawisk życia.

Lecz znajomością atomów, ich połączeń i ysłasności che
micznego powinowactwa, czyli znajomością składu chemicznego 
nie wyczerpujemy jeszcze środków do tłómaczenia zjawisk ży
cia; kształt bowiem każdej części organizmu, jako wynik tych

(l) O ■wzajemnej zależności sił fizycznych porówn. w Bibliotece: 
W arszaw skiej za m. lipiec r. 1859. P rzyp . Red,
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sił atomowych, czyli wynik układu cząsteczek, które w skład 
tćj części ciała wchodzą, działa na te siły, kierując i stosując 
je  do właściwych czynności. Od składu więc i kształtu części 
ciała zależeć będzie jój czynność; tak n. p. mięsień siły w nim 
rodzące się i od składu jego zależne, mocą kształtu swojego 
może zastosować, skierować stosownie do miejscowych warun
ków, którym on jest poddany, stosownie do ciężaru i długości 
kości jako drążków, które ma podnosić, poruszać w kończynie 
ciała.

Prócz dwóch czynników: kształtu i składu — na wszy
stkie czynności organizmu wpływają, jakeśmy już widzieli, ze
wnętrzne wpływy: tak n. p. jakość i ilość powietrza, jego cie
płota, jego nasycenie wodą, ilość kwasu węglanego w nim już 
zawartego wpływać będą na ilość tlenu wdychanego, na ilość 
wydychanego kw. węglanego, na ilość ciepła i wody, które or
ganizm powietrzu oddawać będzie; czyli ilość i jakość powie
trza wpływać będzie na rozmiary spraw oddychania i przezie- 
wania.

Kształt więc części organizmu i skład ich atomowy, 
a zatem i siły w nich wywięzujące się, nareszcie miara działa
nia zewnętrznych wpływów na organizm są trzema czynnikami, 
na których się tłómaczenie nasze zjawisk życia opiera. Ponie
waż zaś ruch, krążenie materyi w organizmie, dające początek 
czynnościom, które w organizmie spostrzegamy, jest związane 
z ciągłćm zużywaniem tćjże materyi, z bezprzestannćm roz
kładaniem się jćj aż do stopni, na których ona staje się nieuży
teczną dla organizmu: dla ciągłego więc trwania tego ruchu, 
i w miarę jego siły, koniecznćm jest dostarczanie nowych ma- 
teryałów w zastępstwie niszczących się, koniecznemi są pokar
my, które organizm z zewnątrz przyjmuje. Siłę ruchu, krążenia 
materyi badać można dwoma drogami: bądź pozbawiając orga
nizm przychodów, jakie mu w pokarmach dostarczamy i mie
rząc jego wydatki, (ta droga daje najwłaściwszą miarę stałćj 
zmiany materyi w organizmie, niezależnćj od pokarmów); bądź 
tćż dostarczając organizmowi pewnych określonych jakości 
i  ilości pokarmów, i przy znanych wynikach pierwszćj metody, 
mierząc znowu z odchodów wielkość krążenia w nim materyi.
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Obiema temi drogami posługiwać się można tak do jakościo
wych, jakotóż i do ilościowych badań, t. j. za ich pomocą ba
dać można rodzaje przeobrażeń i ich rozmiary, poszu
kiwać rodzaj i rozmiar wpływu pokarmów na te przeobra
żenia.

Między sprawami odżywiania, czyli odbudowywania się 
części straconych przez rozkłady, i sprawami tychże samych 
rozkładów organizmu sprawa oddychania jest sprawą pomocni
czą; tlen bowiem z powietrza wchodzący przyczynia się tak do 
spraw tworzących, jakotćż do niszczących. Odżywianie więc, 
przeobrażenia rozkładowe organizmu i oddychanie są sprawa
mi, których przeważnie chemiczna strona na pierwszy rzut oka 
uderza, i w nich tćż to chemia szuka zastosowania praw zna
nych z nieorganicznego i organicznego jój działu, w nich do
świadczenie fizyologiczne przy pomocy chemii usiłuje wykazać 
tożsamość spraw chemicznych w organizmie i za obrębem or
ganizmu, ile razy materyały i warunki tych spraw są je
dnakie.

Krótki rzut oka na te trzy sprawy udowodni nam prawdę 
wypowiedzianego zdania.

Przed chwilą widzieliśmy, że w skład organizmu wchodzą 
ciała białkowate, tłuszcze, wodany węgla czyli cukry i sole nie
organiczne. W pokarmach przyjmujemy również ciała białko
wate, tłuszcze, wodany węgla i połączenia nieorganiczne. Obacz- 
my więc przynajmniej w części, jak powstają te składowe czę
ści organizmu z pokarmów, jak jedne i drugie w organizmie 
się rozkładają, jak się dzieją sprawy składowe i rozkładowe, 
czyli syntetyczne i analityczne w organizmie?

Ciała białkowate przeistacza najprzód organizm w ten 
sposób, że przez trawienie nabywają one władzy szybszego 
wsiąkania w błony, przyswojenie ich w ten sposób się ułatwia, 
a zarazem ulegają one zmianom chemicznym, wskutek których 
różnią się już od pierwotnych ciał, z których powstały. Prze
szedłszy w układ naczyń mleczowych nabywają one już wła
sności krzepnienia na powietrzu i w gorącu, napotykamy bogiem 
już w przewodzie piersiowym włóknik krzepnący przy‘wynaczy- 
nieniu limfy i białko krzepnące w gttrfycu. Trudnćm Jest je—
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szcze dzisiaj wytłómaczenie: w jaki sposób odzyskują się te 
utracone własności białka, jak się tworzą te ciała białkowate 
stanowiące najwybitniejsze czynniki przy odżywianiu tkanek; 
lecz fizyologia posiada już pewne dane, na których oprzeć może 
przypuszczenie: że z białka krwi, dostarczonego jśj przez limfę 
wprowadzoną z przewodu piersiowego, powstaje włóknik i to 
przez rozkład, a może w części przynajmniej przez utlenianie. 
Niemożliwćm prawie było dotąd śledzenie przeistaczania się 
się białka i włóknika krwi w inne od nich pochodne istoty, ja
kie w tkankach i wydzielinach już się znajdują, lecz chemia wy
kazuje prawdopodobieństwo tworzenia się istoty dającój klćj 
chrząstkowy (chondrigenium), jako stopnia przechodowego 
między ciałami białkowatemi krwi a istotami zmieniająćemi 
się w klój zwyczajny (subst. collagenae), t. j. tkanką łączną 
z małemi wyjątkami i kośćmi. U płodu przed narodzeniem, 
tkanka wydająca śluz jest takim stopniem przechodowym do 
klejorodnych tkanek. Jak małych środków potrzebuje orga
nizm, a raczćj jak dalece zbliżone są do siebie ciała białkowate, 
a ztąd jak łatwemi są przemiany jednych w drugie, dowodzi 
nam chemia: włóknik rozpuszczony w wodzie saletrzanćj krzep
nie w gorącu jak białko, w wodzie zawieszony po pewnym 
czasie pozyskuje również tę własność; sćrnik przez ozon 
traci własność strącania się przez kwas octowy, krzepnie w go
rącu, zamienia się jednćm słowem w białko, a ztąd dziecię, 
w mleku matki otrzymując sćmik, we krwi łatwo zamieni go 
w białko. Czy przy tworzeniu się komórek z włókien w tkan
kach włóknik lub też białko krwi szczególną gra rolę, trudno 
jest dzisiaj rozstrzygnąć bez zapuszczania się w labirynt przy
puszczeń tylko.

Ale ciała białkowate nie w ten sposób tylko przyczyniają 
się do tworzenia tkanek organizmu: z nich bowiem tworzy się 
tłuszcz, a prócz tkaniotwórczych pierwiastków bardzo prawdo
podobnie powstaje jeszcze i cukier!w organizmie. Za tworze
niem się tłuszczu z ciał białkowatych świadczyły już Spostrze
żenia liczne: najprzód rozkłady ciał białkowatych, dające kwa
sy tłuszczowe lotne; następnie patologiczne zmiany tkanek, 
n. p. mięśni, w tłuszcz; spostrzeżenia nad rozwijaniem się za
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rodka jednego gatunku ślimaków, limnaeus słagnalig, w któ
rym tworzenie się tłuszczu z ciał białkowatych dostrzeżono 
i t. d. Świeżo zaś ścisłe badania P e  t t e n k o f e r a  wykazały, 
że przy wielkich ilościach spożytego mięsa (1800—2500 gra
mów) azot przechodzi w postaci mocznika w mocz, węgiel zaś 
i wodor, dla niedostatecznśj ilości tlenu, w części tylko wycho
dzą jako kw. węglany i woda, część zaś ich osadza się jako 
tłuszcz w organizmie. Co do tworzenia się cukru z ciał białko
watych wykazały już dawne spostrzeżenia, że kwasy mineralne 
dają z niemi produkta też same co i z cukrami. Dalśj rozbiory 
wykazały, że krew’ żyły wrotnśj (idąca do wątroby, gdzie się cu
kier wyrabia,) jest zamożniejszą w białko i włóknik, aniżeli 
krew’ żył wątrobowych; cukier zaś wyrabia się w wątrobie na
wet przy użyciu samych tylko białkowatych pokarmów, i to 
w tśj samśj ilości, jak po pokarmach zawierających cukier lub 
wodany węgla, przytśm zaś krew’ żyły wrotnśj zawiera go bar
dzo mało lub zgoła nic. Nareszcie doświadczenia czynią prawie 
zupełnie pewnśm tworzenie się cukru w mięśniach, różnego nie
co od wątrobowego i od inozytu, czyli tego cukru, który w ser
cu, trzustee, płucach znajdujemy, a który również prawdopodo
bnie z ciał białkowatych powstaje.

Lecz ciała białkowate, wypełniwszy swoję rolę budującą 
w organizmie, ulegają rozkładom, ustępują w tkankach miejsce 
nowym zasobom z sokami odżywczemi przybywającym i dają 
w swych rozkładach ciała coraz mniśj złożone. Znany jest sze
reg ciał pochodzących z ich rozkładów, znane są miejsca, gdzie 
się one w organizmie znajdują, chemia daje wskazówki do utwo
rzenia sobie pojęcia o naturze tych rozkładów; wytknięte więc 
są drogi, lecz brak jeszcze dokładnśj znajomości pośrednich ich 
punktów. Znajdujemy w organizmie: leucynę, tyrozynę, kreaty
ninę i kreatynę, hypoxantynę, xantynę, kwas moczowy, mocznik 
i inne ciała; a porównywając je z białkiem widziemy coraz 
większy w nich ubytek węgla, tak, że kiedy białko zawiera na 
1„ część azotu 8 części węgla, mocznik, jako ciało od materyj 
białkowatych pochodne i do wyjścia z organizmu przeznaczone, 
zawiera już tylko 1 część węgla na jednę część azotu. Ztąd 
tćż już wnioskować możemy, że utlenianie węgla na kwas wę-
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glany gra przeważną rolę w rozkładach ciał białkowatych w or
ganizmie. W dwóch najwybitniejszych ogniskach czynności 
zwierzęcych organizmu znajdują się stale pewne ciała z wymie
nionego szeregu: tak n. p. w gruczołach leucyna a w niektórych 
z nich i tyrozyna, w mięśniach kreatynina i kreatyna; czynności 
więc tych narzędzi i rozkłady ciał białkowatych w skład ich 
wchodzących są ściśle z sobą związane. Nareszcie chemia 
w obecnćj chwili wykazuje prawdopodobieństwo: że jedne z nich 
mają jeszcze inne role do wypełnienia przez przeobrażenia swo
je, drugie zaś, zszedłszy do stopnia kwasu węglanego, wody, 
a szczególniśj mocznika, wychodzą z organizmu jako bezużyte
czne pierwiastki. Ciała, jak kreatynina, kreatyna, hypoxanty- 
na, xantyna i t. d., jużto opuszczają orgaDizm niezmienione; już 
też, przechodząc jedne w drugie i przez stopień kwasu moczo
wego, lub też zmieniając się innemi drogami, wychodzą zape
wne ostatecznie tylko w postaci kwasu węglanego, wody i mo
cznika. Te dane, które chemia ze swym rozwojem przyniosła, 
potwierdziły doświadczenia fizyologiczne: pożywając bowiem 
n. p. kwas moczowy i jego sole, widziano odpowiednio podno
szącą się ilość mocznika w moczu. — Opierając się na tych da
nych, oraz na stałćm pojawianiu się mocznika w moczu aż do 
ostatnićj chwili życia przy pozbawianiu zwierząt wszelkich po
karmów; widząc zaś z drugićj strony, że azot oddaje organizm 
przeważnie w postaci mocznika, w innych odchodach zaś poja
wia się on w ilościach zaledwie zasługujących na uwzględnie
nie, temi pewnikami wsparci badacze starali się wykazać: że 
mocznik może służyć za miarę przeistoczeń, jakim ulegają czę
ści składowe organizmu azot zawierające. Przy całćj słuszności 
założenia i zdobytych już dotąd faktach potwierdzających to 
założenie, wyrodziły się jednak sporwe punkta. Przy rozstrzy
ganiu tego pytania zrodziło się drugie, jako konieczne jego na
stępstwo: czy pokarmy zawierające ciała białkowate wprzód 
organizują się w tkanki, a następnie dopiero rozkładają się do 
stopnia mocznika; lub też od razu we krwi ulegają tym prze
mianom, w części przynajmnićj, i przechodzą tylko przez orga
nizm? Pytanie to jest jeszcze w obecnćj chwili nierozstrzy-

i
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gniętćm, lecz tworzenie się mocznika częścią z tkanek, częścią 
zaś z pokarmów, zdaje się być bardzićj do prawdy zbliżonćm.

Podobne składowe i rozkładowe przerobienia w organi
zmie przebywają tłuszcze i wodany węgla. Część tłuszczów 
wchodzących z pokarmami osadza się w tkankach organizmu, 
nie zmieniając się aż do ostatecznych rozkładów, jakiemi są 
kwas węglany i woda. Lecz tłuszcze służą jeszcze do wyrabia
nia żółci, a bardzo prawdopodobnie i cukru w wątrobie; w cza
sie zaś inanicyi, czyli dośmiertnego głodzenia organizmu, za
pasy jego tłuszczowe służą do podtrzymywania ciepła przez spa
lenie, a zarazem i do wyrabiania wydzielin wątroby: zapasy 
wi^c te zastępują tłuszcze, których pokarmy dostarczyć były 
winny. Kwasy tłuszczowe lotne, które w pocie n. p. i innych 
wydzielinach napotykamy, mogą powstawać przy licznych fer- 
mentacyach, jakie niezaprzeczenie mają miejsce w organizmie, 
n. p. już z ciałami białkowatemi. Tłuszcze nierozłożone, oraz 
rozłożone już, n. p. przez samą sprawę ich trawienia, i pojawia
jące się w postaci mydeł, czyli połączeń kwasów tłuszczowych 
z alkaliami, w limfie, mleczu pokarmowym i we krwi, mogą 
przy zasadowćm oddziaływaniu tćj ostatnićj uledz działaniu 
ozonu, i spalane ńa węglany będą znacznśm źródłem właściwćj 
ciepłoty organizmu.

Historya przemian, jakim wodany węgla w organizmie 
ulegają, podaje ten zasadniczy lecz jeszcze zagadkowy fakt, że 
cukier gronowy jest tą postacią, w którą inne wodany węgla 
(jak cukier krystaliczny, mączka, dextryna) ostatecznie się 
przeistaczają, ażeby być zużytemi przez sprawy organizmu. Że 
prócz znaczenia, jakiego cukier przez ostateczne swoje rozkła
dy w organizmie nabywa, inne on jeszcze przeznaczenie mieć 
musi, świadczą między innemi te fakta: że wstrzykując cukier 
gronowy w krew’ karmiących samic, wykazuje się go wszędzie, 
w niezmienionćj postaci, prócz gruczołów mlecznych, w których 
tylko cukier mleczny znaleść można, powstawanie więc cukru: 
mlecznego z gronowego staje się prawdopodobnym; dalćj przez 
fermentacyą i przez utlenianie za pomocą ozonu, tworzą się 
z cukru kwasy tłuszczowe lotne, jak kwas mrówkowy, kwas 
mleczny, a ten ostatni znajdujemy w mięśniu obok cukru.
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Ostatecznemi rozkładami całej grupy wodanów węgla muszą 
być: wodor i węglowodor wychodzące przez płuca, jak to P e t-  
t e n k o f e r  wykazuje, a także woda i kwas węglany. Przez utle
niania więc swoje są one również źródłem ciepła w organizmie.

Że nareszcie nieorganiczne pierwiastki przy zmianie ma- 
teryi w organizmie tymże prawom, jakie za organizmem niemi 
rządzą, ulegać muszą, widziemy już ztąd, że wypadki ostateczne 
spaleń ciał organicznych, któreśmy przejrzeli, otrzymuje chemia 
bądź przy wysokich temperaturach, bądź tćż przy zwykłój tem
peraturze za pomocą ozonu; wykazanie zaś ozonu we krwi, 
wyjaśnia nam te wszystkie spalenia, jakie mają miejsce w or
ganizmie przy właściwćj mu ciepłocie. Widziemy ważność 
obecności alkaliów we krwi, dla szybkich utleniań bowiem 
przez ozon są one i za organizmem niezbędnemi. Jeśli znaj
dujemy alkalia tak podzielone, że potaż szczególniśj w mięś
niach, w krążkach krwi, sodę zaś w surowicy wykrywamy, to 
na szybszćm wsiąkaniu potażu, na większym jego endosmoty- 
cznym równoważniku w stosunku do sody może się oprzeć 
w części przynajmniśj tłómaczenie tych spostrzeżeń. Widziemy 
kwas solny w wydzielinie żołądka i powstawanie jego przypisać 
możemy rozkładom chlorku sodu z wodą. Lecz i przy tych ru
chach materyi, jak we wszystkich sprawach organizmu, uwyda
tnia się pewna właściwość, odrębność, wynikająca tylko z wła
ściwości warunków, jakie organizm przedstawia, — a również 
uwydatniają się granice, których sprawy organizmu przekro
czyć nie mogą, granice udolności jego fizycznćj, o którćj na 
wstępie była mowa: widziemy jawnie, że nagromadzenie fosfo
ranów w mięśniach musi ulegać koniecznościom chemicznym or- 
ganizacyi, bo mięso zwierząt trawożernych i mięsożernych w je
dnakich prawie ilościach je zawiera, a krew’ trawożernych jednak 
ma stosunkowo bardzo małe ilości fosforanów; chlorek sodu 
pojawia się we krwi w jednakićj ilości, pomimo braku jego 
w pokarmach, a ten ubytek w przychodach, tę równowagę jego 
we krwi wynagradza i utrzymuje oszczędność w wydatkach, 
w odchodach organizmu: powiększaniem ilości alkaliów krwi przy 
danych warunkach nie powiększamy utleniania ciał białkowa
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tych i cukru, — są zatćm granice, których sprawy organizmu 
nie. mogą przekroczyć.

Z treści dzisiejszśj prelekcyi wyciągnąć możemy ostate
cznie te prawdy, że prawa fizyki i chemii dają i muszą się zasto- 
wywać do wyjaśniania spraw życia; równie bowiem jak fizyka 
wchodzi w tłómaczenie sprawy krążenia krwi, miejscozmienno- 
ści czyli ruchów, czynności zmysłów widzenia, słuchu,— tak 
chemia jest pomocna w tłómaczeniu i badaniu spraw odżywia
nia, oddychania, w ogóle krążenia materyi w organizmie. 
Lecz przy tój nauce znajdujemy także wyjaśnienie codzien
nych doświadczeń naszych: że dla podtrzymywania życia, dla 
wzrostu, trwania i schyłku organizmu w jego starości, kiedy 
już nawet równowaga w zmianie jego materyi upada, konieczne- 
mi są odpowiednie ilości materyałów, pokarmów życie tworzą
cych; gdyż życie, jakeśmy widzieli, pociąga za sobą konieczne 
pojęcia ruchu nieustannego i zużycia materyi, czyli tćż, jak po
wiada Jędrzćj Ś n i a d e c k i : „Historya porządna i dokładna 
wszystkich odmian, którym podlegają pokarmy, od pierwszego 
wnijścia w ciało, aż do zamienienia się w prawdziwe odchody, 
jest po wielkiśj części historyą życia i jego objawień. Materya 
albowiem odżywna, od momentu, w którym się w ciało nasze 
dostaje, wyrabia się i przeistacza ciągle; a życie nie co innego 
jest, jak nieprzerwane pasmo wyrobień, rozrobień i przekształ
ceń materyi, która nas składa.”
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WIADOMOŚCI ZAKRAJOWE.

K RO N I K A  L E K A R S K A  Z AG R AN I CZ N A .

Przez D ra  Juliana H IIŁSBIEGO

w Radomsku.

II.
Treść: i. P a ry  i .  Akademia lekarska: Dalszy ciąg rozpraw 

nad powstaniem krowianki i stosunkiem jej do ospy. 2. Stan nerwu współ- 
czulnego w nieładzie miejscoruchowym postępowym. 3. Powstawanie sa
moistne krosty czarnej. 4. Tow. lekarzy  szpitali-. Śmierć w skutku krwo
toku żył układu żyły bramnej. 5. Tętniak tętnicy głównej u dziecka. 
6. Tow . chirurgiczne: Samogwałt u dzieci, zastosowanie zaszycia (infibu- 
latio). 7. Obrzmienie włókno-plastyczne jądrowate. «. Owrzodzenie tęt
nicy w trzonie amputowanym. 9. Płat przedni mózgu jest narządem mowy. 
10. Londyn. Tow. patologiczne: Choroba A d d ison a . 11. Tow. m edyko- 
chirurgicznt: Skutki ucisku nerwu błędnego i gałęzi przez tętniaki. 12. Ope- 
racya B r a s d o r a  ukończona pomyślnie. 13. Bromek amonu w kokluszu. 
14. Użycie kwasu chromnego jako zżegadła. l.i. Farmakopea angielska. 
16. lf ie d e ń . Tow. lekarskie: Podwiązanie tętnicy głównej szyjnej {art. 
carotis communis) przy tętniaku tętnicy szyjnej; wyleczenie. 17. Akad. 
umiejętności'. Wpływ fizyologiczny soli glauberskiej na ustrój. 18. P raga*  
Tow. lekarzy  praktycznych : Stany patologiczne serca połączone ze zmianą 
czynności rytmicznej. 19. B erlin . Tow arzystw o lekarskie-. Badania nad 
otruciem tlenkiem węgla. 20. Wpływ soli żółciowych na serce. 21. Przy
czyna drgawek połogowych (eclampsia). 22. Nekrologia: S c h o e n l e i n ,  
Casper .

Dnia 10. marca 1864. roku.

1. Dwa miesiące upłynęły od ostatniej kroniki, a przez 
cały ten czas posiedzenia Akademii lekarskiój prawie wyłącznie 
były poświęcone rozprawom nad  k row ian ką ; mimo jednak 
pięknych mów kwestya patologiczna mało posunęła się na 
przód, a więcćj obracała się w kółku hisoryi naturalnćj i kia- 
syfikacyi. Treść rozpraw, która nas lekarzy praktycznych wię- 
cćj zają,ć może tak pod względem hygieny publicznćj jak i me
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dycyny praktycznśj, żółwim postępuje krokiem i nie odpo
wiada ani rozciągłości rozpraw, ani ich długiemu trwaniu. 
Chcąc jednakże łaskawego czytelnika objaśnić z biegiem, głó
wne punkta pokrótce zebrać i przytoczyć będę się starał.

W dalszym ciągu przemówił p. G u ć r i n , a zgadzając się 
z p. D e p a u l  co do możności,wy wołania krowianki tylko przez 
ospę, uważa on zdanie ostatniego za nie uówe, gdyż sam kilka
naście miesięcy temu, id^c za kierunkiem zasad, objawił je: 
a mianowicie, że swoista tylko choroba może wydać sobie rów
ną a nie inną; a zatem ospa może wyrodzić ospę a nie inną 
chorobę, a ztąd, że wszystkie choroby dające krowiankę mogą 
jedynie być ospą. Nie zgadza się zaś z p. D e p a u l ,  żeby 
krowianka nie istniała; lubo i tćj zasadzie odmawia nowości, 
a za dowód tego stawia, że nigdy nie widziano krowianki pa- 
nującćj nagminnie (epidemicznie), gdy nic nie ma częstszego, 
jak panowanie nagminne ospy, a to z powodu, że ostatnia ma 
własność wyradzania przyrzutu (v irvs)  i rozszerzania go, gdy 
poprzednia tćj własności nie posiada. Dalej, ostatnia ograni
cza się prawie zawsze na miejsca zaszczepienia; a teorya p. 
D e p a u l  a, prowadząc do szczepienia ospy, mogłaby wyrodzić 
najzgubniejsze następstwa, gdy podobne szczepienie zwykle 
ogólne cierpienie, a nie miejscowe wywołuje, co potwierdzają 
wykazy statystyczne ostatniego stulecia w Anglii, gdzie w sku
tku szczepienia ospy 200,000 osób umarło więcćj, niż przy 
epidemii umierało. Szczepienie takie wyrodziło panowanie jśj 
ciągłe (endemiczne), gdyż powiększało miejsce a raczój ogni
ska przyrzutu. Ten punkt powinien odwrócić zupełnie myśl 
od podobnćj teoryi, która nie zgadza się z rzeczywistością 
a tylko zgubną dla ludzkości być może. Kończy zaś swą mo
wę następnemi wnioskami: 1) że tylko ospa może wyrodzić 
krowiankę, a to znajduje swą moc w doświadczeniach przeszło
ści; 2) że gorączka ospowa nigdy nie towarzyszy krowiance; 
3 )że  trzeba w interesie ludzkości pozostać przy krowiance.

PP. Ke y n a l  i Ma g n e ,  znakomici lekarze zwierząt, 
zajmowali następnie głos w tśj sprawie. Pićrwszy z nich usiło
wał dowieść, że ospa końska i ludzka nie są też same (identy- 
tyczne), gdyż co do cech zewnętrznych różni je budowa skóry,
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co zaś do objawów to zdanie dla nowości wstrzymać potrzebą. 
Nigdy bowiem dotychczas nie uważano u koni wysypki gęstćj, 
zlewającćj się, ani też objawów tćj mocy i zjadliwości, co u lu
dzi. Gdyby nawet można było przypuścić ich tożsamość, to 
zbija ją niemożność wywołania u koni ospy,, zaszczepiając ją 
z ludzi, co w logicznym następstwie byćby musiało. W podo
bny sposób zaprzeczał i p. Ma gne tożsamości, opierając się 
na patologii porównawczej, która uczy, że przyrzut, przecho
dząc z jednego rodzaju na drugi, nigdy swój rody nie zmienia.

Opuszczam zupełnie mowę p. B o u i l l a u d ,  który zga
dza się ze zdaniem p. De p a u l a ,  zachowując jednakże całą za
sługę oddaną ludzkości przez J e n n e r a ,  a przechodzę do 
mowy p. L e b l a n c ,  którego wnioski w zupełności przytaczam, 
są one bowiem wynikiem i treścią jćj, a to tćm bardzićj, żem 
wnioski p. D e p a u l a  również w całśj obszerności przytoczył. 
Są one następujące: 1. Że znajduje się przyrzut kro wiankowy 
właściwy krowie. 2. Że może rozwinąć się samodzielnie ( spon- 
tanement),  lub przez styczność albo zaszczepienie przyrzutu 
choroby krostkowśj samodzielnej konia; jakotćż że krowianka 
i konianka zaszczepione człowiekowi nie wywołują objawów po
dobnych do przyrzutu ospowego. 3. Że ospa ludzka jest różną 
co do rody od krowianki i konianki; gdyż, czy to zaszczepiona, 
czy też w skutek styczności, nie powstaje u konia i wołu. Ł  Że 
ospa ludzka nie przechodzi na zwierzęta domowe. 5. Że ob
jawy ogólne ospy zwierząt są podobne do objawów u ludzi, ale 
różne co do zjadliwości i mocy; gdyż są małoznaczne u konia
i wołu, a wyraźnie u barana, psa i wieprza. 6. Że ospa wy
stępuje pojedyńczo lub nagminnie we wszystkich rodzajach, lecz 
nie jest zaraźliwą u różnych rodzajów zwierząt. 7. Że jedynie 
ospę końską można zaszczepić krowie, a nie wiadomo, czy samo
dzielnie powstałą krowiankę można zaszczepić koniowi. 8. Że 
człowiek może być szczepionym raz i powtórnie. 9. Że ko
nianka może być zaszczepioną człowiekowi, ale dla ciężkich na
stępstw, jakie wywołuje, nie powinna być zachowawczo używa
ną. 10. Że ospa ludzka nie tylko sposobem przyrzutowym nie 
udziela się zwierzętom, ale nawet zaszczepioną być nie może. 
U . Że nadzwyczaj rzadko panowanie nagminne ospy ludzkiój
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znachodzi się razem z panowaniem krowianki i konianki, a co 
więcej, że te ostatnie rzadko jednocześnie panują. 12. Że pa
nowanie tych ostatnich może wywołać pojedyncze przypadki 
u ludzi ale nigdy nie nagminność. 13. Że ospa zwierząt za
szczepiona wywołuje oddziałanie ogólne, lecz daleko mniejsze 
niż ospa rozwinięta samodzielnie lub przez przyrzut. 14. Że 
krosty wynikające z zaszczepieniu ograniczają się zwykle na 
miejsce zaszczepienia. 15. Że wysypki następowe po szczepie
niu są nader rzadkie w grudzie (clave.lee). 16. Że gruda u ba- 
rana, ospa u psa i wieprza są równie ciężkie, jak ospa ludzka.
17. Że niebezpieczeństwo tych osp zaszczepionych jest daleko 
mniejsze, niż występujących samodzielnie lub po przyrzucie.
18. Że zwierzęta, a szczególniej psy, ulegają wyrzutom pleśnia- 
kowym ust, zupełnie różnym od ospy. 10. Że choroba pleśnia- 
kowa nie należy do rodziny ospowych, tudzież, że niektóre ro
dzaje zwierząt domowych ulegają chorobie podobnej do ospy 
ludzkiój, która jednak nie jest jedną i tążsamą.

Stronę historyczną tej kwestyi ujął znowu p. B o u v i e r ,  
powołując się na dzieła J e n n e r a  i Loy.  Ten ostatni mia
nowicie utrzymywał, podobnie jak teraz p. Depaul, że krowian
ka i ospa jest jedno i tożsamo, a wznowienie obecne przypi
suje p. Bouvier temu, że na wyraz wysypka w dziele L oy nie 
zwrócono uwagi. Z tego poznać można, że p. Bouvier należy do 
obozu identystów tych dwóch przyrzutów. Do przeciwnego obo
zu należy p. Bous  qu et ,  a opiera się na różnicy charakteru 
krowianki od ospy, t. j. że: 1. Ospa panuje często epi- lub ende
micznie, krowianka nigdy. 2. Że ospa udziela się sposobem cho
rób zaduchowych (miazmatycznych) za pośrednictwem powietrza
i przez zaszczepienie przyrzutu znajdującego się w krostach; 
krowianka zaś jedynie sposobem ostatnim. 3. Że taka jest zja- 
dliwość ospy naturalnej, iż dziesiąta część ludzkości na nią gi
nęła; gdy krowianka jest łagodną, tak iż wątpić wypada, czy 
była przyczyną choć jednej ofiary. 4. Że krowianka wylęga się 
w ośmiu dniach, gdy ospa w trzech. 5. Że ospa samodzielna 
pociąga wysypkę na całćm ciele, zaszczepiona zaś i ogólną
i miejscową, gdy krowianka pociąga za sobą jedynie wysypkę 
miejscową. 6. Że nie ma nic powszechniejszego, jak ospa, gdyż
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nie przechodził jej chyba ten, co za krótko żył, aby jćj dostać; 
nie ma zaś nic rzadszego jak krowianka. Dalćj, że największa 
różnica między niemi jest w ich powstaniu i przyczynie; gdyż 
ospa powstaje z ospy i nie pociąga nic innego za sobą, jak tylko 
ospę, a krowianka powstaje z krowianki i tę tylko rodzi w na
stępstwie, nigdy zaś jeszcze nikt nie widział, aby się nawzajem 
wywiązywały lub jedna w drugą przechodziła. (Uunion med. 
T. XXI, Nr. 2. 5. 6. 11. 14. 17. 20.)

Przy tak sprzecznych zdaniach trudno przewidzieć, jaki 
obrot weźmie ostatecznie ta kwestya; jednakże, patrząc na bieg 
doświadczeń bez uprzedzenia, zgodzić się wypada na brak toż
samości. Teorya ta zresztą pod względem praktycznym jest 
najpomyślniejszą, bo stawia krowiankę wysoko jako środek 
zachowawczy, a przestrzega od szczepienia ludzi ospą lub ko- 
nianką. "W każdym razie zachowuję sobie o dalszym toku cie
kawych tych rozpraw choć krótką wzmiankę w następnćj 
kronice.

2. Zasłużony p. D u c h e n n e  z Boulogne przedstawił na 
jednem z posiedzeń swe badania eo do stanu patologi
cznego nerwu współczulnego w  nieładzie ruchów 
postępowym* Część szyjna tegoż bywa niekiedy zajętą, 
a w stosunku rozmiarów zajęcia chorobowego objawia się już- 
to zwężeniem źrenicy, z powiększeniem nastrzykania i ciepłoty 
oka, już rozszerzeniem w czasie napadów bolesnych, już też 
przez zwężenie naprzemian i rozszerzenie, lub wreszcie jedy
nie przez zwężenie obu- lub jednostronne źrenicy. ObjawTy 
te odpowiadają tym, które następują po doświadczeniach fizyo- 
logicznych z tą częścią nerwu współczulnego przedsiębranych,
i tu zdają się być wywołane zmianą anatomiczną nerwu; a choć 
badanie pośmiertne i drobnowidowe nic nie wykazuje, toby 
jedynie dowodziło, że dotychczasowe środki śledzenia nie wy
starczają w tym razie do wykrycia obrażenia miejscowego 
w nerwie, podobnie jak choroba sama, o którćj tu mowa, ist
nieć może bez wyrodzenia galaretowatego sznurków i korzeni 
tylnych rdzenia kręgowego, jakotśż i bez zaniku ich nitek ner
wowych. Zwraca dalćj uwagę na potrzebę szukania zmian ner
wu współczulnego w miejscach będących z  nim w związku» 

Pam. T. L. W. Tom. LI. 16
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a zwykle dotkniętych wyrodzeniem galaretowatym w rdzeniu 
pacierzowym; a cierpienia kiszek, pęcherza moczowego i części 
płciowych mogłyby być w takim razie przypisane zmianom 
w nerwie współczulnym. Stan patologiczny nerwu współczul- 
nego, gdyby był stałym, pozwoliłby wytłómaczyć dziwne ob
jawy tej choroby, którćj bieg przepuszczający, choć zwolna po
stępujący, dozwala przypuszczać stan nerwobólowy. Toby tłó- 
maczyło i wyjaśniało chorobę; gdyż nastrzykanie (hyperaemia)  
sznurków i korzeni tylnych rdzenia byłoby wywołane pierwo
tnym cierpieniem nerwu współczulnego, podobnie jak nastę
powy zanik nitek nerwowych. (Tamże Nr. 8.)

3. Ogólnie przyjętćm jest mniemanie, że czarna kro
sta (pustula maligna) powstaje jedynie przez przyrzut. 
Przeciw temu wystąpił p. G a l l a r d ,  składając Akademii 
szczegółowe sprawozdanie, w którćm, opierając się na faktach, 
przypisuje jćj możność powstawania samodzielnego. Pomiędzy 
innemi faktami przytacza spostrzeżenia pana D e v e r s ,  który 
od roku 1857. uważał dziewięć przypadków w małćj wiosce 
Bćnote, gdzie ani w samćj wiosce, ani w okolicy, ani nawet 
w sąsiednich departamentach nie było czarnćj krosty, tak, że 
nawet przypuszczenie, jakoby muchy przyrzut przynieść mogły, 
upada. Utrzymuje on, że przeważnie rozwija się w skutek 
przyrzutu, lecz że i samodzielnie powstawać może. Przypu
szczenie to może wpłynąć na ustawy policyjno-lekarskie i ze 
wszech miar zasługuje na ścisłe badanie. Lekarze opisujący 
przypadki krosty czarnej powinniby się starać o wynajdywa
nie przyczyny jój powstania. U nas dałoby się to badanie 
przeprowadzić za pośrednictwem okolicznych wójtów gmin, 
a w ten sposób przyśpieszyłoby się rozwiązanie stanowcze tćj 
rzeczy. (Tamże Nr. 8.)

4. Ciekawy przypadek śmierci z krwotoku przed
stawił p. B l a c  he  Towarzystwu lekarzy szpitali. D. 17. wrze
śnia przyjęto do szpitala dzieci dziewczynę 13 lat liczącą, 
zwykle dosyć zdrową, a która, długo zamieszkując w Afryce, 
ulegała często zimnicy. Były u niśj wszystkie znaki puchliny 
brzucha (ascites) i przerostu śledziony, a prócz tego w oko
licy pępka znajdowało się obrzmienie żylakowate ( tumor w -

www.dlibra.wum.edu.pl



243

ricosusj,  dające się odprowadzić, na które mało zwracano 
uwagi. Nagle d. 5. listopada obrzmienie to pękło, a dzićcię 
w następstwie krwotoku w pięć godzin po wypadku umarło. 
Oględziny pośmiertne wykazały: liczne guzy kiłowe (syfilit.) 
wątroby, miąższ wątroby stwardniały tak, że stwardnienie to 
większą część układu żyły bramnćj czyniło nieprzechodnim. 
W grubości wieszadła (lig. suspensorium) znajdowała się 
znaczna żyła, która, nastrzykana, okazała się być jedną z wiel
kich żył przydatkowych układu żyły bramnćj opisanych przez 
p. S a p p e y. Żyła ta kończyła się w obrzmieniu pępkowćm, 
a pęknąwszy,.dozwoliła wypłynąć całćj ilości krwi żyły bram
nćj. Oprócz tego do powyższego obrzmienia udawała się zna
czna część żył dodatkowych, które, otaczając więzadło pomo- 
czownikowe ( urachus) ,  łączyły się z żyłami pęcherza. 
Oprócz tego układu krwionośnego dodatkowego głębokiego 
znajdowała się ogromna liczba naczyń podskórnych rozszerzoT 
nych. Przypadek ten ważny jest z tego względu, że przyczyną 
śmierci był krwotok z gałęzi żyły bramnej, a zarazem ostrze
ga on, aby na podobne ukończenie przy głowie Meduzy, tak 
często napotykanćj, mieć wzgląd przy rokowaniu. (Tamże 
Nr. 3.)

5. Do równie osobliwych, jeżeli nawet nie rzadszych, nale
ży przypadek p. H. Roge r ,  temuż towarzystwu przedstawiony, 
tętniaka tętnicy słownej (aorty) u chłopczyka 10-le- 
tniego. Najdokładniejsze dzieła chorób dzieci nie podają nic 
podobnego, a rzadkość ta skłania mię do krótkićj wzmianki
0  tśj historyi choroby. Dzićcię to nigdy ciężko nie chorowało; 
ćpięć lat temu dostrzegła matka, że dzićcię łatwo się męczy
1 cierpi brak oddechu. W 8ym roku życia miało napad udu
szenia, w którym rozwinęły się objawy śmierci pozornćj 
(asphyxia),  przyczćmpo pićrwszy raz dostrzegła matka niepra
widłowe wzniesienie w lewćj górnćj części mostka. Pięć tygo
dni temu przyszedł nowy napad z największym bezdechem, 
wysunięciem języka z ust, bladością twarzy, barwą siną warg. 
Napad ten trwał całą noc. Przy badaniu d. 12. listopada 1863. 
stan był następujący: Odpowiednio dwom pićrwszym żebrom 
lewym przy ich połączeniu z mostkiem wzniesienie. Przy ma-
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caniu nie daje się czuć drżenie (fremissement),  wypuk daj& 
odgłos tępy; również ani czuć, ani widzieć tętnienia nie można; 
przysłuch wykazuje szmer ciągły z podwojeniem odpowiadają
cy skurczowi serca, a najwyraźniejszym jest w miejscu, gdzie 
mostek przykrywa łuk tętnicy głównśj. W obu tętnicach szyj
nych szmer dmuchający, mocniejszy i jawniejszy po stronie le
wej; tętnienie w lewśj bardzo widoczne w trójkącie nadobojczy- 
kowym. Tętno po lewśj stronie słabsze, niż po prawśj. Oddech 
prawidłowy. Przy użyciu digitaliny, kąpieli nożnych i ręcznych 
objawy przysłuchowe zmniejszyły się; ale w styczniu b. r. na
pady uduszenia powtarzały się. Brakuje tu wprawdzie tętnie
nia i drżenia, dającego się w tętniakach czuć pod ręką, ale au
tor tłómaczy to składem tętniaka, który, tworząc rodzaj worka 
wypełnionego warstwami włóknika, objaw ten znosi. Dla więk- 
szśj ścisłości przeprowadza rozpoznanie wykluczające, a miano
wicie wyłącza obrzmienie utworzone przez zgruzliczenie gru
czołów oskrzelowych i innego rodzaju obrzmienia, jak w na
stępstwie raka, obrzmienia kostnego i t. d. (Tamże Ni*. 23.)

6. P. B r o c a  na posiedzeniu Towarzystwa chirurgiczne
go podniósł ciekawą kwestyą co do wprowadzenia w praktykę 
chirurgiczną zaszy c ia  (infibulatio). Przeszedłszy dzieje te
goż u starożytnych Rzymian i obecny sposób wykonywania na 
Wschodzie, opowiedział przypadek, w którym zmieniony sposób 
tśjże operacyi był przez niego użytym u dziewczynki 5-letniśj, 
która w niedający się powściągnąć sposób poddawała się sa
mogwałtowi (masturbntio) . Następstwem było nadzwyczajne 
wychudnienie i obłąd połączony z widzeniami (hallucinatio).  
Obłąd ten objawiał się w sposobie wyrażeń pełnych przymileń 
zastosowanych do części płciowych. Wszystkie środki mechani
czne były bezskuteczne. Wykonał on to zaszycie przez nacię
cie wrarg i połączenie ich szwami, tak, że zrosły się przez za
palenie zlepne (prima inteniio); łechtaczka i wargi mniejsze 
zostały w ten sposób oddzielone przeszkodą nieprzepuszczalną, 
a  dla moczu zostawił tylko mały otwór w niższej części sromu 
(vulva). Grubość spojenia wynosiła pół centimetra. Autor, lubo 
nie przypuszcza, aby to stanowiło bezwarunkową zaporę samo
gwałtowi; jednak sądzi, że ułatwić może zastosowanie środków

www.dlibra.wum.edu.pl



245

mechanicznych i łatwiejszy dozór, tak że się może da choć 
-o tyle ograniczyć, że szkodliwemu wpływowi na zdrowie zapo- 
bieży się.—PP. M o r e l - L a v a l l ó e  i D e g u i s e  nie wierzą 
w dobre skutki tćj operacyi, przypuszczając, że dziewczyna 
wykona samogwałt przez ten rodzaj zapory, a raczćj radziliby 
przyżeganie części płciowych, co, wywołując ból przy najmniej
szym dotknięciu, zmusza chorego do powstrzymania się od na
łogu; przynajmniej udała im się próba u młodego obłąkanego, 
utrzymując cały rok zadrażnienie. — P. R i c h e t  utrzymuje, 
że nie pojedyncze części wywołują chęć samogwałtu, ale cały 
układ płciowy, jak tego ma dowód na dziewczynie 17-letnićj, 
gdzie po odjęciu łechtaczki nałóg po jakimś czasie powrócił, 
a wyjściem tegoż była szyja pęcherza, ściany pochwy i szyja 
macicy. Na zapytanie pana Y e r n e u i l  odpowiada tenże, że 
bromek potasu okazał się w tym przypadku bezskutecznym 
& jedyną usługę oddawał mu tylko siarek węgla.—Podobnie od
mawia działania bromkowi potasu i p. G u e r i n ,  a nawet 
przypisuje mu powstanie przypadłości nerwowych podobnych 
•do padaczki; zgadza się zaś z p. R i c h e t  co do ważności sro
mu i gruczołków pochwowych, jako organów chuciowych u kobiet. 
P. G u e r s a n t  radzi u chłopców obrzezanie, a u dziewczynek 
wycięcie gruczołu łechtaczki lub przyżeganie tejże zgłębnikiem 
rozpalonym do białości; którejto operacyi sprzeciwia się pan 
M a r j o l i n ,  jako bezskutecznej, gdy widzi on przyczynę tego 
nie w cierpieniu miejscowem, ale w ośrodkach nerwowych, zao
patrujących narządy płciowe. Na co odpowiada p. B r o ca, że 
odróżnić wypada dwa rodzaje samogwałtu: jeden mózgowy lub 
mózgowo-kręgowy, sprowadzający przewrót chęci chuciowych, 
drugi płciowy, polegający na narządach rozpłodnienia. Rozpo
znanie tych dwóch rodzajów t. j. ośrodkowego i odśrodkowego 
nie jest łatwem; a szczególniejsza budowa narządu płciowego 
zewnętrznego może dać do tego powód, jak stulejka (phimosis) 
u chłopców, a wielka łechtaczka u dziewczyn. Wykonywając 
jzaś operacyą, nie miał on na celu zupełnego powstrzymania 
aałogu, ale utrzymanie go w granicach takich, aby szkody 
.zdrowiu nie przyniosił. (Tamie Nr. 6.)
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7. Temuż towarzystwu przedstawił p. R i c h e t  obrzmie
nie włókno-plastyczne jądrowate (tumeur fibro-plasti- 
que a noyaum), rozwinięte w następstwie złamania kości udowój 
u człowieka 36 lat liczącego. Zrośnienie części złamanych po 
założeniu opatrzenia postępowało bardzo wolno, w końcu 
skleina (callus) zdawała się być utworzoną; gdy jednak sta
wała się coraz większą, tworząc obrzmienie wystające, tętniące, 
wznoszące się, wykonał amputacyą, a badanie wykazało, że 
obrzmienie brało początek w części gębczastćj kłykciów uda, 
które w kształcie łupiny były wydrążone. Zajmowało nieco- 
przewodu szpikowego kości, ale mało, a rozszerzało się wzdłuż 
kości udowej, nie zmieniając jćj w niczśm w miejscach, gdzie 
się z nią stykało. Około odłamków złamania były znaczne wy
pociny okostnćj, które kości pewien rodzaj stałości nadawały. 
Podobny nacisk zajmował żyły stawowe i podkolanową (v. po- 
plitea),  która była nieprzechodnią, co dało powód do zuaczne- 
go obrzmienia przedudzia. (Tamże Nr. 12.)

8. Tenże przedłożył przypadek owrzodzenia tęt
nic, który z tego względu jest nader ważnym, że okazuje mo
żność tworzenia się w nowy sposób tętniaków tętnic,zo-żylnych 
w trzonach poamputacyjnych, które dotychczas przypisywano 
zniszczeniu blizny łączącćj ściśle tętnicę z żyłą. Owrzodzenie 
to znalazł p. R i c h e t  przypadkowym sposobem w trzonie 
człowieka amputowanego z powodu choroby stawu kolanowe
go, a który w półtora miesiąca na galopujące suchoty życie 
zakończył. Podczas operacyi znalazł on, że tętnica udowa była 
podobną do rurki kostnśj; pomimo tego podwiązał ją, a za
wiązka odpadła dziesiątego dnia. Przy badaniu pośmiertnćm 
znalazł tętnicę przedstawiającą cechę modzelowatości (athero- 
ma)\ wewnątrz skrzep 2 do 3 centymetrów długi, w części 
wyższćj czerwony, rozmiękczony, a przedstawiający zabarwie
nie czarniawe w części niższćj. Podniósłszy go, spostrzega się 
na ścianie tętnicy przedziurawienie okrągławe 3 do 4 milime
trów wynoszące, przez które wznosi się ciało obce, składające 
się z blaszki modzelowatćj, która przedziurawiła tętnicę od 
zewnątrz ku wewnątrz. Przypisuje on to powstanie uciskowi, 
jaki był na trzon wywarty w celu zapobieżenia skurczeniu
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się częściowemu mięśni; nie było ono zaś wynikiem podwiąza
nia, gdyż znajdowało się najmniej o centimetr wyżćj, niż bli
zna po tćmże pozostała. Blaszka owa po dłuższym czasie by
łaby z pewnością przedziurawiła i żyłę i w ten sposób byłaby 
dała powód do utworzenia się tętniaka. (Tamże Nr. 18.)

9. Liczba spostrzeżeń co do umiejscowienia mowy 
w przednim płacie mózgu coraz więcćj wzrasta. Pyta
nie to i pod względem fizyologicznym nader ciekawe zasługuje 
na uwagę, co mię skłania do opisania przypadku pana D uva l  
przedłożonego temuż towarzystwu. Strzelec marynarki, upiwszy 
się, upadł na głowę d. 4. stycznia r. b., a przyniesiony do szpi
tala zupełnie bezprzytomny, pozostawał w głębokićj śpiączce 
i z rozwolnieniem zupełnćm mięśni wszystkich kończyn bez 
porażenia. Po kilku godzinach wrócił do przytomności, mógł 
się podnieść i chodzić. Po trzech dniach władza pojmowania 
zupełnie wróciła, ale chory prócz krzyku o! o! nic mówić nie 
mógł. Jedenastego dnia chory umarł z objawami drgawek 
i porażenia. Oględziny pośmiertne wykazały pęknienie czaszki 
od szczytu do podstawy, mózg zupełnie zdrowy, z wyjątkiem:
1) że w płacie przednim prawym znajdował się zalew krwawy 
z powierzchowną zmianą zwoju oczodołowego; 2) w płacie zaś 
czołowym lewym było obrażenie, które p ..D uval porównywa 
ze złamaniem lub rozdarciem czystćm rozdzielającćm zwój 
trzeci od szczytu do podstawy w całćj tegoż grubości. W około 
tego obrażenia znajdowało się rozmiękczenie, zajmujące cały 
ten zwój, rozciągając się na drugi, równie jak i do zwoju wyspo
wego R ei la. Podobny brak mowy przytacza tenże u dziecka 
4-letniego, również po upadnięciu na głowę, które, utopiwszy 
się przypadkowo, przedstawiało zupełnie te same miejsca za
jęte, ale w skutku torbielą wielkości orzecha. Dwa te przy
padki są szczególnićj z tój strony zajmujące, że z powodu zra
nienia obrażenia były ograniczone i objawy wyraźne. (Tamże 
Nr. 24.)

10. P. W i l k s  przedstawił Towarzystwu patologiczne- 
mu przynercza dziewczyny 23 lat liczącćj, dającćj wzorowy obraz 
choroby Addisona. Skóra jćj barwy zielonkowato-bruna- 
tnej, osłabienie, schudnienie i nudności były jedynemi obja
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wami za życia. Osłabienie było tak silne, że w łóżku podnieść 
się nie była w stanie, a tętno jćj było nitkowate. Przy objawach 
aupełnćj bezsilności i tętnie prawie niedomacalnćm umarła, za
chowując do ostatnićj chwili zupełną przytomność i mowę. 
Przy badaniu pośmierlnem wszystkie narządy były w prawi
dłowym stanie, jedynie przynercza były zamienione w żółtą 
bezkształtną masę z niewielą złogami wapnistemi. Przytoczył 
dalćj podobne do poprzedniego trzy przypadki z praktyki p. 
H a r d w i c k a  z Leeds. Obstaje przytóm przy zdaniu Addi -  
s o n a ,  że jedynie przeciągła choroba przynerek odznacza się 
tćm osłabieniem w skutek dotknięcia ośrodków układu nerwów 
brzusznych; gdy w innych cierpieniach, gdzie przynercza szybko 
zostały chorobowo zajęte, nie było czasu do zmian, jakie ogra
niczone to cierpienie po dłuższym czasie wywołuje.—P. H a r l e y  
zarzuca niepewność w całej tćj chorobie, i zgadza się z najcel- 
niejszemi patologami, że ona nie istnieje, a zmiana barwy 
skóry jest więcej przypadkową, co potwierdzają nawTet różno
rodne sposoby wyjaśniania powodów przez jćj obrońców używa
ne. A najprzód było powiedzianćm, że polega ona na barwie 
bronzowej skóry i zniszczeniu przynerek; następnie, że zmiana 
barwy winna być ogólną, a nie w postaci plam; w końcu, że 
znachodzi się jedynie w dalszych okresach choroby. Obecnie 
znowu utrzymywano, że zmiana barwy nie jest konieczną 
i mniejszój wagi. Co do natury wyrodzenia przynerek, to p. H. 
uważa je za rodzaj właściwego wyrodzenia zołzowego (skrofu
licznego), nie przypisując innym chorobom przynerek siły wy
wołania choroby A d d i s o n a .  Z tego pomięszania pojęć 
wnosi on, że choroba ta należy słusznie do tak zwanćj przez 
Niemców „przemijającej epidemii.” — W dalszym ciągu pan 
W i 1 k s wyjaśnia, że przytoczone historye chorób zawsze wy
kazywały zmianę bronzową skóry i wyrodzenie przynerek; bra
kowało jedynie tśj zmiany barwy tam, gdzie choroba, ostro 
przebiegając, za mało miała czasu do zrobienia złogów barwi
ka; że objawy tćj choroby są tu jednakowe, a mianowicie, 
wzrastający upadek sił, suchość, a miejscowo żółte, bezkształ
tne, serowate wyrodzenie. (Med. Times and Gazette Nr. 709. 
710.)
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11. Na posiedzeniu Król. towarzystwa medyko-chirur- 
gicznego p. H a b e r s h o n  czytał o skutkach ucisku 
nerwu błędnego (n. pneumogastrieus) w tętniako
wych i innych chorobowych obrzmieniach. Skreśliw
szy anatomiczne rozpostarcie się tego nerwu i ważne objawy 
choroby, jakie zajęcie to sprawia, opisuje następujące przy
padki tętniaków, gdzie gałęzie nerwu krtaniowego dolnego lub 
też sam pień był zajęty. U człowieka lat 39 wieku mającego, 
pracującego ciężko w dokach w Woolwich, na dwa miesiące 
przed śmiercią pojawiła się chrypka, prócz tego napady gwał
townego bezdechu i lekkie utrudnienie połykania (dysphagia). 
Na pięć dni przed śmiercią nastąpił krwotok z tchawicy z po
wodu pęknienia tętniaka. Nerw krtaniowy dolny był uciśniony 
tętniakiem podwójnym tętnicy niemianowanćj, a mięśnie krta
niowe tćj strony były w stanie poczynającego się wyrodzenia. 
W drugim przypadku, u majtka 35 lat wieku mającego, z za
lewem mózgu połączonym z bezgłosem i objawami podobne- 
mi do suchot, tak sam nerw błędny, jak i gałąź jego, to jest 
nerw krtaniowy dolny, były uciśnione, mięśnie tćj strony 
krtani były blade i zanikowe, a płuca po tćj samćj stronie 
były w stanie zapalnym. Podobnych przypadków przytoczy
wszy więcej, wyprowadza autor wnioski: że ucisk tych nerwów 
przez tętniaki w piersiach prowadzi 1) do napadowzgo i spaz- 
modycznego cierpienia mięśni krtaniowych, 2) do zmniejszenia 
ich siły przez porażenie i zanik, i 3) do nastrzykania i stwar
dnienia (consolidatio) płuc. Wpływ zaś na gardziel (oeso- 
phagus)^oę\ągdk jużto spazmodyczne skurczenie, już tćż owrzo
dzenie bez wpływu ucisku, jaki tętniak wywierać może. (Tamże 
Nr. 710).

12. Wszyscy znakomici chirurdzy zarzucają podwiąza
nie tętnicy podpaehowęj przy tętniakach tętnicy 
podobajezykowąf, twierdząc,że jest bezskuteczne; a E r i c h -  
s e n  nazwał tę operacyą złą w zasadzie, a nieszczęśliwą 
w praktyce. D u p u y t r e n  i L a u g i e r  wykonali ją, ale z nie
pomyślnym skutkiem; obecny przypadek p. C a n t o n ^  zdaje 
się byćpićrwszym,który sposób B r a s d o r a  pomyślnym końcem 
uwieńczy. Jan J., lat 32 liczący, murzyn, przyjęty do szpitala 
dnia 1. grudnia p. r., uczuł przed trzema miesiącami nagły i
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mocny ból w wewnętrznym końcu obojczyka po wbiciu gwoź
dzia ciężkim młotem. Zaraz nastąpiło w tćm samśm miejscu 
obrzmienie tętniące, z początku małe, lecz zwolna zwiększa
jące się. Zdrowie jego pogorszyło się, a głos był bardzo sła
bym; brak chęci do jadła, brak snu z powodu mocnego bólu 
w ramieniu i ręce części zajętćj, przytćm pomniejszenie czucia 
i obrzmienie, palce mocno skurczone. Przy badaniu znalezio
no obrzmienie tętniące w trzecićj wewnętrznój części obojczy
ka nad i pod kością, rozciągające się w kierunku skośnym i 
zewnętrznym na cztery cale. Ucisk tętnicy podpachowśj 
wstrzymywał tętnienie; szmer tętniakowy wyraźny, drżenie 
najwyraźniejsze ponad tętnicą niemianowaną. Dnia 12. grudnia 
podwiązano tętnicę podpachową, poczćm tętnienie w obrzmie
niu ustało. Wieczorem ciepłota odnogi operowanej strony była 
mniejsza, lecz następnego już jednakowa. Do dnia 30. żaden 
niepomyślny objaw nie pokazał się; obrzmienie stwardniało, 
tętnienia czuć nie było można, głos był silniejszym. Wpraw
dzie czas tu nieco za krótki, aby o skutku operacyi zaręczyć 
było można; ale brak sprawozdania do końca lutego przypusz
czać daje, że szczęśliwy przebieg operacyą tę uwieńczył. (Tamże 
Nr. 705).

13. Brak pewnych i skutecznych środków zmusz-a do 
uciekania się do nowych: w ten sposób bromek, amonu 
zdaje się wchodzić w użycie. Działanie jego fizyologicznie 
podałem w poprzednich kronikach, a tu mianowicie zasługuje 
na uwagę własność jego zbezczulania krtani. Dla tójto zalety 
p. H a r l e y  użył go w kokluszu,* a wiedząc, ile choroba 
ta jest morderczą w Londynie, z wypadków nader pomyślnych 
leczenia wartoby przynajmniej w przypadkach cięższych i u nas 
użyć go sposobem próby. Zapisuje on stosownie do wieku, 
rachując gran na dawkę na każdy rok wieku, a u dzieci moc
nych i dobrze zbudowanych podwaja nawet tę ilość. Według 
doświadczeń p. H a r l e y a ,  robionych blizko przez rok w 
szpitalu uniwersyteckim, [okazał się znoszącym zupełnie ka
szel, który jest najupartszym objawem; poczćm leczono ko
klusz jako prosty nieżyt oskreśli. (Tamże Nr. 709).
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14. Kilka lat już upłynęło od czasu, jak zalecono k w a s  
chrońmy jako środek przyżegąjący; na poparcie do
tyczących tego środka uwag, zamieszczonych w przeszłym roku 
w Pamiętniku pod rubryką Wyciągów z literatury zagra
nicznej (T. XLIX, str. 120), przytaczam spostrzeżenia pana 
L o w e z Lynn. Tkanki chorobowe nim przyżegane nie wy
dzielają ani żadnych płynów, ani też woni; zdają się one być 
tylko pozbawionemi życia i wysuszonemi. Po pięciu lub sze
ściu dniach tworzy się linia odgraniczająca, którśj towarzyszy 
bardzo małe ropienie na zewnętrznym brzegu części przyżeg- 
niętćj. Po ośmiu dniach, lub dłużćj, lekkićm pociągnięciem 
szczypczykami wydobywa się strup, pod którym znajduje się 
powierzchnia czysta, sucha, która po okładach wodnych pię
kne, zdrowe brodawkowanie przedstawia. Jeżeli pićrwszćm 
użyciem kwasu cała tkanina chorobowa nie została zniszczoną, 
zastosowanie jego można tyle razy powtórzyć, ile potrzeba 
wymaga. W rakowcu ( epithelioma) nie ma potrzeby spro
wadzenia głębokiego strupa, i dla tego dosyć jest użyć kwasu 
ehromnego przez kilka tylko sekund, poczćm zmywa go się 
wodą. Skutek ten najlepiej wykazuje następująca historya 
choroby. Kobieta, lat 65 wieku licząca, bardzo słaba i wy
cieńczona, miała głęboki i podejrzany wrzód na języku, zaj
mujący czwartą część długości jego. Gruczoły podszczękowe 
były nabrzmiałe, przytóm skarżyła się na mocny kłójący ból. 
Z powodu tych rozmiarów wyrodzenia trzeba było wszelką 
operacyą krwawą uznać za niemożebną, i dla tego kwas chro
ńmy stały został sześć razy użytym. Pićrwsze dwa zastoso
wania nie sprawiły żadnego bolu, i owrzodzenie po nich zdro
wo brodawkować zaczęło, lecz po niejakim czasie przybrało 
piśrwotny charakter i rozszerzać się zaczęło. Po użyciu kwa
su po raz trzeci, nastąpił ból przez minutę do dwóch trwający, 
który po wymyciu ust zimną wodą ustał. W miarę, jak po
wierzchnia stawała się zdrowszą, użycie kwasu było boleśniej
szym. Po szóstćm zastosowaniu zahliźnienie nastąpiło zu
pełne, a obrzmienie gruczołów zmniejszyło się. Chora uży
wała przytćm lig. arsenicalis Fowleri po 5 kropel dwa razy 
dniem. Po pół roku wyleczenie było zupełnie. Zwykle po
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użyciu kwasu następowało nawet w rakowatych (cancroid) 
wrzodach szybkie zabliźnienie. Autor nie używa kwasu w ob
szernych rakach, a zalety, jakie mu przypisuje z wielokrot
nego doświadczenia są: że niszczy tkanki głębiśj, niż inne 
zżegadła bez bolu prawie i ropienia, i że więcej działa na cho
robowe tkanki, niż na otaczające zdrowe. Używa on kwasu 
chromnego jużto stałego, już też w płynie utworzonym przez 
rozpłynienie kryształów. Stałego używa wszędzie tam, gdzie 
życzy sobie mieć strup gruby. Sposób zastosowania jest na
stępujący. Bierze się kryształki na koniec pióra i kładzie si§ 
na część zajętą, gdzie szybko rozpuszczają się; w razie gdyby 
na zdrowe miejsce spływał, osusza się kawałkiem płótna. 
Chcąc zaś sprowadzić głęboki strup, otacza się część zajętą 
pierścieniem guttaperkowym, który do zdrowój skóry przy
czepia się, ogrzewając dolny brzeg nad świecą. W pierścień 
ten kładą się kryształy w stosownej grubości i pozostawia się 
je przez 10 do 14 minut. Zwykle pozostawienie przez pół 
minuty wystarczało do sprowadzenia strupa jednę ośmą część 
cala grubego. W przypadkach lekkich używa kwasu roz- 
płynionego. (Tamże Nr. 711).

15. Po pięciu latach ciągłych narad i pracy wreszcie ra
da lekarska ogłosiła nonąfarmakopeję obowięzującą całą 
wielką Brytanią. Ale jakiś los zawistny wisi nad tym rodza
jem pracy. Najpićrwszym błędem obecnćj farmakopei angiel
skiej jest zniesienie wag aptekarskich, a wprowadzenie han
dlowych: to pociągnęło za sobą usunięcie niektórych wag, a 
mianowicie drachm i skrupułów. W ten sposób aż do uncyi 
granami wszystko trzeba oznaczać. Zaprowadzając nową wa
gę, czemuż już nie było wziąć wagi naukowój, na którćj oparta 
jest waga francuzka. Przeprowadzenie części chemicznej ró
wnież nie było bardzo szczęśliwe; a wiele środków, wpraw
dzie nowych, ale doświadczeniem skuteczności popartych, nie 
znalazło w nićj miejsca. Spodziewać nam się wypada, że i 
u nas nastąpi wkrótce nowe wydanie farmakopei; byleby tyl
ko odznaczyła się tśm, że będzie dziełem wzorowem, a nie 
takióm, jak większość w ostatnich latach ogłoszonych.
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16. P. W e i n l e c h n e r  przedstawił Towarzystwu le
k a r s k i e m u  W Wiedniu ciekawy przypadek tętniaka 
fałszywego (aneurysma spurium) prawej tętnicy 
szyjnej (carotis) u dziewczynki 4 % lat liczącćj, gdzie wy
konał podwiązanie tętnicy szyjnćj głównśj (a. carotis commu- 
n i s ) .  Dziecię to, ciągle zdrowe, w listopadzie r. z. zapadło 
na odrę, a w ośm dni po nastąpieniu wysypki utworzył się 
ropień pod i po za wyrostkiem sutkowym prawym. Po 8 dniach 
został ropień ten otworzonym, przyczem czysta ropa, a nie 
krew’ wypłynęła. Po czterech dniach otwór zabliźnił się; a 
mimo tego, że nie było nowego obrzmienia, nastąpiło potćm 
samodzielne otworzenie się. Z tegoto otworu w dniu 1. grud
nia nastąpił krwotok w ilości % kwarty czystćj krwi. Krwo
tok ten wstrzymanym został przez założenie uciskowego opa
trzenia We dwa dni zdjęto je i zmieniono: krew’ nie pokazała 
się; jednak wkrótce rozwinęło się obrzmienie, które coraz 
więcej miękło i stawało się pełniejszym. Dnia 15. grudnia 
nastąpił drugi krwotok. Dziócię prócz tego cierpiało na za
palenie błoniaste ( diphtheritis)  błony śluzowej ust i kaszeL 
Wezwany tego dnia, autor zastał dzićcię niedokrewne, z głową 
mocno ku przodowi zgiętą, z brodą ku prawćj, a tyłogłowiem 
ku lewej stronie skierowanemi. W górnym trójkącie szyi 
znalazł obrzmienie wielkości pomarańczy, w okolicy gruczołu 
przyusznego zaklęsnięte, a rozciągające się do wyrostka sut
kowego i dolnego brzegu szczęki dolnśj, ztąd sięgające aż do 
prawćj łopatki, ku przodowi zaś i dołowi na cal po nad stawem 
mostko-obojczykowym kończące się. Krtań, tchawica i kość 
językowa, wreszcie i dolna część mięśnia mostko-obojczyko- 
sutkowego były ku stronie lewśj i na przód zepchnięte. Jed
nym z otworów wypływała czysta, jasna, płynna krew’; przy 
macaniu czuć można było tętnienie, które znikało za wywar
ciem ucisku po pod obrzmieniem. Po podwiązaniu tętnienie 
ustało, obrzmienie z dnia na dzień zmniejszało się, a po kil
ku dniach tętno sprychowe czuć można było. (Wiener med. 
Wochenschrift Nr. 4.)

17. P. S e e g e n  przedstawił Akademii umiejętności 
w W iedniu badan ia  swe nad  w p ływ em  soli g lnuber-
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sklej na ustrój. Doświadczenia te robił na psach; pomija
jąc szczegóły, przechodzę do wypadku tych badań, z których 
pokazuje się: 1) Że użycie soli glauberskićj w średnich daw
kach nie wpływa na wessanie wziętych pokarmów. 2) Że ilość 
wody w łajnie zwiększa się w stosunku dawki użytćj soli. 3) 
Że na ilość wydzielonego moczu nie wpływa. 4) Że wydzielanie 
ciał azotowych w moczu znacznie się zmniejsza, i to miano
wicie w pićrwszych tygodniach użycia; z czego wypada, że 
ciało zyskuje na azocie, tkance klejowćj i białkowćj z powodu 
ograniczenia wydzielin, które w niektórych razach wynosi do 
25%. 5) Że w czasie użycia soli części ciała bezazotowe, a 
szczególnićj tłuszcze, daleko więcćj niż zwykle ulegają zmianie 
chemicznćj. 6) Że w niektórych razach powoduje wydzielanie 
się kwasu cyanurowego.(?) Doświadzenia te poparły i doświad
czenia robione u ludzi przy użyciu wody karolowowarśj (karls- 
badzkićj), gdyż użycie jśj zmniejsza wydzielanie mocznika, 
a przyspiesza zmniejszenie złogów tłuszczowych. W ten spo
sób doświadczenia terapeutyczne robione w Karolowo-warach 
potwierdziły obecne fizyologiczne. (Tamże Nr. 7).

18. Tak pod względem fizyologicznym, jak i patologicz
nym, zajmującą była rozprawa p. K a ul ich  przedłożona To
warzystwu lekarzy praktycznych w Pradze , do którćj dały 
mu powód dwa następujące przypadki zboczeń w jedno- 
stajnośct tętna. Żołnierz lat 28 liczący, leżąc na pikiecie 
w rowie, został zasypany ziemią rozrzuconą kulą działową, 
która przed nim padła. Szybko odkopany, wcale nie był ranio
nym; ale od tego czasu cierpiał na bicie serca i krótki oddech. 
Badanie fizyczne nic nieprawidłowego nie wykazało, tętno u- 
derzało 71 razy na minutę, chory był tylko smutnym, bardzo 
drażliwym i czułym. Przy nagłym łoskocie tętno dochodziło do 
116 uderzeń na minutę, a niekiedy podobne napady powtarza
ły się i we śnie. Czasami chory mógł na przód oznaczyć na
dejście napadu. W układzie nerwowym równie nic nie znale
ziono. Przy użyciu chininy i żelaza stan się polepszył znacz
nie.—Drugi przypadek wydarzył się u robotnika 48 lat liczą
cego, który nagle w czasie obiadu przy jedzeniu kartofli zem
dlał. Napady takie połączone z bezdechem powtarzały się
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przez 3 tygodnie, poczćm chory do szpitala się zgłosił. Silnie 
zbudowany, w płucach i sercu nie przedstawił nic nieprawidło
wego; tętno regularne, uderzało 24—28 razy na minutę. W na
stępnych dniach tętno było nieregularne, jeszcze wolniejsze, 
lubo czasem się podnosiło. Napady te następnie okazały się 
być połączone z drgawkami mięśni twarzy i górnych kończyn, 
tudzież z utratą przytomności. Trwały minutę i chory wra
cał do przytomności zaraz. Źrenice z początku napadu były 
ścieśnione, oddechów 12, ciepłota prawidłowa. W czasie nie
przytomności tętno opadało jeszcze więcćj, tak, że na 15 se
kund przypadały 3 skurcze serca. Po napadzie tętno podnosiło 
się do 68, aby potćm opaść do 28. Przy użyciu cynku zwolna 
podnosiło się tętno do prawidłowćj liczby, jak i ilość oddechów. 
Autor wnosi z tego, że zboczenia na czysto nerwowćj podsta
wie są nader rzadkie, a zwykle zależą od nagłych zmian w krą
żeniu, gdyż przy powolnych przeszkodach w krążeniu zboczeń 
rytmicznych nie ma. Jako przyczyny podobnego braku jedno- 
stajności ( rythmus)  przytacza nagłe wpływy na nerwy, jak 
strach, przerażenie; dalćj choroby mózgu, nerwów i wpływy 
trujące, sprowadzające cierpienie układu regulującego układ 
serca; a podobne przypadki uważa za doświadczenia przez 
samą rodę nam zrobione.(Allg. med. Central— Zeitung N. 9.)

19. Na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego w Berli
nie czytał p. K 1 e b s o otruciu tlenkiem węgla. Skre
śliwszy pokrótce objawy otrucia według spostrzeżeń autorów 
francuzkich nad królikami, zastrzega jako najpićrwszy waru
nek dobrego badania użycie czystego gazu bez przymieszki kwa
su węglanego. Według tych doświadczeń zwykle poprzedza stan 
rozdrażnienia, a raczćj bardzo krótko trwającćj niespokojności, 
poczćm następuje okres głębokićj śpiączki. Zwierzę chwieje 
się, usiada, głowę spuszcza między łopatki, wyciąga nogi; przy- 
czśm oddychanie jest zupełnie spokojnćm i znacznie opóźnio
nym, bo do 6 na minutę. Krótko przed śmiercią oddychanie 
staje się bardzo mocne i gwiżdżące; u żab zaś poprzedza 
śpiączkę bezczułość. W skutkach swych zatóm ciało to zbliża 
się do chloroformu. Najciekawszym jest przytćm rozszerzenie 
naczyń, które nie tylko na skórze, ale i w wewnętrznych na
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rządach występuje, podobnie jak przy przecięciu nerwu współ- 
czulnego. Co się tyczy leczenia, to radzi autor dotychczas 
używane środki skórę drażniące porzucić, bo te pozostają bez 
wpływu, i zwrócić całą uwagę na poprawienie składu krwi, 
która stała się niezdolną do oddychania,—a to zagomocą prze
lewu (łranfusio), co potwierdziły doświadczenia na psach 
strutych tlenkiem węgla. (Tamże Nr. 11).

20. P. T r a u b e czytał o wpływie soli żółciowych 
na serce. Wspomniawszy, że zwolnienie tętna w żółtaczce 
bezgorączkow ćj jest dawno znanćm, przytacza chorego, u któ
rego tętno, gdy leżał poziomo, uderzało 43 razy na minutę, 
a gdy chodził lub siedział, 76; przyczćm napięcie tętnic było 
pomniejszonym. Odwoławszy się do badań swoich, gdzie wy
kazał, że zwolnienie tętna zależy 1) od podwyższonego pobu
dzenia układu nerwów powstrzymujących z jednój, a 2) od 
osłabienia serca z drugiśj strony,—przypisuje zwolnienie tętna 
w żółtaczce temu drugiemu źródłu, co następujące doświad
czenia stwierdzają. Wstrzyknąwszy do żyły szyjnćj zwierzęcia, 
zatrutego worarą, cholan sodu (natrum choleinicum) w kie
runku ku głowie, uważał, iż tętno przyśpiesza się, a napięcie 
się zmniejsza; po przecięciu zaś nerwów błędnych tak tętno, 
jak i napięcie zmniejszają się. Po kilku minutach jednak 
w pierwszym razie tętno zwalnia się, a w drugim przyśpiesza; 
z  czego wnosi, że wstrzykiwanie tyj soli nie sprowradza ani po
budzenia układu nerwowego regulującego, ani porażenia mię- 
śnio-ruchowego serca, bo w obu przypadkach tętno musiałoby 
być zwolnionym. Tłómaczy się zaś to zjawisko przez zajęcie 
mięśnia sercowego, a mianowicie, gdy wiadomą jest rzeczą, 
że sole żółciowe działają niszcząco na czerwone ciałka krwi: 
w ten sposób serce otrzymuje krew’ niezupełną, gdyż przypływ 
tlenu jest zmienionym. Sprowadza to za sobą, że przy dzia
łaniu przemijającym na ciałka krwi tętno przyśpiesza się; 
lecz, gdy większe dawki tych soli zostaną wstrzyknięte, wtedy 
następuje zniżenie ciśnienia i zmniejszenie ilości tętna. Żółć 
bowiem, niszcząc czerwone ciałka krwi, działa osłabiająco na 
cały układ mięśniowy, a tśm samem i na serce. (Tamże N. 14).
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21. Od czasów prac F r e r i  c h s a  co do zakażenia mo
czowego^ uraemiajjako przyczyny drgawek, połogowych
(ecclampsia),tGOrya ta różnym uległa zmianom. Już poprze
dnio p. H o u g h t o n  zachwiał ją, wykazawszy doświadczal
nie, że wstrzykiwania węglanu amonii nie sprowadzały obja
wów uremicznych, lecz te same co i wstrzykiwania siarczanu 
sody i innych soli; a oprócz tego znalazł on wolny amoniak 
we krwi, przypisywał zaś objawy te mocznikowi: gdyż po wy
jęciu nerek podobne objawy do drgwek połogowych występo
wały, jak tćż i po wstrzykiwaniu moczu. Przeciwne zdanie by
ło Pe t r o f f a .  Teorya T r a u b e g o ,  opierająca się na rozcień
czeniu cieczy krwi i podwyższonym ciśnieniu w układzie tętnicy 
głównćj, dała powód do doświadczeń p. M u n k, których wy
padki przedłożone temuż towarzystwu są następujące. Podwią
zawszy u psa przewody moczowe (ureteres)  i wstrzyknąwszy 
pół uncyi wody do tętnicy szyjnćj, widział występujące zaraz 
drgawki i głęboką śpiączkę; zwierzę po 18 godzinach umarło. 
Źrenice podczas całego czasu trwania śpiączki były zwężone, 
lecz gdy drgawki stały się bardzo silnemi, wtedy bardzo się 
rozszerzyły. Dla przeciw-doświadczenia podwiązał obie tęt
nice i żyły szyjne i moczowody; jednak mimo tego, że pies 
żył 36 godzin, przypady uremiczne nie nastąpiły, jedynie 
liczba oddechów znacznie wzrosła, bo do 60, aby krótko przed 
śmiercią do 6 oddechów na minutę opaść. W ten sposób oka
zał, że pomniejszenie ciśnienia w układzie tętnicy głównej 
nie jest przyczyną, ale koniecznie potrzeba do tego rozcieńcze
nia cieczy krwi. Wyprowadza autor z tego wniosek, aby w le
czeniu starać się o pomniejszenie ilości wody, i że temu naj- 
lepićj środki potne odpowiadają. Dla utrzymania się jednak 
tćj teoryi wypadałoby doświadczenia powtórzyć; gdyż te które 
autor wykonał, robione są zanadto w małćj liczbie, aby z nich 
pewność wyprowadzić się dała. (Tamże Nr. 17).

22. Kończę obecną kronikę wzmianką o śmierci dwóch 
zasłużonych mężów w dziedzinie lekarskićj: to jest Schoen-  
l e i n a  i Ca s p e r a .  Pićrwszy, weteran, zajmuje zaszczytne 
miejsce w historyi nowszćj medycyny, a mianowicie szkoły 
niemieckićj. W 24 roku życia objął katedrę medycyny prak-

Pam. T. L. W. Tom. LI. 17
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tycznśj w Wircburgu, potćm w Ziirichu, a w końcu w Berli
nie. Ścisłość spostrzeżeń i badań były zaletami tego męża; nie 
pisał on wiele, ale całe nowsze, a nawet i młodsze pokolenie 
lekarzy, mianowicie niemieckich, było świetnym odblaskiem 
tego, co zrobił. Skierował on ku ścisłym badaniom myśl 
młodocianą, a piękne owoce tćj pracy mógł w końcu życia 
zbierać, bo widział pewnie z dumą, że skrzętnie zasiane ziar
no nie padło na nieurodzajną niwę. Miły w obejściu, wykład 
miał jędrny i jasny i to przyciągało do niego; z chęcią udzie
lał objaśnień, a na wykładzie jego niespostrzeżenie mijała 
godzina, tak, że z przykrością salę opuścić wypadało; choć 
znać było na twarzy czas, bo sześćdziesiąt lat z górą miał już 
wtedy. Zmarł on w 71. roku życia w styczniu b. r.

Drugi, jeden z najbieglejszycli i nąjzasłużeńszych mężów 
na polu medycyny sądowćj, zmarł w nocy z dnia 23. na 24. 
utego. Mnogość jego prac i pism na tćm polu zjednały mu 
ogólną sławę, był on ozdobą Berlińskiej wszechnicy, a śmierć 
zabrała go prawie wśród pracy naukowej. Trudno będzie 
podobnego męża zastąpić.

WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.i,

FARMAKOLOGIA.
O środkach •dwietrząjąeych (moyeiM desinffeetants) 

pod względem ich użycia leczniczego.

Dr K u c h e n n i e  i s  t e r  w sprawozdaniu przedsta- 
wionćmTowarzystwu nauk przyrodniczych i lekarskich w Dreź
nie dzieli te środki na trzy działy. Do pierwszego liczy takie, 
które pochłaniają smród na zasadzie swój postaci proszkowatej. 
Najprostszym z nich jest muł rzeczny, zalecany przez p. D es- 
mar t e s ;  dalćj saletran bizmutu,-używany przez p. Ve l p  eau  
do posypywania oparzelizn; tu także należy mąka i t. p. Do 
niektórych z tych środków dodają jeszcze inne ciała, mające 
w sposób szczególny ubezwonniać, i tak np. B o u r d e t  radzi 
dodawać żywicę roślinną do gipsu sproszkowanego; B i l l a r d  
zaleca zmięszać 1 część chloranu potażu z 9 częściami gliny
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lub innego proszku, z wyjątkiem proszku kosac’ca ( iris 
R e n a u l t  używa mięszaniny proszku gliny i żywicy; tu wreszcie 
zalicza się znany proszek Corme-Demeaux złożony ze 100 cz. 
gipsu handlowego i 1—3 cz. smoły z węgli kamiennych (coal- 
tar).—Do drugiego działu należą środki odwietrzające, których 
działanie polega na skrzepnięciu tych części, z których smród 
się wywięzuje; tutaj odnoszą się: chlornik żelaza, zalecany przez 
T e r r a l a  (1 cz. na 4 cz. wody), tudzież rozmaite przetwory 
wyskokowe, jakoto: tinctura iodi, tinct. thujae, i t. d.—Do 
trzeciego wreście działu liczy glicerynę, tak użyteczną w wie
lu okolicznościach, a którą jako środek odwietrzający zalecił 
piórwszy raz p. D e m a r ą u a y .  Działanie jój polega na po
chłonięciu wody i na wstrzymaniu przystępu powietrza.

W e wnioskach p. K. oświadcza się za spirolem (pier
wiastkiem czynnym w smole kamiennśj), jako najskuteczniej
szym środkiem; radzi łączyć go z gliceryną w tych razach, gdy 
trzeba dostać się do jam głęboko położonych, z gliceryną zaś 
i z proszkiem jakim w przypadkach ran i wrzodów powierz
chownych śmierdzących.— (Deutsche Klinik. — Union mid. 
1863, Nr 33.)

Użycie lecznicze nadmanganianu p«taiu.
Z wielu stron zachwalają bardzo użycie tćj soli jako środ

ka odwietrzającego z powodu jego własności utlenniających.— 
Soli tćj nie należy łączyć z żadnemi istotami organicznemi 
anitćż z solami kruszcowemi, dającemi się zamienić w sól tlenni- 
ka; przepisuje się w flaszeczce z zatyczką szklaną.—1. Użycie 
zewnętrzne (§ drachmy soli na 8 uncyj wody): do ran, wrzo
dów smrodliwych, nozdrzy owrzodziałych (ozaena) i t. d. 
W zastosowaniu do ran i wrzodów dobrze jest, według p. P l os -  
sa, przyłoży wszy skubankę napojoną tym rozczynem,przykryć ją 
jeszcze bawełną.—Tutaj notujemy także użycie tego roztworu 
do oczyszczania rąk po dokonanćj sekcyi na trupie. 2. Użycie 
wewnętrzne (1 gram na 100 grm. wody): w zapaleniu błonia
stym gardła (diphtheritis), przy smrodliwym wyziewie z ust 
(zażywać w l  godziny po jedzeniu, albo płókaćjamę ustną), 
i t. d. ( B o u c h a r d a t ,  Annuaire, p. 133. Y a r g e s ,  Ztschr. 
1862.1. str. 187.—Przegl. lek.)
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Handflel d Jones. O porównawejeJ wartości toja
du (aconitum),makowca (opium) i weratryny, jako ńrod- 
Iłów miejscowych, ból uśmierzających. (Med. Times and 

Gaz. March. 7, 1863.)

Zasadzając się na 10 spostrzeżeniach, autor zaleca głównie 
tojad przy bolach powierzchownych, swędzeniach, nadczuło- 
ści skóry (tinct. aconiłi unc. 1 na 2 uncye wody, do przemy- 
wań); makowiec przy bolach znaczniejszych, z osłabieniem po
łączonych, (przytćm radzi dodawać amonią, chloroform, lub 
terpentynę, które mają wspierać' miejscowe działanie makow
ca); weratrynę wreszcie zaleca w przypadkach pośrodku le
żących.

Hedenlu s. O korze kaskaryli. {D. Klinik.— Gaz. des hop * 
1863. Nr. 100.)

Autor uskarża się na rodzaj zaniedbania, któremu uległ 
ten środek lekarski, oddający w pewnych przypadkach bardzo 
ważne przysługi.

W  biegunkach atonicznych u dzieci zaleca nalewkę (tynk-
turę):

Rp. Tinct. cascarillae drachm.
Aquae laurocerasi drachmom.

M. D. S. Co 3 godziny po 10 kropel zadawać w odwarze 
korz. ślazowego.

W błędnicy z zatwardzeniem stolca p. H. bardzo zachwa
la kaskarylę zadaną jak następuje:

Rp. Pult. corl. cascarillae,
— rad. rhei aa. drachmam,

Extr. ferri  pomali drachm, l f .
M. f. pilulae granorum 2.

D. S. 2 lub 3 razy dziennie po 5 do 10 pigułek.
Dla kobiet osłabionych skutkiem ciężkich chorób kora ka

skaryli stanowi, zdaniem autora, doskonały środek wzmacnia
jący.

Rp. Exlr. cascarillae drachmam,—solne in 
Aguae tiliae unc. 2,—adde

— flor. aurant. unciami
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Aether. nitrici scrup. 2.
M. D. S. 4 razy dziennie po łyżeczce od kawy lub po 

łyżce stołowśj.
Zapisuje ją także jako środek uśmierzający w cierpieniach 

serca ze ścieńczeniem jego ścian, dla uśmierzenia niespokoj- 
ności, kurczów i bólów.

Rp. Extracticascarillae,
— myrrhae aa. drachmam,
— aloes aguosi scrupulum,
— hyoscyami scrup.

Flor. benzods grana 12.
M. f. pilul. granorum 2.

D. S. Co 3 godziny po 2—5 pigułek.
Nareszcie zadaje ją, razem z kwasyą, żelazem i t. d., dla 

wzmacniania organizmów osłabionych nadużyciami, zwłaszcza 
płciowemi.
Ha u u er. Saletran srebra, kolomel I rzewień w cho
robach kiszek, u dzieci. [Beilrage sur  P adia tr ik, Berlin 1863.

llirschwald.—Med. Centr. Ztg. 1863. Nr. 60.)

a) saletran srebra uważa H. za wskazany w cierpie
niach kataralnych błony śluzowćj kiszek, które najchętniśj wy
bierają kiszki cienkie, a u małych dzieci nader często łączą się 
ze złogami dławcowemi (krupowemi) w jamie ust i gardziela 
(pharynx)\ sąto cierpienia z przebiegiem zazwyczaj przewle
kłym, które, lekceważone lub niestosownie leczone, prowadzą 
do zaniku i zejścia śmiertelnego. H. przepisuje saletran srebra 
dzieciom od kilku tygodni do roku i więcój wieku mającym po 
‘/s, '/o, Yi, %, ‘4 grana na 1 do l ‘/2 uncyi wody przepędzonej
i  każe dawać po 2 łyżeczki od kawy co 2 godziny.

Jeśli saletran srebra ma działać, unikać należy dodatku 
ciał klejkich lub ulepków; ponieważ zaś smak nieco ściągający 
przykry jest dzieciom, przeto podczas zadania go można jedno
cześnie dawać nieco ulepku. Gdy cierpienie ma swe siedlisko 
głębićj w kiszkach, działanie saletranu srebra przez usta zada
wanego poprzeć można takiemiż enemami.

b) Malomel. Wskazania do użycia tego środka są nastę
pujące: cierpienie kiszek występujące ostro, ból przy dotknięciu
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brzucha, brak t. zw. pleśniawek ( aphthae) ,  dzićcię jeszcze nie 
zbyt wycieńczone, szczególniej zaś powikłanie cierpienia kiszek 
z podrażnieniem mózgowym, co u dzieci wcale nie jest rzadkiśm, 
zwłaszcza w okresie ząbkowania. H. przepisuje kalomel nieraz 
w silnych dawkach, po 1—2 grana na raz, 4—6 proszków, sto
sownie do wieku chorych; jeżeli zaś jest skłonność do wymio
tów, dodaje nieraz węglan magnezyi. Zwykle trzeba środek 
ten dłużćj dawać, zmniejszając pierwotną dawkę stopniowo 
do % lub */8 grana na raz. Doskonałym środkiem jest kalo
mel dłużśj zadawany wraz z zimnemi obmywaniami głowy 
w tych nieszczęśliwych przypadkach, gdzie dzieci wprawione 
są wprzeciągłe odurzenie, np. przez użycie odwaru makówek.

c) Nareszcie rze w ie ń  (rheum) ma według-.pana H* 
pierwszeństwo w tych cierpieniach brzusznych, które albo po
wstały ze stanu gastrycznego, gdzie jest zwykle osłabienie (alo- 
nia)  przewodu kiszkowego,—albo tćż w biegunkach, które szyb
ko występują w miesiącach letnich (diarrhoea aestiva) i przed
stawiają przypadłości jakby choleryny lub cholery, zależą zaś 
od zbyt obfitego wydzielaaia żółci i od osłabienia przewodu tra
wienia. Jeśli wskazanie do użycia rzewnia jest dokładne, wte
dy w połączeniu z wymiotnicą (ipecacuanha) jest on doskona
łym środkiem.—H. przepisuje go zwykle w następujący sposób: 

Rp. Infust rad. ipecac. (ex gr. 1—2)
— — rhei ( e x g r .2 —4)  unc. l ' / 3 —2, 

adde syrupi diacodii vel syrupi cort. au- 
rant. unciam.

Z dobrym tśż skutkiem w tych cierpieniach zapisuje: 
tinct. rhei ttnosae drachm. 1—2 c. syrupi diacodii uncia, 
dziennie 3—4 razy po pół lub po całój łyżeczce od kawy.

Łe B aril l le r. Sale tran bizmutu zasadowy (magi
sterium bismutlii) przeciwko biegunkom dzieci.

(Gaz. des hop. 1863. Nr. 60).

Dr. Le B. potwierdza zachwalane przez wielu lekarzy 
francuzkich, a w szczególności przez p. Mo nn e r e t  działanie 
wymienionego środka w biegunkach wodnistych u dzieci. Zale
ca on mięszaninę 4 — 6 gramów (drachm. 1—1 / 2) saletranu 
bizmutu ze 100 grm. (2 unc. 3 drachmy) syrupi gummosi ca

www.dlibra.wum.edu.pl



263

2 godziny po łyżecze od kawy aż do ustania biegunki. Mięszan- 
kę tę za każdym razem dobrze skłócić trzeba.

Sfoire dzieła*

Dem  a r ą u a y .  De la glycerine et de ses applications. 
Paris 1863. Asselin.

Wyczerpująca monografia tego środka, który w krótkim 
czasie zajął tak ważne stanowisko w technice, a w szczególności 
w sztuce lekarskićj, głównie z powodu trzech swoich własności, 
któremi są: I , że bez porownania powolniój od tłuszczów ule
ga zepsuciu; 2, że powstrzymuje rozkład ciał ustrojowych (orga
nicznych),—i 3, że służy jako dogodny rozpuszczalnik dla wie
lu ciał.

Hel f f t .  Handbuch der Balneotherapie. Praktischer Leit- 
faden bei Yerordnung der Mineraląuellen, Molken, Seebader 
klimatischer Kurorte etc. Fiinfte umgerabeitete und vermehrte 
Auflage. Berlin (Hirschwald) 1863. XIII i 662 str. w 8-ce więk. 
z mapą. (3 tal. 20 ngr.)

Nader użyteczne i praktyczne dzieło, czego najlepszym 
dowodem jest, że od roku 1854, w którym pićrwszy raz wyszło, 
doczekało się w roku zeszłym wydania piątego.

L e s s i n g .  (Mich. Benedict). Handbuch der speciellen 
prakłischen Arzneimitlellehre. Achte Auflage. Leipzig 1863. 
(Foerstner). XV i 532 str. w 8. (5 '/3 tal.)

Jestto nowe wydanie dzieła Sobernheima, zmienione 
w wielu miejscach, z dodatkami.

R eveil. Formulaire raisonne des medieamenłs nou- 
veaux et des medications nomelles. Paris 1864. J. B. Bail- 
liere et fils.

Pod nazwą nowych środków lekarskich autor rozumie 
leki wprowadzone w użycie od r. 1836, t. j. od ostatniego wy
dania faęmekopei francuzkićj (Codex)\ pod nowemi metodami 
leczenia rozumie świćże zastosowania fizyki i chemii, elektry
czności, hydrologii i t. d. do sztuki leczenia. Szczególnie zaj
mujący jest rozdział poświęcony t. zw. specyfikom farmaceuty
cznym i środkom tajemnym.
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C H I R U R G I A .

Bousquet. Leczenie stawu rzekomego wstrzjki- 
waniami drainiącemi.

P. B o u s ą u e t  podaje nowy sposób leczenia rzekomych sta
wów (pseudarthroris) za pomocą wstrzykiwań drażniących 
wewnątrz stawu. W usprawiedliwieniu swego postępowania 
opisuje jeden przypadek rzekomego stawu uda, który starał się 
z początku leczyć przez opaskę krochmalną w połączeniu ze 
szpilkowaniem (acupunetura)\ gdy to jednak nie pomagało 
zrobił kilkakrotne wstrzykiwania do stawu za pomocą strzy
kawki Prayaza w odstępach 48 godzinnych po 20 kropel roz- 
czynu amoniaku na raz, biorąc jednę część amoniaku gryzące
go na dwie części wody, poczćm nałożył na staw opaskę nie
ruchomą. Po czterech miesiącach nastąpiło zupełne wylecze
nia. Podobneż wstrykiwania probował robić pomiędzy od
łamki złamanój kości, dla sprowadzenia szybszego zrośnię
cia, lecz nie podaje, z jakim skutkiem; mówi tylko, że wywo- 

al} silny ból i obrzmienie, które jednak po kilku dniach 
ustąpiły. (Gaz. des hópitaux. 1863. Nr. 61.)

Arnott.  Ubezezulenie zapomoeą zimna.

P. A r n o t t  proponuje,aby przy mniejszych operacyach za
stąpić użycie chloroformu, jako szkodliwego dla organizmu, 
przez inne śródki ubezczulające. Za najlepsze do tego celu 
uważa zimno, za pomocą którego tę część ciała, która ma być 
operowaną, można zrobić na pewien czas zupełnie nieczułą. 
Proponuje on, aby zimno stosować w taki sposób jak się zasto- 
sowywa gorąco, to jest aby żelaza służące do przyżegania (cau- 
terisatio) trzymać w mięszaninach oziębiających, i w ten spo
sób oziębionćm żelazem pociągając po skórze, ubezczulić ją. 
Dostatecznemi do tego jak utrzymuje, są dwa żelaza; działanie 
ich jest tyle trwałe, iż poczucie bolu na czas nie zbyt długićj
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operacyi zniesione być może. (Med. Times and Gaz. 1863. 
Nr. 675).

Sprawozdawca: Stanisław W i t k o w s k i .

UTussbaum* Ubezezulenie dodatkowe.

Dziennik lekarski p. n. Inlelligenzblatt fur Aerzie 
donosi o ważnćm odkryciu, które, jeśli się potwierdzi, może 
mieć bardzo zbawienne skutki w praktyce chirurgicznej: jest- 
to sposób, jak przedłużyć ubezczulenie chloroformowe bez 
chloroformu, to jest bez niebezpieczeństwa, które ten środek 
sprowadza. Prof. N u s s b a u m  w Mnichowie osięgnął ten 
skutek u chorego, któremu wycinał raka w okolicy podoboj- 
czykowej, wstrzykując mu sposobem podskórnym roztwór 1 
grana (5 centigramów) octanu morfiny wtedy, gdy chory był 
jeszcze pod wpływem uśpienia chloroformowego. Chory nie 
przebudził się i spał dalój przez godzin 12, z oddechem spo
kojnym. Znosił przez ten czas, bez najmniejszego odczynu 
ani znaku czułości, kłócie śpilkami, nacinanie, nawet przy
piekanie żelazem rozpalonśm. Zachęcony tym zadziwiającym 
wypadkiem, p. Nussbaum powtórzył te próby na trzech in
nych chorych i z tym samym skutkiem. U jednego z tych 
chorych, któremu wypiłowano szczękę górną, sen trwał 8 go
dzin; gdy też same wstrzykiwania u nieuśpionego chlorofor
mem pozostawały całkiem bez skutku. (W nion med. 1863. 
N. 143).

Wowe dz ie ł a .

B o d e n h a m e r .  A practical treatise on the aetiology, 
pathology and treatment of the congenital malformations 
of the rectum and anus. New-York 1860. Wood.

Staranna monografia, dobrze odpowiadająca wymaganiom 
praktycznym, zawiera krytyczne zestawienie 287 przypadków 
wad pićrwotnego ukształcenia odbytu i kiszki odchodowćj. Do 
objaśnienia służy 16 tablic rycin.
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B i l l r o t h .  (Th.) Prof. d. Chir. zu ZUrich. Die allge- 
meine chirurgische Pathologie u. Therapie. Berlin 1864. 
Reimer. (3 tal. 20 sgr.)

F  o 11 i n. Traitć elćmentaire de pathojogie externe. 
Avec figures dans le texte. Paris 1863. Y.Masson. T. II, lre  
partie.

Ten dalszy ciąg dzieła pana F. odznacza się temi same- 
mi zaletami, co i tom I, o którym w przeszłym roku wspomi
naliśmy (Pam., t. L. str. 449), szczególnie zaś wielkićm oczy
taniem w literaturze niemieckićj i angielskićj.

H i c ą u e t .  De la methode subsłiłutive, ou de la cautćri- 
sation appliąuće au traitement de 1’urśthrite aigue et chro- 
nique. Paris 1862. Delahaye. (3 fr. 50).

Autor powstaje przeciw wstrzykiwaniom kamienia pie
kielnego w tryprze, a zastąpić je radzi przyżeganiami za pomo
cą tegoż środka. Szczegóły historyczne bardzo obfite.

H o r i o n. Des retentions d^urine. Paris 1863. Dela
haye.

Przy sposobności tego jednego przypadu, to jest zatrzy
mania moczu, streszczone są w tćj książce postępy jakie pato
logia i chirurgia narzędzi moczowych zrobiła zwłaszcza we 
Francyi, w ostatnich latach 10 lub 12.

L e r o y - d ’E t i o l l e s  fils. Traitć pratiąue de la gravelle 
et des calcnls urinaires. Paris 1864. J. B. Bailliere. I. partie, 
avec figures.

M a i s o n n e u v e .  Cliniąue chirurgicale. Paris 1863. 
Chamerot. Tome l.

Ten tom Iszy zbioru rozproszonych dotychczas postrzeżeó 
autora zawiera: 1) Wstęp ogólny, w którym, wbrew dość roz
powszechnionego o nim zdania, okazuje się nie wielkim przy

jacielem noża, tćm większym zaś zwolennikiem działań nie- 
krwawych: podwięzywania, wypalania (cauterisation), wyry
wania (arrachement) i t. d. 2) W części szczegółowćj zasłu
gują przede^szystkićm na uwagę zajmujące rozdziały: o wypi- 
łowaniach (mianowicie szczęki górnćj), o zwichnięciach szczęki 
i o zwichnięciach w ogólności.
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HYGIENA PUBLICZNA.

Statystyka zdrowia. Na posiedzeniu Kongresu staty
stycznego, odbytem w Londynie w r. 1860, Dr. F a r  r przed
stawił następujące desiderata co do statystyki zdrowia:

1) Stan zdrowia każdego narodu i każdego okręgu po
winien być przedstawiony oddzielnie, a liczby śmiertelności 
mają być obrachowane na 1,000, i to z pewnego szeregu lat.

2) Śmiertelność, średnia długość życia i przyczyny śmier
ci powinny być wskazane zarówno co do całćj ludności, jako- 
tćż osobno co do okręgów najzdrowszych i najniezdrowszych.

3) Ma być wykazana liczba cierpiących na choroby naj
ważniejsze, tudzież na takie, które czynią niezdolnemi do 
zwykłych zatrudnień. Ze szpitalów powinna być wymieniona 
liczba chorych, ich śmiertelność i trwanie choroby; to samo 
odnosi się i do innych klas ludności, a mianowicie do sto
warzyszeń wzajemnego wsparcia na przypadek choroby lub 
śmierci.

4) "Wysokość ciała, ciężar, siłę mięśniową, siłę robo
czą, jako miary zdrowia pewnych gromad ludności, należałoby 
oznaczać ile można regularnie, w pewnych odstępach wieku.

5) Badać należy wpływ, jaki na zdrowie ludności wywie
rają: ziemia, klimat, powietrze, gęstość zaludnienia, pożywie
nie, tudzież zatrudnienie moralne i fizyczne, zwracając przy- 
tćm uwagę na działanie gęstości zaludnienia pojedynczych 
mieszkań, na kloaki i na stan zamożności mieszkańców.

6) Przedsięwziąć należy poszukiwania nad wpływem po
jedynczych zatrudnień ludności na zdrowie.

7) Ustanowienie urzędników sanitarnych i ogłaszanie ich 
sprawozdań jest rzeczą nader pożądaną, ażeby odnośna lud
ność sama mogła sądzić o postępie w stanie jćj zdrowia.

8) Naglącą jest potrzebą, ażeby ogłaszano po większych 
miastach tygodniowo, w każdym zaś okręgu przynajmnićj 
kwartalnie wykazy urodzeń, przypadków śmierci, zaślubin, tu
dzież o epidemiach; nadto roczne spisy przypadków śmierci,
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z wyszczególnieniem przyczyn i z wykazaniem wieku stopnio
wanego od 5 do 5 lat. Do tablic takich dodawać objaśnienia 
popularno-lekarskie. (Schmidt $ Jahrb. Bd. l i 9. pg. 272.)

Hyglena publiczna w Tureyl. (Med. Ccntr. Ztg. I8fis. 
Nr.  37).

Z listu z Konstantynopola ogłoszonego w dzienniku: 
„ Wiener Medic. Halle“ wyjmujemy następujące ciekawe u- 
stępy.

................ Wystawcie sobie w częściach miasta najbar
dziej zaludnionych nagromadzenia wielkich mas nieczystości 
wszelkiego rodzaju; wystawcie sobie kanały otwarte, które 
w każdój porze roku za jasnego dnia czyszczą się; cmenta

rz e  w samym środku miasta, w których ciała grzebią zaledwo 
na 3 stopy głębokości; w prywatnych domach budynki będące 
zarazem oborą, rzeźnią i jatką: a błogosławcie ze mną niebio
sa, które w nowszych czasach niweczą działanie tych pier
wiastków, które niegdyś nieochybnie wywoływały zarazę mo
rową, i zwątpcie wraz ze mną o prawdzie zasad hygienicz- 
nych, których nas w szkole uczono!. . . .  Allah Keriml Bóg 
jest miłosierny, — słowo to jeśli gdzie, to pewno w Stambule 
jest usprawiedliwione: nierząd bezwstydny odnosi tu tryumfy, 
bez najmniejszej kontroli, bo i na coż to? Allah Kerim\—Pod
rzucanie dzieci jest nader częstym wypadkiem, dzieciobojstwo 
nie rzadko się zdarza; trzebaby wznieść dom dla podrzutków: 
Po co to? Allah Keriml

„Jednakże i tutaj w ostatnich czasach zaczęto mówić
o potrzebie reform w hygienie publicznej. Na posiedzęniu 
cesarskiego Towarzystwa lekarskiego w Stambule d. 14. listo
pada r. p. odczytano list Prezydenta tamtejszego magistratu, 
wzywający tę korporacyą do ułożenia projektu co do uregulo
wania nierządu w stolicy; a zaprawdę naprawa jest tu gwał
townie potrzebna, albowiem ta hańba cywilizacyi do takiego tu 
wzrosła stopnia bezwstydności i szkodliwości, o jakiem na
wet w głównych stolicach Europy nie mają wyobrażenia. Na 
ulicach najbardziej ożywionych, za dnia jasnego, wydarzają się 
sceny, które zmuszają mieszkające tam uczciwe rodziny do 
zamykania okienic, ażeby dzieciom swym zgorszenia oszczę
dzić.... “
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Dr. Moreau (de Tours), lekarz szpitala obłąkanych 
Salpólriere w Paryżu, w liście pisanym do Union medicale 
(1863, NN. 1. i 3.) staje w obronie kolonlzacyi obłąka
nych, przeciwko którój w ostatnich czasach występowali rów
nie znakomici specyaliści, pp. B r i e r r e  de B o i s m o n t  i 
P a r  c h a p p e, ten ostatni w mowie mianćj przy odsłonięciu 
pomnika dla E s q u i  rola .  Kolonia w Gheel w Belgii, jak
kolwiek od wieków istniejąca, pićrwszy raz opisaną została 
w r. 1821. przez E s ą i r o l a ,  który ją zwiedził w towarzystwie 
swego ucznia, żyjącego jeszcze Dra Y o i s i n. W 21 lat potśm 
pt M o r e a u  był w Gheel i niebawem ogłosił opis zakładu, 
wraz z gorącą obroną; wpłynęło to na zachowanie zakładu, do 
zwinięcia którego już się zabierał podówczas rząd belgicki. 
Odtąd coraz częstszemi stały się wędrówki psychiatryków do 
Gheel, a ogłaszane uwagi, pochlebne i niepochlebne, przyło
żyły się do podtrzymania i udoskonalenia zakładu, który obec
nie ostatecznie uzupełnia się zbudowaniem środkowego na ca
łą  kolonią przytułku dla chorych, potrzebujących koniecznie 
leczenia w gmachu zamkniętym.

Korzyści leczenia chorych rozsadzonych w pojedynczych 
chatach wieśniaczych, jak się to praktykuje w Gheel, są we
dług p. M. następujące:

1) Zbawienny wpływ odosobnienia od innych obłąkanych, 
bez szkodliwych warunków, jakie pociąga za sobą zamknięcie 
w celi szpitalnćj. 2) Dobroczynne skutki opieki rodzinnej 
(patronage familial), udzielanćj choremu przez wieśniaków, 
bez szkodliwych wpływów wynikających z pozostawienia cho
rego pośród własnćj rodziny. 3) Wpływ ożywczy powietrza 
wiejskiego. 4) Zatrudnienie obłąkanych pracą rolną, które 
tylko w takiśj kolonii z prawdziwym dla chorych pożytkiem 
da się uskutecznić przez przykład, namowę i pomoc wieśniaków 
interesowanych w tóm, aby chorego do roboty skłonić. 5) 
Rozrywki mogące przyłożyć się do leczenia choroby umysło- 
wśj: udział w uroczystościach domowych, w wycieczkach na 
targi, jarmarki (?), zabawy (?) i processye.Zakończa p. M. ży
czeniem, aby Francya wkrótce przyszła do posiadania podobne
go zakładu.
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W tymże przedmiocie znajdujemy w jednym z ostatnich 
poszytów przcszłorocznych roczników Schmidta (Sckm. Jahrb. 
Bd. 120. pg. 2-30 — 235) treściwe zestawienie odnośnych zdań 
psychiatrów, których jednak większość jest nieprzychylna ko
loniom obłąkanych. W czasopisie zaś wiedeńskim: „ Wiener 
medizinischeWochenschrift“ w Nr. 7. z r. 1864. bardzo dobre 
daje świadectwo koloniom obłąkanych Dr. Maxim. H e r z, 
podług którego w Anglii od kilku lat w różnych miejscach za
łożone okazały się nader korzystnemi, tak pod względem tera
peutycznym, jak i ekonomicznym. Słyszał o tćm Dr. H e r z 
z ust znakom itego lekarza angielskiego Dra B u c k n i l l ,  głów
nego inspektora zakładów rządowych dla obłąkanych, i sam 
się przekonał osobiście w kolonii urządzonćj przy wzorowym 
zakładzie dla obłąkanych w Haywards Heałh, pod Brighto- 
nem, któremu przewodniczy Dr. L o c k h a r t  Bob e r t s o n -  
Pomieszczonych w kolonii obłąkanych, zajętych pracą domową 
i ogrodową, widział Dr. H e r  z tak zadowolonych z położenia 
swego, że wcale nie myśleli o powrocie do głównego zakładu.

W końcu odezwy swćj pisze Dr. H e rz, że do podobnych 
wypadków doprowadziła także kolonizacya obłąkanych w de
partamencie d’Oise we Francyi, tudzież nie dawno zaprowa
dzona na wielką skalę w Ameryce północnćj przez profesora 
P a r i g o t  z Bruxeli.

Anglicy nazywają ten system leczenia obłąkanych „ Free 
air system ,“ albo „ Cottage system.’1

S e h w i i r t z .  R u r y  o ł o w i a n e  d o  p r o w a d z e n i a  
w o d y .  ( Repert. de chimie appl. — Union med. 1863. Nr. 140;.

Wiadomo powszechnie, że woda zwyczajna szybko i 
w znacznym stosunku utlenia i rozpuszcza w sobie ołów’, z któ
rym jest w zetknięciu; wyjątek stanowi woda zawierająca 
wapno, a to z powodu zbitości i nierozpuszczalności tworzą
cego się węglanu ołowiu zasadowego. P. S c h w a r t z  z Wro
cławia podaje łatwy sposób zaradzenia niebezpieczeństwom 
pochodzącym z rur przewodnich ołowianych do wody; w tym 
celu ma wystarczać poprzednie wypełnienie rury roztworem 
dość stężonym siarku alkalicznego przez 10 do 15 minut. 
Tworzy się wtedy na powierzchni ołowiu pokład siarku oło
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wiu, który, według pana S., działa najzupełniśj jako pokost 
zabezpieczający.

Doświadczenie to należałoby powtórzyć i sprawdzić, a na
wet w razie zadawalających wypadków nie zaszkodziłoby przed 
użyciem tak przyrządzonych rur przekonywać się za każdą 
razą przez rozbiór chemiczny o składzie wody, która kilka 
dni w nich przebywała.

Wpływ szkodliwy wyziewów pochodzących z fa
bryk i hut ołowiu i cynku. (Tamie.)

P. P e l t *  er  rozbierał chemicznie liście i kwiaty 
rosnące w sąsiedztwie tych fabryk, i znalazł w nich znaczne sto
sunkowo ilości ołowiu i cynku. W korze takich roślin wykrył 
przeszło '/a na sto tychże metalów. Związki metaliczne znaj
dowały się na tych roślinach jużto w postaci nalotu łatwo da
jącego się zmyć, już jako powłoka silnie przylegająca. Do 
tych przymięszań nieprawidłowych, które już same wystarcza
łyby do wytłómaczenia stanu chorobnego roślinności, doliczyć 
jeszcze trzeba strumienie kwasu siarkawego idące z tychże 
hut, a które, opadając z deszczem w postaci kwasu siarczane- 
go, dobijają wystawione nań rośliny. Ołów’ i cynk znaleziono 
w popiołach siana zbieranego w sąsiedztwie tych hut; a w róż
nych rodzajach kapusty znalazł p. V o h 1 znaczne stosunko
wo ilości cynku. Rośliny w ten sposób zatrute sprawiłyby nie
zawodnie ciężkie przypadłości u ludzi i zwierząt, używających 
tychże; dla tego Uż  ważną jest rzeczą, aby fakta te znane 
były lekarzowi i hygieniście.

Nowe d z ie ła .

Jaccoud .  De Vorganisation des Facultes de medecine 
en Allemagne. Paris 1864. Delahaye. (3 fr. 50 c.).

Jestto sprawozdanie z podróży przedsięwziętej przez 
autora z polecenia ministra oświecenia, w celu zbadania urzą
dzeń niemieckich w nauczaniu sztuki lekarskićj, szczególnićj 
pod względem klinicznym.
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Ko e b e r l ó .  Essai sur le cretinisme. Strasbourg 1863. 
Berger-Levrault.

Autor powstawanie karłactwa przypisuje wpływom miaz- 
matycznym, rozwijającym się w pewnych warunkach roślinno
ści, ciepłoty i t. d.; warunki te są rozbierane szczegółowo i umie
jętnie. Część dzieła o cechach i objawach karłactwa szcze
gólnie pracowicie jest obrobiona.

K u b o r n  (Hyac.) Etudes sur 1 es maladies particulieres 
aux owcriers mineurs employćs aux exploitations houilleres en 
Belgique. Paris 1863. Adrien Delahaye.

Pismo to, uwieńczone przez Akademią umiejętności Bru- 
xelską, jest owocem 5-letnich przeszło spostrzeżeń starannie 
zebranych i rozważonych, a dotyczących 1560-ciu robotników od 
15 do 55 lat mających. Szkoda tylko, że nie wykazuje stosunku 
śmiertelności ich do śmiertelności średniśj wszystkich mie
szkańców tegoż samego wieku, zkąd dopiśro dałby się wypro
wadzić wniosek o szkodliwości pracy przy wydobywaniu węgla 
kamiennego.

P r a g ę r  (C. J.) Das Preussische Militair-Medicinal- 
Wesen. Berlin 1864. Hirschwald. W 8-ce słown. (5 tal. 10 sgr.)

Tardie |u.  Dictionnaire d'hygiene publique et de sa- 
lubrite. 2me edition. Paris 1862. J. B. Bailliere et fils. 4 to
my w 8.

Pićrwsze wydanie dzieła tego było tylko w trzech tomach; 
teraźniejsze jest w czterech, bo w nićm autor pomieścił wszyst
kie postępy, które nauka hygieny publicznśj zrobiła w ostat
nich 10 latach, a do których sam się nie mało przyłożył. Opra
cowanie całości nie tylko historyczne, ale i krytyczne, nadaje 
temu słownikowi wielką wartość i stawia go w rzędzie dzieł 
najużyteczniejszych, niezbędnych dla każdego zajmującego się 
medycyną publiczną.

V i r c h o w (R.) Darstellung der Lehre non den Trichinen. 
Berlin 1864. Reimer.

Rozprawa ta, objaśniona rycinami,przeznaczona jest i dla 
nielekarzy.
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Fantazyjne objawy zmysłowe, przez Dra Szokal*
s kiego*

Tom 1. Sny, widma i przywidzenia. Kraków 1861. r. 
(LXVIII i 450 stron, w 8-ce). Tom II. Senne marzenia. 
Kraków 1863. (IV i 450 stron).

SPRAWOZDANIE 
Dra R. FL^ROWSHIECiO.

(Czytane na posiedzeniu Tow. Lek. Warsz. dnia 1. grudnia 1863. r.)

Towarzystwo nasze lekarskie, otrzymawszy w darze od 
kolegi Dra S z o k a l s k i e g o  w r. 1861. dzieło' przez niego 
wydane pod tytułem ,,Fantazyjne objawy zmysłowe, tom 
pićrwszy: Sny, widma i p r z y w i d z e n i a oddało mi takowe 
do rozpoznania i ułożenia odpowiedniej krytycznój opinii. 
Przeczytawszy wówczas tę część pićrwszą pracy autora i spo
strzegłszy, że dążność jego nie ogranicza się na rozbiorze tyl
ko tych prawd przedwstępnych, ,ale jeszcze zapowiada w czę
ści drugiej złączyć te pojęcia w jednę całość, powstrzymałem 
się ze sprawozdaniem, oczekując na tom drugi, którego druk 
obecnie przyszedł do skutku i zawiera dalszy ciąg fantazyj
nych objawów zmysłowych pod tytułem: ,\Senne marzenia .“ 
W tych więc dwóch tomach wypowiedział autor całkowicie 
myśl swoję, a przekazując ją publiczności, ostrzega, że prag
nie być przez wszystkich zrozumiany i o tyle przystępny, aby 
nie zrażać czytelnika suchą erudycyą i nadętą pedantyczną 
mądrością. I rzeczywiście przyznać należy, że udało się auto
rowi osiągnąć ten cel, do którego zmierzał; bo tćż przedmiot 

Pam. T. L. W. Tom. LI. 18
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obrany przez Dra Szokalskiego jest wdzięczny, pełen życia i 
prawdy, a przytćm rozbudzający ciekawość wszystkich ludzi 
myślących Ukrywał się on dotychczas w tradycyjnych legen
dach, pełen ciemnych i tajemniczych wiadomości, a niekiedy 
tylko, i to przelotnie, doznawał opieki naukowćj. Piśmien
nictwo polskie, bardzo ubogie w artykuły tego rodzaju, po raz 
pićrwszy zaszczyca się obszerniejszćm dziełem, które nosi na 
sobie piętno spostrzegania duchowo-lekarskiego. Pomysł Dra 
Szokalskiego tem więcej zasługuje na pochwałę, iż treść tak 
ważną ubrał w sukienkę powabną, romantyczną, do powieści 
opisowćj zbliżoną. Forma ta, przystępniejsza dla ogółu czy
telników, budzi zawsze większe zajęcie i milćj się przyswaja. 
Tym więc sposobem pomimowolnie wciskają się prawdy do 
głębi naszego pojęcia i więcćj daleko utrwalają się w pamięci, 
niż opisy suche, doktrynerskie, ściśle oznaczone i systema
tycznie uporządkowane. Wreszcie nie było zamiarem autora, 
jak się sam o tem w przedmowie wyraża, dowodzić fizyolo- 
gicznie każdego szczegółu z osobna, ale wprowadzić ogół pu
bliczności na właściwą drogę sądu i dać jćj wskazówkę dal
szych poszukiwań, jeśliby pragnęła nad tym przedmiotem roz
sądnie się zastanawiać.

Ów wstęp tak gładki i niewymuszenie napisany niewąt
pliwie zaciekawi czytelnika i nie pozwoli mu opuścić całko
witego dzieła, jakkolwiek natura przedmiotu wymaga czasami, 
aby zrobić wycieczkę psychologiczną, albo tśż stanąć u źródeł 
fizyologii i logiki, które wymagają większego natężenia umy
słu. Liczne i autentyczne przykłady złudzeń i przywidzeń, 
a następnie i sennych marzeń, z wiarogodnych opisów ludzi 
uczonych czerpane, stanowią niezaprzeczenie ważną rękojmią 
prawdopodobieństwa usnutych przez autora teoryj i przypu
szczeń, co do tłómaczenia tych zjawisk i objawów, które do
tychczas za rzeczywiste strachy, upiory i postaci duchów, lub 
tćż wyrocznie i proroctwa pomiędzy ludem uchodziły.

O ile zaś autor starał się w swym wykładzie przystępnym 
być dla ogółu czytelników, o tyle przedmiot utracił na wyż
szym poglądzie naukowym i ulega tym wadom, jakich zwykle 
pominąć trudno przy popularnym wykładzie nauk ścisłych i
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metafizycznych. Szczególniej też pytania dotyczące istoty du-. 
cha, duszy, wrażeń, pojęć i myśli, jako bardzo subtelne z sa
mej już ich natury, nie dadzą się tak dorywczo objaśnić w ich 
pierwostanie i czynnościach prawidłowych, a tćm bardziej 
w ich zboczeniach niezwykłych, wywołujących owe sądy myl
ne i nietrafne o cudach świata intelektualnego. Jednakże 
pomimo to autor w przebiegu i opisie tylu rozlicznych stanów 
duchowych rozbiera każdy jego objaw w sposób dość łatwo 
do pojęcia, maluje doskonale cały obraz rozwijających się i 
skojarzonych wrażeń, a następnie wnioskuje tak zrozumiale, 
iż nie pozostaje na przyszłość żadnćj wątpliwości, jaki wyrok 
wydać powinniśmy, gdy nam się wydarzy sądzić te niezwykłe 
zjawiska do rzędu nadzwyczajności policzone.

Najprzód ów wstęp tak obszerny do 56 stron liczący, 
zawierający głównie pogadankę o strachach, jest jakoby pro
logiem do rzeczy samej. Tu autor wykazuje w obecnym sta
nie społeczeństwa nibyto już ucywilizowanego rozmaitość zdań 
i niedowierzań pod względem owćj cudowności wypadków nie
pojętych, w towarzystwie opowiadanych. Przytacza sam ró
wnież wiele zajmujących przykładów ze swój praktyki czerpa
nych i objaśnia je jakkolwiek pobieżnie, jednakże dosyć pra
ktycznie, pozostawiając resztę do uznania czytelnika, gdy głę
biej wniknąć zechce w rozbiór tśj rzeczy stanowiącej przed
miot następnych rozdziałów.

A teraz przejdźmy kolejno do rozbioru samego dzieła, 
jego układu, pojedyńczych rozdziałów i rzeczy w nićm za- 
wart£j.

Początek badania obranego w swóm dziele przedmiotu 
rozpoczyna już autor w ustępie do czytelnika, gdzie się stara 
rzucić kilka myśli przedwstępnych, z ogólnego poglądu na 
świat zmysłowy i rozbioru wrażeń realnych i złudzeń zaczer
pniętych; a dodawszy jeszcze kilka uwag odnoszących się do 
stopniowego rozwoju rozbudzającego się przekonania, walczą
cego z ideą mistycyzmu, kończy na usprawiedliwieniu przyjętej 
w swein dziele formy powieściowej, jako więcej popularnej, 
a  tem samem przystępnej i korzystniejszej dla wszelkich sta
nów kształcącego się towarzystwa.
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Następnie opisuje autor kolejno w siedmiu rozdziałach 
po sobie idących władze ducha, wprowadzając na scenę 
-wszelkie czynności zmysłów, objawiające się za pomocą od
powiednich nerwów czucia.

Opisuje poszczególe w rozdziałach lym, Ilgim, i Illcim 
ducha, ciało, mózg, nerwy i wypływające od nich ruchy do- 
wolne i bezwiedne, a w końcu przenosi nas w sferę intelek
tualną. Tu występuje autor w rozdziale IYtym z krytycznym 
rozbiorem umysłu jako rozsądku, określa rozum i serce, a na
stępnie w rozdziale Y i VItym skreśla omamienia należycie 
rozpoznawane i nie pojęte z przyczyny głupoty lub uprzedze
nia. W ostatnim zaś czyli VII. rozdziale daje nam autor cały 
swój pogląd na przywidzenia, bada ich przyczynę i skutki, 
a tćm samćm doskonale tłómaczy ich naturę i możność urze
czywistnienia.

Tym sposobem obznajmia nas w całćj obszerności ze 
wszelkiemi wrażeniami prawidłowemi i zboczeniami poczuć 
zmysłowych, prowadzącemi do złudzeń i przywidzeń.

W tomie drugim Fantazyjnych objawów zmysłowych, 
pod tytułem Senne marzenia, oprócz wstępu krótkiego przy
pominającego czytelnikowi, o czóm była mowa w tomie pićrw- 
szym, skreśla autor pokrótce cały program mającego się na
stępnie wyłożyć przedmiotu.

Dzieli więc rzecz całą na trzy części. Pićrwsza obejmuje 
sny prawidłowe w 5 rozdziałach, a mianowicie w rozdziale 
lym opisuje sen i marzenie, w następnych zaś idą porząd
kiem: sny zmysłowe, uczuciowe, rozumowe i zupełne. Do 
drugićj części zalicza autor stany senne czujne, to jest som- 
nambulizm i zachwycenie; a w Ulej części opisuje sny w y
muszone, w 3ch rozdziałach, z których Iszy daje nam wyo
brażenie, coto są sny wymuszone za pomocą upajających sub- 
stancyj; w drugim rozdziale skreśla hypnotyzm, a w 3cim 
magnetyzm zwierzęcy.

Wreszcie, w zahorlczeniu, które jest krótkim na całość 
rzeczy poglądem, przedstawioną niamy w treści różnicę mię
dzy snem a czuwaniem i uzasadnione pojęcie o śnie opartym 
jedynie na bezwiedności. Oprócz tego w dalszym ciągu samego
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zakończenia przekonywamy się, jakie przeciwności w uporząd
kowaniu należytym przedmiotu pokonywać musiał autor i ja 
kie jeszcze w przyszłości spotykać każdy będzie, chcąc zgłębić 
należycie ów przedmiot, wszystkich ludzi myślących tak bar
dzo zajmujący i będący wymaganiem teraźniejszej epoki, od
znaczającej się dążnością do wyższej oświaty i rozpowszechnie
nia nauki.

Jakkolwiek wszystko, co autor w tak właściwym i wznio
słym celu i z taką oględnością zebrał i uporządkował, zasłu
guje na wielką wdzięczność ogółu, i słusznie może być uwa
żane za początek i podstawę do dalszych pod tym względem 
poszukiwań i prac naukowych; to jednakże nie można pokryć 
milczeniem, że dla wielu ludzi myślących i naukom oddanych 
znajdują się w niektórych ustępach pewne wyrażenia i zdania, 
które, jako mniej zrozumiale opisane, lub tóż ze względu oso
bistego zapatrywania się autora i pojęć mu przewodniczących, 
posłużyć niekiedy mogą za punkt wyjścia do sporu naukowe
go. I tak, w ustępie do czytelnika, określając autor realność 
i złudzenie, wyraża się niezrozumiale, a nawet wątpliwie 
w tćm np. zdaniu na str. LYIII: „Wszystko jest wprawdzie 
złudzeniem dla nas na tym tu bożym świecie. Światło, które 
od słońca do nas dolata i w różnych łamie się odmianach, 
w oku dopiero naszśm staje się jasnością i barwą. Głos nie 
ma dźwięku, tylko go dopiero w uchu' naszćm nabywa; a owe 
lotne pierwiastki, które kwiaty z siebie wydają, rodzą w nas 
dopićro wonie, ale same nie są wonią. Świat, co nas otacza 
jest ciemny, głuchy i my go dopiero obłóczymy w swoję ułu
dną zmysłową sukienkę i roskoszujemy się jego powabem, nie 
wiedząc nawet, o ile się sami przyczyniamy do tego.”— 
Czyż tym sposobem nie wprowadza autor czytelnika w błąd 
wielki, zaprzeczając słońcu własności rozrzucania światła i u- 
trzymując, że światło jest tylko wynikiem wzroku. Wszak 
nerwy oka naszego przez swe właściwe poczucie przekonywają 
tylko o bytności światła i jego działaniu, ale go nie rodzą. 
Cóżby było za pojęcie zasad fizyki o dzieleniu promieni świetl
nych i ogrzewających? a wreszcie, czyż światło nie maluje 
nam tak pięknych obrazów za pomocą przyrządów Daguera
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i fotografii? Dla czegóż więc autor mówi: „że świat co nas 
otacza jest ciemny“? Jednakże w tym razie ciemność owa,,
o jakićj autor wspomina, nie wydałaby różnic nam znanych* 
jakie spostrzegamy w własnościach dnia i nocy. Dzień wów
czas, bez świetlnych promieni, byłby podobny do nocy najczar- 
niejszój; a przy najdoskonalszym wzroku i jego pobudzeniu 
nie mielibyśmy wyobrażenia o świetle, które jedynie powstaje 
przez rozpierzchnięcie się promieni słonecznych w przestwo
rze świata. Światła więc w tym względzie nie można brać za 
złudzenie, gdyż ono jest rzeczywiste i istnieje ciągle w mniej- 
szem lub większśm natężeniu, a siatka optyczna jest tylko 
jego probierzem. Wreszcie, gdybyśmy chcieli w tćj kwestyi 
podnosić subtelne wątpliwości o naturze światła, lub głosu, 
wpadlibyśmy w niczśm niedowiedziony skeptycyzm i zupełną 
niewiarę w byt rzeczy istniejących, jaką już poprzednio od
znaczały się niektóre szkoły filozoficzne ubeznicestwiające ży
cie ludzkie w ogólnym swym poglądzie. Ustęp więc ten nie 
tylko że nie służy całkowicie do następnego rozwoju pojęcia
o złudzeniach i przywidzeniach, ale nadto sprowadza czytelni
ka w odmęt badań metafizycznych, nie dających się wcale 
rozwiązać przy niedostatecznie jeszcze zgłębionych tajnikach 
przyrody światła rzeczywistego. To zaś, że własności światłar 
głosu lub woni nie są istotnie tem, czśm je zwykle mianujemy, 
nie upoważnia bynajmnićj autora do tak bezwarunkowego 
wyrzeczenia „że wszystko na świecie jest złudzeniem.” Autor 
w tym razie daleko właściwiój mógłby się wyrazić, że wiele 
jest rzeczy na świecie, które zupełnie inne mają własności, 
a my je w pojęciu naszśm za coś innego uważać przywykli
śmy, stosownie do wyobrażeń i wyrażeń od dawna w mowie 
społecznej przyjętych. To samo powiedziećby tu można o tego 
rodzaju złudzeniach, jakich doznajemy, postrzegając pozorny 
obieg słońca w około ziemi, albo tćż przelotny ruch światła 
w przestrzeni, spadaniem gwiazd nazwany, i wiele innych tym 
podobnych zjawisk, będących przemiotem sporu uczonych.

W rozdziale pićrwszym autor, mówiąc o duchu, ciele,, 
mózgu i nerwach, przechodzi kwestyą ontologiczną tworzenia 
się człowieka, w czem także nie zupełnie zgodne z nim mamy
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wyobrażenie. Dualistyczne pojęcie autora o duchu, opanowy- 
wującym już w łonie macierzyńskićm pewnego rodzaju materyą 
i przerabiającym ją na własny użytek, potrzebuje jeszcze nie
których objaśnień, a szczególniej określenia pierwotnego, co 
autor rozumie przez ducha; gdyż wedle tej teoryi przez auto
ra przyjętej, oddzielającej siły fizyczne od organicznych, tru
dno zrozumieć, jak to dokonać może ów duch, owa bezwiedna 
swćj potęgi siła. My bowiem wszyscy, tak już nawet wysoko 
doszedłszy do pewnego stopnia rozwoju duchowego, z pojęciem 
tego wszstkiego, co i jak się dokonywa w ciele naszćm, nie 
jesteśmy jeszcze w stanie wpływać na zmianę wewnętrznych 
przekształceń materyi, i wszystko to, powiedzieć można, od
bywa się w nas samych pomimo naszej woli, usilności, czyli 
bezwiednie. Jakżeby więc ów duch pierwotny, w łonie matki 
pozostając, miał wpływać na wyrób dla siebie przyszłej budo
wy całego ciała, skoroby mu nieznane były cele życia przyszłe
go? Musielibyśmy mu przypisać w samym zawiązku wyższe 
bez porównania własności, jakich nawet później nie dostrze
gamy, szczególniej tśż gdy nie jest w stanie uchronić swego 
organizmu od grożących mu wewnętrznych zaburzeń i stanów 
chorobliwych w ciągu całego życia. Na tym więc punkcie 
spoczywa cały zarzut, że autor, mówiąc o wielu duchach w or
ganizmie i człowieku, dotyka niejako ich osobistości, nie chce 
ich uznawać w ogólnych prawach sił żywotnych i pragnie je 
uosobić, bez względu, że te siły nie są jeszcze duchowemi je
dnostkami, jak się to już zwykle później dzieje, gdy człowiek 
z bezwiedzy się wyswobodzi i przyjdzie do przekonania samo
dzielnego o swćj istności, celu, sposobach działania i ukształ- 
cenia się na wzorach najdoskonalszych przez siebie odkry
tych. Należałoby więc koniecznie, mówiąc o duchu ukrytym 
w noworodku, odróżnić go od owego wyzwalającego się w dzie
ciństwie, dochodzącego swćj potęgi w chwilach najsilniejsze
go rozwoju człowieka i niknącego zwolna w starości, aż do 
zupełnego zaniku, lub przejścia w byt dalszy po za materyą 
istniejący. Pojęcie | takie objaśniłoby nieraz i czynności nie
dokładnego lub niezupełnego zdania sobie sprawy z wrażeń
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nabytych, zwłaszcza tćz w przypadkach nieprawidłowego ru 
chu myśli, pod wpływem złudzeń i przywidzeń wywołanych.

Z drugićj zaś strony autor, mówiąc o siłach organicz
nych zarodka w ziarnie, które, przekształcając materyą 
w sposób sobie właściwy, dążą statecznie do zamierzonego 
celu, za nadto wysoko charakteryzuje tę siłę, porównywając 
ją  z duchową, i przypisuje jej jakieś samodzielne i rozsądne 
do zamierzonego celu dążące postępowanie. (Str. 4). Mnie 
się zdaje, że popęd ten organiczny w roślinach na tćj samćj 
spoczywa zasadzie, co i w nieorganicznej naturze, szczególniej 
tćż przy formacyi kryształów, gdy pomimo rozlicznych prze
obrażeń stanu stałego w ciekły i mięszania różnorodnych 
płynów przychodzą jednakże ostatecznie do pierwotnej swćj 
potęgi twórczej, przybierając na nowo kształty prawem od
wiecznym natury im przepisane. Ducha więc kierującego ży- 
wotnemi sprawami tak w roślinach jako i płodzie macicznym 
nie można brać za jedno z owym duchem pojmującym, czują
cym i zdającym sobie sprawę z swych czynności, a wreszcie 
odróżniającym samodzielnie prawdę od fałszu i złudzenia- 
Duch zatóm pierwotny nie może i nie powinien być uosobnia- 
ny; gdyż prawdopodobnie jest to siła twórcza, wspólna wszyst
kim istotom, a jakkolwiek nieznana i nieokreślona, prowa
dząca jednakże stanowczo i jednostajnie do pewnego stopnia 
doskonałości wszystkie czynności naszego organizmu. Onato 
jest, powiedzieć można, ogólnym wypadkiem sił rozlicznych 
natury, tak zwanych przyrodzonych, a których ostatecznym 
celem jest ukształcenie stopniowe i utrzymanie należyte przy
rządów ciała naszego. Własności zaś tśj materyi i względna 
ich dobroć wyrobu wpływają na możność przyswajania wrażeń 
ze świata zewnętrznego, które, utrwalając się w mózgowych 
narzędziach czucia i poznania, służą głównie za podstawę dzia
łania duchowego. Od tej więc dopićro chwili, gdy myśl cia
łem rządzić pocznie, ducha jako jednostkę uważać powinni
śmy; unikniemy przez to dwójznaczności w pojęciu i owych, 
nieporozumień, jakie wynikają przy oznaczeniu istoty i przy
miotów duszy. Sprostowanie tego pojęcia tćm jest potrzebniej
sze, że w piśmiennictwie polskićm istnieją dotychczas dwa
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różnorodne i nie zupełnie ściśle oznaczone pojęcia oderwane
0 duchu i duszy; a wielu autorów nie robi pod tyra wzglę
dem stanowczej różnicy, biorąc jedno wyrażenie za drugie. 
Czytelnik więc także, znalazłszy podobne określenia, pozosta
je w ciągłej niepewności: czy owego ducha ma uważać za siłę 
organiczną, bezwiedną, pierwobytu stworzenia; lub za ów osta
teczny wynik samodzielnej osobistości człowieka, który w ciągu 
jego życia kieruje jego sprawami i za nie odpowiada sumien
nie w obliczu Boga, prawa i ludzkości.

W podobnym rodzaju wątpliwy ustęp znajdujemy na str. 
5., gdy autor przypisuje duchowi czujność nad utrzymaniem 
porządku w organach i wyborem środków ochraniających o r
ganizm od szkodliwych następstw rozstrojenia ogólnego. Tu 
także nie możemy się zgodzić z autorem; gdyż odnowa budo
wy organicznej człowieka i utrzymanie jej w należytym stanie
1 porządku nie zależy od działania ducha, przynajmniej w ta- 
kiem pojęciu, jak to autor przedstawia. Organizm bowiem 
ulega ciągle i stale wpływom bodźców świata zewnętrznego i 
stosuje się w tym względzie do ogólnych praw przyrodzonych, 
wspólnych wszystkim jestestwom organicznym. Przypuszcza
jąc zaś ów domniemywany monopol duchowy kierowania sto
sownego wszystkiemi czynnościami naszego organizmu, nie po
trzebowalibyśmy troskliwości i znajomości leczenia wszelkich 
zboczeń chorobliwych, jakich doświadczamy w ciągu całego 
życia; gdyż w takim razie uznawaćbyśmy je powinni za po
trzebne i zgodne z zamiarami dalszego rozwoju,— co jednakże 
w życiu praktycznóm nie da się uznać za właściwe i pożytecz
ne, a tćm samem zmuszeni jesteśmy odmówić duchowi tćj bez
względnej i nieograniczonej władzy jemu przyznawanćj. D uch 
więc przez mózg dochodzi jedynie do wiedzy swego osobistego 
położenia, uznaje się w poczuciu swych części, zgromadza sto
pniowo wrażenia, porządkuje je systematycznie względnie do 
kierunku woli i potrzeb życia, tworzy sobie nawet pewne prze
pisy i prawidła zachowania swego zdrowia; ale jednakże nie 
jest panem wszechwładnym porządku, jaki się w jego czynno
ściach organicznych odbywa i który przeprowadza je ze źródeł 
nicości do szczytu udoskonalenia, a w miarę zużycia materyi
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organicznej towarzyszy jćj aż do stanu ostatecznego rozprzę
żenia i śmierci. W ogóle to jeszcze wyznać należy, że, co się 
tyczy określenia władz ducha, umysłu i powiązania ich z wy
obrażeniem o istnieniu duszy, autor wprowadza czytelnika 
w pewnego rodzaju dogmatyzm, który rzeczywiście należałoby 
pominąć; gdyż pojęcia te subtelne o duchu, duszy, umyśle, do 
dziś dnia przedmiotem sporu najgenialniejszych filozofów bę
dące, trudno jest podawać w skróconym tylko i popularnym 
przeglądzie. W takim razie daleko jest lepićj i właściwićj 
pozostawić fakta bez definicyi i odnoszenia ich do pierwiast
kowych przyczyn i sił potęgi twórczćj pierwobytu.

Pomijając jednakże te usterki na polu metafizyki, do 
którćj w ogóle my wszyscy lekarze, przyznać się powinniśmy, 
nie możemy mieć wiele pretensyi,—cała rzecz w obu tomach 
przedstawia nam treściwą naukę o złudzeniach, widmach i 
przywidzeniach, a nadto bardzo dokładną wiadomość o wszel
kiego rodzaju snach tak zwyczajnych, jak i sztucznych, czyli 
wymuszonych. Nadto jeszcze, myśl główna autora tak jest 
skrupulatnie uwzględnioną przez dobór należyty właściwego 
materyału i pomimo rozlicznych przeciwności tak doskonale 
przeprowadzoną,—że wszystkie pojedyncze części łączą się 
wspólnie z głównćm założeniem dla wyjaśnienia owych przy
rodzonych, a jednakże zbyt niedostępnych tajemnie natury. 
Czyto weźmiemy na uwagę sposób autora metodyczny zastana
wiania się nad każdćm zjawiskiem zmysłowćm, pobudzającćm 
często naszę fantazyą aż do wywołania om&mieńfillusionesj; czy 
też badać będziemy owe przyczyny, które nam sprawiają przy
widzenia ( hallucinationes) ;  czy też wreszcie poglądać będzie
my na starannie obrobione szczegóły historyczne, wykazujące 
starodawne uprzedzenia, przesądy i zababony: wszędzie się 
daje widzićć prawda rzeczywista, do całego tego wykładu przy
wiązana. Czasami tylko życzylibyśmy sobie, aby te liczne 
przykłady, które autor na sprawdzenie swych teoryj przytacza, 
ulegały ściślejszej kontroli i doznały pewnego uporządkowa
nia; gdyż wielokiotnie spostrzedz można w zamieszczonych 
obrazach złudzeń lub przywidzeń takie, które z powodu swćj 
natury odnieśćby raczćj należało do kategoryi sennych marzeń
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i widziadeł. Nadewszystko zaś wypadałoby w wielu przypad
kach stałą zrobić różnicę między objawami fizyologicznemi, 
przypadkowo się zdarzającemi, ale pozostającemi jeszcze w gra
nicach umiarkowanych, a patologicznemi, czyli przekraczają- 
cemi zakres działań pośrednich i przenoszącemi złudzenia lub 
przywidzenia w stan pewnej już samodzielności, to jest prze
ciągłego trwania lub częstego powtarzania, czyli w stan cho

robliwy.
Na szczególniejszą jednak uwagę zasługują kwestye sen

ne w tomie Ilgim zawarte, a mianowicie objawy senne władz 
duchowych przez sztukę wywołane, jęk np. za pomocą ma- 
gnetyzowania i hypnotyzmu. Tu autor w rozbiorze istoty 
jasnowidzenia i magnetyzmu, równie jak zachwycenia i pro
roczej egzaltacyi, przebiega kolejno całe stopniowanie potęg 
zmysłowych i duchowych i wyświeca nam bardzo dokładnie 
ów świat idealny nadzwyczajnych przywidzeń i proroczych 
usposobień, które przez wieki, a nawet i dziś jeszcze za cu
da niczćm niewytłómaczone uchodzić zwykły. Nie mnićj do
skonały rozbiór czynności ducha streścił autor na str. 239. i 
240. tomu ligo, skreślając stan ekstazy i odróżniając go od 
właściwego myślenia. A jakkolwiek czasami używa takich 
wyrażeń, które jeszcze nie zyskały ogólnego przez innych 
autorów przyjęcia, to jednakże przyznać należy, że styl pisar
ski kolegi Szokalskiego jest jasny, malowniczy i miły dla czy
tających.

Co się tyczy owych niemiłych dla ucha wyrażeń, niech mi 
wolno będzie przytoczyć niektóre więcćj oryginalne, np. gdy 
autor mówi (t. I, str. 428): „Miłość, nienawiść, zemsta, po
dejrzenie, zazdrość, pycha i t. d. mogą tym być podbechtane 
sposobem, a ludzie skażeni mogą ciągnąć z ujarzmienia ma
gnetycznego korzyści, ażeby sobie przysposobić narzędzie, ma
jące działać w swych celach;“ albo tćż na str. 392. tomu 2go 
w tym ustępie: „Exaltacya sercowa nie ustępuje w niczćm roz
ognieniu władzy myślenia, i odznacza się wielką ruchliwością 
wrażeń, uczuć, popędów, żądz i namiętności budzących się 
w mózgu przez rojące się samodzielnie pojęcia, lub tćż w skut
ku umyślnego poddmuchywanta przez magnetyzera.“ W innćm
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jsnowu miejscu, t. II. str. 335, gdy autor mowi o stolikach 
wirujących: „Wspomniałem już powyżćj, że owym uderzają
cym ich ruchom dają początek mimowolne drgania naszych 
członków, jak to już zauważali C h e v r e u l  i B a b i n e t  (T.
I. str. 85 etc.); głównie wszelako stolik dla tego się obraca, 
że go się na dobre popycha, zagapiwszy się do tego stopnia, 
iż się to zupełnie prześlepia. Otóż owe zagapienie się jest 
właśnie hypnotyzmem, o którym w piórwszym moim tomie 
mówić jeszcze nie mogłem.“

W tychto kilku ustępach wyrażenia: podbechtane, pod-  
dmuchywania i zagapienie się dałyby się daleko trafnićj za
stąpić przez inne, jak np. podmawianie, podniecanie, a ostat
nie, to jest zagapienie się, przez zapomnienie, lub tćż inne tym 
podobne, równie dobrze rzecz samą określające. Wprawdzie 
sam autor przyznaje tę trudność w wyborze nazwy, przytacza
jąc w nawiasie nazwę francuzką w tym ustępie na str. 327. 
„Innym znowu bardzo ciekawym w hypnotyzmie szczegółem, 
przez doktora Braid’a odkrytym, jest możność poddmuchania 
pewnych wrażeń i myśli, które podbechtaniem (suggestion) 
nazywać będziemy.‘‘ Dla tego tćż i wszelka krytyka pod tym 
względem jest kwestyą czasu i ucha; a z postępem tworzenia 
się dalszego naszćj literatury znajdziemy zapewne stosowniej
sze wyrażenia, albo tćż i oswoimy się z niemiłem ich brzmie
niem. Oprócz tych dopiero co wymienionych, świóżo utworzo
nych wyrazów, znajdujemy jeszcze na str. 319. i 443. nieco 
wątpliwe określenie myśli, którego znaczenia pojąć nie jeste
śmy wstanie, to jest, gdy autor, mówiąc o pożytku magnetyzmu 
ma nadzieję, iż poszukiwania te wyjaśnią nam prawdziwy cud, 
jaki nam przedstawia gospodarstwo umysłowe człowieka. 
Wyraz ten „gospodarstwo/4 w tym razie w znaczeniu przeno- 
śnćm użyty, jako zbyt ogólnie rzecz przedstawiający trudny jest 
do zbadania: czy autor chciał przezeń wyrazić sposób dzia
łania, czy porządek czynności władz umysłowych, czy też wresz
cie wyrób całkowitych myśli, jego przemiany i zboczenia?

W końcu naszego sprawozdania i to jeszcze wyznać mu- 
siemy, że, jakkolwiek autor w zakończeniu tomu ligo usprawie
dliwia się, dla czego w całym toku przedstawienia rzeczy błę
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dne marzenia chorobliwe pominięte zostały,—to jednakże żału
jemy mocno, iż w powyższćm dziele, przy takićj obfitości roz
maitych przykładów, nie ma o nich żadnój wzmianki, ani okre
ślenia i odróżnienia charakterystycznego, ani też jakiegokol
wiek ich odniesienia do chorobliwych objawów umysłu nasze
go; a jednakże polegają one częstokroć na spotęgowaniu i 
utrwaleniu tych samych złudzeń i przywidzeń. Byłoby to na
dało tak obszernym badaniom jeszcze więcćj interesu dla społe
czeństwa,—objaśniłoby jeszcze jednę więcćj naturalną, a za cu
downą uznaną potęgę naszego ducha,—i tóm samćm przyczyni
łoby się do podniesienia dzieła w kierunku ściśle naukowym. 
Pomimo to jednakże wszystkie te kwestye pod ogólnem na
zwiskiem fantazyjnych objawów zmysłowych, które autor w 
dziele swem podaje, jako zajmujące bardzo ważne stanowisko 
w ukształceniu ogólnem społecznćm, z wielką radością przyjąć 
powiniśmy w poczet owych prac, jakie cechują wyższe dążno
ści epoki dzisiejszej; tćm bardzićj, że gdy nie mamy jeszcze na 
tćj niwie równie obeznanych z temi przedmiotami współpra
cowników, dzieło kolegi Szokalskiego stanowić może w przy
szłości nie raz wielką pomoc naukową, do którćj odnosić się 
będziemy mogli, jako do źródła bogatego w naukowe spostrze
żenia psychologiczne. Nie mnićj ważną zaletą, jaką to dzieło 
posiada, jest przekonanie gruntowne publiczności, że wszelkie 
zjawiska niezwykłe w sferze duchowćj, jakie się spostrzegać 
dają, czy to w złudzeniach na jawie, czy w sennych marzeniach, 
czy tćż w objawach magnetyzmu, lub nakoniec w ekstazie, som- 
nambulizmie, albo hypnofyzmie, mieszczą się jedynie w gra
nicach własności przyrodzonych naszego organizmu. Tym 
więc sposobem Dr. Szokalski przyczynił się znakomicie do 
zwalczenia zakorzenionych od dawna przesądów, przeprowadził 
myśl zbłąkaną z drogi ciemnoty do stanu oświecenia, i posta
wił czytających go w możności otrząśnienia się z pod wpływu 
szarlatanów i magnetyzerów czychających w każdćj okoliczności 
na osiągnienie korzyści z łatwowiernych swych adeptów. Wy
czerpując zaś całą prawie literaturę nam znajomą, tak fran- 
cuzką jako też niemiecką i innych narodów, zgromadził autor 
wszystkie fakta historyczne minionych wieków, poruszył naj

www.dlibra.wum.edu.pl



286

dziwaczniejsze systemy panujące, ocenił doskonale ich stosunki 
wzajemne i, można powiedzieć, dopiął ostatecznie zamierzone
go celu, odsłaniając wszelkie tajniki świata spiritualnego. Tru- 
dnoby było zaiste, postępując w ślad za autorem, przechodzić 
krytycznie każdy rozdział po szczególe i rozbierać treściwie 
układ zawartego w nim przedmiotu; gdyż to przechodziłoby 
poniekąd szczupły zakres mego sprawozdania, które i tak wy
dać się już może zbyt przeciągiem: ale pomimo to mam na
dzieję, że poznawszy chociaż w tak ograniczonym tylko zarysie! 
piękności i bogactwa w tćm dziele zawarte, każdy z czy
telników biorąc je do ręki, nie pożałuje czasu na to wyłącznie 
poświęconego i uzna całą jego wartość wewnętrzną.

O r a n a e l i  w  ogólności* Streścił L.(udwik) Ja n u sz 
kiewicz). Zeszyt pierwszy: O podaniu pierwszej pomocy. Ze
szyt drugi: Ciąg dalszy o ranach strzałowych. Petersburg. 
Drukiem Jozefata Ohryzki. 1863. W 8-ce mn., 68 stron. 
{Cena złp. 1).

W broszurze tej, przeznaczonej dla lekarzy wojskowych, 
autor przebiega pokrótce wszelkie rodzaje ran w ogólności, 
opisuje ich cechy, przypadłości, jakie za sobą pociągają, i 
podaje środki zaradcze, jakie mają być zaraz zastosowane, 
a jakie później. Najobszerniejszy ustęp (stronic 18. — G8.) 
poświęcony jest ranom postrzałowym, jako najczęst szym 
przy dzisiejszym sposobie prowadzenia wojny i stopniu wy
doskonalenia broni. Ustęp ten jest głównie strzeszcze- 
niem doskonałej książki Dra F. L ó f / l e r a  pod napisem 
Grundsatze und Regeln fur die Behandlung der Schusswunden 
im Kriege. Berlin 1839. Aug. Hirschwald‘* (I. Abthl. 100 
stron. II. Abth. 128 stron) i z tego powodu bardzo zalecamy 
niniejszą książeczkę Dra L. J. jako podręcznik dla lekarzy 
chcących się poświęcić chirurgii wojennój. Szkoda tylko, że 
drugi poszycik jest już nieco pobieżniej pisany; szczególniej 
ustęp o krwotokach w dalszym ciągu ran strzałowych  (str. 
58. — 60.) wydaje nam się nazbyt zwięzły, (w książce Lofflera 
zajmuje stronnic 11).
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W języku tśj książeczki, widocznie dość pospiesznie pi- 
sanćj, napotykają się niepoprawności; szczególniej nas ude
rzyły następujące wyrażenia; stan taki może kończyć się na 
prędkiej śmierci (str. 23), dalsza pomoc lekarza okazuje się 
choremu (zam. udziela się choremu, str. 44), paroksyzmy te 
są bolące (str. 63), któren ( zam. który, str. 23, 26), zapie
kanie się krwi (zam. krzepnięcie), ścięgnów i aponeurozów 
(str. 42), trzewów (zam. trzew, 46), rzemyki lgnącego plastra 
(zam. paski lepkiego plastru), sprycowania, lochy (zam. zato
ki), chłód (zam. zimna), czerep (zam. czaszki), egzamin (zam. 
badania), charakter, pretekst, system, proces, elastyczność 
(zam. sprężystości, str. 15, 28; gdy przeciwnie wyraz „sprę- 
żystość“ użyty jest zamiast tęgości, tonus str. 40), konwul- 
sye, reakcya, kuracya, amputacya, exartykulacya, rezekcya, 
anomalia, fomentacya, komplikacya, pozycya, kommunikacya, 
cyrkulacya, tamponacya i t. d.

Druki  papier jest dobry,—ale korekta dosyć niedbała, 
zwłaszcza w wyrazach łacińskich.

Dr. J. K o s i ń s k i .

Praktyczna nauka opatrywania przypadko
wych skaleczeń, stłuczeń i ran, oraz pielęgnowania cho
rych. Napisał K. Dr. G r e g o r  o wic z, nauczyciel hygieny i. t.d. 
Warszawa. W drukarni Ign. Krokoszyńskiego. 1863. W 16-ce, 
104 i IV stron. (Opr. cena złp. 2 gr. 15).

W książeczce tćj, która przeznaczoną jest dla nielekarzy, 
p. Gr. wylicza najprzód znajdować się mające w każdćj do- 
mowśj apteczce rozmaite przedmioty, potrzebne przy opatrun~ 
ku wszelkich skaleczeń i stłuczeń; dalej mówi o rodzajach 
skaleczeń stosownie do rodzaju narzędzia kaleczącego i prze
chodzi do opisu szczegółowych uszkodzeń różnych części cia
ła; poczćm przytacza w tłómaczeniu ustęp z dziennika „V  A- 
beille medicaletl o opatrywaniu ran gliceryną. Następnie po
daje uwagi nad zachowaniem się hygienicznóm ranionych i 
nad powikłaniami ran. Potćm idzie rozdział ,,o przecinaniu 
ran (tak), wrzodów (to jest ropniów) i o bandażowaniu. W koń

www.dlibra.wum.edu.pl



288

cu zaś umieścił autor ustęp o rozmaitych sposobach żywienia
i tabelkę pokarmów uporządkowanych według czasu potrze
bnego do ich strawienia.

Zdaniem naszćm książeczka ta mało odpowiada swemu 
celowi. Lekarz nie znajdzie w nićj ani systematu w wykła
dzie, ani uwag pouczających; nielekarz z przeczytania ksią
żeczki nie wiele skorzysta, gdyż praktycznego zastosowania 
zrobić nie potrafi. To, co leży w zakresie możliwego działa
nia nielekarza, jest właśnie najniedokładnićj opisane; obok 
tego zaś spotykamy rady, gdzie ma być robioną ta lub owa 
operacya, do wykonania którćj gdyby przystąpił człowiek nie 
obeznany ze sztuką lekarską, zamiast przyniesienia ulgi cho
remu, mógłby go narazić na największe niebezpieczeństwo. 
Tak np. przy rozstąpieniu się szwów czaszkowych i wylaniu 
się krwi do jamy głowy radzi autor skrzepy wydobyć przez 
trepanacyą, albo, „jeżeli przypuszcza się, że w nich (to jest 
w ranach mózgu) znajduje się ciało obce, to przedewszystkićm 
trzeba je wydobyć.“ (str. 17). Lekarz specyalny wić, jak nie
bezpieczne są podobne operacye i z jaką ostrożnością powin
ny być wykonywane, lecz publiczność nielekarską warto było 
choć ostrzedz, aby sama się do nich nie brała. —Oznaki przy
puszczalne złamania lub zgruchotania czaszki odnoszą się, 
według autora, „szczególniej do nabrzmienia pewnój części 
skóry, pokrywającćj dotknięte miejsce, sprawiającćj za dot
knięciem się silny ból“ (str. 16.); gdy przeciwnie znak ten 
przy złamaniach czaszki najczęścićj jest bez znaczenia, albo 
zupełnie go nie ma.— Mówiąc o środkach przeciwko zapalne
mu odczynowi (zawsze przy uszkodzeniach głowy), autor ra
dzi „środki przeczyszczające, z których najskuteczniejszy i 
najła tw iejszy  jest emetyk, dwa grany na kwartę wody, dając 
choremu co pół godziny po pół kwaterku aż do skutku“ (str. 
18). Nie wiem jakiego skutku pan Gr. od emetyku w takich 
dawkach oczekuje: to pewna, że nastąpią wymioty, a wątpię, 
czy który lekarz chciałby je wywoływać w obec moźebnego 
wylania się krwi do jamy czaszkowćj.— Pijawki radzi autor 
stawiać „za uszami, w okolicy, gdzie wystaje kość czaszkowa 
tylna, ale w miejscach miękkich1' (str. 18. i 19). Co rozumió
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autor pod kością czaszkową ty lną/1 trudno jest odgadnąć; 
a pijawki właśnie stawiają się na częściach twardych, to jest 
na wyrostkach sutkowych kości skroniowych, aby przy zbytecz- 
nśm krwawieniu łatwiój było krew’ zatamować przez nacisk, 
a także z tego powodu, iż w tych okolicach połączenia żył 
zaskórnych z zatokami opony t w ar dój mózgowćj są najliczniej
sze.— W innćm znów miejscu wklęśnięcia czaszki pan Gr. 
liczy do uszkodzeń, które łatwo dają się wyleczyć zimnemi 
okładami, dietą i t. p. (str. 15 i 16.) — Przy ranach nosa dla 
utrzymania kształtu jego radzi autor w nozdrza wtykać sku- 
bankę zwiniętą w kłębek (str. 2*2).—Przy zranieniu kanału od
dechowego, dla utrzymania brzegów rany w ciągłćm zbliżeniu, 
bandażowanie ma się rozciągać „od głowy aż do brzucha41 
(str. 29); czemuż już nie do samych stóp!—Ale dość tych przy
toczeń, aby sobie wyrobić zdanie o książeczce, która w ogól
ności, wyjąwszy rozdział o pożywieniu, odznacza się mnóstwem 
rad niestosownych i którćj przeto wcale nie możemy zalecać 
czytelnikom.

Dr. J. K o s i ń s k i .

P R Z E G L Ą D  
CZASOPISÓW LEKARSKICH KRAJOWYCH.

PRZfiCIŁĄD LEK AR SK I.
"Wydawany staraniem Oddziału nauk przyrodniczych i lekar
skich C. K. Towarzystwa naukowego Krakowskiego. Rok 1863. 
NN. 12—52. (kwartał II. IH. i IV).

I. ROZPRAWY I PISMA WŁASNE, 
a) M e d y c y n a  w e w n ę t r z n a .

1. O leczeniu gośćca stawowego (arthrltis rheu- 
matftea), przez prof. D I e 11 a*

Autor, powołując się na artykuły w NN. 11. ! 12. r. 
1862. Przeglądu lek., w których rozwijał pojęcie patologiczne 
gośćca stawowego, podaje określenie jego istoty następujące: 
„Gościec jest chorobą ogólną, a nie miejscową ograniczoną do 
stawów. Główną jćj cechą jest: zdraźnienie nerwowe, gorącz
ka, właściwe zakażenie krwi, i dążność sadowienia się w bło
nach surowiczych osierdzia i serca. Ból i wypociny stawów 

Pam. T. L. W. Tom LI. 19

www.dlibra.wum.edu.pl



290

stanowią jeden z najdolegliwszych przypadów, ale nie sarnę 
istotę tćj choroby. Ustępują one dopiero po ukończeniu, w pe
wnym okresie całćj sprawy chorobnój.“ „Takie pojmowanie 
gośćca nadaje naszćj terapii, mówi autor, podstawę pewną.“ 
W innóm miejscu autor raz jeszcze określa chorobę: „gościec 
stawowy ostry jest chorobą wypocino wą, czyli zapalną; ma on 
przeto dwa okresy: okres wypocin czyli zapalenia i okres 
wsysania czyli rozdzielenia.“

„Gościec ostry zachowuje pewną w przebiegu okresowość, 
jak durzyca, wysypki i t. d.“ „Pićrwszy okres trwa wprzypad- 
kach wybitnych czasami tylko 2, najczęściej 3 tygodnie.1* Jako 
prawidło, od którego bez szkody chorego odstęp ować nie moż
na przy leczeniu choroby w piórwszym jój okresie, podaje au
tor: „ażeby działać na stan ogólny chorego, a wstrzymywać się 
od wszelkich środków miejscowych przeciw zapaleniu stawów.“ 

Za środki działania na stan ogólny wskazuje: „tempera
turę mierną, 13 do 14° R., przykrycie lekkie, napoje chłodne, 
kwasy mineralne.1* „Najważniejszym zaś środkiem jest mako
wiec: y8 grana octanu morfiny co 2, 3, lub 4 godziny. “

Jeżeli wielka okazuje się draźliwość chorego, z osłabie
niem, niespokojnością, bezsennością: wtedy zaleca morfinę 
z chininą, (ostatnią co 4 godziny po 5 gran). Zadawanie środ
ków powyższych ma trwać przez cały przeciąg pierwszego 
okresu (od 2 do 3 tygodni).— Następnie rozbiera autor kry
tycznie działanie środków, które były lub bywają używane 
w tym okresie choroby. Puszczanie krwi powoduje „upadek 
sił, rozpły wne poty, tworzenie się wypocin w osierdziu, sercu
i błonach mózgowych.** Ztąd „śmiertelność wielka.**—Sale- 
tran potażu i sody w wielkich dawkach i inne podobne sole 
na przebieg choroby nie wpływają, a urażają żołądek, wy
wołują omdlenie, osłabienie i t. d.—Winnik wymiotny ( ta r t . 
emeticus) „przykry to środek, (mówi autor), wywołujący nud
ności, omdlenia, i t. d., a nie skracający choroby.** — „Chlo
rek i dwuchlorek rtęci nie leczy choroby“.—Zimowit (colchi- 
cum) „rozdrażnia chorego, wznieca większe bole, a często 
najuporczywsze sprawia biegunki." — Tojad (aconilum) jest 
bezskuteczny.— Chinina odurza, osłabia, sprawia rozwolnienie,
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a choroby nie powstrzymuje.—Środki przeczyszczające potępia 
również autor, bo ony „już tćm samśm, iż chorego do częstych 
z najokropniejszemi bolami połączonych ruchów zmuszają, 
szkodzić muszą. “—Kąpiele letnie „wywołują nawały, podnie
cają gorączkę, zwiększają nielitościwym sposobem bole.“— 
Obwijania chorego w prześcieradła, maczane w zimnćj wodzie* 
zwiększają gorączkę, bole i poty.—„A jeżeli w niektórych przy
padkach, mówi autor, przy używaniu tych leków choroba albo 
łagodnićj, albo krócój przebiegała, było to raczćj szczęśliwe 
post hoc, aniżeli propter h oc“

Użycie wszelkich środków miejscowych w tym okresie 
choroby uważa autor również za złe; bo ono „nigdy nie jest 
skutecznóm, a zawsze szkodliwćm.“ — Stawianie pijawek spra
wia, że „staw mocniśj, aniżeli przedtćm, nabrzęka, a co naj
gorsza, twardnieje; to jest, iż do wypocin płynnych przystępują 
stałe, włóknikowe, opierające się uporczywie .rozdzielaniu. 
Niemal wszystkie przypadki tym sposobem (przez stawianie 
pijawek) leczone stały się chronicznemi, a chorzy do ostatnie
go wycieńczonemi.“ — „Okładów zimnych chorzy zwykle nie 
znoszą, bole bowiem po nich znacznie się wzmagają.41— „0- 
kłady letnie przyciągają do wypocin płynnych jeszcze i sta
łe ."—Okłady suche podobnież.— Wcierania, czyto kojące (ex
ol. hy oscy ami) , czy aromatyczne (linim. volatile/} czy wreszcie 
rozdzielające ( rtęciowe, jodowe), poczytuje autor „za najszko
dliwsze i najniewłaściwsze środki miejscowe w tym okresie 
gośćca. “ Nacierania te, drażniąc staw zapalony, wywołują 
nacieki, w skutek których włóknik. składany bywa do części 
stawowych, zkąd .silnićjsze bole, stwardnienia stawu i t. d.— 
Toż samo, co o powyższych środkach miejscowych, twierdzi 
autor i o wezykatoryach.—Chlorek elailu (ihloretum elayli) 
nie może zmienić biegu sprawy ogólnśj choroby; „bole przeto
i obrzmienia stawu ustać nie mogą (przy użyciu tego środka), 
dopóki ogólna choroba, którćj są objawem, do kresu swego 
nie doszła.44

Na powyższych wy wodach,opiera autor pewnik: „Nie ty
kać stawów zapalonych w piśrwszym okresie gośćca sta
wowego.”
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Inne jest całkiem leczenie w drugim okresie gośćca sta
wowego, który trwaniem swojćm 2—do 3—tygodniowym powo
dować zwykł osłabienie ogólne, wycieńczenie chorego i skłon
ność do powtórnych napadów, poczem wywięzują się początki 
chorób sercowych w skutek złożonych w środsierdziu, a nie
dokładnie rozdzielonych wypocin, pomimo nawet, że wśród 
przebiegu choroby żadnych przypadów jawnych cierpienia 
osierdzia nie było. Wszystko to zmusza lekarza do czynnego1 
występowania, do poddania chorego pewnym odpowiednim do 
stanu jego wpływom terapeutycznym, których działanie w wie
lu przypadkach nie krócćj niż 6 — 8 tygodni trwać powinno.

Leczenie różne bywa, a niekiedy musi być nawet poprze
dzone zadawaniem środków łagodnie przeczyszczających, tu
dzież gorzkich.

Mając wzgląd na wypociny złożone nie tylko w stawach, 
ale niekiedy i w błonach sercowych, zaleca autor dwuwęglan 
sody lub odpowiednie wody lekarskie, przy których zwykle 
następuje większe wydzielanie moczu.

Przy stwardnieniu wypocin stawowych, przy zgrubieniu 
kości wskazane jest użycie jodku potasu.

Wreszcie przy znacznćj niedokrewności—żelazo.
Kąpiele letnie o tyle są stosowne, o ile szorstkość skóry 

łub wzgląd na czystość je zaleca, i o ile nie są przeciwwska
zane przez obfite poty, osłabienie lub bole w stawach po nich 
występujące.

Leczenie miejscowe w okresie 2gim gośćca stawowego 
jest niezmiernej wagi i jest niezbędnóm. Środki tego lecze
nia są, jak twierdzi autor, powszechnie znane i powszechnie 
używane, ale zwykle bezskutecznie; bo mało kto wić, jak ich 
używać, kiedy i w jakim następstwie używać. Porządku i 
następstwa tego uczy artykuł w sposób następujący.

Jeżeli staw zbrzękły znajduje się w stanie nawału, wte
dy używać należy, z kolei: okładów zimnych na staw, odmienia
jąc je początkowo co 5 — 10 minut, a po 2 l ub -3 dniach 
okłady te należy, niezmieniane, do godziny na stawie pozo
stawiać, przez co wpływem ciepła skóry letniemi się stają.— 
„Ciepło na przemian działające z chwilowćm zimnem sku
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tecznie wpływa nie tylko na pokonanie nawałów, lecz i na sto
pniowe zmiękczanie zbitych wypocin.*4

Następnie, „ukoiwszy w ten sposób draźliwość nawało
w ą/4 przejść należy do kataplazmów, które autor zwie najcel
niejszym środkiem leczenia; gdyż, jak mówi: „bez kataplaz
mów mało znaczące obrzmienia rozrastają się, twardnieją i 
stają się nieuleczalnemi, za pomocą kataplazmów zaś zadaw- 
niałe i najtwardsze miękną i nareszcie się rozdzielają/'—Uży
cie kataplazmów trwać ma tygodnie, a nawet często 2 lub 3 
miesiące; potrzebne jest przez cały okres stwardnienia,u do
póki bole zupełnie nie ustały, obrzmienie nie zwolniało, 
twardości nie wy miękły."

Dopiero gdy pod wpływem kataplazmu „stwardniałe wy
pociny już tak zmiękły, iż wsysaniu i rozdzielaniu nie będą 
stawiały znacznego oporu", zaleca autor przejść do wcierać 
jodowych, które, wcześniej użyte, „wywołują nawały, nacieki, 
zbrzęknienia i do uporczywego doprowadzają przebiegu." To 
tćż, jeżeli przy wcieraniach powstają bole, wcierania zawiesić 
należy.

Z kolei po wcieraniach przystąpić należy do kąpieli, któ
re nigdy za wcześnie używane być nie mają, gdyż za wczesne 
„z powodu wywołanych większych bólów i zbrzęknień niweczą 
skuteczność poprzedniej terapii i o wiele przedłużają choro- 
bę.“ „Wszystko to jedno, czy kąpiele są słone, czy siarczane, 
czy mydlane, czy słodowe; najważniejszą w nich jest ciepłota, 
która ma wynosić od -f 26 do -j- 28° R. Kąpiel ma być brana 
przed obiadem; po kąpieli chory godzinę leżeć powinien; do ką
pieli wreszcie dodawać należy od 2 do 6 funtów soli kuchen
nej, a także około uncyi dwuwęglanu sody. Kąpiele te brać 
należy co 2 lub 3 dni, a ilość ich ogólna wynosić ma od 30 do 
60.“ Kąpiele takie ze solą kuchenną zastąpione być mogą 
przez kąpiele u zdrojów słonych, jodowych, słono- siarczanych
i alkalicznych; z wód krajowych poleca autor Iwonicz, Tru- 
skawiec, Busko, Solec, Druskienniki, Ciechocinek i t. d. Przed 
wysłaniem chorego do wód wyprobować jednak należy, czy 
kąpiele znosić może. Wśród użycia kąpieli wcierania jodowe 
dalój robione być mogą, o ile draźliwość stawu na to po
zwala.
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Po użyciu powyższych środków, jako do ostatniego przejść 
należy do ucisku, na który wtedy czas nadchodzi, kiedy „bole 
ustąpiły, ruchy zeswobodniały, i jeżeli obok powyższych ob
jawów spostrzegamy, iż pomimo wytrwałego używania ką
pieli i wcierań żadna już widoczna zmiana w stawie się nie 
okazuje, mianowicie, że obrzękłość już nie maleje.“ Używając 
ucisku, zapobiega się biernym nawałom, do których w stawie 
po przebytym procesie wielka jest skłonność, a tćm samśm 
chroni się chorego od powtórnych nabrzęknień i przewle
kłych cierpień. Ucisk najlepiój uskuteczniać za pomocą opa
ski plastrowćj (ex  empl. diachyli comp.). Raz założona opa
ska pozostawać powinna na stawie, o ile bolu nie sprawia, do
póki od niego nie odstanie z powodu odbrzęknięcia części 
uciskanych. Całkowicie odejmuje się opaskę dopiero wtedy, 
kiedy odbrzękanie już wcale miejsca nie ma.

Na zakończenie kuracyi zalecić należy choremu nosze
nie jużto opaski płóciennćj, już tóż użycie osłony gumowej.

„Takie jest w krótkich zarysach (kończy autor) nasze 
leczenie gośćca stawowego. Mógłbym je poprzeć historyą 
licznych wypadków przeze mnie leczonych.*1

Z przywiedzionych w artykule opisów chorób podajemy 
za autorem następujący: Pani L. przed 5 laty popadła w 
Warszawie w ciężki gościec stawowy. Autor, zawezwany do 
Warszawy po kilku tygodniach, zastał ją „po licznych upu
stach krwi, pijawkach, bańkach, wezykatoryach i t. d. w sta
nie prawdziwie opłakanym." „Zapisałem morfinę, powiada 
autor, i kazałem chorą na saniach (byłato pora zimowa) za
wieść do odległego jśj na wsi mieszkania, polecając na lewe 
kolano używanie kataplazmów przez 2—3 miesięcy..... Na wio
snę chora przybyła wielce pokrzepiona do Krakowa..... Wciera
nie jodowe, kąpiele Iwonickie, a następnie opaski dokonały 
wyleczenia, tak, iż chora obecnie zupełnie jest zdrową." Podor 
dobnież opisuje autor przypadki: pani B. z Królestwa, br. 
D. i t. d.

Nakoniec, polecając swoję terapią mówi autor: „Dodać 
tu muszę, iż podług tćj samśj zasady i z tym samym pomyśl
nym skutkiem leczę wśzystkie inne gośćce objawiające się
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w skórze, nerwach, mięśniach, ścięgnach, więzadłach, przy- 
kostni innych części ustroju i t. d.“

Zdaliśmy nieco obszerniej sprawę z artykułu słynne
go profesora klinicznego Krakowskiego w tśm przekonaniu, że 
wieloletnie doświadczenie jego jest dostateczną rękojmią sku
teczności prawideł praktycznych przez niego podanych.

2. Po sprawozdaniu powyższćm ograniczyć się musiemy do 
krótkiej wzmianki o rozprawie, zawartej w NN. 16—23, 31— 
34, 39—42, p. n. Ostre zapalenie śledziony zimniezne. 
Rozprawa ta jest ułamkiem obszernej pracy prof. D i e t l a ,  
której ogłoszenie drukiem autor nam zapowiada.

Postawił on sobie za zadanie udowodnić istnienie ostrego
i przewlekłego zapalenia śledziony, które, jak wiadomo, przez 
wielu patologów za wątpliwe poczytywane było, przez innych 
wcale zaprzeczane. Liczne spostrzeżenia kliniczne, z których 
autor kilka w Przeglądzie przywodzi, służyć mają za niemyl- 

ne świadectwo istnienia tej choroby. Uwagi, jakie artykuł 
powyższy nasuwa, postaramy się wyłuszczyć po ogłoszeniu 
całego dzieła.

3. Dr. F a l ę e h i  czynny udział biorący w pracach kli
niki Krakowskiej, a nawet zastępujący czasowo w wykładzie 
klinicznym profesora *D i e tl a, odrywanego, jak wiadomo, nie
jednokrotnie od prac naukowych przez ważne sprawy publicz
ne, które w nim dzielnego stróża i obrońcę mają, podjął wiel
kiej wagi i wartości pracę, mającą na celu zdanie sprawy z prac 
naukowych w 12 latach ostatnich w klinice chorób wewnętrz^ 
nych Krakowskiej podejmowanych.

Klinika ta, jak powszechnie wiadomo, odegrała i odgry
wa w losach naukowości lekarskiej u nas znaczącą rolę. 
Z gruntu przekształcona od lat kilkunastu poczęła wygłaszać 
zasady i wskazywać kierunki, które, źródłem swojem idące 
od Wiednia, znajdowały w kraju całym zwolenników, szerzo
ne przez licznych adeptów głośne imię mającego profesora.

Historya nauki sądzić będzie wartość tych zasad i wska
zywanych kierunków. Dziś patrzącemu na działalność kil
kunastoletnią kliniki Krakowskiej i 'jej wychowańców powie
dzieć tylko wołgo, że klinika zarobiła sobie na miano „Szko
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ły." Pan Falęcki pracowitśm i umiejgtnśm zestawianiem fak
tów wyrażających jej działalność, spisywaniem poniekąd kro
niki tćj działalności nie mały pożytek nauce przynosi; z kro
nik tych wyczytać będzie można i dzieje „Szkoły" i jej war
tość ocenić.

Pićmszydziat sprawozdania z kliniki,drukiem ogło
szony a zapowiadający dalsze, dotyczy zapalenia płuc , a ma, 
wedle zamiaru autora, dopełniać i być nie jako ciągiem dalszym 
pracy prof. Dietla, ogłoszonej w r. 1852. w Roczniku Tow. 
Nauk. Krak. p. n. „Tablice statystyczne wyjaśniające leczenie 
zapalenia płuc bez upustu krwi.“ I w samej rzeczy, praca, 
która jest przedmiotem niniejszego rozbioru, związana jest 
najściślej jedną myślą i jednakim celem z rozprawą profesora 
Dietla powyżej przytoczoną.

Przystępując do sprawozdania, autor skreśla sposób le
czenia zapalenia płuc używany w klinice Krakowskiej. „Upu
stu krwi, mówi on, ani ogólnego, ani miejscowego, nie zasto
sowano w żadnym przypadku. Nie używano też nigdy ani e- 
metyku, ani kalomelu." Środkami używanemi w pierwszym 
okresie choroby były, prócz odpowiedniego zachowania się die
tetycznego, umywania i chłodzących napojów, kwasy mine
ralne, mleczanka migdałowa z małą ilością saletry (10 gran  
na funt p łynu),  naparstnica, octan morfiny, a w razach znacz
nego przekrwienia płuc bańki suche na powierzchnią klatki 
piersiowej. Przeciw znacznemu upadkowi sił i t. d. używano 
odwaru kory * peruwiańskiej, kwasu Hallera. Powikłania ze 
sprawą zimniezą usuwano siarczanem chininy.

W drugim okresie choroby, w okresie rozdzielania, mając 
na względzie ułatwienie i przyśpieszenie wessania wypocin, 
używano środków mających na celu podnoszenie ogólnego od
żywiania. „Tam, gdzie rozdzielenie się wypocin leniwo po
stępowało, lub gdzie takowe, dochodząc do wyższego stopnia 
organizacyi, twardniały, j a k  to głównie objawy przy  słucho
we i wypukowe wskazywały  (1), używano kataplazmów, wcie-

(l) W sprawozdaniach z kliniki lekarskiój Krakowskiej uderzało nas 
twierdzenie wielokrotnie, a stanowczo wypowiadane, jakoby wysięki
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rania maści jodowśj, wewnątrz zaś podawano dwuwęglan so
dowy, jodek żelaza, wodę szczawnicką i t. d.‘Ł „Tym sposobem, 
szanując siły chorego, a nie szczędząc nigdy choroby, zaradza
liśmy czynnie złemu, nie popadając w uwielbiane przez nie
których lekarzy nicestwo terapeutyczne/4

Po tym wstępie przechodzi autor wprost do zestawiania 
faktów, a podaje nam je sumowane w tablice statystyczne.

Ilość chorych (patrz tabl. I.) leczonych na zapalenie płuc 
od r. 1851. do 1802. wł. wynosiła 229. W wykazie za pod
stawę obliczeń statystycznych i wniosków wyprowadzanych 
z nich wzięto tylko cyfrę 177 chorych, omijając 52, jako, we
dle słów autora, mniej ściśle spostrzeganych i opisanych.

Wyłączenie takie niemal '/± części przypadków i nie- 
wciągnienie ich w obrachunek uderza nas bardzo i dziwi, bo 
odejmuje połowę wartości obliczeniom dra F., zresztą bardzo 
starannie i umiejętnie czynionym. Jeżeli bowiem statystyka 
w medycynie, mianowicie układana ku wykazaniu wyższości 
pewnego sposobu leczenia, ma nam dać świadectwa, jakich 
w ni4j szukamy, to winna być zupełną, nie ułamkową. Te 52 
przypadki przemilczane dają szerokie pole przypuszczeniom, 
które zdolne są unieważnić cały wypadek obliczenia i wnio
ski zeń wyprowadzane. Godziło się przynajmniej wyrazić 
liczbą śmiertelność ukrytą w tych 52 przypadkach, jakotóź 
długość trwania choroby; boć i jedno i drugie w tych niedość 
starannie spisanych historyach chorób niezawodnie dałoby się 
wyczytać. Cóż zaiste nauczy nas o wartości sposobu leczenia,
o którą autorowi tak bardzo chodzi, mała stosunkowo liczba

miąższ płuca zajmujące rozróżniane być mogły między sobą co do twar
dości i gęstości swojej; jakoby ich istota płynna, czy stała, przemaganie 
w nich włóknika lub surowicy, wreszcie organizowanie się tych wysięków 
lub ich kredowacenie z objawów przysłuchowych i wypukowych ocenia
ne być mogło. Twierdzenie to, z którem się i w sprawozdaniu dra F . 
spotykamy, uderza, jako niezgodne z zasadami, wedle których oceniane 
są zjawiska auskultacyi i perkussyi,(porównaj w dziełach Sz kody ,  Wi n -  
t r i c h a ,  Z e h e t m a y e r a  i t. d.), — jakoteż ze spostzeżeniami na cho
rych, które codzienna praktyka lekarzowi każdemu przynosi.
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wymienionych przypadków śmierci, skoro jesteśmy zmuszeni 
liczbę tę uzupełniać inną niewiadomą, która może jest tak 
małą, iż popiera .zachwalaną metodę leczenia, ale może być i 
tak wielką, że metodę potępia. Zresztą dodać musiemy, że nie 
chcemy pomawiać o stronność autora, którego znamy dobrze, 
jako szczerego przyjaciela nauki; ale mu zarzut czynimy, że 
nie opatrznie postąpił,—że sam dobrowolnie zmniejszył wartość 
dowodu, który chciał dać, i że tym, którzy dla pobudek, więcśj 
czy mnićj naukowej wartości mających, ganią sposoby leczenia 
bronione przez autora, dał gotowy oręż do ręki przeciw praw
dzie, o którćj artykuł miał przekonywać.

Tablica I. wykazuje nadto stosunek chorych mężczyzn 
do kobiet. Stosunek ten jest =  3 :1 . Nadmienić tu należy, 
że ta i następne tablice tylko na 177 przypadkach są oparte. 
Przemagającą liczbę mężczyzn, chorobie uległych, objaśnia au
tor sposobem życia i zajęć różnym u obu płci.

Tablica II. oblicza wiek chorych. Największą liczbę cho
rych dostarcza 3ci i 4ty lat dziesiątek, co ztąd pochodzi „iż 
na te dwa dziesiątki największa liczba żyjących osób przypada; 
a powtóre iż wiek ten, jako najzdolniejszy do pracy, najwięcej 
się naraża na wszelkie szkodliwości.14

Tablica III. dotyczy budowy ciała. „Pomiędzy 177 cho- 
remi było: silnej budowy ciała 56, średniój 74, słabój 44.“ 
Jako wniosek, z tych cyfr podaje autor; „że zapalenie płuc 
jest tćm rzadszćm, im silniejsza budowa ciała.“ Namby się 
wydało, że tablica powyższa wraz z poprzednią (dotyczącą wie
ku) wcale nie świadczy o słuszności wniosku, jaki z nich au
tor wywodzi: tablica bowiem II. wykazuje osoby w sile wieku 
będące, a tablica III. obejmuje osób silnćj i średnićj budowy 
ciała razem 130, słabćj zaś budowy 44.

Tablica IV. oblicza choroby, jakim chorzy w ciągu życia 
ulegali, zanim zostali dotknięci zapaleniem płuc. „Tylko 20 
było takich, którzy przed ostatnią chorobą zawsze i zupełnie 
byli zdrowemi.“ Znów to ma świadczyć za owćm twierdzeniem 
autora, któremu jego własne cyfry, jak to podnieśliśmy, za
przeczają; jeżeli jeszcze rozważymy, (powołując się na tablicę
II.), że największa liczba chorych objętych wykazem przypada
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na wiek życia od 30. do 50. roku, to nam się wyda rzeczą na
turalną, że chorzy, zapadający [na zapalenie płuc, już wprzód 
(w pierwszej połowie swego życia) innym chorobom ulegali, a 
wniosek autora, w wątpliwość przez nas podany, jeszcze mnićj 
zgodny nam się wykaże z cyframi tablicą ostatnią objętemi.

Tablica V. dotyczy powikłań z innemi chorobami, jakie 
w przebiegu zapalenia płuc miały miejsce. Jako najpowszech
niejsze powikłanie spostrzegana była zimnica (20% przypad
ków), co autor tłómaczy warunkami miejscowemi, do powsta
wania tej choroby usposabiającemi. Po zimnicy najczęstszym 
cierpieniem towarzyszącśm było zapalenie opłucnej (18%); 
z kolei idzie powikłanie z durzycą ( t y p h u s z  obrzmieniem 
chronicznćm wątroby i śledziony, z chorobą B r i g h t a i t. d. 
Nieżyt oskrzeli towarzyszył we wszystkich przypadkach, a 
w 10% przypadkach był bardzo rozległy. Zaledwo w 9% 
przypadkach nie było wcale powikłań. Ta ostatnia cyfra służy 
autorowi za świadectwo, iż zapalenie płuc najczęściej tam się 
wydarza, gdzie jakiś rozkład krwi, schorzałość lub inne zmiany 
ustroju siły jego nadwątliły.

Tablica VI. mówi o trwaniu okresu wypocinowego: 
świadczy ona, że tam wszędzie, gdzie zapalenie płuc było po
wikłane z innym stanem chorobnym, trwanie okresu wypoci
nowego było dłuższe nad dni 8 (71% przypadków); w przypad
kach zaś niepowikłanych okres ten kończył się od dnia 4go 
do 8go (29%). Z końcem tego okresu, z nastąpienie wypo
ciny spadała gorączka i ustępowały przypady czynnościowe 
temu okresowi właściwe.

Tablica VII. wykazuje, iż okres wessania trwa w naj
większej liczbie przypadków od 7 do 14 dni. Rzadziej nie
równie rozciąga się na czas dłuższy od dni 14, a to zwykle 
w skutek szkodliwych wpływów i powikłań. Obie tablice ostat
nie (VI. i VII.) świadczą, iż zapalenie płuc prawidłowo prze
biegające w 11 do 22 dniach kończyć się zwykło.

W tablicy VIII. czytamy, iż w 49%  przypadkach prawe 
płuco było dotknięte zapaleniem; zaś w 11% przyp. tylko 
oba płuca równocześnie. Dalej, iż w zapaleniu płuc piór7 
wotnem najczęściej zajęte było płuco prawe, w przypadkach
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zaś zapalenia durzycowego najczęściej płuco lewe. Nacieki 
obudwu płuc, zwłaszcza górne, spostrzegano w przypadkach 
-powikłanych z ogólnćm cierpieniem, z rozkładem krwi i t. d.

Tablica IX. mówi o dokuczliwszych objawach czynno
ściowych, towarzyczących zapaleniu płuc, jakiemi są: duszność, 
niespokojność, ckliwość, które w y3 przypadków dochodziły 
wyższych stopni, a z końcem okresu Igo zwykle mniej więcój 
ustępowały.

Kaszel towarzyszył (tablica X.) wszystkim niemal przy
padkom zapalenia płuc; nie było go wcale tylko w 7 przy
padkach, z których 2 powikłane były z durzycą, a 7 z zim- 
nicą i w których wszystkich (7) przeważały oznaki otrętwia- 
łości ( torpor).

Plwociny (tablica XI.), najczęściej krwawe (74%), w po
łowie przypadków były obfite, w połowie skąpe: ostatnie od
powiadały najczęściej wypocinom zbitym, włóknikowym, tu
dzież przypadkom powikłanym z zapaleniem opłucnej; prze
ciwnie plwociny obfite spostrzegano w razach, gdzie wypociny 
były miękkie, białkowate i przy powikłaniu z rozległym nie
żytem oskrzelowym. Plwociny krwawe pojawiały się w okre
sie lszym (wypocinowym). Oddawanie plwocin ropiastych, 
zjawiające się po ukończeniu okresu Igo, miało miejsce w 13 
przypadkach, z których 5 zakończyło się śmiercią. Wszystkie 
przypadki zapalenia płuc powikłane z zakażeniem wyskokowóm 
przedstawiały ropiaste plwociny.

Tablica XII. W połowie przypadków wypociny zapalne 
były miękkie, galaretowe (49%), w połowie zaś zbite, włók- 
nikowe. Nie zaprzeczając słuszności tego podziału we wzglę
dzie anatomicznym, wyrazić tu musiemy ponownie wątpli
wość co do możności rozeznawania „gęstości wypocin" przez 
perkusyą.

Dreszcz (tablica XIII.) zwykle pojawiał się na wstępie 
zapalenia płuc; w 15 tylko przypadkach, i przeważnie w przy
padkach powikłanych z durzycą, dreszczu wcale nie było. 
W ogóle im naciek zapalny był rozleglejszy, im gorączka 
większa, tćm dreszcz bywa silniejszy; niemnićj na trwanie i 
stopień dreszczu wpływała draźliwość chorego, powikłania i t.d.
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Tablica XIV. mówi o zabarwieniu skóry, jakie u chorych 
Da zapalenie płuc spostrzegano. W znacznej liczbie przypad
ków (23%) barwa była ziemistą: w tych przypadkach znale
ziono powikłanie z cierpieniem zimniczśm. Barwa żółta skó
ry wydarzająca się często (27%) zależała, jak wykazuje tabli
ca, mniej od stanu wątroby, więcej zaś od stopnia zapalenia
i od jego rozległości; zkąd autor wnioskuje, iż żółtawe za
barwienie w zapaleniu płuc przypisać należy nie tyle żółci 
obficie wydzielonej, w przewodach żółciowych zatrzymanej, ile 
ostremu rozkładowi krwi z wytwarzającym się w niej barwi
kiem żółtym.

Tablica XV. podaje wypadki badania moczu przy zapa
leniu płuc. W przypadkach 85 na sto mocz okazywał barwę 
ciemną czerwono-żółtą. Mocz blady spostrzegano w nielicz
nych przypadkach u osób niedokrewnych i schorzałych. Chlor
ki w przypadkach 85% były zmniejszone. W przypadkach 
6% spostrzegano zupełne zniknienie chlorków: byłyto zapale
nia z najcięższym przebiegiem. W przypadkach 7% wśród 
przebiegu bardzo łagodnego ilość chlorków pozostała prawi
dłową.—W przypadkach 25%, w których ślady białka wykry
wano w zapaleniu płuc, przebieg choroby był cięższy; zwykle 
białko pojawiało się od 4. do 10. dnia choroby.—W okresie 
wypocinowym mocz oddawany bywał ciężki, w mocznik i sole, 
z wyjątkiem chlorków, bogaty.—Osady w moczu najczęściej po
jawiały się dopiero w okresie wsysania wypocin.

Śmiertelność średnia (tablica XVI.) wynosiła przecięcio- 
wo 13% chorych, którato cyfra nie równo na obie płcie się 
rozkłada; mężczyzn bowiem umarło na zapalenie płuc w sto
sunku 14%, kobiet zaś tylko w stosunku 10%. Przypadki 
śmiercią zakończone wszystkie niemal były powikłane jużto 
z rozgałęzionym ostrym nieżytem oskrzeli (5 przypadków), 
już z zapaleniem osierdzia (4 przypadki), już z zapaleniem 
opłucnój, zimnicą, chronicznem obrzmieniem śledziony lub 
śledziony i wątroby, chorobą Brighta, durzycą i t. d. Zapale
nia zaś płuc bez powikłania zwykle wyzdrowieniem się koń
czyły. Uwagi osnute na obliczeniu tablicą powyższą objętem 
temi słowami kończy autor: „że terapia zapalenia płuc, jaką
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na wstępie wyłożyliśmy, bez puszczania krw i, przedstawia 
skutki niewątpliwie pomyślne, a nawet świetne“ (1).

Z 23 zmarłych na zapalenie płuc (tablica XVII.) wypoci
na złożona była w prawćm płucu 10 razy, w lewćm 7 razy, 
w obu płucach 6 razy.

Śmierć w największej liczbie przypadków przypadała 
w okresie t. zw. szarego zwątrobienia- (t. XVIII.) W trzech 
przypadkach śmierć nastąpiła podczas rozpadu ropowego; we 
wszystkich trzech towarzyszyło zakażenie wyskowowe. (Na str. 
254, w tablicy V. autor wbrew temu, co czytamy w tablicy ni- 
niejszćj XVIII., podaje, jako z 4ch przypadków powikłanych 
z zakażeniem wyskokowem, dwa tylko zakończyły się śmier
cią). Z trzech przypadków śmierci w epoce czerwonego zwą
trobienia jeden był powikłany z durzycą, jeden ze stłuszcze- 
niem serca, 1 z rozgałęzionym nieżytem oskrzeli.

Tablica wreszcie XIX. wykazuje, że śmiertelność przy za
paleniu płuc najmniejszą jest w okresie życia po rok 40.; zaś

(l) Przypadkowo w tej właśnie chwili, kiedy podajemy sprawozda
nie z niniejszego artykułu, znajdujemy w ostatnim numerze Tygodnika  
lekarskiego  (N. 39. r. 1863) artykuł dra K r y s z k i  p. n. „Statystyka 
zapaleń płuc w szpitalu Śgo Rocha w Warszawie.” Nie mamy zamiaru 
porównywać obu artykułów; niemnićj jednak cyfry podane w Tygodniku 
lekarskim, mianowicie te, które dotyczą, się śmiertelności, bardzo nam 
przychodzą w porę, świadcząc, że to, co autor artykułu w Przeglądzie 
lekarskim nazywa „świetnym'* wypadkiem leczenia, nie jedynie i nie 
wyłącznie przy leczeniu, jakie on zaleca, osięgnąć się daje. Z liczby 
671 przypadków napalenia płuc leczonych w szpitalu Śgo Rocha, wyda
rzeń śmierci było w stosunku l4°/0. Wypadek ten nie o wiele jest gor
szy od wypadku, jaki nam wykazuje dla kliniki Krakowskiej artykuł p. 
Falęckiego, i może się wydać nie gorszym, a nawet lepszym, jeśli roz
ważymy, że obliczenie p. Kryszki loparte jest nie na ułamku, lecz na 
całkowitej liczbie chorych leczonych w szpitalu; a jednak p. Kryszka 
używał leczenia, przeciwko któremu artykuł Przeglądu Krakowskiego 
tak stanowczo pię oświadcza, to jest leczenia z, pomocą upustu krwi, nie
kiedy nawet 2 lub 3 razy powtarzanego. Wniosek więc, do którego 
w zakończeniu artykułu swego p. Falęęki przychodzi, nie jest pewni
kiem, za jaki go autor podaje, i może być w wątpliwość podawany z mo
cy takich samych dowodów, na jakich go autor oprzeć usiłuje.
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od roku 40. począwszy, śmiertelność z każdym dziesiątkiem 
lat życia wzmaga się, a w wieku najpóźniejszym jest naj
wyższą.

4. Dr. Fnlęrkl  podaje spostrzeżenie z kliniki lekar
skiej Krakowskiśj opadnięcia śledziony, które w następ
stwie spowodowało zapalenie otrzewnej i śmierć.

Spostrzeżenie to, jak i drugie podobne podane przez 
prof. R o k i t a ń s k i e g o ,  świadczą, że . opadnienie śledziony 
czyli t. zw. śledziona wędrująca powodować może ważne i 
ciężkie następstwa dla chorego, działając na organa jakby 
ciało obce i sprawiając jużto, jak w przypadku opisywanym, 
zapalenie otrzewnej, już poronienia i inne przypady następ
stwem ciśnienia będące. Chora R. R. przybyła do kliniki 
z objawami ostrego zapalenia otrzewnej, brzuch okazał się 
wzdęty, były wymioty, zaparcie stolca, gorączka i t d. Dolna 
część brzucha dawała odgłos tępy; nad miednicą namacać 
można było twarde i bardzo bolesne obrzmienie, którego gór
na granica od biodra do spojenia kości łonowych sięgała. Tę
pości śledziony w miejscu właściwem położeniu organu nie 
znaleziono; małe stępienie, jakie było, nie dało się odnieść 
do śledziony, a tóm samem nasuwało się przypuszczenie, że 
śledziona zmieniła położenie. Badanie utrudnione zresztą 
było bolesnością ściany brzusznej.

Chora opowiadała, że przed laty 2, po przeciągłej świeżo 
przebytej zimnicy, niosąc wielki ciężar, uczuła nagle ból w brzu
chu, poczórn w dolnej części brzucha boleśnie jej się czuć da
wało przy każdćm poruszeniu ciało twarde.

Po kilku dniach choroby chora zmarła.
Badanie pośmiertne wykazało w jamie brzusznej płyn 

ropny.Błona trzewna i ścienna otrzewnej szarawo zabarwiona, 
łatwo rozdzierać się dająca; śledziona 6-kroć powiększona, 
do połowy w miednicy zaklinowana, zlepiona była przez wypo
ciny z pęcherzem moczowym, z macicą i górną częścią kiszki 
odbytowćj. Więzy śledziony były zerwane, naczynia jak po- 
wrosła skręcone. Powłoka śledziony krucha, miąższ miękki, ła
two rozdzierający się, blado cisawo-czerwony.
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Jako objawy zwykle towarzyszące opadnięciu śledziony 
podaje autor: ból w podżebrzu lewem i czucie napięcia, cią
żenia; zapalenie ponawiające się otrzewnej w miejscu ogra
niczonym, wywołujące bole, przeszkodę w ruchach dowolnych 
i inne t. p.; barwa skóry zwykle bywa śniada, odżywianie 
upośledzone;— wreszcie objawy rozstrojenia nerwowego, hy- 
pochondryczne, hysteryczne i t. d.

Jako środek leczniczy zaleca autor, idąc za zdaniem prof. 
Di e t l a :  siarczan cłiininy i opaskę brzuszną, która zmniej- 
s za następstwa mechaniczne ciśnienia śledziony na narzędzia, 
do których nieprawidłowo przylega.

5. Dr. Szewczyk opisuje przypadek choroby leczonśj 
w klinice prof. Dietla w Krakowie, którój daje nazwę zapa
lenia płuc durzycowego (pneumotyphus) . Obok wyraź
nego nasięku zapalnego w płucu prawóm, którego istnienie 
wyrażał: odgłos czczy (tępy), znaki współdźwięczenia (conso- 
nantia), plwociny krwią zabarwione, kleiste i t. d., wydatne 
były od pierwszego początku choroby znaki przemian choro- 
bnych dziejących się w przewodzie trawienia, jakoto:—wzdęcie 
brzucha, bolesność, przelewanie, biegunka i równocześnie 
znaczne powiększenie śledziony. Gorączka była silna, tętno 
uderzało 125—130 razy na minutę i było dwubitne, ciepłota 
dochodziła do 3 1 % °R. Odurzenie, śpiączka i inne przypady 
nerwowe, towarzyszące przebiegowi tyfusu, dopełniały obraz 
choroby. Chory był leczony z początku środkami dietetycz- 
nemi, podawaniem kwasów; następnie zaś miał zadaną z powo
du podejrzenia powikłania zimniczego chininę, po użyciu któ- 
rćj w dość znacznćj ilości powoli zaczął przychodzić do 
zdrowia.

6. Dr. S e l b o r o w § k l ) ^  lekarz szpitala Śgo Aleksan
dra w Wilanowie, zasilający pracami swemi nierzadko i pis
ma lekarskie warszawskie, podaje szczegółowy opis gruźli
cy z przebiegiem długotrwałym zakończonej śmier
cią spowodowaną ropniem w mózgu.

Chory kilkoma nawrotami przebywał wvszpitalu; począt
kowo objawy odnosiły się głównie do stanu płuca lewego, które, 
od początku spostrzegania chorego, odgłosem stępionym u
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wierzchołka, oddechem oskrzelowym z jakością plwocin nie- 
mylne znaki gruźlicy pokazywał. Następnie i płuco prawe 
w częściach górnych podobneż zmiany w nićm zachodzące wy
rażało. W przebiegu choroby występowały kilkakrotne krwo
toki. Prócz tego stan ogólny sił, stan odżywiania ulegał 
wielorakim zmianom: pogorszeniom czasowym, poprawom prze
mijającym. Te ostatnie bywały tak znaczne, mianowicie 
w miesiącach letnich, że chory podczas kilkoletniego leczenia 
go mógł ódprawiać piesze pielgrzymki do Częstochowy. Po 
jednćj z takich pielgrzymek w r. 1861 w skutek, jak się zdaje, 
zaziębienia chory uległ zimnicy czwartaczce i ta ostatnia 
w przebiegu choroby kilkakrotnie się pojawiała, zawsze je
dnak z łatwością przy użyciu chininy ustępowała. Przez 
zimę, którą przebywał w szpitalu, używał tranu, a także od
powiednio do objawów dostawał jużto morfinę, już środki 
narkotyczne z przetworami antymonu. Na skórę przykładane 
były kilkakrotnie środki odciągające. Lato spędzał na wsi, 
żywiąc się nabiałem.

Wędrówka nabożna w r. 1862. do Częstochowy odbyta 
pod koniec lata była już ostatnią i po powrocie z nićj udał 
się wprost do szpitala, a czuł się bardzo osłabiony. Prócz 
objawów, które poprzednio chorobę wyrażały, wystąpiła grup- 
pa nowych, a wcale odrębnych. Nad inne przeważał mocny 
ból głowy, umiejscowiony w prawśj połowie czaszki, ból 
uciążliwy, niezmiennie trwający. W dni kilka po wejściu do 
szpitala chory dostał nagle napadu drgawek podobnego do 
padaczki, na którą, jak utrzymywał, cierpiał w wieku dzićcię- 
cym. Po ustaniu napadu ból głowy trwał niezmiennie, a w dni 
parę przyszły wymioty trzykrotne, tętno stało się rzadkićm, 
(48 uderzeń na minutę), przytóm chory doznawał gniecenia 
w dołku; w sferze ruchu żadnych zboczeń nie spostrzeżono. 
Dopiero w parę tygodni, po powtórnych wymiotach pojawiło 
się zćzowanie lewem okiem, a w dni parę po powtórnym 
napadzie drgawek, które przeszły w zupełną bezprzytomność, 
chory życie zakończył.

Oględziny pośmiertne prócz zmian anatomicznych w płu
cu lewćm, jakoto gruzełków wielkości grochu w szczycie 

Pam. T. L. W. Tom LI. 20
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płuca i jamy wielkości orzecha, wykazały znaczny ropień 
w prawćj półkuli.

Ropień ten, jak dr. Sciborowski w poglądzie na prze
bieg choroby wykazuje, był przyczyną objawów, które dopie
ro w ostatnich tygodniach życia występować poczęły. Obja
wy te, jakkolwiek z konieczności zdradzały możliwość prze
mian anatomicznych w mózgu, przemian tych jednak, jakie 
one były, sobą nie wyrażały; tak, że rozpoznanie ropnia za 
życia było do pewnego stopnia niemożliwem.

Prócz tego autor podaje ogólnie, idąc za W u n d e r l i -  
c h e m ,  te objawy i znaki, z których niekiedy obecność ro
pnia mózgu w pewnych jego częściach z niejakićm prawdo
podobieństwem daje się rozpoznać. Kończy zaś artykuł uwa
gami nad leczeniem tśj chorohy, które, jak twierdzi, mało 
daje owocu.

b) O f t a l m o l o g i a .

1. NN. 27, 28, 29 i 30. zawierają nader ważną pracę prof. 
HK a J e r  a pod napisem: „P rzyczyn ki do ojitometryi.”
Optometrya zajmuje się wymiarem przestrzeni ostrego widze
nia, która, jak wiadomo, ograniczona jest punktem największe
go zbliżenia (b liia ) i największego oddalenia (dala) przedmio
tu, dającego się ostro dostrzegać. Rozległość jśj zależy od dzia
łania przyrządu nastawczego oka (akkomodacyi), którego dziel
ność u pojedyńczych osób bywa nader różna. W celu wymie
rzania tój rozległości wynaleziono wiele przyrządów zwanych 
optometrami, z których najważniejszy S t a m p f e r a  polega 
na doświadczeniu dobrze znajomśm S c h e i n e r a ,  dozwalają
cym nam widzieć pojedynczo mały jaki przedmiot, np. śpilkę, 
przez dwie dziureczki w karcie obok siebie położone, li tylko 
natenczas, jeżeli się w granicach powyżćj wzmiankowanych 
znajdują; podwójnie zaś, jeżeli bliżćj od b liiy , lub dalćj od dali 
śpilka będzie postawiona. Otoż Prof. M a j e r  przytacza nam 
trzy jeszcze następujące doświadczenia, które do optometry 
posłużyć mogą:
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I) Jeżeli postawimy dwie śpilki jednę za dragą, byle tył— 
Iso w granicach ostrego widzenia, te przedstawiać nam się bę
dą zupełnie równe co do wielkości, skoro raz na jednę, drugi 
raz znowu na drugą spoglądać będziemy. Jeżeli zaś wglądając 
się w jednę, dostrzega się zarazem i drugą, to wiadomo, że 
wielkość ich równą być nie może. Lecz jeżeli jednę śpilkę usta
wimy bliżój od b li iy , to ta zawsze, pomimo wyłącznego w nią 
się wpatrywania, będzie się wydawała większą i grubszą; prze
ciwnie zaś, śpilka ustawiona po za granicą dali, (np. u krótko
widza), zawsze mniejszą okazywać się będzie. Ztąd wypadnie, 
że jeżeli dwie śpilki ustawimy wśród przestworu ostrego widze
nia, a potem jednę z nich zbliżać ku oku, a drugą od niego od
dalać będziemy, to nam różnica ich wielkości zaraz szukane 
granice oznaczy.

II) Należy tu znane doświadczenie M i ł e g o ,  niegdyś 
profesora fizyologii w uniwersytecie Warszawskim, z otwor
kiem przesuwanym przed okiem w obrębie źrenicy. Jeżeli przy- 
tćm przedmiot widzenia, np. śpilka, znajduje się w odległości, 
do jakiśj właśnie oko doskonale się zastosowało, mimo przesu
wania otworka widok jego zgoła przesuwać się nie będzie. Ina- 
czćj rzecz się ma, gdy przedmiot jest bliższym, lub dalszym, 
mż równoczesna nastawcza odległość; w tych bowiem razach 
widok jego przy przesuwaniu otworka poruszać się będzie, z tą 
wszakże różnicą, że w pićrwszym pozorny ruch przedmiotu bę
dzie odwrotnym, w drugim zaś razie zgodnym z kierunkiem 
przesuwanego otworka, to jest: że, jeżeli np. otworek usunie się 
ze środka źrenicy, na lewo, przedmiot za daleki poruszy się 
pozornie na lewo, za blizki zaś na prawo.

ITT) Dajmy, że na przedłużeniu osi optycznej oka, w od
ległości wyraźnego widzenia znajdzie się punkt a, od niego zaś 
prostopadle do osi w równych odstępach szereg punktów na 
prawo i na lewo. Bliżśj nieco, na tśjże osi, niech będzie punkt 
b: otóż obraz tego ostatniego na siatkówce nie tylko pokryje 
obraz punktu a, lecz nadto przejdzie za jego granice, zachodząc 
na punkta obok położone, a zachodzenie to zależćć będzie od 
zdolności załamania promieni w oku. Im bliżćj bowiem przed 
siatkówką, lub tćż im dalśj za nią padnie obraz punktu b, tćm
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większa ilość punktów sąsiednich przy punkcie a będzie zakry
tą. Ztąd pochodzi, że gdybyśmy wiedzieli, jak się zachowuje 
zakrycie w oku prawidło wćm, tobyśmy sądzić mogli o jego nie
prawidłowości z mniejszśj lub większej liczby punktów zakry
tych.

Biorąc za zasadę te doświadczenia, prof. M a j e r  propo
nuje budowę nowego optometru, a Oddział nauk przyrodni
czych i lekarskich Towarzystwa naukowego Krakowskiego, 
któremu przedmiot ten został przedstawiony, przychylając się 
do wniosku prof. D i e t l a ,  postanowił celem uwieńczenia traf
nego pomysłu kol. M a j e r a  uprosić go, równie jak i kolegów: 
K a r l i ń s k i e g o  i P i o t r o w s k i e g o ,  iżby się zajęli wykona
niem myśli szanownego naszego Fizyologa. Spodziewać się więc 
należy, że ilość dotąd znanych optometrów jeszcze się jednym 
powiększy. Będzie to wprawdzie zawsze naukowym zyskiem, 
mamy przekonanie, że narzędzie doskonalszśm nawet będzie 
od znanych; trudno nam spodziewać się wszelako, ażeby 
praktyka okulistyczna wiele na tćm zyskała. Wiadomo, że op- 
tometry w ogóle straciły dziś wiele na swćj wartości od czasu, 
jak D o n d e r s n a  to zwrócił uwagę, iż łatwo można za pomo
cą zwyczajnćj wypukłśj soczewki (np. -f— 6) i nader zresztą 
prostego rachunku przestrzeń akkomodacyjną wymierzać. Do
kładne przepisy w tym celu znajdzie czytelnik wtreściwśj rozpra
wie: „O przestrzeni akkomodacyjnej i j e j  wymierzaniu” Dra 
N a r k i e w i c z a  Jodk i ,  w r. 1862. w piśmie naszćm zamiesz
czonej. Nie przeczym, iż w ściślejszych wzroku naszego bada
niach pomieniony sposób może nieco do życzenia zostawiać; 
lecz wątpim zarazem, ażeby jakibądź optometryczny przyrząd, 
zadosyć uczynił wszelkim wymagalnościom; granice bowiem 
ostrego widzenia z natury swojój nie mogą być ściśle oznaczo
ne: odległa (anatomiczna), tam gdzie istnieje (u krótkowidzów), 
nader się nieznacznie okręgami rozpierzchłemi okrywa, kiedy 
zaś blizka (fizyologiczna), od ostatecznego dociągnienia przy
rządu nastawczego zależna, drga w miarę naprężenia i ostro ni
gdy pewnie schwyconą nie będzie.

2. W N. 41. i następnych dr W a r e c l i a u e r  zdaje 
sprawę z zapalenia oczów, które na jesień w Krakowie epi
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demicznie panowało. Mieliśmy je także w Warszawie: byłoto 
kataralne zapalenie łącznicy z charakterem hyperstenicznym. 
W opisie pana W. to tylko godnego znajdujemy uwagi, iż 
w pićrwszym okresie choroby pędzlowanie strony wewnętrznćj 
powiek nalewką szafranową makowca (tinet. opii crocata), czy
stą lub wodą rozlaną, dobrze działało. Nasze Warszawskie do
świadczenia, z tym środkiem przedsięwzięte, mniśj były bez 
porównania korzystne.

3. W N. 20. i następujących znajdujemy opis kilku 
eiekawyeli przypadków z kliniki prof. Słowikow
skiego przez dra I S l u m e n s t o k a  i przyznać musie- 
my, żeśmy je z wielką przyjemnością czytali. Piórwsze dwa po
strzeżenia ściągają się do porażeń nerwu oko-ruchowego i roz- 
ocznego. Godnćm tam jest uwagi, że przy porażeniu pićrwsze- 
go, i obok rozszerzenia źrenicy, dr B. znalazł w niczśm niena
ruszoną działalność przyrządu akkomodacyjnego oka, tak, że 
wzrok mógł się nawet na nader blizlde odległości bardzo do
kładnie nastawiać. Doktor B. słuszną robi uwagę, że, wspiera
jąc się na tćm, wnosićby można, iż zwieracz źrenicy i mięsień 
akkomodacyjny z różnych źródeł otrzymują swą innerwacyą, 
lub też, że, w razie innerwacyjnćj wspólności, wśród porażenia 
ogólnego oko-ruchowego nerwu, jedna gałązka jego, która rze
czony mięsień pobudza, może zostać nie tkniętą. Które z tych 
przypuszczeń jest słuszne, przyszłość następnie okaże; to tylko 
pewno, że przypadki tego rodzaju zdarzają się niekiedy. I tak 
w zaprzeszłym roku w klinice prof. S z o k a l s k i e g o  w War
szawie spostrzegano dwa przypadki, szczególnym trafem jeden 
wkrótce po drugim, w których w skutku choroby syfilitycznej, 
wszystkie mięśnie oka były porażone, a jednak akkomodacya 
mogła się prawidłowo odbywać, z tym tylko wyjątkiem, iż się 
długo nie mogła utrzymać w jednym natężenia stopniu. I tak, 
chory widział np. ostro w odległości 5, 7 lub 11 cali N. 2 Jae- 
gera, lecz po chwili litery zaczynały mu się zamglewać i wkrót
ce zupełnie niemal znikały, pomimo, że w t^j samćj chwili od
ległe ostro rozeznawał przedmioty, np. godzinę i minutę na 
ściennym klinicznym zegarze.

www.dlibra.wum.edu.pl



310

Trzeci przypadek kliniczny doktora B. jest bardzo po
wikłany; była tam: 1) plamka przyśrodkowa rogówki, 2) prze- 
puklenie tylne bł. białkowćj, 3) zćz odsiebny, 4) krótkowzrocz
ność i 5) zapalenie gruczołków powiekowych obok kataru łącz
nicy. Przypadek ten rozbierany jest z wielką ścisłością, z zu
pełną znajomością obecnego stanu nauki i przyznać należy 
Sprawozdawcy, iż umiano z niego wyciągnąć wszystko, czego 
tylko kliniczny wykład wymaga. Styl doktora B. jest istotnie 
wzorowy, prosty, jasny i zwięzły, czyta się mile; radzićby tyłka- 
można, ażeby autor przez zbytnie może zamiłowanie w czysto
ści języka unikał przesady.

c) F i z y o 1 o g i a.

Dla dopełnienia swych doświadczeń nad prawami, którym 
ulegają objawy pobudzenia nerwów ruchu, ogłoszonych w 24. 
i 25. numerze Przeglądu lekarskiego Krakowskiego z roku 1862, 
przeprowadzili prof. P i o t r o w s k i  i pan W i d m a n n  
szereg nowych doświadczeń mających na celu wykazanie 
długości czasu, w którym udzielanie się stanu czyn
nego n nerwie się uskutecznia, jeżeli zamiast prądów 
elektrycznych innćj się użyje podniety. Aby jednak można by
ło porównać wypadki otrzymane z szybkością, z jaką stan czyn
ny w nerwie się rozchodzi przy pobudzeniu elektrycznym, trze
ba było pierwćj zbadać ostatnią; gdyż wypadki otrzymane przez 
H e l m h o l t z a  okazały się niedostatecznemi, a to dla tego, że 
H e l m h o l t z  przy swoich doświadczeniach nie uwzględnił kie
runku, w którym prąd pobudzający przechodzi przez nerw, 
a przytoczone zeszłoroczne prace pp. P i o t r o w s k i e g o  
i Wid  m a n n a  wykazał}7, że szybkość, z jaką się stan czynny 
w nerwie udziela, jest różna według kierunku prądów, miano
wicie większa przy drażnieniu prądami idącemi w kierunku od 
rdzenia pacierzowego ku mięśniowi (czyli odśrodkowemi), niż 
przy draźnienin prądami dośrodkowemi. Liczebne wypadki 
doświadczeń, robionych za pomocą myografionu H e l m h o l t z a  
na nerwach uda żabiego, są zestawione w krótkićj tabliczce..
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Z tych liczb dają się wyciągnąć następujące prawidła: ckyiość  
z  ja k ą  się stan czynny udziela w nerwie, wzmaga się w mia
rę długości nerwu , bez względu na jakość podniety, t. j. bez 
względu na to, czy prąd pobudzający przechodzi w nerwie od
środkowo, lub dośrodkowo; przy ostatnich jednak pobudzenie 
nierównie wolnićj postępuje. Dlatego też pp. P i o t r o w s k i  
i W id mann ,  nie mając do doświadczeń tak długich nerwów 
jak H e l m h o l t z ,  znaleźli znacznie mniejszą szybkość od tśj, 
którą H e l m h o l t z  podaje dla nerwów żabich; (nerwy, na któ
rych H e l m h o l t z  robił doświadczenia, miały długość 53 mm., 
a szybkość obliczona przez H e l m h o l t z a  wynosiła 26,4 me
trów; pp. P i o t r o w s k i  i W i d m a n n  znaleźli dla długości 
21,6 mm. nerwu szybkość 21,7697 metrów, a dla 6 mm. tylko
0,4303 metra). Wypadek przytoczonych doświadczeń, o ile do
tyczy stosunku szybkości udzielania stanu czynnego do długo
ści nerwu, jest wbrew przeciwny wypadkom otrzymanym przy 
podobnych doświadczeniach przez Munka;  ale za to zgadza 
się lepiój z codziennem doświadczeniem, jakie robimy na wła
snych naszych mięśniach, gdzie pod wpływem pobudzenia przez 
wolę kurczą się jednocześnie wszystkie mięśnie, czyto połączo
ne z długiemi, czy z krótkiemi nerwami. Wiadomo także, że 
dośrodkowy koniec nerwów ruchu jest drażliwszy od końca ob
wodowego czyli zapuszczającego się do mięśnia, więc i z tćm 
zgadzają się lepiśj doświadczenia pp. P i o t r o w s k i e g o
i W i d m a n n  a. Dalej znajdujemy tabliczkę, w której autoro- 
wie zestawili liczby otrzymane przy mierzeniu szybkości, z jaką 
się udziela stan czynny w nerwach rozdrażnionych za pomocą 
ciepła, t. j. kładli nerw na cienkim druciku miedzianym, a drut 
ten szybko rozżarzali za pomocą małego galwanicznego stosu 
(jednego ogniwa Grovego) .  Wypadki tych doświadczeń są 
w istocie takie same, jak przy drażnieniu elektrycznym, to jest: 
szybkość, z którą stan pobudzenia udziela się w nerwie, wzra
sta w miarę długości nerwu; lecz porównywając ją z szybkością 
znalezioną przy drażnieniu za pomocą elektryczności, przeko
nywamy się wraz z autorami, że ona jest większa od tćj, z jaką 
postępuje stan czynny przy użyciu prądów elektrycznych do
środkowych, mniejsza zaś, niż przy takich prądach odśrodko
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wych, jednakże bliższa pierwszych. Szczegóły doświadczeń są 
tylko częściowo przytoczone; zdaje się, że zresztą autorowie 
trzymali się ściśle metody podanej przez H e l m h o l t z a  w roz
prawie opisującój myografion i jego zastosowanie.

Spodziewać się należy, że doświadczenia były robione
2 całą ostrożnością, jakiej tak subtelne prace koniecznie wyma
gają. Pozwalamy sobie tu zrobić tylko następującą uwagę: wol
niejszy przebieg pobudzenia przy wpływie ciepła może od tego 
2ależy, że ciepło przechodzące z drutu rozżarzonego na nerw 
potrzebuje zawsze dłuższego czasu, aniżeli prąd elektryczny, 
aby przeniknąć przez pochwę i działając na wilgotną treść 
włókien, podnieść się do tego stopnia, który jest potrzebny do 
pobudzenia istoty nerwowej. To opóźnienie pobudzenia przed
stawia się na walcu myografionu, jak gdyby pochodziło z wol
niejszego przejścia stanu czynnego; a dla różnych miejsc nerwu 
może to opóźnienie być różne, np. wskutek różnej grubości po
chwy i t. p.

Nareszcie jesteśmy zniewoleni zwrócić uwagę szanow
nych autorów na zbyt zwięzły styl w pewnych ustępach, 
które przez to dla czytelnika stają się mniej przystępnemi. Tak 
np. objaśnienie znaczenia liczb w tabliczkach jest zbyt krótkie; 
trudno zrozumieć, czy liczby kolumny A, która podaje długość 
nerwu pomiędzy dwoma miejscami drażnienia, odnoszą się do 
ośrodkowego lub do obwodowego końca nerwu (czy kawałki 
nerwu mające 6, 7, 8 i t. d. milimetrów długości, znajdowały 
się bliżój rdzenia, lub bliżej mięśnia). Zdaje się, że badacze 
najprzód drażnili ośrodkowy koniec, a oddalając.od siebie miej
sca drażnienia, powoli zbliżali się do obwodowego końca nerwu. 
Nie wiemy więc, czy szybkość udzielenia się stanu czynnego 
jest równą dla wszystkich, równie długich kawałków nerwu, 
bez względu czy są bliżej rdzenia pacierzowego, lub mięśnia, 
albo czy stan pobudzenia w różnych częściach udziela się z róż
ną szybkością.
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d) C h o r o b y  k o b i e t .

Z tego oddziału przytaczamy rozbiór dwóch artykułów 
dra M a d u r o w i c z a ,  jako odznaczających się oryginalnością 
i praktycznym wykładem.

1- Dr Madurowicz:  Powstawanie i rozpo
znawanie przepukliny krwawej kobiet (haemoto- 
kele).

Autor krytycznie rozbiera rozmaite źródła przepukliny 
krwawej kobiet, wynajdywane przy otwarciach zwłok przez li
cznych badaczów, a które dały im powód do różnych teoryj co 
do powstawania tego cierpienia. Przechodzi następnie do opi
sania objawów, znamionujących się w początkach tego cierpie
nia jako nieprawidłowe wystąpienie krwi miesiączkowej na we
wnątrz. Tworzy się bowiem krwi-stek (1) (haematohele) naj
prawdopodobniej wtedy, jeśli w czasie miesiączki nadzwyczajny 
nawał krwi ma miejsce do części rodnych, a mianowicie do pę
cherzyków Graafa, które znacznie powiększone, pękając, są po
wodem do sączenia się zwolna występującśj krwi do zatok 
otrzewny: najczęściej do zatoki zamacicznej jako najobszerniej
szej, niekiedy do zatoki między macicą i pęcherzem moczowym, 
albo do zatoki między tym ostatnim a ścianą przodkową brzu
cha. W przeciągu dni kilku przystępują objawy zapalenia 
otrzewny, które krew’ wynaczyniona, jako ciało obce, wywołuje. 
W następstwie zapalenia otacza się wynaczynionka cieniuchną 
powłoką włóknistą; dalej powstają zrosty otorbionój wynaczy- 
nionki z różnemi sąsiedniemi trzewami, i mamy natenczas ob
jawy wywołane obecnością obrzmienia krwistego w miednicy.

Z dokładnóm obrobieniem powstawania cierpienia współ- 
ubiega się szczegółowy opis badania chorych przez doświadczo
nego autora, który spostrzegał 30 przypadków tego cierpienia, 
i określa je temi słowy: „przepukliną krwawą kobietom wła
ściwą nazywamy cierpienie zasadzające się na napływie krwi do 
części płciowych, zwiększorym podczas miesiączkowania, a da
jącym powód do utworzenia obok macicy w jamie otrzewnej wy-

(1) Wyraz proponowany przez kol. T y r c h o w s k ie g o .
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naczynionki, która stanowi, z powodu parcia na ściany pochwy 
i skłonności do otorbienia, obrzmienie krwawe miednicowe.” 
Wreszcie podaje cechy odróżniające przepuklinę krwawą od po
dobnych cierpień.

2. T e u i  es O przebiegu i leezenfu przepukli
ny krwawej kobietom właściwej (liaematokele fe- 
iiłinuruni). (NN. 43—48).

Krwi-stek zmniejsza się u osób przedtćm zdrowych 
w 8 -1 0  dniach. Surowica krwi bywa wessaną; z pozostałych 
skrzeplin część się rozdziela; część albo jeszcze przed, lub po 
przeistoczeniu w włóknik i barwik, ulega także wessaniu; lub 
tćż nareszcie gromadzi się ościennie lub dośrodkowo, i na za
wsze—jak barwik—pozostaje w ścianach otrzewny. Plewka gi
nie przez ubyt, lub tćż częściowo tylko znika, i tworzy zrosty 
z sąsiedniemi narządami. Wszystkie przypadłości chorobliwe 
ustępują, części płciowe do prawidłowego wracają stanu, a naj
lepszym dowodem zupełnego wyzdrowienia jest prawidłowy 
przebieg następnego miesiączkowania. Zdarza się jednak, że 
podczas miesiączki objawy się powtarzają. W przeciągu dni 
kilku obrzmienie wzrasta, a wraz z niórn wszystkie objawy 
przekonywające o nowem wynaczynieniu do otrzewny. Obrzmie
nie to wtedy jest zwiększone, ściślej ograniczone i zaokrą
glone. Przy stosownćj pomocy, i jeśli ilość wynaczynionćj krwi 
nie jest zbyt znaczną, może jeszcze przebieg być pomyślny. 
W innych przypadkach cierpienie się wzmaga z powodu silniej
szego zapalenia. Część wypocin powstałych, jużto surowiczych, 
już ropiastych, niknie przez wessanie, część przechodzi w ro
pień omaciczny (absces-sus periuterinus). Drugim rodzajem! 
przebiegu krwi-steku jest: przedarcie wynaczynionki na ze
wnątrz lub tćż na wewnątrz; najczęściej następuje, wedle auto
ra, przedarcie do pochwy macicznśj. Przedarcie nigdy nie ma 
miejsca przed końcem 3go tygodnia, a jeśli obrzmienie się 
zwiększyło przez zapalenie, to jeszcze później. Odpływ trwa 
kilka dni do kilku tygodni, a czasem i dłużćj jeszcze sączy się 
ropa z małej przetoki; obrzmienie znika, a wraz z niśm znika
ją i wszelkie objawy chorobliwe. Wspomina następnie autor
o przedarciach do kiszki odchodowej, do macicy. Przedarcia
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do jamy otrzewny, pęcherza moczowego, tkanki sąsiedniej łącz- 
nśj nie zakończają się wyzdrowieniem. ,J

firwi-stek przechodzi niekiedy w torbiak (Gystoid), któ
ry w przeciągu 3 do 4 miesięcy ogromne przybiera rozmiary. 
Przebieg ten uważano wtedy, kiedy wynaczynionki i następne 
zapalenia kilkakrotnie się powtarzały. Nareszcie zakończa się 
tśż krwi-stek śmiercią, skutkiem wielkiej utraty krwi, lub skut
kiem silnego zapalenia otrzewny i części sąsiednich, przecho
dzącego w ropienie lub sposoczenie.

Im mniejsza zatem jest wynaczynionka, słabsze zapalenie, 
mniśj wyraźne otorbienie, mniejsze obrzmienie: tóm pomyśl
niejsze będzie rokowanie.

W leczeniu zwrócić należy uwagę:
1) na usunięcie nieprawidłowych objawów miejscowych 

i ogólnych;
2) na zapobieganie powtórnemu zjawieniu się cierpienia.
Co się tyczy miejscowych objawów: to w przypadkach

świeżych, gdzie obrzmienie jest nieznaczne, wystarczy spokoj
ne zachowanie się chorych w łóżku. Jeśli zaś krew’ w znacznój 
ilości wystąpiła, albo jeśli wynaczynionka ciągle wzrasta, lub 
tśż dawniejsze obrzmienie jest wyraźnie ograniczone: natenczas 
zaleca autor zimne okłady nad wzgórkiem łonowym, ale przez 
krótki tylko czas, okładanie brzucha lodem, wkładanie kawał
ków lodu do pochwy i prostnicy. Późnićj, oraz wtedy, kiedy 
przeważają objawy zapalenia otrzewny, przepisuje okłady roz
grzewające, które uśmierzają bóle. Przystawianie pijawek na 
wzgórek łonowy, na wargi wstydliwe, do części pochwowój ma
cicy, bardzo dobry skutek sprawiają, wedle autora, przy nawale 
krwi podczas następnej miesiączki.

Do szybszego wessania wypocin stężałych około obrzmie
nia radzi wcierania maści jodowój lub rtęciowćj. Dalszemu 
wylaniu się krwi mogą zapobiedz środki ściągające, jak ratania* 
hałun, chlorek żelaza.

Z nakłócia obrzmienia przyrządem śpilkowym Mi d de l -  
d o r p f a  w celu rozpoznawczym nie doświadczył autor szkodli
wych następstw. Powstający mały otwór prędko się goi. Nie
kiedy się powiększa, a z powodu przystępn powietrza rozpły-
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wają się skrzepy krwi, które odchodzą; wtedy wstrzykiwać na
leży wodę przestałą kilka razy ua dobę do pochwy. SztuczneL 
otworzenie obrzmienia wskazanóm jest: 1) w przypadkach ści
słego otorbienia obrzmienia, nie zmniejszającego się po użyciu 
dłuższćm wyż podanych środków; 2) w przypadkach, w któ
rych obrzmienie przeistoczyło się w ropień, grożący przedar
ciem samodzielnym. Uskutecznia autor otworzenie to grańcem 
prostym, lub wygiętym (stosownie do tego, czy niżćj lub wyżśj 
znajduje się obrzmienie), używanym do nakłówania torbieli 
jajnikowych przez powłokę brzuszną. Po wyjęciu kolca odpły
wa ciecz rurką, co się przyspiesza nagniataniem od strony brzu
cha. Jeśli płyn jest obfity i rzadki, siły chorśj wątłe, natenczas 
trzeba przez kilka dni po trosze ciecz wydalać, zatykając rurkę 
czopkiem. Jeśli ciecz jest gęstawa, lub skąpo odpływa, rozsze
rzyć należy otwór. Wydobycie z jamy skrzeplin krwi palcem 
uważa autor za środek zbyt drażniący. Oprócz wspomnionych 
przypadków oświadcza się przeciw zostawieniu rurki lub wsu
nięciu rurki sprężnikowćj do otworu, aby ciecz łatwiój odcho
dziła; albowiem zazwyczaj odpływa z łatwością, a chociaż się 
nie zaraz okazuje, to odpływ w kilka dni pojawia się w skutek 
następnego rozkładu zawartości. W przeciwnym razie da się 
wywołać odpływ przez wstrzykiwanie wody letnićj po kilkakroć 
na dobę. Z dobrym też skutkiem używane bywają kąpiele sie
dzeniowe lub pełne, skoro niema gorączki. Jeśli płyn sposoczał, 
wtedy stosowne są wstrzykiwania do pochwy rozczynem chlor
kowym (z drachmy na funt).

W tych tylko rzadkich przypadkach, w których obrzmie
nie przez dłuższy czas nie zmniejsza się, wtryskuje autor w sa
rnę jamę obrzmienia. W tym celu wprowadza przez otwór 
obrzmienia cienką rurkę metaliczną, którą łączy ze strzykawką 
szklaną, napełnioną płynem jodowym i z wolna posuwa tłoczek.

Rp. Jodi puri drachmam dimidiam,
Kalii iodati unc. dimidiam ,
Ag. destillatae uncias sex.

M. D. S. Na dwa razy.
Lecząc w sposób powyższy obrzmienie, usuwa się często 

zarazem i resztę objawów chorobowych. Niekiedy zaś leczenie
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przypadowe jest wskazane. I tak, przeciwko bólom brzusznym 
dokuczliwym służą wielkie dawki przetworów makowca; na 
bóle w okolicy krzyżowśj czopki z morfiny; w okresie nastąpić 
mającćj miesiączki okłady ciepłe na części płciowe. Mdłości 
i objawy niedokrewności wymagają użycia znanych środków. 
W czasie gorączki wskazane są środki chłodzące, a przy ozna
kach sposoczenia przetwory chiny. Wymioty uśmierza autor 
następującym środkiem:

Rp. Aguae naphae unc. duas,
Chloroformyli gutł. mginti.

M. D. S. Co kwadrans po łyżeczce.
Zaparcie stolca usuwa lawatywami; moczenie utrudnione uchyla 
za pomocą cewnika (katketer), co 4—tj godzin, bolesne uśmie
rza makowcem. Podczas gorączki ogranicza się do rosołu czy
stego i trzyma chorą w łóżku, dopóki jśj jakiegobądź rodzaju bóle 
dolegają. Skoro bóle i gorączka ustąpiły, a znacznie zmniejszone 
obrzmienie nie zupełnie jest usunięte, natenczas zaleca kąpiele 
letnie i namazywanie przez pochwę twardości pozostałój wyż 
podanym roztworem jodowym. Powstała niedokrewność skut
kiem znacznego wylania krwi, wymaga użycia żelaza; jeśli zaś 
jest bardziśj skutkiem wycieńczenia sił po groźnych objawach 
zapalenia, natenczas trzeba użyć przetworów chiny. Obok mię
snych pokarmów i pobytu na świeżem powietrzu skutecznemi 
się okażą w Iszym razie z krajowych wód Krynica, Żegestów, 
i zimne kąpiele natryskowe, —w drugim razie poprzednie użycie 
wód alkalicznych jodowych (Iwonicz) i kąpiele ciepłe. Przeciw
ko powrotom krwi-steku radzi autor hartowanie ciała używa
niem kąpieli rzecznych w lecie i spokojne zachowanie się pod
czas miesiączki, a w ogóle wystrzeganie się wszelkich nadużyć 
cielesnych i zmysłowych, mianowicie w czasie miesiączki.

Rozbiór kilku jeszcze prac oryginalnych (pp. L. J a k u 
b o ws k i e g o ,  Skobl a ,  S t e u e r m a r k a  i t. d. dla braku 
miejsca odkładamy do następującego, poszytu.
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H. WYCIĄGI Z PISM LEKARSKICH.

W tym oddziale pierwsze miejsce zajmuje wyciąg z dzieł 
S t r o m e y e r a  i L o f f l e r a  „O leczeniu ran postrzałowych 
na polu bitwy“ podany przez dra Maks. P a w l i k o w s k i e 
go z Kempna w W. Ks. Poznańskióm (NN. 45 — 52), tudzież 
przedruk (z Tyg. Lek.) artykułu dra R e w o l i ń s k i e g o
o niedostatkach służby cywilno-lekarskićj w Królestwie Pol- 
skićm (NN. 29, 30, 35, 39, 47— 49, 51.)

III. BIBLIOGRAFIA.

Tutaj znajdujemy od czasu do czasu na ostatniej stronie 
dziennika suche wyliczenie nagłówków najnowszych dzieł 
lekarskich polskich i zagranicznych, bez najmniejszego zda
nia o ich wartości. W tymto dziale napotkaliśmy (str. 344 i 
384) wyliczenie artykułów zawartych w 2ch poszytach przeszło- 
rocznych naszego Pamiętnika, również bez najmniejszej oceny 
krytycznćj, która jednakże zdaje się, iżby się nam należała ze 
strony pisma Krakowskiego, choćby przez wzajemność za na
sze szczegółowe rozbiory prac zawartych w Przeglądzie.

I I 0 Z I I A  i T 0 Ś CI .

Dziennikarstwo lekarskie.

W dziennikarstwie lekarskiem francuzkióm toczyły się 
w r. p. dość żywe spory z powodu ogłoszeń o lekarstwach t. 
zw. specyficznych i t. p., któremi ostatnia strona lub okład
ka wielu z tych pism jest zapełniona. Jedne z nich, nie przyj
mujące z zasady żadnych tego rodzaju ogłoszeń, (np. z paryz- 
kich Gazette medicale i Gazette hebdomadaire), śmiało wy
kazywały ujemne ich strony; te zaś, w których drukują się 
ogłoszenia o specyfikach, w obronie swój zrzucały odpowie
dzialność z redakcyi na administracyą techniczną dziennika, 
albo powoływały się na względy pieniężne. I tak między in- 
nemi redaktor i właściciel gazety „Abeille mćdicale“ dr. B o s-
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su  w jednym z ostatnich numerów przeszłorocznych (N. 50) 
p. n. „ Cartes sur table liczbami stara się udowodnić, że 
pomimo znacznej liczby prenumeratorów (około 3,000) wy
dawnictwo tego pisma zamiast materyalnych korzyści straty 
by przynosiło, gdyby nie przychód z ogłoszeń! (1)

Ogłoszenia o specyfikach na większą jeszcze stopę roz
gościły si§ w dziennikach lekarskich Wiedeńskich, a redakto- 
rowie tych pism w polemikach swoich daleko mniej od kole
gów swych francuzkich umieją utrzymać godność stanu lekar
skiego, jak o tćm łatwo się przekonać, przejrzawszy np. cza
sopisma lekarskie wiedeńskie z r. p.

Stan lekarski w Ameryee północnej.
Dziennik lekarski „American medical Times11 uskarża 

się na ogromny brak uzdolnionych lekarzy w Ameryce pół
nocnej; brak ten szczególniej dotkliwie czuć się daje w ciągu 
obecnój wojny, która zabrała już przeszło 300 ofiar ze stanu 
lekarskiego w skutku ran lub chorób. Do rzeczywistego bra-

(l) Obrachowanie dra Bossu jest następujące:
Koszt wydawnictwa jednego nru Abeille medicale wynosi:

Składanie i korekta ................................. ........90 fr.
Redakcya (za artykuły) ......................... ....... 6 o
Papier (6 ryz) .......................................... ........72
Odbicie ................................................................30
Zginanie nrów (pliage) ...........................  9
Przesyłka 3,000 egsempl................................... 90

razem . . . . .  341 fr.
pomnożywszy przez .................. 52

wypada za 52 nra ............  17732 fr.
Do tego jeszcze się dolicza:

Pensya oficyalistów .................................  2400 fr.
Komorne bióra ........................................ 600
Pensya Redaktora głównego .................  3000
Procent od kapitału włożonego w kupno

pisma (34,000 fr.) ..................... .... . 1700

ogółem .................  25432 fr.
Że zaś 3,000  egzempl. po 7 fr. 50 c.

rocznie przynosi .............................. 22500

Wypadałoby przeto strata roczna . . .  2932 fr.

www.dlibra.wum.edu.pl



320

ku lekarzy przyłączają się jeszcze szkaradne przesądy rasowe: 
i tak, do półków murzyńskich z wielką trudnością znaleść 
można chirurgów, podczas gdy oficerów jest w nich podostat- 
kiem. Ale bo tćż wielu z tych chirurgów, dla braku wycho
wania i nauki, niegodni są tego nazwiska; albowiem (mówi 
tenże dziennik), nie wymagając najmniejszych egzaminów 
wstępnych od studentów medycyny, dyplomy lekarskie przy- 
stępnemi czynimy w Ameryce dla najmnićj oświeconych i naj
mniej uzdolnionych. Słabe wiadomości wymagane od kandy
datów przy egzaminach końcowych raczej pociągają niż odstra
szają najgorszych uczniów, albo takich, co wcale uczniami nie 
byli. Ztąd więc tysiące ludzi z ukształceniem bardzo nie
dostatecznym uzyskuje stopień naukowy lekarski, a o nieu
kach w szkołach mówią: „On już chyba tylko na doktora 
zdatny.“

Przed niedawnym czasom zdarzyło się, iż inspktor lekar
ski w Brooken, dr. B a u e r ,  musiał odrzucić świadectwo o za- 
szłćj śmierci, wydane przez lekarza nieznającego wcale orto
grafii.

O praktyce hygieny publicznćj tamże świadczy np. ta 
okoliczność, że w N. Yorku do ostatniego czasu było 223 
rzeźn (szlachtuzów) prywatnych, zapowietrzających miasto na 
tyluż punktach. (Uunion med.)

Wynagrodzenia lekarzy.
Na posiedzeniu swćm z dnia 6. kwietnia r. b. Komisya 

ogólna Stowarzyszenia lekarzy dpt. Rodanu (du Rhóne) przy
jęła jednomyślnie następujące wnioski w przedmiocie wyna
grodzeń wymaganych przez lekarzy:

1. Ubogim udzielać bezwarunkowo pomoc bezpłatną; co 
się tyczy innych chorych, to jest nieubogich, lepićj jest nie 
przyjmować żadnego wynagrodzenie i na przyszłość  odmówić 
porady (!), aniżeli dopuścić ujmę słuszności i przyzwoitości, 
przyjmując wynagrodzenia zbyt nizkie.

2. Poszukiwanie sądowe wynagrodzeń pieniężnych przez 
lekarzy członków stowarzyszenia ma mićć miejsce tylko za 
pośrednictwem stowarzyszenia i po zasiągnięciu zdania tego 
ciała. (Vunion med. 1864. N. 46.)
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SPRAWOZDANIE 

Z CZYNNOŚCI SĄDÓWO-LEKARSKICH

WYKONANYCH OD DNIA 19. LISTOPADA 1861. R. DO DNIA 81. 
GRUDNIA 1862. R. 

przez
Ora Stanisława JA N IK O W SK lE ttO .

CZĘŚĆ OGiÓŁIA.

Czynności sądowo-lekarskie, z których w oiniej- 
szóm zdać sprawę zamierzam, wykonywałem w  ciągu 
ubiegłych 1 3 14 miesięcy, jużto pełniąc wciąż obowiąz
ki lekarza sądowego przy Sądzie policyi prostój Okrę
gu i miasta stołecznego Warszawy wydziału III,, już 
podczas lata, zastępując przez parę miesięcy jednego 
z lekarzy miejskich.

Nie jest mi wcale rzeczą tajną, że pomiędzy spo
strzeżeniami sądowo-lekarskiem i, które tu ogłaszam, nie 
ma może ani jednego, któreby się nowością albo osobli
wością odznaczało; ale z własnego już, lubo tak szczu
płego, wiem doświadczenia, że najpospolitsze nieraz przy
padki sądowo-lekarskie przedstawiają trudności, nie ła t
wo, zwłaszcza początkującym, przewidzieć się dające, a do 
przezwyciężenia których oczytanie się w  kazuistyce nie 
mało pomaga. Zresztą, jeżeli nie tylko wolno jest, ale 
nawet należy się z surowością przebierać w materyale 

Para. T. L. W. Tom U  ‘ 21
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kazuistycznyrn w tych krajach, gdzie już od wielu dzie
siątków lat każdy rok po dziennikach specjalnych set
kami pomnaża kazuistykę sądowo-lekarską, powtarzając 
dawno znane rzeczy: to w naszem piśmiennictwie lekar- 
skióm nie ma jeszcze takiej pod tym względem obawy; 
albowiem, o ile mi wiadomo, kazuistyka sądow o-lekar- 
ska w pismach lekarskich Warszawskich ogranicza sie do
tychczas do czterech przypadków ogłoszonych w Pamięt
niku Towarzystwa lekarskiego (1) i do trzech spostrze
żeń opisanych w Tygodniku lekarskim (2 ). Przytem za 
szczęśliwego będę się poczytywał, jeżeli niedostatki mego 
sprawozdania zniewolą innych lekarzy krajowych, prak
tyką sądowo-lekarską, zajętych, a posiadających zasob
niejszy i lepiej obrobiony materyał sądowo-lekarski, aby 
się postrzeżeniami swemi z resztą kolegów podzielili.

W ykaz s ta tystyczn y . Liczba tych czynności sądowo- 
lekarskich, które wykonałem od dnia 15 .listopada 1861. 
r. do 31. grudnia 1862. r . ,  jest następująca:

(1) Obłąd w bolach porodowych. Opinia Urzędu lekar
skiego. Referent dr. G r a b o w s k i .  (Pam. T. 1. Warsz., r. 
3853, tom XXIX, str. 303—307).—Wypadek dzieciobójstwa. 
Opinia Urzędu lekarskiego, przez dra Gr a b  o w ski  eg o. (Tam
że, r. 1853, tom XXX, str. 374—379).—Relacya obdukcyjna 
i opinia lekarska dra H i r s z l a  w sprawie przeciwko żołnierzo
wi Janowi Sz. obwinionemu o zabójstwo Katarzyny S. z wsi 
M. (Tamże, str. 163—174).—Wypadek lekarsko-sądowy, opi
sany przez lekarza M a r c z e w s k i e g o .  (Tamże, r. 1855, t. 
XXXIV, str. 281— 289).

(2) L e s i ń s k i .  Otrucie cyankiem potasu. (Tygod. lek. 
z roku 1850, str. 129 i nastp.)-—K a lin k  a. Rozmyślne otru
cie fosforem. (Tygod. lek. z roku 1859, str. 62 i nastp.)— 
B u c h n e r ,  .Rana głowy. (Tamże, str. 313 i nastp.)
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I. Dochodzenia uszkodzeń ciała na osobach żyjących 45
II. Dochodzenia stanu umysłowego ............................. 4

III. Dochodzenia na zwłokach osób dorosłych............. 54
IV. — — dzieci ........................... 4
V. - -  — noworodków ................. 38
VI. Dochodzenia sądowo-lekarskie poronienia . . .  5

razem . . .  150

Ponieważ dopełnione przeze mnie czynności sadowo- 
lekarskio są tylko cząstką wszystkich tego rodzaju czyn
ności w Warszawie wykonywanych, sądziłem, że nie bę
dzie może bez pewnego dla czytelników zajęcia następu
jąca wiadomość statystyczna o wszystkich dochodzeniach 
sądowo-lekarskich na trupach, dopełnionych w Warsza
wie od r . 1856. do 1861. włącznie.

Powody dopełnionych w  Warszawie w tym prze
ciągu czasu dochodzeń sądowo-lekarskich były, według 
sprawozdań urzędowych, następujące:

Liczba dochodzeń w pojedynczych latach była:
1856 r. 1857 r. 1858 r. 1859 r. 1860 r. 1861 r.

I. Śmierci gwał
towne (i) 4. 10. 18. 13. 13. 7.

1. Gwałty zewnętrzne 2 4 12 10 8 4
2. Morderstwa 2 6 4 — 3 1
3. Dzieciobójstwo — — 2 3 2 2
II. Samobójstwa 19. 17. 15. 14. 1*. 16.
1. Przez utopienie się — 1 2 2 — —
2. Przez powiesz, się 11 12 10 10 7 10
3. P. poderzn. gardła — 2 2 — 3 3
4. Przez wystrzał — 2 1 2 1 3
5. P. zeskoczen. z wys. 2
6, Przez otrucie się 6 — — — 1 —

(i) Wszystkie rubryki, tak główne jak podrzędne, są wzięte ź rapor
tów urzędowych.
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1856 r. 1857 r. 1858 r. 1859 r. 1860 r. 1861 f.
Ul. Śmierci przypad

kowe 85. 51. 49. 57. 45. 64.
1. Zmarźnięcie — — 3 — — —
2. Oparzenie znaczne — — 4 — 1 —
3. Spalenie 3 5 2 2 2 2
4. Zagorzenie 1 8 4 1 3 6
5. Uduszenie gazami

kloacznemi — — — 1 — —
6. Utonięcie 7 17 15 21 18 19
7. Zadławienie się

mięsem. — 1 — — — —
8. Zawalenie ziemią 1 1 3 1 1 —
9. Wpadnięcie do
studni 1 — — — — —

10. Spadnięcie z wy
sokości — 6 6 12 1 8

11. Pogruchotanie,
przygniecenie 8 2 4 3 4 3

12. Zgnieć, czaszki — — — 6 2 4
13. Przejech. wozem 4 2 4 7 7 9
14. Uderzenie od konia— 3 2 1 1 1
15. Zgniecenie przez

koło młyńskie — — 1 1 3 2
16. Zgniecenie przez

młockarnią —- 2 — — — —
17. Zastrzelenie (1) — — — — — 8
18. Otrucie — 3 1 1 2 2
19. Z głodu — 1 — — — —
IV. Śmierci nagłe 193. 182. 839. 187. 195. 166

1. Apopleksya (2) 78 107 100 63 76 77

(1) W ogóle więc śmierci przypadkowych z przyczyn mechanicznych 
(in. NN. 8 .-1 7 .)  było: wiatach 1856—14; 1857— 16; 1858— 17; 1859—30; 
1860—18; 1861—35.

(2) W znacznej części tych przypadków rozpoznanie » apopleksyii( 
polegało prawdopodobnie na zewnętrznym tylko obejrzeniu.
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1856 r. 1857 r. 1858 r. 1859 r. 1860 r. 1861
2. Pęknięcie naczyń — 3 2 5 5 3
3. Suchoty 28 — 12 7 2 4
4. Inne choroby 65
5. Nie oznaczono przy- 
czyny śmierci z powo

72 125 62 86 82

du znacznej zguiliz. 22 
V. P łody poronione 

ft dzieci nieiywo

(*) (*) (*) 26 (*)

urodzone 58. (**) (**) (**) 104* 77•

Co się tyczy miejsca i  warunków zewnętrznych, w  ja 
kich wykonywane b y ły  dochodzenia, stanowiące przed
miot niniejszego sprawozdania, nadmienić najprzód m u
szę, źe znaczną liczbę tych dochodzeń wykonywałem 
w korzystniejszych stosunkowo warunkach, to jest w szpi* 
talu Dzieciątka Jezus lub w szpitalu Śgo Rocha. Je
dnakże w tym ostatnim szpitalu sala sekcyjna nie od
znacza się zbytnią wygodą; co zaś do szpitala Dzieciątka 
Jezus, to tylko w tych razach, gdy równocześnie z sek- 
cyą sądową nie przypadała w amfiteatrze anatomicz
nym jaka prelekcya, mogłem korzystać z uprzejmego po
zwolenia profesora W i s ł o c k i e g o  i sekcyą w tymże am
fiteatrze wykonywać; w  innych, dość częstych przypad
kach trzeba było dopełniać otwarcie zwłok w  g ra b a m i, 
w którćj trupy z całego szpitala są złożone, w sali prze
to wystawionćj na dokuczliwy przeciąg powietrza, a 
w  zimie nie opalanćj.

(*) Ten sam przypadek miewał zapewne miejsce i w latach 1857, 
1858, 59 i 61 w odpowiedniej liczbie.

(**) W tych trzech latach w sprawozdaniu urzędowem rubryka do
chodzeń na zwłokach noworodków była opuszczona, chociaż niezawod
nie i  w tych latach odpowiednia liczba takich dochodzeń odbyła się.
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Ale daleko nieprzyjaźniejsze dla ścisłego śledzenia 
były warunki, w których odbywały się inne dochodzenia, 
dopełniane po domach prywatnych. Nie zdziwi to n i
kogo, ktokolwiek się zastanowi, że dochodzenia te, u nas 
przynajmniój, mają miejsce prawie wyłącznie w czę
ściach miasta zamieszkanych przez klasę najuboższą; ztąd 
tóż otwarcia zwłok i inne czynności do tój kategoryi 
należące najczęściej wypadało wykonywać po podwó
rzach, sionkach, wschodach, korytarzach, czasami w bliz- 
kości kloak, a w* najlepszym przypadku w komórce od 
drzewa.

Powyżej przytoczone okoliczności może usprawie
dliwią niedokładność pierwotnego dochodzenia w nie
jednym z przypadków, które poniżej, w  części szczegó
łowej przytoczę. Prócz tego budzą ony, zdaniem mo- 
jóm, słuszne ubolewanie, że materyał kazuistyczny sądo- 
wo-lekarski w  Warszawie, który włedług zamieszczonych 
powyżój wykazów z lat 1856. —  61. jest dość znaczny, 
ginie po większej części bez pożytku dla nauki,  z po
wodu niekorzystnych dla dokładnego śledzenia warun
ków ,— a nadto, co w obec potrzeb kraju jeszcze jest waż
niejsze, bez żadnego pożytku dla młodzieży oddającój się 
nauce lekarskiój.

Przedmiot ten zasłuje w wysokim stopniu na to, aby 
zwrócił na siebie uwagę Władzy edukacyjnej.

Bijącym w oczy jest faktem, że lekarze, praktyce 
sądowój w kraju naszym oddający się, nie byli w stanie 
wzbogacić nauki medycyny sądowćj praktycznem i swe- 
tni spostrzeżeniam i ( 1) nawet od czasu zreorganizowania

(1) Tłómaczenie Rolffsa przez ś. p. H i r s z l a  (Rys krót
ki badań sądowo-lekarskich. Warszawa 1835.) i dzieła o me*
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tój gałęzi służby publicznej (w  r. 1838.), a zatóm w cza
sie, w którym w innych krajach Europy nader gorliwie 
krzątano się około wzbogacenia medycyny sądowej no- 
wemi badaniami i spostrzeżeniami: świadczy o tćm 
wzmiankowany przez nas powyżej brak ogłoszonej ja 
kiejkolwiek kazuistyki sądowo-lekarskiój; świadczy nadto 
ta godna wzmianki okoliczność, że Rada lekarska Kró
lestwa Polskiego, w swych superabitriach sądowo-lekar- 
skich, w przeciągu 22ch lat (od r. 1839. do 1860 .) 27 
razy dała zdanie o potrzebie udzielenia lekarzowi urzę
dowemu napomnienia, nagany, wymierzenia kary porząd
kowej lub ponowienia egzaminu, z powodu uchybień w do
pełnieniu dochodzenia sądowo-lekarskiego, lub w  udzie
leniu zdania ( 1).

Nie wdając się tu w szczegółowy rozbiór wszystkich 
możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy, nie wiele po
dobno oddalę się od prawdy, twierdząc, że jedną z^łów - 
nych przyczyn było niedostateczne jeszcze na uniwersy
tecie przysposobienie pojedynczych lekarzy do praktyki 
sądowo-lekarskiej. Jakkolwiek niezaprzeczenie medy
cyna sądowa jest encyklopedyą wszystkich gałęzi medy
cyny, jednakże praktyka tejże wymaga niejakiej prope
deutyki, niejakiój wprawy w robieniu spostrzeżeń le
karskich w pewnym danym kierunku, którójto wprawy

dycynie sądowej przez M. Woydego,  A. J a n i k o w s k i e g o  
i t. d. wydane z polecenia Rady lekarskiej, nie mówią by
najmniej przeciw powyższemu memu twierdzeniu; dzieła te 
bowiem o uprawie teoryi medycyny sądowej w kraju naszym 
świadczą.

(1) Liczba tych przypadków, wydarzonych w pojedyn
czych latach, była następująca:
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samo czytanie książek lub słuchanie wykładów dać nie 
może, —  słowem wymaga oddzielnej kliniki, a raczój 
przygotow aw czej p ra k tyk i sądowo-lekarskiej w uniwer
sytecie . Taka praktyka zaprowadzona jest z dobrym 
skutkiem w niektórych uniwersytetach (Berlin, Praga, 
Wiedeń, Dorpat), jak o tóm przed niedawnym czasem 
pisałem w , ,  Uwagach o wykładzie medycyny publicznój ‘ ‘ 
w  Pamiętniku Tow. lek. Warsz. (T . XLVI, r. 1861, 
str. 153— 187.)

Go do szczegółowych wymagań, jakie względem ta -  
kićj praktyki stawiać należy, odsyłam czytelnika do 
wspomnianego artykułu. Tutaj dodam tylko, że nadzie
ja  poprawy w  praktyce sądowo-lekarskićj w kraju ria- 
szym polegać musi na Szkole Głównej Warszawskiej, 
która krajowi uzdolnionych lekarzy ma dostarczać: aby 
zaś i w kierunku sądowo-lekarskim należycie byli uzdol
nieni, do tego niezbędna jest w  Szkole Głównój praktyka 
sądowo-lekarska. Do praktyki takiej Warszawa stosun
kowo dostateczny nastręczałaby m ateryał,(jak o tóm po-
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1839 ........ ___  1 w r. 1850 . . . . ........  1
1840 ......... ___  2 1851 ........ ____ 1
1841 ........ . . . .  2 1852 . . . . . ___  l
1842 ........ . . . .  2 1853 ........ ........  2
1843 ........ . . . .  0 1854 ------........  0
1844 ........ . . . .  1 1855 ........ ........  0
1845 ........ . . . .  1 1856 ____.......  0
1846 ........ ____ 1 1857 ................  3
1847 ........ . . . .  0 1858 ....... .......  3
1848 ....... ____ 2 1859 . . . . 2
1849 ........ ___ 0 1860 ....... ____ 2

R azem ...........
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dany przez nas wykaz z lat 1856.— 61. przekonywa)(1 ), 
gdyby tylko, jak się to dzieje w uniwersytetach wyżśj 
wzmiankowanych, ważniejsze tego rodzaju czynności,
o ile to być może, do Szkoły Głównśj były przeniesione.

(1) W Pradze czeskiej np. poprzestają na stosunkowo 
daleko mniej obfitym materyale. Dla porównania przytaczam 
liczbę dochodzeń sądowo-lekarskich dopełnionych w tern mieście 
w ciągu roku (od 1. lipca 1858 do końca czerwca 1859) przez 
szan. przyjaciela mego, prof. Józefa M a s c h k ę .  (Prager 
Vjschr. f. pract. H e i l k T. 66, str. 25). W tym przeciągu 
czasu przedmiotem dochodzeń sądowo-lekarskich w Pradze
były następujące przypadki:

Uszkodzenia osób żyjących .............................  39
Dochodzenia na zwłokach osób dorosłych . . .  32
Dochodzenia na zwłokach noworodków........  6
Otrucia .................................................... .......... 13
Zgwałcenia ......  ......................................... . . .  9
Spędzenia płodu .............................. .............. 3
Dochodzenie plam krwawych . .....................  1
Dochodzenia stanu umysłowego ................ ..____2

Razem ............... 105
Dodać tutaj winienem z tego, co sam widziałem na miej

scu, że z powyższych dochodzeń w Pradze tylko dochodzenia 
na trupach stanowią przedmiot praktycznego wykładu medy
cyny sądowćj w uniwersytecie.

Nie widzę jednak powodu, dla czegoby i ważniejsze przy
padki dochodzenia sądowo-lekarskiego uszkodzeń na osobach 
żyjących, wydarzające się w głównych szpitalach, np.r u nas 
w szpitalu Dzieciątka Jezus, albo nawet i inne, nie mogły być 
przedmiotem praktycznej wprawy dla studentów w sporządza
niu zdań sądowo-lekarskich.

Pewna część dochodzeń położniczych  sądowych dałaby 
się, również wygodnie i z korzyścią dla uczących się, przenieść 
do kliniki położniczej uniwersyteckiej; podobnież dochodzenia
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Forma udzielanych zdań sądowo-lekarskich. W szcze
gółowych opiniach, które poniżej przytoczę, może nieraz 
uderzy czytelnika dość ogólnikowa treść udzielonego zda
nia sądowo-lekarskiego. Rzecz ta jednakże przy bliż
szym rozmyśle nie powinna zadziwiać. Postawiony mie
dzy kodeksem karnym, niezgodnym z dzisiejszą medycyną 
sądową, a ordynacyą kryminalną jeszcze mniej obecne
mu stanowi nanki lekarskiej odpowiadającą, bo samego 
początku tego stulecia sięgającą ( 1), —  mając sobie przez 
sąd postawione prawie tylko ogólnikowe pytania: lekarz 
chcący nie minąć się z prawdą, nie rumienić się w obli
czu nauki,  a nadto zastosować się i do Kodeksu i do

stanu umysłów  pomogłyby być powierzone profesorowi psych- 
jatryi.

Wreszcie, co się tyczy dochodzeń sądowo-chemicznych 
w przypadkach otrucia i t. p., te wprawdzie u nas nie tak 
często się wydarzają, (czego nikt zapewne nie będzie żałował): 
jednakże i o tych pomyślećby nie zaszkodziło i, podobnie jak 
w Pradze, powierzyć ich wykonywanie profesorowi chemii fi- 
zyologicznćj, patologicznej i sądowej; nastręczający się zaś 
w stolicy do takich dochodzeń materyał możnaby, tak jak 
w Czechach, zasobniejszym uczynić przez postanowienie, zale
cające, aby w ważniejszych przypadkach podejrzenia o otrucie
i t. p. na prowincyi wydarzających się, trzewa do dochodzenia 
chemicznego przesyłane były do Szkoły Głównej.

(1) Obowięzujące u nas wydania Ordynacyj kryminal
nych: pruskiej i austryackiej, pochodzą, jak wiadomo z roku 
1803; przytóm pamiętać trzeba, że od tego czasu Kodeks po
stępowania w sprawach kryminalnych zarówno w Austryi, jak 
w Prusach zupełnćj uległ zmianie, szczególniej zaś najnowsza 
Ordynacya karna pruska (zastosowana do postępowania w są
dach przysięgłych) uważaną jest za wzorową przez kompeten
tnych prawników.
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Ordynacyj (czasami z sobą niezgodnych), w dość drafli- 
wem znajduje sie położeniu, i tylko udzielaniem odpo
wiedzi niezbyt specyalizowanych między tą Scyllą i Cha
rybdą szczęśliwie przepłynąć jest w  stanie. Pojedyncze 
uwagi w części szczegółowej twierdzenie moje objaśnią. 
Z góry jednak czuję się w obowiązku nadmienić, że do
piero co napomknięte ważne względy, czyniące i ze s ta 
nowiska medycyny sądowśj nader upragnionćm zapo
wiedziane przejrzenie Kodeksu kar głów nych i popraw 
czych  i Ordynacyi kryminalnej, w  sprawozdaniu niniej
szym tylko nawiasowo mogły być traktowane; przedmiot 
bowiem tej doniosłości wymaga obszerniejszego i zupeł
nie odrębnego rozbioru.
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA,

I. DOCHODZENIA USZKODZEŃ CIAŁA NA OSOBACH 
ŻYJĄCYCH.

Uszkodzenia lekkie z potłuczenia .........................  24
Uszkodzenia głowy i twarzy (cięższe).......... ........ 5
Rany cięte szyi ........................................................ 2
Uszkodzenia cięższe kończyn i tu ło w ia ............... 14

Razem ............... 45

Liczba dochodzeń do tój kategoryi należących czyli 
t. z w. obdukcyj wynosiła wprawdzie 45, z tych jednak 
w wiekszćj połowie przypadków, to jest 24 razy, uszko
dzenia przedmiotem dochodzenia będące ograniczały się 
do siniaków z pobicia powstałych, dających się podciąg
nąć pod rubrykę , , bezpośrednich osobistych obelg“  
(art. 1010 K. K. G. i P .),a lbo , co najwyżój, pod k a - 
tegoryą , , lekkich uszkodzeń na zdrow iu*4 (art. 955);
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przyczóm, jeśli z uszkodzenia wynikała niezdolność do 
pracy, starałem się zawsze przez przybliżenie oznaczyć 
czas trw ania tśjże prawdopodobny.

W jednym przypadku, u kobiety, mającój na udach 
i sutkach ślady pobicia, znalazłem palce u obu nóg od
mrożone (odmrożenie 3go stopnia, to jest gangrena i o- 
wrzodzenia), któreto odmrożenie miało, według słów ko
biety, powstać w skutek wyrzucenia pobitej na mróz. 
Dochodzenie miało miejsce w końcu stycznia 1862. r ., 
wkrótce po znacznych mrozach. Z d a n i e  co do od
mrożeń brzmiało: że świadczą ony o tćm, iż osoba, 
przedmiotem dochodzenia będąca, wystawiona była przez 
dłuższy czas w lekkiem obuwiu lub boso na działanie 
silnego mrozu.

Uszkodzenia, postrzegane w  pozostałych 21 przy
padkach, przejdę koleją części ciała głównie uszkodzonej.

Pod względem sądowym przypominam, iż K. K. G. 
i P. w  dziale X. rozdz. III. (o zrządzeniu kalectwa, 
ran i innych uszkodzeń na zdrowiu) w kategoryi uszko
dzeń mechanicznych rozróżnia: ciężkie kalectwo (art. 
949 i 952), mniój ciężkie kalectwo (art. 950, 951, 
952), niezatarte oszpecenie twarzy (art. 949, 952), cięż
kie rany (art. 953, 955), lekkie rany (art. 954, 955), 
uszkodzenia na zdrowiu ciężkie lub lekkie (art. 955), 
wreszcie niebezpieczeństwem życia zagrażające ciężkie 
pobicie lub inne tego rodzaju udręczenia i męczarnie, 
(art. 9 6 1 .)

Powodując się względem na art. 949, który mię
dzy okolicznościami winę zwiększającemi lub zmniejsza- 
jącemi szczególny przycisk kładzie na , , skutki z uszko
dzenia ciała wynikłe p o d  w zględem  bytu i środków u trzy 
mania na p rzysz lo śćcc, starałem się przy dochodzeniu
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cięższych zwłaszcza obrażeń oznaczać przypuszczalny czas 
niezdolności do p ra cy , jako najprzystępniejszą liczebną 
miarę tych skutków.

l .  USZKODZENIA GŁOWY I TWARZY.

a) W jednym przypadku powołany byłem przez sąd
o sporządzenie obdukcyi na osobie służącego, który po
dobno był pobity. (Protokół Nr. 105). Przy o b e j r z e -  
n i u znalazłem różę twarzy (erysipelas) z towarzyszące- 
mi zwykłemi przypadami gastrycznem i,—  bez widocz
nych śladów obrażeń zewnętrznych. Z d a n i e  było, 
że nie jestem w  stanie rozstrzygnąć, czyli to zapalenie 
było skutkiem uszkodzenia zewnętrznego.

b) Następujący przypadek, jakkolwiek równie za- 
przeczne dał w  zdaniu wypadki, może jednak właśnie 
z tego powodu na przytoczenie zasługuje, że podobnie 
niedokładne dane są w  dochodzeniach sądowo-lekar- 
skicli rzeczą dość zwyczajną. Dla objaśnienia dodaję, 
że i w tym przypadku wezwanie sądu brzmiało , ,o  spo
rządzenie obdukcyi, ‘ ‘ bez żadnych szczegółowych pytań, 
które przeto sam sobie staw ić musiałem.

P r z y p a d e k  I. (Protok. N. 117). Przekrwienie móz« 
gu 1 opon mózgowych. Związek' wątpliwy z poprze- 
dniem uszkodzeniem głowy.

Chorego A. B., lat 30 liczącego, znalazłem leżącego 
w łóżku w szpitalu Dzieciątka Jezus. Twarz miał zaczerwie
nioną, źrenice rozszerzone, obawiał się światła. Jest on nie
spokojny, nie całkiem przytomny; nie pamięta dobrze, co się 
z nim działo, jest ciągle w płaczliwym usposobieniu.

W prawćj okolicy skroniowśj blisko linii półkolistśj znaj
duje się blizna wydatna, biała, mająca 3 linie długości, 2 
linie szerokości. Skóra głowy, ogolona, nosi ślady stawianych 
baniek; nadto, na samym wierzchołku na y4 cala na lewo od 
szwu strzałkowego, a na y2 cala w tył od szwu wieńcowego
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znajduje się blizna biała, mająca 3/i cala długości, a 2 linie 
szerokości, o brzegach nieregularnych. Na y*" na prawo od 
szwu strzałkowego, na granicy czoła i części głowy włosami 
pokrytej znajduje się wązka blizna gładka, biała, 1" długo
ści mająca. Na wewnętrznej powierzchni obu ramion skóra 
na powierzchni 2" średnicy mającej przedstawia barwę bru
natną i jest poczęści z naskórka ogołocona, jako ślady sta
wianych wezykatoryj.

Zdanie. A. B. cierpi obecnie na napływ krwisty 
do mózgu i jego opon ( hyperaemia cerebri et meningum), 
któryto napływ w początkach pobytu jego w szpitalu, (do
kąd przed 9 dniami przybył), znacznie był większy, we
dług świadectwa lekarza oddziału, Dra N. . . .

Prócz (ego A. B. ma na głowie blizny pochodzące 
prawdopodobnie z uszkodzeń, ciałem oslróm zadanych 
przynajmniej na kilka tygodni przed przybyciem jego do 
szpitalu.

Jednakże, co do pytania, czy owe uszkodzenia były 
przyczyną napływu krwi, na który cierpi A. B., nie j e 
stem w  stanie dać stanowczej odpowiedzi, nie mając 
wiadomości o stanie zdrowia chorego przed owemi uszko
dzeniami i wkrótce po tychże.

c) Następny przypadek rany czaszki dla tego głów 
nie przytaczam, żeby dać jeszcze jeden przykład, w jaki 
sposób do stanu rzeczy  w niektórych razach wmieszcza- 
łem wiadomości zaczerpnięte przezemnie od lekarzy m a
jących w swej kuracyi osoby, przedmiotem dochodzenia 
bedace.

i. c

P r z y p a d e k  II. (Protok. N. 13). Rana głowy 
z uderzenia kopytem końskiem.

Chorego, K. O., terminatora krawieckiego, lat 16 liczą
cego, znalazłem w szpitalu... leżącego W łóżku.

Na grzbiecie nosa, na ya" od jego nasady, znajduje się 
ranka, krwią skrzepłą pokryta, pod którą, według świadectwa
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odbywającego właśnie wizytę Dra N..., kostki nosowe są zgru- 
chotane. Po odjęciu z głowy zimnych okładów i opaski spo
strzegłem ranę na lewćj połowie czoła. Rana ta, mająca 2" 
długości i około 3"' szerokości, zaczyna się na '/2" nad koń
cem zewnętrzDym brwi lewśj i przebiega ukośnie, mnićj wię- 
cćj pod kątem 45° do poziomu, ku górze i ku linii środko- 
wśj ciała. Z części środkowśj tćj rany wychodzi druga rana, 
nieco krótsza, prostopadle od niśj w górę biegnąca. Obie ra
ny przechodzą przez wszystkie części miękkie tćj okolicy; 
brzegi ich są gładkie, pokryte dobremi brodawkami, które tśż 
i z głębi widzićć się dają. Dr. N.... objaśnił mię, że chory 
przybył onegdaj do szpitala w stanie bezprzytomnym, że jed
nak w krótce przyszedł do siebie. Miał on wówczas na czole 
tylko pićrwszą z powyżćj opisanych ran; ale potrzeba usunię
cia odłamanych i wgniecionych części kości czołowćj, w głębi 
rany czuć się dających, spowodowała tegoż dnia operacyą prze- 
świdrowania czaszki (<trepanalio), dla uskutecznienia którśj 
musiano w owym drugim kierunku przeciąć części miękkie. 
Chory ma skórę miernie gorącą, język czerwony, suchawy; 
skarży się na pragnienie. Jest on nieco ospały, ale całkiem 
przytomny i nie uskarża się na zbyt mocny ból głowy. Tętno 
uderza 100 razy na minutę. Źrenice oddziaływają na światło, 
nie są ani zbyt rozszerzone, ani zwężone.

Zdanie.— 1. Rany powyżej opisane mogły być wyni
kiem obrażenia, o klóróm wspomina chory, to jest ude
rzenia kopytem końskiem, zwłaszcza podkutóm.

2 . Jakkolwiek w obecnej chwili stan* chorego nie 
jest zatrważający, jednak trudno jest pr/ewidzióć, czyli 
w następujących dniach nie przyłączy się zapalenie opon 
mózgowych i mózgu, mogące nawet śmierć za sobą po
ciągnąć.

d) Rana przyrządów  zm ysłowych  raz tylko się zda
rzyła.

P r z y p a d e k  III. (Protok. N. 103 ). R ana ucha.
J. P., wyrobnik, lat 38 liczący, wracając wieczorem z ro

boty, uraczył się najprzód w szynku, a w stanie opojenia idąc
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już po wschodach do swego mieszkania, obsunął się z pier
wszego piętra na dół, przyczem skaleczył się trzymaną w ręku 
siekierą.— Przy obdukcyi, która miała miejsce w tydzień póź
niej, znalazłem części zewnętrzne ucha lewego poziomo zu
pełnie przecięte, tak, że u góry pozostała była górna połowa 
muszli ucha, oddalona od obwisłej części dolnćj ucha zewnę
trznego o % cala. Po środku znajdował się otwór, po za któ
rym już na parę linij głębiej leżał otwór kostny ucha we
wnętrznego. Rany te pokryte były obfitą ropą. W okolicy. 
lewego krętarza wielkiego (trochanter major) widać było 
starcie skóry wielkości rubla sr.

Zdanie. —  1. Rana ucha, powyżej opisana, jest ta 
kiej natury, że mogła powstać w skutek spadnięcia ze 
wschodów człowieka, niosącego siekierę. 2. Do zupeł
nego wyleczenia, potrzeba jeszcze przynajmniej 2ch ty
godni. 3. Przypadek ten nie koniecznie pociągnie za 
sobą głuchotę. (Jakoż w samej rzeczy w  kilka tygodni 
potem widziałem tegoż człowieka, który słyszał dobrze 
na wyleczone już ucho).

W prawdzie w tym razie uszkodzenie opisane powy
żej mało budziło zajęcia, z powodu że było czysto p r z y 
padkowej w  przeciwnych jednak warunkach, to jest, 
gdyby uszkodzenie to było spowodowane przez osobę 
trzecią, wypadek leczenia, a mianowicie zm ysł słuchu 
zachowany, stanowiłby bardzo ważną okoliczność pod 
względem sądowym. Wczytawszy się bowiem w roz
dział III. działu X. Kod. K. G. i P ., łatwo się prze
konać, że, z pomiędzy objętych tym rozdziałem uszkodzeń 
zdrowia, jedynie tylko ciężkie kalectwa  są bliżej okre
ślone, jako , , znaczne uszkodzenia na zdrowiu lub w ła 
dzach ciała, pozbawiające go wzroku, mowy lub słuchu, 
ręki, nogi lub części płciowych. “  (art. 949 .)
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e) Oszpecenie twarzy.

Przypadek.  IV. (Protok. Nr. 122.) Rana brody*
Przedmiotem dochodzenia była E. K , kobieta lat 33 li

cząca, która przed niejakim czasem miała być w kłótni ude
rzoną w twarz talerzem. Na brodzie widziść się dawał pas 
części miękkich, na parę linij nad resztę skóry tej okolicy wy
stający, w postaci języczka ukośnie od góry i prawśj strony 
na dół i ku lewśj stronie idącego, mającego 1 % cala długo
ści, a w szerszym (górnym) końcu 3/ 4 cala szerokości. Pas ten 
od otaczających części miękkich jest nieco twardszy i na około 
odgraniczony blizną wązką, miejscami gładką, miejscami nieco 
nierówną, poczynającą się po lewśj stronie na wardze dolnej 
blizko kąta ust, a kończącą się po prawśj stronie zagięciem 
poniżśj kąta ust. (Byłto widocznie odcięty płat części mięk
kich, który następnie na powrot przyrósł).

Zdanie było: że E. K. nosi na brodzie ślady zranie
nia ciałem ostrem, przynajmniej przed miesiącem albo i 
dawniej odniesionego. Pozostała blizna sprawia oszpe
cenie twarzy, ale nie przeszkadza źadnój funkcyi ciała, 
nie stanowi przeto kalectwa.

Sprawa w  tym przypadku, o ile mi wiadomo, po
lubownie załatwioną została; w przeciwnym razie waż- 
nśm byłoby pytanie, czy oszpecenie to uznać wypada za 
, ,  niezatarte — rozmyślne bowiem zrządzenie takiego 
oszpecenia pociąga za sobą według art. 949  K. K. G. i 
P. nader ciężka kare (stosownie do okoliczności wine

C L  4  V  te

zwiększających lub zmniejszających: pozbawienie wszel
kich praw  i zesłanie do robot ciężkich w zakładach fa
brycznych na czas od 4  —  6 lat; albo też pozbawienie 
wszelkich praw i zesłanie dp Syberyi na osiedlenie).

2 . RANY CIĘTE SZYI 

były dwa razy przedmiotem dochodzenia z powodu 
usiłowanego samobójstwa prze poderżnięcie gardła brzyt- 

Pam. T. L. W. Tom LI. ‘ 22
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wą. W obu razach rana głownio, na chrząstce tarczowej 
ograniczała się; w obu razach chory ocalał. W jednym 
nastąpiło zupełne zagojenie, w drugim została zapewne 
przetoka krtani, lubo z pewnością twierdzić tego nie 
mogę, ponieważ chorego straciłem z oczu. Usiłowanie 
samobójstwa było w obu razach na drodze sądowój nie
wątpliwe, nie potrzebowało więc potwierdzenia lekar
skiego, którego lóż sama postać rany nie byłaby dostar
czyła: w obu przypadkach przebiegała rana całkiem po
ziomo, a między kątami jej (prawym i lewym) nie z a 
chodziła prawie żadna różnica.

3. USZKODZENIA TUŁOWIA I KOŃCZYN.

a) Lekkie pokaleczenia kozikiem u trzech flisów, 
przez jednego z towarzyszów w kłótni zadane, nie za
sługują tu na szczegółowy opis.

b) Silne stłuczenie przedramienia u Tomasza K., 
lat 28 liczącego, pociągnęło było za sobą zapalenie okost- 
nój kości łokciowej, jednakże bez zapalenia stawu. (Pro- 
tok. Nr. 1 2 3 .)— Wezwany o sporządzenie obdukcyi, zna
lazłem w górnej połowie zewnętrznego brzegu przedra
mienia prawego powierzchnią większą od dłoni, pokrytą 
wystającemi brodawkami, dobry pozór mającemi. W sta
wie łokciowym ruchy były nieco bolesne, ale możliwe.

Zdanie było tej treści: 1, że zapalenie okostnej, 
któremu uległ Tomasz K., mogło powstać z silnego 
stłuczenia; 2 , że zupełne zagojenie nastąpi prawdopo
dobnie nie predzćj, niż za miesiąc; wreszcie 3 , że z o- 
becnego stanu wnosić należy, iż T. K. nie będzie do
tknięty nieruchomością stawu łokciowego, ani innóm ka
lectwem, tylko, co najwięcój ruchomość rzeczonego s ta 
wu będzie może nieco ograniczoną.
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c) Złamania kości to skutek gwałtom mechanicznych 
były 2 razy przedmiotem dochodzenia. W jednym przy
padku byłto chłopczyk 5-letni, który, biegnąc jedną z od
ległych ulic, przygnieciony był obalającym sie parkanem 
i miał w skutek lego złamaną lewą kość udową. W dru
gim razie u dorosłego mężczyzny powstało złamanie 
szyjki lewej łopatki (fract. colli scapulae') w skutek prze
jechania dorożką, którój koło zapewne przeszło po le- 
wój łopatce, cała bowiem jej okolica była nabrzmiała 
i zasiniała.

d) Złamania kości i  inne uszkodzenia w skutek spad
nięcia z wysokości zdarzyły się 8 razy. W jednym byłoto 
złamanie obu kości przedramienia i kości ramieniowój ze 
stłuczeniem lewego łokcia tudzież stosu kręgowego u słu- 
źącój, która spadła była z wysokości 2go piętra przy 
myciu okien. W pozostałych 7miu przypadkach przed
miotem dochodzenia byli robotnicy uszkodzeni wrskutek 
zawalenia sie rusztowania przy budowie gabinetów na
ukowych w Kadeckich koszarach. (Protok. JNTr. 118). 
Uszkodzenia pojedynczych robotników były następujące:
1, złamanie żeber z miejscowóm zapaleniem opłucnój,—
2, złamanie części barkowej obojczyka praw ego,—  3, 
stłuczenie prawego przedramienia i prawój połowy klat
ki piersiowój, —  4, stłuczenie grzbietu i pośladków, —
5, złamanie kości udowój, —  6, złamanie 2go i 3go że
bra z prawój strony i wyrostka kruczego (proc. coracoi- 
deus) z lewśj, —  7, złamanie kości łytkowej (fibula). 
W żadnym z tych przypadków nie dawało się przewidy
wać kalectwo, we wszystkich z przybliżeniem starałem 
się oznaczyć na zasadach chirurgii prawdopodobny termin 
wyleczenia.
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II. DOCHODZENIA STANU UMYSŁOWEGO 
cztery razy miały miejsce, we wszystkich przypad
kach dopełnione w  celu zakwalifikowania osoby obłąka
nej na umyśle do szpitala (3 razy melancholia, 1 mania); 
dochodzenia te nie przedstawiały szczególnego zajęcia.

(Dalszy ciąg nastąpi).

POSZUKIWANIA NAD SKŁADEM HISTOLOGICZNYM

CI AŁEK P A C I N I E G O
przez

Prof. II. HOYERA.

Ciałka P a c i n i e g o znnjdują się, jak wiadomo, 
przy obwodowych zakończeniach nerw ów w różnych 
okolicach ciała, u człowieka najobficiej w skórze dłoni 
i podnoża, skąpiej w splotach nerwu współczulnego na 
około aorty brzusznej, w prąciu i w niektórych innych 
miejscach. Fizyologiczue znaczenie tych ciał nie jest 
jeszcze z należytą ścisłością wykazane, lecz różne dane 
zdają się usprawiedliwiać przypuszczenie, że twory te 
są jedną z części składowych organu czuciowego.

Przemawiają za tem następujące okoliczności.
Ciałka P a c  i n i e g o  znajdują się zawsze tylko przy 

obwodowych zakończeniach włókien nerwowych i nie 
wchodzą w  żaden ścisły związek z otaczającemi je czę
ściami ciała; napotykamy je przeważnie w takich oko
licach organizmu, które się odznaczają dokładnością czu
cia, u człowieka np. głównie w  skórze dłoni i podnoża, 
u ptaków w skórze przy samym końcu dzioba i t. d. Pod 
względem anatomicznego składu zgadzają się istotnie
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z ciałkami dotykowemi M e i s s n e r a ,  znajdującemi się 
w brodawkach skóry, bardziej jednak są podobne do 
pęcherzykowatych ciałek odkrytych przez K r a u s e g o  
przy obwodowych zakończeniach włókien nerwowych 
w skórze i w różnych błonach śluzowych, np. w spo
jówce oka. Nareszcie sama też budowa ciałek P a c i- 
n i e g o  potwierdza to przekonanie, że są przeznaczone 
do odbierania wrażeń czuciowych, a mianowicie takich, 
które powstają przez wpływ bodźców mechanicznych: 
każde bowiem ciałko składa się, jak  wiadomo, z licznych 
cienkich błoniastych torebek, które są współśrodkowo 
ułożone (podobnie jak  warstw y cebuli), i z guziczkowa- 
to zakończonego włókienka nerwowego przebiegającego 
przez sam środek owalnego ciałka; pomiędzy pojedyn- 
czemi błoniastemi warstwam i (a głównie pomiędzy ze- 
wnętrznemi) znajduje się pewna ilość płynu surowicze
go, który je pęcherzykowato rozpręża, jedne błonkę 
od drugiej oddziela i samemu ciałku nadaje podobień
stwo do małych wodunek (cysticercus). Płyn ten p raw 
dopodobnie jest przeznaczony do odbierania wpływów 
mechanicznych działających na tkanki, które ciałko ota
czają, i do przenoszenia ich skutku na włókno nerwo
we. Najmniejsze przyciśnienie, uderzenie lub  nadw e
rężenie składu tkanki udziela się natychmiast płynowi 
ciałka, narusza równowagę wszystkich jego cząstek i 
przekazuje się bezzwłocznie także i włókienku nerwowe
mu, które w większej rozciągłości i praw'ie bezpośred
nio styka sia z otaczającym go płynem. Tym sposobem 
powierzchnia włókna nerwowego odbierająca pobudzenia 
mechaniczne zwiększa się niejako przez otaczający płyn,—  
więcśj jej cząstek równocześnie jest zajętych,— a skutki 
wpływów, działających na otaczające tkanki, w jak im 
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kolwiek kierunku i z jakiejkolwiek strony, stają się 
więcój jednostajnemi i jednorodnemi. Gdyby włókno 
nerwowe kończyło się w  tkance bezpośrednio, to jest 
bez wszelkiego przyrządu dodatkowego skupiającego nie
jako skutek bodźców mechanicznych, wtenczas czynność 
włókna jako pośrednika wrażeń czuciowych byłaby bar
dzo utrudniona; a to z powodu nader szczupłój objętości 
samych włókien nerw ow ych,— z powodu miękkości ota
czających tkanek, przez które mniój silne wpływy m e
chaniczne zanadto byłyby osłabione, nimby się dostały 
do wąziutkiego włókienka w  głębi położonego,—  a na
reszcie włókno nie byłoby praw ie w stanie uczuwać in* 
nych ruchów, jak tylko takie, które działają pionowo do 
jego osi i na części w najbliższem jego sąsiedztwie po
łożone.

Jako jedyny fakt, który zdaje się sprzeciwiać przy
puszczeniu, że ciałka P a c i n i e g o  stanowią część orga
nu czuciowego, możnaby tu przytoczyć obecność tych 
tworów w takich miejscach, które w  ogóle małą lub 
nawet bardzo nieznaczną okazują, czułość, jak np. obec
ność tych ciałek w jamie brzusznój człowieka na około 
aorty, albo w krezkach kiszek u kota, które bardzo obfi
tują w ciałka P a c i n i e g o .  Prawda, że części te zwykle 
nie odznaczają się wielką czułością, czynności fizyologicz- 
ne z ruchami lub ze zmianami objętości organów w ja~ 
mie brzusznój odbywają się zwykle, nie oddziaływając na 
nasze wiedze, nie łącząc się z pobudzeniami nerwów 
czuciowych; lecz z drugiej strony nie można tym czę
ściom odmówić wszelkiój czułośći, gdyż w przypadkach 
nieprawidłowych wyraźnie powstają, uczucia i bóle. 
Zresztą może też niektóre (tak pod względem jakości, 
jak i pod względem siły i miejscowości) niewyraźnie

www.dlibra.wum.edu.pl



343

określone uczucia zależą od czynności tych ciałek (np. 
uczucie pełności w  brzuchu, uczucie zbyt żwawych ru 
chów kiszek i t. p.); za czóm tóż przemawia położenie 
ciałek P a c  i n i e g o  w głębi skóry na dłoni i w innych po
dobnych miejscach, gdy tymczasem dokładność zmysłu 
dotykowego prawdopodobnie zależy od obecności ciałek 
M e i s s n e r a  znajdujących się blizko zewnętrznej po
wierzchni skóry, to jest w brodawkach. Tak tóż obec
ność ciałek Pa c in  i e g o  w krezkach kota zdaje się być 
w związku ze zwyczajami i sposobem życia tego zwie
rzęcia; przyczajanie się, zadziwiająca zwinność, lekkość 
i pewność ruchów prawdopodobnie zależą, obok zgrab- 
nój budowy ciała, na wielkiej czułości trzew brusz- 
nych ( 1).

A zatóm pomimo ze fizyologiczne znaczenie ciałek 
P a c i n i e g o nie jest jeszcze z pewnością wykazane, 
twory te jednak pod wielu innemi względami zasługują 
na uwagę badaczów, a mianowicie dla tego, że kilka 
zasadniczych pytań histologicznych rozstrzygnięto lub sta
rano się przynajmniej rozstrzygnąć za pomocą spostrze
żeń, które robiono na tych ciekawych tworach. I tak 
np. odkrycie prawdziwego zakończenia włókna nerw o
wego wewnątrz ciałek Paciniego w postaci niteczki pro
stej lub widełkowato podzielonej i przy końcu guzicz- 
kowato obrzmiałej zadało w swoim czasie niebezpieczny 
cios teoryom o pętlicowatem  zakończeniu wszystkich

(1) W. K r a u s e  (Henie u. Pfeuffers Zeiłschrift, 3. 
Reihe, Bd. XVH) oparty na niektórych umyślnie w tym celu 
urządzonych doświadczeniach utrzymuje, że ciałka P a c i n i e 
go zawiadamiają kota o ciężkości kiszek, co mu jest potrzebne 
do dokładnego wymierzenia sił przed wykonaniem skoku.
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włókiem nerwowych na obwodzie i dało pobudkę do 
szukania podobnych zakończeń wre wszystkich częściach 
ciała, do których się zapuszczają obwodowe końce w łó
kien nerwowych. Mozolne te prace zostały tćź naresz
cie w ostatnich dziesięciu latach uwieńczone Iicznemi 
odkryciami prawdziwych zakończeń nerwów, np. w elek
trycznych organach dretwików, w przedsionku i b łę
dniku ucha wewnętrznego, w siatkówce oka, we w łó
knach mięsnych i t. d .; tak, że nauka o pętlicowatych 
zakończeniach nerw ów  już powszechnie została opu
szczoną. Dalój R e i c h e r  t przy sławnych w swoim 
czasie poszukiwaniach nad pierwiastkowym składem 
tworów tkanki łącznćj (1) oparł swe twierdzenie o jed
norodności istoty międzykomórkowej pomiędzy innemi 
także i na pewnych własnościach torebek współśrodko- 
wych w ciałkach P a c i n i e g o .  Błoniaste te torebki 
w naturalnym  stanie ciałka są szkliste, jednolite, a je
żeli przez zakłócie torebek płyn wewnątrz zawarty wy- 
tryśnie, to błonki poprzednio mocno rozpięte zostaja 
zwolnione, fałdują się, otrzymują pozór prążkowany i 
zdają się wtedy być złożonemi z masy włóknistej. Nie
którzy, mylnie przypuszczając, że szklista pochewka włó- 
kienka nerwowego zapuszczającego się do piałka P a c i 
n i e g o  przechodzi bezpośrednio w torebki ciałka, które 
wyraźnie należą do tworów tkanki łącznój, uważali to 
za dowód, że piśrwsza również jest złożona z tkanki łącz
nej, tem bardziej, że w młodych włóknach nerwowych 
i w tak zwanych włóknach nerwowych szarych(włóknach

(1) C. B. Re i c h e r t ,  Vergleichende Untersuchungen 
iiber das Bindegewebe. Dorpat 1845.
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R e m a k a) przy wewnętrznej powierzchni ich poche
wek znajdują się jądra  podobne do tak zwanych ciałek 
tkanki łącznój (Bindegewebskorperchen). Jądra podob
nej postaci i własności, które bywają w wielkićj ilości 
rozsypane po torebkach ciałek Pa c i n i e go ,  dotychczas 
również były uważane za ciałka tkanki łącznej; tem- 
bardzićj, że tak samo, jak ostatnie, za dodaniem kwasu 
octowego wyraźniój wychodzą na jaw .

Co do własnych moich poszukiwań, takowe zostały 
głównie spowodowane przypadkowem odkryciem nabłon
ka okrywającego wewnętrzną powierzchnią wszystkich 
torebek, z których ciałko P a c i n i e g o  jest złożone; dokład
niejsze zbadanie tego nabłonka wykazało, że twory, któ
re dytychczas przez wszystkich histologów były uważane 
za ciałka tkanki łącznej i miały być zawarte w samych 
torebkach, leżą na wewnętrznej powierzchni tych błon i 
stanowią jądra komórek nabłonkowych. Obok tego sta
rałem się badać stosunek włókna nerwowego do całego 
ciałka, stosunek pochwy nerwowej (neitrilemma) do to 
rebek i porównanie ciałek P a c i n i e g o  kota,które najłat
wiej dają się zbadać, z odpowiedniemi ciałkami ze skóry 
człowieka i z ciałkami różnych ptaków. Metoda i wy
padek tych prac były następujące.

Badając najprzód ciałka Paciniego człowieka i kota, 
które prawie jednakowe są złożone, przekonałem się, że 
twierdzenia K o 1 l i k e r a, H e n 1 e g o, R e i c h e r t a i 
innych, ( 1) którzy po P a c in  i m piórwsi twory te do
kładniej zbadali, co do istoty torebek w zupełności są 
uzasadnione. Utrzymywali oni bowiem, że torebki są

(1) Zob. Histologią K o l l i k e r a  i przytoczone dzieło 
Ke ich  e r ta.
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prostym przedłużeniem tkanki łącznój otaczającej w  po
staci pochwy (neurilemma) włókno nerwowe, które się 
zapuszcza do ciałka. Całe ciałko, ma się rozumieć 
z wyjątkiem środkowego włókienka nerwowego, można 
uważać za prostą odmianę tej pochwy; część ta zdaje się 
mieć skłonność do rozkładania się na współśrodkowo uło
żono błonki (torebki ciałka); pomiędzy błonkami zebrał 
się płyn surowiczy i odłączył jedne od drugiój, przyczśm- 
oczywiście zewnętrzne ich warstwy musiały się moeniój 
rozprężyć i więcój się od siebie oddalić, aniżeli warstwy 
wewnętrzne. Miałem sposobność przekonania się, że 
pochewka samego włókienka ( tak zwana pochewka 
S c h w a n n a) nie ma żadnego związku z tkanka łacz-/ O L C C
ną zewnętrznój pochwy (neurilemma) lub torebek ciał
ka. Przy zdzieraniu torebek pod mikroskopem za po
mocą igieł udało mi się włókno nerwowe w większśj 
rozciągłości uwolnić od zewnętrznój pochwy i przekonać 
się, że bywa złożone ze zwykłych części składowych, to 
jest z własnśj szklistój pochewki, ze zwyczajnego rdze
nia, czyli pochewki rdzeniowój i z nitki osiowćj. Tak 
samo po zdjęciu torebek zewnętrznych widać bardzo do
brze, że pozostałe torebki odchodzą po prostu od zewnę
trznój pochwy włókna. Twierdzenie więc niektórych 
nowszych badaczów, a mianowicie E n g e l m a n n a  (1), 
jakoby torebki ciałka Paciniego stanowiły przedłużenie
i przerób (metamorfozę) właściwój pochewki włókna ner
wowego, jest wcale niewłaściwe; tak samo tóż i tw ier
dzenie, jakoby ostatnia pochewka należała do tworów

(1) W. E n g e l m a n n .  Ueberdie Endigungsweise sen - 
sibler Nervenfasern. (Zeitschrift fur wiss. Zoologie, XIII. 
Bd.)
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tkanki łącznej, okazuje się zupełnie bezzasadnym. Prze
c inko ostatniemu przypuszczeniu przemawia jeszcze i ta 
okoliczność, że torebki ciałka, tak samo jak i zewnętrzna 
pochwa włókna, zawierają ( u człowieka prawidłowo, 
u kota bardzo często ) pętlice naczyń włoskowatych, 
a nawet i cieńsze naczynia tętniczne; gdy tymczasem 
właściwe szkliste pochewki włókien nerwowych nigdy 
nie są opatrzone naczyniami.

Większe trudności przedstawia zbadanie prawdzi
wego składu wewnętrznej części Ciałka P a c i n ie g o, 
która otacza samo włókienko i przez K r a u s e  g o  ( 1) 
oznaczoną została nazwą kolby wewnętrznej ( Innenkol- 
ben). W zupełnie świeżym stanie przedstawia się ta 
część jako masa dość jednolita, chyba w podłuż cokol
wiek tylko prążkowana, drobnoziarnista; zdaje się więc 
być czómś odrębnem. Dokładniejsze jednak badanie 
przekonywa, że część ta istotnie tak samo jest złożona, 
jak zewnętrzna część ciałka, to jest składa się z podo
bnych w arstw  jak ostatnia; zachodzi tu tylko ta różni
ca, że zewnętrzne torebki są grubsze i bardziej od sie
bie oddalone przez płyn, niż wewnętrzne warstwy to
rebek, a warstwy samej kolby są tak cienkie i. przyle
gając do siebie, są tak ściśle ze sobą połączone, że nie 
dają się rozłączyć w zupełności i cała kolba staje się 
podobną do prążkowanej zbitej tkanki łącznej. Miałem 
dostateczną sposobność przekonać się o tćm, badając bar
dzo często ciałka pozbawione prawie wszystkich torebek 
zewnętrznych (przez preparowanie pod drobnowidem)

(1) W. Kr a u s e .  Die łerminalen Kórperchen der ein* 
fach sensiblen Nerven. Hannover 1860.
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i dodając do nich różne odczynki np. wodę zwyczajną, 
kwas octowy, roztwór 35-procentowy potażu gryzącego, 
słaby roztwór chlorniku rtęci ( 1 część na 300 części 
wody), kwas saletrzany nasycony chloranem potażu, lub 
też zabarwiając je roztworami karminu i następnie zwil
żając kwasem octowym. Widziałem tym sposobem naj
wyraźniejsze warstwy, a pomiędzy warstwam i liczne 
owalne jądra; długość tych jąder u kota wynosi 0 ,0048  
mm. ,  szerokość 0 ,0032  mm. Nie ma tu  mowy o żad- 
nóra złudzeniu optycznóm; jądra, które tu widziałem, nie 
należały do warstw  zewnętrznych, lecz znajdowały sie 
wyraźnie pomiędzy wewnętrznemi, w  najbliższym n a 
wet sąsiedztwie włókienka nerwowego i zabarwiały sie 
przez karmin ciemno-różowo.

Potwierdzam więc przez to spostrzeżenia kilku now
szych badaczów, a mianowicie K r a u s e g o  i K e f e r -  
s t e i n  a ( 1) , którzy to samo widzieli i słusznie utrzy
mywali, że wewnętrzna cześć ciałka czyli kolba należy 
do tworów tkanki łącznćj. Przez nalanie na ciałko roz
cieńczonego roztworu potażu gryzącego część ta niszczy 
się i przyjmuje pozór masy drobnoziarnistej, w którćj się 
zjawiają liczne większe ziarnka podobne do ziarnek t ł u 
szczowych. Twierdzenie więc E n g  e l m a n n a  (2 ), j a 
koby cześć ta miała się składać z masy odpowiadającej 
rdzeniowi włókna nerwowego, jest mylnóm, za czóm Łóż 
przemawia zachowywanie się samego włókna nerw ow e
go w ciałku, o czem poniżój jeszcze mowa będzie; rów-

(1) W. K e f e r s t e i n .  Ueber den feineren Bau der 
Pacinischeu Korperchen. (Goltinger Nachrichten, Nro %.) 
K r a u s e ,  zob. dzieło przytoczone.

(2) Zob. dzieło przytoczone.
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nież i zdanie L e y d i g a ,  utrzymującego, że kolba 
w  ciałku stanowi zakończenie całego włókna nerwowe
go, nie jest uzasadnione.

Jeżeli ciałko P a c i n i e g o  z krezek kola lub ze skó
ry człowieka (ile możności świeże) zwilży sie słabym roz
tworem saletranu srebra (zawierającym na 500 części 
wody 1— 2 części saletranu srebra) i wystawi się przez 
kilka minut bez przykrycia szkiełkiem przedmiotowym 
na wpływ św iatła dziennego, to pod mikroskopem spo
strzeżemy na powierzchni ciałka dość regularne siatki 
linij czarnych drobno-wężownicowatych, które zupełnie 
są podobne do tych, jakie można wywołać tym samym 
sposobem na powierzchni świśżych błon surowiczych. 
Metoda ta najprzód wykazana przez R e c k i  i n g h a u s e -  
n a  ( 1) jako bardzo stosowna do zbadania nabłonków 
w miejsaach, gdzie innemi drogami trudno dojść do tego 
celu, podobne 16i wywołuje objawy w ciałkach P a c i -  
n i e g o .

Zachodzi więc pytanie, czy rzeczywiście mamy tu 
do czynienia z nabłonkiem i gdzie się ten nabłonek znaj
duje?

Zostawiwszy ciałka przez dłuższy czas w  roztwo
rze srebra, przekonałem się, że i w głębszych warstwach 
ciałka zjawiają się podobne linie. Ściągając z ciałka 
ułożonego w roztworze srebra wszystkie te w arstw y, na 
których owe siatki wyszły na jaw , mogłem prędko po
dobne siatki wywołać na obnażonćj warstwie, i tak po 
kolei aż na warstwach położonych już w  samćm sąsiedz-

(I) Br. F. v. R e c k l i n g h a u s e n .  Die Lyitiphgefdsse 
und ihre Beziegting zum Bindegewebe. Berlin 1862,
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twie kolby. Nie wątpię, że i na warstwach kolby po
wstałyby podobne sialki, gdybyśmy byli w stanie oddzie
lić jój warstwy zewnętrzne, lecz do tak delikatnych ro
bót przyrządy nasze jeszcze nie wystarczają. Na odosob
nionych torebkach przekonałem się, że każda z nich po
kryta jest pojedynczą  w arstw ą owych czarnych siatek. 
Zabarwiwszy błonkę karminem i dodawszy kwasu octo
wego, uwydatniłem jądra, które pod wpływem roztwo
ru srebra stają się niewidzialnemi, i przekonałem się, że 
w każdćm oczku siatki leży oddzielne jądro. Przekona
łem się także, iż czarne linie siatek sięgają przy brze
gach tylko do wewnętrznago obrysu (konturu) każdój 
torebki, więc znajdują się na wewnętrznej powierzchni. 
Potwierdza to także dokładniejsze badanie jąder na świe
żych ciałkach, najlepiśj gdy się pozbawią zewnętrznych 
w arstw  torebek. Widać tam (również przy badaniu to
rebek na samym brzegu), że jądra nie leżą w tkance to
rebki, lecz na wewnętrznej j e j  -powierzchni, tworząc ma
łą wyniosłość wystającą na wewrnątrz; jądra są tam już 
widzialne bez wszelkiego dodatku, a zwilżenie kwasem 
octowym nawet więcej przeszkadza dokładnemu zbada
niu tych stosunków, aniżeli pomaga, pomimo że jądra 
lepićj uwydatnia. Najdokładniej przekonałem się o tem 
na preparatach zabarwionych karminem i zachowanych 
w słabym roztworze sublimatu.

Wszystkie te dane potwierdzają powyższe przypu
szczenie, że mamy tu do czynienia z nabłonkiem i że 
twory dawniej uważane za ciałka tkanki łącznój nie są 
niczem innem, jak tylko jądrami komórek nabłonkowych. 
Lecz dla uzupełnienia dowodu wypadałoby jeszcze w y
kazać, że ten nabłonek daje się odłączyć od swrego pod- 
fccieliska i rozłożyć na pojedyncze komórki. Takie odo
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sobnienie nabłonka jest jednak nadzwyczaj trudne, a to 
z powodu ścisłego przylegania nader cienkiego i deli
katnego nabłonka do powierzchni torebkowój. Wszystkie 
moje usiłowania i próby dla odosobnienia nabłonka przez 
dłuższe moczenie ciałek wr rozmaitych płynach (np. 
w roztworach potażu gryzącego różnój gęstości, w k wa 
sie saletrzanym z chloranem potażu i i.)  dotychczas nie 
doprowadziły do pożądanego skutku; tylko raz przy ba
daniu kilku ciałek Paciniego ze skóry człowieka zmar
łego na wodną puchlinę (anasarca) widziałem wewnątrz 
torebek liczne odosobnione płaskie komórki i wolne ją 
dra,  które przy rozskubaniu torebek masami się uw ol
niły.

Dowód co do obecności nabłonka na torebkach cia
łek można uważać za niezupełny dopóty, dopóki się nie 
udało odosobnić od razu większe płateczki nabłonka i 
następnie rozłożyć je  na pojedyncze komórki. Tymcza
sem wrszelako można się zadowolnić powyżój podanemi 
dowodami, a mianowicie zachowywaniem się ciałek 
względem saletranu srebra, który wszędzie, gdzie tylko 
istnieją nabłonki, w równy sposób uwydatnia obrysy ko
mórek. Skutek roztworu srebra jest tak stały, tak nie- 
ochybny, że nie pozostawia prawie żadnój wątpliwości 
co do istoty objawów, jakie wywołuje. Nie potrzebuje 
tu nawet nadmieniać, że się zabezpieczyłem od wszel
kich złudzeń, jakim uledz można przy używaniu roztwo
rów srebra.

Jeżeli wiec owe twory, które dotychczas mylnie 
były uważane za ciałka tkanki łącznój, znajdują sie na 
wewnętrznej powierzchni torebek ciałka P a c i n i e g o
i stanowią jądra komórek nabłonkowych,— to zachodzi 
teraz pytanie, czy podścielisko tych nabłonków (to jest
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błona torebkowa) nie zawiera żadnych jąder, czy nale
ży do błon szklistych? Ponieważ tkanka, z której torebki 
się składają, jest dalszym i nieprzerwanym ciągiem 
pochwy włókna nerwowego (neurilemma), jak  to po
wyżej wykazałem, Spodziewać się należy, że torebki ta
kie mają skład jak pochwa, to jest, że się składają 
z istoty międzykomórkowój i komórek czyli tak zwanych 
ciałek tkanki łącznej. Nie jestem w  stanie pytanie to 
stanowczo rozstrzygnąć, gdyż nie miałem nigdy przed 
sobą torebek zupełnie pozbawionych nabłonka; tyle je 
dnak jest pewnem, że istota torebek jest dość jednorod
ną i jeżeli rzeczywiście zawiera komórki własne, to 
ilość ich może tylko być bardzo nieznaczna: gdyż to 
rebki widziane na brzegu ciałka tak, że można dobrze 
rozeznać obrysy powierzchni wewnętrznej i zewnętrz
nej, nie okazują żadnych własnych komórek, a powyżej 
wspomniane jądra znajdują się więcej na wewnątrz, 
(w  naczyniach włoskowatych, które również są złożo
no ze szklistej błonki, jądra jednak zawsze są ułożone 
w  zgrubieniu sarnój ściany). Tam tylko, gdzie w  bło
nie torebkowćj przebiegają naczynia krwionośne, widać 
wzdłuż tych naczyń podługowate komórki tkanki łącz
nej; tak samo znajdują się liczne takie komórki tara, 
gdzie torebki ciałka przechodzą w tkankę zewnętrznej 
pochwy włókna nerwowego, lub gdzie przy obwodowym 
końcu ciałka torebki mocniej pomiędzy sobą są złączone 
za pomocą tak zwanego wiezu torebkowego (ligamentum  
capsulare) .

Przy tój sposobności wypada mi wspomnieć o wiel
k im  podobieństwie, jakie spostrzegłem pomiędzy jądra
mi komórek nabłokowych a jądram i komórek tkanki łącz- 
uej w pochwie włókna nerwowego, czyli tak zwanemi
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ciałkami tkanki łącznej. Jedne i drugie okazują jednaką 
postać i jednakowo zachowują się względem odczynników 
chemicznych (np. karminu,  kwasu octowego i t. p .), tak, 
że nie można ich rozróżnić; zdaje się, jak gdyby te tw o
ry były zupełnie jednakowe. Przypuszczając ich tożsa
mość, łatwo będzie wytłómaezyć sobie rozwój ciałka i 
przyczynę jednolitości torebek, (wprawdzie jeszcze w  zu
pełności nie dowiedzionej, lecz bardzo praw dopobnej). 
W pochwie otaczającej włókno nerwowe ciałek P a c i -  
n i e g o  tkanka łączna niewątpliwie taką sarnę ma skłon
ność do rozkładania się na blaszki, jak inne twory tkanki 
łącznej, np. rogów ka,— a to dla tego, że tu, jak tam, ko
mórki są warstwowato ułożone; zachodzi tu tylko ta róż
nica, że rogówka stanowi prostą błonę, pochwa zaś prze
ciwnie ma formę rurki,  a blaszki jej tworzą współśrod- 
kowe warstw y na około włókna nerwowego. W ystaw
my sobie, że w  owych miejscach, w  których komórki są 
obok siebie ułożone, zbierze się większa ilość płynu suro
wiczego: wtedy warstw y istoty międzykomórkowej oddzie
lą się od siebie w postaci płatków czyli torebek, a komórki 
przylegać będą do wewnętrznej lub zewnętrznej powierzch
ni torebek. Przestrzenie pomiędzy torebkami odpowia
dać wtedy będą przestrzeniom limfatycznym L u d w i g a
i T o m s y (1) (Lymphrdame)  albo rozszerzonym ka
nalikom sokowym R e c k l i n g h a u  s e n  a, z których ma
ją  brać początek naczynia limfatyczne.

Że komórki tkanki łącznój pod pewnemi w arunka
mi mogą przyjąć układ i postać zupełnie podobną do

(1) Zob. Centralblatt fur die mediciniscken W issetf 
schaften. 1863. Nr. 14, albo Wiener acad. Sitzung&berich- 
te, Math.—naturw. Classe. 2. Abth. XLVI.

Pam. T. L. W. Tom U  23
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nabłonków, o tem przekonały mnie różne spostrzeżenia, 
które robiłem na komórkach rogówki przy poszukiwa
niach nad tą pod względem histologicznym tak ciekawa 
częścią oka. (W innej rozprawie wypadki tych poszuki
w ań dokładnićj opiszę). Inne także doświadczenia, a 
mianowicie spostrzeżenia anatomiczno-patologiczne rów
nież przemawiają za tem, że pod pewnemi warunkami  
komórki tkanki łącznej mogą się zamienić na nabłonek, 
np. w  torbielach (cystach) powstałych wśród now o
tw orów  patologicznych i nie mających żadnego związku 
z nabłonkami lub z gruczołami, albo w komórkach ra 
kowatych z formą zupełnie podobną do nabłonków i t .d.

To tlómaczenie rozwoju ciałek P a c i n i e g o po
twierdzają także liczne cieńsze i grubsze wlókienka 
tkanki łącznćj rozpięte pomiędzy sąsiedniemi torebkami, 
to jest przechodzące zawsze od wewnętrznej powierzchni 
jednej torebki przez płyn do zewnętrznej powierzchni 
każdej następującej błonki.

Nareszcie przemawia za tóm także szczególna budo
w a ciałek P a c i n i e g o  u gołębia, indyka i innych do te
go samego rzędu należących ptaków, gdzie na około tak 
zwanój pałeczki wrewnętrznśj zamiast torebkowratych 
w arstw  zuajduje się masa jakby złożona ze spilśnionych 
włókien. Za dodaniem kwasu octowego masa ta mocno 
pęcznieje, staje się więcej jednorodną, drobnoziarnistą
i okazuje wyraźne jądra (komórki?) ,—  zdaje się więc 
być złożoną z tkanki łącznej zbitój, gdy tymczasem 
u kaczki zewnętrzna część ciałek zgadza się w zupeł
ności ze składem ciałek u człowieka i kota. Pierwszą, 
to jest zewnętrzną część ciałek gołębia i indyka L ey  d ig  
w  swej histologii dość dobrze opisał, ale myli się, przy
pisując podobny skład ciałek wszystkim ptakom; gdyż,
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jak  się przekonałem, ciałka kaczki wyraźnie się różnią 
€(I ciałek przytoczonych ptaków. W tych ostatnich znaj
duje się, jak  to już L e y d i g dobrze opisał, naokoło 
pilśniowej masy gruba torebka złożona z tkanki łącznój, 
która na oddzielonych ciałkach z łatwością się daje odo
sobnić. Ciałka kaczki już i pod tym względem więcój 
sie zbliżają d6 ciałek człowieka i kota, że sa owalne, 
k rótkie,— gdy tymczasem ciałka innych ptaków są ważkie 
(głównie przy końcu), bardzo długie i wężownicowato 
zagięte.

Co się tyczy włókna nerwowego, to wszyscy bada
cze w tem sie zgadzają, że włókno i wewnątrz ciałka 
Paciniego zachowuje na początku cały swój skład zwy
czajny, lecz, dostawszy się do tak zwanej kolby, od razu 
się zmienia. Jednak co do istoty tej zmiany zdania naj
bardziej są podzielone. Wprawdzie badacze po w ięk- 
szój części na to się zgadzają, że włókno traci swój 
rdzeń, zwęża się znacznie i, przechodząc dalój przez śro
dek k o l b y ,  zachowuje już aż do samego końca skład włó- 
kienka bezrdzennego. Są jednak tacy, którzy utrzymu
ją , że kolba, albo nawet całe ciałko stanowi właściwe 
zakończenie samego włókna, jak o tśm już powyżśj 
wspominaliśmy; ci sami więc badacze uważają owo prze
dłużenie włókna nerwowego za dalszy ciąg nitki osio
wej. L e y d i g (w  wspomnionćm miejscu) utrzymuje 
naw et, że ta środkowa część ciałka nie składa się z ma
sy stałej, lecz przedstawia próżnią, chyba tylko napeł
nioną płynem przeźroczystym, gdyż spostrzegł w niśj 
przepływające wzdłuż ziarenka.

Wykazałem już powyżej niewłaściwość tych przy
puszczeń co do istotnego składu ciałek P a c i n i e g o ,  
a  przedewszystkićm niestosowność twierdzenia E n g e l -
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m a n n a ,  który uważa pałeczkę za część odpowiadającą 
rdzeniowi włókna nerwowego, i mylność tłómaczenia 
L e y d i g a .  Przy moich poszukiwaniach miałem do
stateczną sposobność przekonać się jak najdokładniej, 
że środkowa część ciołka nie jest próżnią, lecz p ra w - 
dziwem przedłużeniem  w łókna nerwowego, które tylko 
się zwęża przy przejściu do kolby wewnętrznej, tracąc 
swój rdzeń i zamieniając się na włókno be/rdzenne* 
Włókno to wiec istotnie sie składa z nitki osiowej, ale 
nitka nie jest tam odosobniona, lecz jeszcze otoczona wy
raźną pochewką, którój grubość nawet zmierzyłem, gdyż 
widać często wyraźnie podw7ójne jej obrysy na brzegu 
włókienka przy odpowiednióm nastawieniu mikroskopu. 
(W łókna rdzenne właściwie są potrójnie konturowane). 
Grubość ta wynosi 0 ,0 0 0 8  milimetra. To samo widział 
także i K e f e r s t e i n  i tak samo ją  zmierzył. U ptaków" 
wprawdzie ciałko często tak się przedstawia, jak gdyby 
tam istniał środkowy kanał, a za dodaniem słabego roz
tworu potażu gryzącego zawartość w łókna może się roz
płynąć, co może spowodowało zdanie L e y d i g a ;  lecz, 
dodając do takich ciałek roztwór potażu gryzącego 35-pro- 
centowy, można się łatw o przekonać, że włókno w  środ
ku ciałka powoli gęstnieje i nareszcie przedstawia sie 
jako bardzo wazka delikatna nitka, złożona z drobno-* 
ziarnistej masy i z każdej strony określona bardzo deli
katną, ale wyraźną linią. Nareszcie nadmienić w ypa
da, że u kota widziałem, tak samo jak i inni badacze, 
liczne ciałka, w którycli włókienko bezrdzenne przed
końcem widełkowato sie dzieliło.t

Kolba wewnętrzna ciałek u gołębia podobnie się  
przedstawia, jak  u człowieka i u kota; widać tam prąż
ki zależące prawdopodobnie od warstwowatego jej sk ła -
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chi, a pomiędzy warstwam i pokazują się jąd ra  przy zwil
żeniu mocnym roztworem potażu gryzącego lub kwasem 
octowym. Inaczej zachowują się na pozór kolby w  ciał
kach u indyka i u kaczki, gdyż zamiast prążkowańój 
masy widać tam (najlepiój przy zwilżeniu 35-procento- 
wym rozworem potażu gryzącego, mniej dobrze przy 
używaniu kwasu octowego) okrągławe komórki z jąd ra
mi, w pojedynczej w arstw ie ułożone naokoło samego 
środkowego włókienka nerwowego; na zewnątrz tych 
komórek, mających w  średnicy około 0 ,0 0 4  m ilim etra, 
znajduje się prosta cienka pochewka złożona z tkanki 
łącznej. Różnica ta jednak nie jest wielka, gdyż u czło
wieka, kota i gołębia znajduje się istotnie to samo, tyl
ko że u ostatnich zwierząt mamy kilka w arstw  pokry
tych komórkami, a u indyka i kaczki tylko jedne w ar
stw ę. W arstwa ta w  swem przedłużeniu podobna jest 
do nabłonka w gruczołkach potowych lub w  kanalikach 
nerwowych. Dawniejsi badacze, jak  np. L ey  d ig , nie 
używając właściwych odczynników, nie spostrzegli tych 
komórek i przypisywali dla tego kolbie w  ciałkach p ta
ków skład drobnoziarnisty. Jeżeli ciałka zwilżą, się sła
bym roztworem potażu gryzącego, to komórki kolby zo
stają zniszczone, a na ich miejscu pokażą się u ptaków 
większe, u kota i człowieka mniejsze mocno błyszczące 
ziarnka, które może spowodowały E n g e l m a n n a  do 
przypuszczenia, że kolba składa się z masy odpowiadają
cej rdzeniowi włókien nerwowych,
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NOWE SPOSTRZEŻENIA
STWIERDZAJĄCE MOŻNOŚĆ UDZIELANIA SIĘ KSIĘGOSUSZU

OWCOM 
ZEBRANE PRZEZ 

P io tr a  IE IF M A M A
Magistra nauk weterynaryjnych.

Z pisma ogłoszonego drukiem p. t. „W iadom ość
o w ypadkach udzielania się księgo  suszu owcom w rokit 
1 863 . w K rólestwie Polskiem (C} wydanego przez Radę Le
karską na zasadzie sprawozdania złożonego w tśj mierze 
przezemnie Zarządowi Głównemu Służby Zdrowia, w ia
domo: że w upłynionym 1863. roku zebrano u nas licz
ne postrzeżenia przekonywające, iż księgosusz, znany 
powszechnie jako choroba bydłu rogatemu tylko w łaści
w a, przez wpływ niezbadanych dotąd okoliczności udzie
la sie także owcom oraz kozom, wywołując u tych ro 
dzajów zwierząt stan chorobowy z zarazą bydlęcą iden
tyczny, i odradzający w organizmie tych zwierząt zara
zek (contagium) zdolny zarazić księgosuszem nawet by
dło rogate,-—i że zdarzenia podobne, (pomijając już da
wniejsze, jako mniśj stanowcze), dość licznie były w o -  
statnich latach spostrzegane w  Czechach i w  Krainie.

Nadto, z przeglądu powołanego pisma, podanego 
przez Redakcyą Pam iętnika Tow arzystwa L ekarskiego  
W arszawskiego  w zeszycie za miesiąc listopad i grudzień 
r. z. (tom L., str. 397 —  4 0 0 ), widzióó się daje:—  że 
w  Krainie w  czasie grasow ania tam zarazy miedzy by
dłem rogatem nie tylko spostrzegano zarażanie się o - 
w iec od bydła rogatego, ale nadto przedsiębrane były
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przez doktorów B l e i w e i s s  i M a ł y  szczepienia do
świadczalne bydła rogatego krwią, tudzież śluzem bra
nym z żołądka, z tchawicy i z kiszek owiec zarażonych,
i że szczepienia te zrządzały księgosusz u szczepionego 
bydła.

Spostrzeżenia te i umyślnie przedsiębrane próby 
stwierdzają trafność wyżej wyrzeczonego zdania, iż księ- 
gosusz może sie udzielać także owcom i kozom i w y
wołać u tych rodzajów zwierząt chorobę z zarazą by
dlęcą identyczną, gdy temu sprzyjać będą okoliczności 
dotąd niezbadane (bez wpływu których, przyznajemy to, 
zaraza pozostaje groźną tylko dla bydła rogatego). Wsze
lako, dla tćm zasadniejszego ustalenia tego zdania, uzna
jemy za rzecz stosowną, przytoczyć tu i następujące, 
świeżo do nas doszłe wiadomości o podobnego rodzaju 
postrzeżeniach, czynionych w rozmaitych innych jeszcze 
miejscach za obrębem Królestwa.

1. Udzielanie się księgosuszu owcom  spostrze
gane w  W ęgrzech.

W sprawozdaniu berlińskich profesorów weterynaryi dra 
H e r t w i g a  i p .Kohne:  ,,o kongresie międzynarodowym we
terynarzy w roku zeszłym w Hamburgu odbytym** (i), które- 
to sprawozdanie jest zamieszczone w zeszycie z ostatniego 
kwartału czasopisma wychodzącego w Berlinie p. t. „ Maga- 
zin fur die gesammte Thierheil/(unde“, przytoczone są mię
dzy innemi (na str. 483) spory nad czynnikami, szerzenie 
księgosuszu ułatwiającemi. Co do pytania tęgo objawia po
ważany powszechnie dr. Rol i ,  Dyrektor Instytutu wetery
naryjnego w Wiedniu, zdanie: że owce przyczyniają się dość 
często do szerzenia tój zarazy, którą przenoszą za pośrednic-
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(1) Bliższą wiadomość o tym kongresie podaliśmy w numerze 45. 
Tygodnika Lekarskiego z  roku zeszłego p. n. „Zjazd międzynarodowy 
weterynarzy w Hamburgu. Przyp. autora.
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twem swśj wełny, nadmieniając przytćm, iż spostrzeżenia 
czynione przezeń w ostatnićj zimie dowodzą, że i same owce 
mogą na księgosusz chorować, zarazek w sobie odradzać i za 
jego pośrednictwem znowu bydło rogate zarażać.

W okolicy Pesztu w Węgrzech wniesiony został księgo - 
susz przez bydło sprowadzone z Krainy południowćj. Stano
wisko, bydło to w sobie mieszczące, odgrodzone było tylko ścia
ną z desek od obok położonego stanowiska, w którćm znaj
dowały się owce. W dni 7 po sprowadzeniu bydła uległy 
chorobie i owce, które, pasąc się razem z owcami innego wła
ściciela, zaraziły je, a te znów wywołały księgosusz u bydła 
tegoż właściciela, pomimo że pomiędzy gospodarstwami rze
czonych właścicieli nie było żadnćj innćj styczności. Objawy 
chorobowe u owiec okazały się identycznemi z przypadami 
księgosuszu bydła rogatego, górowały tylko zjawiska zajęcia 
płuc; sekcya zaś owiec upadłych, obok zrazkowego zapale
nia płuc, przedstawiła również zmiany patologiczne księgo
susz cechujące. Trzy momenta zatśm: 1) zaraźliwość, 2) po
dobieństwo przypadów chorobowych, i 3) podobieństwo zmian 
patologicznych, uważa dr. R o l i  za dostateczne do uznania 
księgosuszu bydła i choroby owiec za identyczne.

3. U<lzialenie się księgosuszu owcom, spostrze
gane w guberni! Charkowskiej, oraz w okolicach

Odesy.
Dyrektor Szkoły Weterynaryjnej w Charkowie, zawiada

miając o otrzymaniu na wstępie przytoczonego pisma o udzie
laniu się księgosuszu owcom, które dla rzeczonćj szkoły przez 
Zarząd Główny Służby Zdrowia przesłane było, donosi, że po
dobne spostrzeżenia zrobiono także w niektórych miejscach gu- 
bernii Charkowskiej, oraz w okolicach Odesy, przez komisyą, 
najmującą się tamże doświadczalnym szczepieniem księgosu
szu (1).

(l) Pomieniona komisya, ustanowiona pod przewodnictwem b. Dy
rektora Szkoły Weterynaryjnej w Dorpacie, p. J e s s e n a ,  wykonywa od 
r. 1853. prawie bez przerwy doświadczalne szczepienia księgosuszu, 
mianowicie bydła stepowemu. Doświadczenia te przyczyniły się już do
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3* Udzielanie się księgosuszu owcom spostrze
gane w okolicach Dnbna na W ołyniu.

P. Michał Sołtan w swćj korespondencyi gospodar
skiej, zamieszczonej w numerze 11. Gazety Rolniczej z r. b., 
donosi między innemi, że księgosusz zabrał w okolicach Du- 
bna znaczną ilość bydła i owiec po dworach i wioskach.

Również spostrzeżenia czynione u nas w dalszym 
ciągu po wyjściu pisma, którego tytuł na początku przywie
dliśmy, stwierdzają coraz silniój możność udzielania się 
księgosuszu owcom. Wymownie o tem świadczą same 
już wypadki liczebne, jakie nowo pojawioną choroba 
owiec w  epizoocyi obecnej przedstawia, a które tu przy
taczamy:

Wedle wykazów Zarządowi Głównemu Służby Zdro
w ia składanych, do początku roku bieżącego było do
tkniętych w 9ciu powiatach Królestwa, od chwili ob
jawienia rzeczonej choroby w roku zeszłym, aż 67 miej
scowości, w których ogólna strata w  upadłych i zabi
tych wynosi owiec sztuk 8922.

Te tak liczne spostrzeżenia, czynione z resztą n ie
tvlko u nas, ale także: w  Czechach, Krainie i W egrzech, 

t i  9 '  4 , 0  w

równie jak  w  gubernii Charnowskićj, w-okolicach Ode- 
.sy, i na Wołyniu, wykazują więc bez żadnej już w ąt
pliwości, iż księgosusz, przy wpływie niepoznanych je 
szcze okoliczności, udzielać się rzeczywiście m oże tak

wyjaśnienia kilku ważnych pytań pod względem korzyści, jakieby otrzy
mać można przez zaprowadzenie szczepienia zapobiegawczego księgosu
szu bydłu na stepach. Niektóre w tćj mierze szczegóły znaleźć może 
ciekawy czytelnik w artykule moim p. n. „ Quelques mots sur iin ocu la -  
tion preservative du typhus contagieux des bite* a  cornes“, zamieszczo' 
nym na str. 846.—849. tomu 7. seryi 4. czasopisma wychodzącego w Pa
ryżu p. t. ,,lłecueil de medecine veterinaire.“ — Przyp. autora.
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owcom, jak i bydłu rogatemu.Dla tego tśż zwracamy po
nownie na (ę w łasność zarazy bydlęcój uwagę w łaści
cieli inwentarzy, w przekonaniu, że to, pobudzając do 
niedopuszczania, w okolicach księgosuszem dotkniętych, 
styczności naw et pośredniej między bydłem rogatem i 
owcami, przyczyni się do uchronienia nie jednego od 
strat, k tóre już i tak epizoocya obecna zbyt dotkliwemi 
uczyniła.

MATERYAŁY 
DO T O P O G R A F I I  L E K A R S K I E J

I BYGIENY PUBLICZNEJ KRAJOWEJ.
I.

U W A G I
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODCHODAMI LUDZKIEMI 

PO WYPROWADZENIU ICH Z MIASTA; 
przez

D ra  Andrze ja  J A N IK O W S K IE G O ,
b. Profesora Medycyny publicznśj w Akad. Med. Chirurg. Warsz. (1)

Nie zgadzają się dotąd lekarze i technicy, jak należy po
stępować z odchodami ludzkiemi wyprowadzonemi z miasta, 
aby ztąd nie wynikały złe skutki dla zdrowia mieszkańców, a 
przytem, aby odchody te zostały ile możności spożytkowane.

Jedni są za tóm, aby je usuwać przez wlewanie ich do 
najbliższej rzeki, bez użytkowania z nich gospodarskiego lub 
technicznego.

(l) Uwagi te przedstawione były Radzie Lekarskiej Królestwa Pol
skiego z powodu projektu, aby odchody ludzkie, z miasta stołecznego 
Warszawy wywożone, niebyły wlewane do Wisły, jak dotąd, lecz aby je  
składać do dołów po za obrębem miasta, dla robienia z nich kompostu 
do uprawy gruntów.
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Inni przemawiają za zużytkowaniem ich zupełnćm, a 
szczególnie gospodarskiśm.

Inni nareszcie są zdania, aby część tylko odchodów ludz
kich zużytkować, resztę zaś wlewać do rzeki.

Każdy z tych sposobów ma swoje korzyści, ale zarazem 
i niedogodności, jak to zaraz zobaczemy.

1. U le w a n ie  odchodów ladzk icli do rzeki, bez 
użytkow ania z nich.

Pominąwszy wlewanie odchodów ludzkich do rzeki spo
sobem najprościejszym, ale zarazem najmnićj na naśladowanie 
zasługującym, to jest, po wywiezieniu ich za miasto w becz
kach, kadziach, kubłach i t. d., jak się to dzieje u nas, w Wie- 
d niu, w Berlinie i w wielu innych miastach,—zastanowimy si§

Jako źródła do napisania tego artykułu posłużyły następujące dzie
ła i pisma do hygieny publicznej odnoszące się:

1. A m b r o i s e  T a r  d i  e u. Dicttonnaire (Phygihnc publique ct de 
salubritć. 2me śdition. Paris. 1862. tomów 4.

2. M. Y e r n o i s .  Traite pratique d^hygiene industrielle et adm i- 
n istra tive. Paris. 1860. 2 tomy.

3. M i c h e l  L e v y .  Traite dChygiene publiąue et privee. Paris. 
1857. 2. tomy.

4. C h e y a l l i e r .  Les m atieres fecalcs, les eaux vannes et les urines 
de Paris. (W Annales d’hygiene publique. T. 14. z r. 1860. str. 97—129).

5. A. S c h a u e n s t e i n .  Handbuch der offentlichen (jesundheits- 
pflege in Oesterreich. Wien. 1863.

6. E. W i e b e .  Ueber die Iteinigung und Entwaesserung der S tad t 
Berlin. Berlin. 1861.

7. L. P a p p e n h e i m .  Handbuch der Sanitaets-Polisei. Berlin. 
1858—1859. 2 tomy.

8. Fr. O e s t e r  l e n .  Handbuch der H ygieine. Tubingen. 1857.
9. S t a n i s ł a w  J a n i k o w s k i .  Nowe prawodawstwo angielskie 

w przedmiotach tyczączych się Hygieny publicznej, (w Bibliotece War
szawskiej za r. 1861).

10. T e n ż e .  Notatki policyjno-lekarskie z podróży. (Tygodnik Le
karski z r. 1861. Nr. 37. i 38.)

11. T e n ż e .  Ścieki podziemne i odwietrzanie (canali$atio et desin- 
(ectio). (Tygodnik Lekarski z r. 1862. Nr. 47).

12. Stanisław R a ty ńs k i. (Naczelny Inżynier przy drogach bitych.) 
O sposobach użytkowania z odchodów kloacznych i ścieków kanałowych. 
(Rękopism z r. 1857. przez autora użyczony).
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tu  tylko nad pozbywaniem się ich do rzeki za pośrednict wem 
kanałów podziemnych.

Sławne są w tśj mierze kanały ściekowe Rzymskie, któ
rych 700 lat trwania nie zdołało do dziś dnia zniszczyć, mają
ce do 5 metrów i 20 centymetrów wysokości, a 4 metry i 20 
centrymetrów szerokości. ( Tar  d i e u .  Tom 2. k. 91.).

W nowych czasach sposób ten upowszechniony bardzo 
został w Anglii i w Ameryce północnćj. Zaprowadzono go 
między innemi w Hamburgu. Koniecznym warunkiem przy 
nim jest zaopatrzenie domów, nawet na piętrach, w dostatecz
ną ilość wody, któraby nieczystości i odchody ludzkie należycie 
spłókiwała przy wypływaniu tychże z domów do kanałów 
podziemnych za pośrednictwem sączków, czyli tak zwanych 
drenów.

IsTa wielką skalę sposób ten urządzony jest w Londynie, 
gdzie codziennie wpływa do kanałów podziemnych przeszło 
20 milionów stóp sześciennych nieczystości stałych, a 100 mi
lionów galionów nieczystości płynnych. (O e s t e r  l en.  str. 448).

Podług planu przedstawionego przez p. B az  al g e t t  e, 
a przyjętego w r. 1857., koszta ulepszenia kanalizacyi Londy
nu wynoszą około 3 milionów funtów szterlingów; ulepszenie 
zaś samo zależeć ma głównie na tem, podług myśli pana F o r 
s t e r a ,  inżyniera angielskiego, że dwa największe kanały 
podziemne, idące wzdłuż brzegów Tamizy, odprowadzać będą 
wszystkie nieczystości miasta, (dziennie około 270 milionów 
kwart wynoszące), i wlewać je do Tamizy o 14 mil angiel
skich poniżćj mostu londyńskiego zwanego London bridge. 
( S t a n i s ł a w  J a n i k o w s k i ,  w Tygod. lekar. z r. 1862. 
str. 415).

Usuwanie odchodów ludzkich z miast kanałami pod- 
ziemnemi do rzeki ma tę główną zaletę, że przytem znoszą się 
zupełnie—a przynajmniej po największśj części—doły kloaczne 
w miastach, które, źle urządzone i nie dość często wyprzątane, 
zapowietrzają miasta gazami smrodliwemi wydobywającemi 
się z nich, a zarazem szkodliwie bardzo działają na zdrowie 
mieszkańców miast, gdy nieczystości, przesiękające przez ścia

www.dlibra.wum.edu.pl



365

ny dołu kloacznego do otaczającego je gruntu, dostaną się 
do poblizkich studzien, dostarczających wody za napój.

Temuto zbawiennemu wpływowi przypisać głównie moż
na, że śmiertelność roczna w wielu miastach Anglii zmniejszy
ła się o 3 aż do 9 na tysiąc ( S t a n i s ł a w  J a n i l c o w s  ki  w Bi
bliotece Warsz. za r. 1861); że między innemi w Londynie, 
w najuboższych częściach City w latach 1858. i 1859. bywała 
jeszcze 10% wszystkich przypadków śmierci, we dwa lata zaś 
późnićj było tylko 3% wszystkich przypadków śmierci. (S t . 
J a n i k o w s k i  w Tygod. Lekar. za r. 1862. str. 415).

Lecz wlewanie odchodów ludzkich do rzek ma też i złą 
swoję stronę, albowiem:

aj  zanieczyszcza się przez to rzeka;
b)  kanały przeprowadzające odchody ludzkie do rzeki, 

zatkawszy się, albo zepsuwszy, rozszerzają w mieście woń nie
znośną;

c) marnują się odchody ludzkie będące jednym z naj
lepszych nawozów do uprawy gruntów.—

a) Chciano dowodzić, że odchody ludzkie wlane do rzeki, 
a zwłaszcza wielkićj i bystro płynącój, tak się rozcieńczają, że 
ztąd nic może wyniknąć uszczerbek zdrowia osób, używających 
wody tak zanieczyszonej za napój.

Nie podobna wszelako nie uznać, że woda taka, a zwła
szcza przez dłuższy czas za napój używana, musi szkodliwie 
działać na organizm ludzki, gdy się zastanowimy, iż podług 
drobnowidowych poszukiwań p. E t h e r i d g e  w wodzie Tami
zy łatwo jest wykryć rozmaite wymoczki, wielką ilość materyi 
organicznćj w stanie rozkładu, a nawet po prostu kał ludzki 
( S t a n .  J a n i k o w s k i  w Tygod. Lek. z r. 1862. str. 415); 
gdy tym czasem prawie niepodobna jest wykazać pierwiastki 
tak zwane zaraźliwe i miazmatyczne w powietrzu, których 
jednak zgubny wpływ na organizm ludzki powszechnie jest 
znany.

Zanieczyszczanie rzek wlewanemi do nich odchodami 
ludzkiemi sprawia jeszcze drugi zły skutek, to jest wydoby
wanie się z rzeki wyziewów smrodliwych, a zwłaszcza gdy 
rzeka jest płytką; gdy brzegi jćj tworzą zatoki, sprzyjające
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osadzania się w nich kału; lub gdy podczas lata zmniejszy się 
w rzece znacznie ilość wody.

Wiadomo z pism publicznych, jak nieznośne były dla 
mieszkańców Londynu wyziewy smrodliwe, które z tćj przy
czyny wydobywały się z Tamizy podczas posuchy letnićj r. 
1857. i 1858., nie dające się zniszczyć środkami z wielkim 
kosztem w tym celu używanemi, co sprawiło między innemi, 
że w Westminster-hall musiano zamknąć wiele izb sądowych, 
a królowa przeniosła rezydencyą swoję z pałacu Buckinghairi 
do Windsoru.

b)  Jeżeli odchody ludzkie przeprowadzane bywają z mia
sta kanałami, wtedy oprócz wyziewów smrodliwych z rzeki 
rozchodzić się także mogą po mieście podobne wyziewy z ka
nałów, gdy te ulegną zepsuciu, lub gdy się zapchają i utrudnią 
odpływ nieczystości z pojedynczych zabudowań. Wyziewy 
te wydobywać się wtedy będą otworami kanałów, na ulicach 
będącemi, pomimo klap szczelnie otwory zatykających.

Jak łatwo zapychają się kanały ściekowe odchodami ludz- 
kiemi, powziąć można wyobrażenie między innemi z tego, co 
mi w tej mierze opowiedział Inspektor Urzędu Lek. miasta 
Warszawy, p. Jan Freyer, jako świadek naoczny. W Kiel
cach za miastem jest więzienie, którego ludność dzienna wy
nosi od 200 do 300 osób. Kloaki tego więzienia pomieszczone 
są nad kanałem owalnym, w większym przemiarze na 1 ‘/2 
łokcia szerokim, dochodzącym do rzeki, bardzo znaczny spa
dek mającym, a nadto spłókiwanym ciągle płynami dostające- 
mi się do niego z rynsztoków miasta. Gdy się kanał ten raz 
zapchał i otworzono go dla przeczyszczenia, znaleziono na 
ścianach jego masę szarawą, na dwa cale grubą, a tak twardą, 
ie  trzeba było oskardami ją rozbijać.

Tu także zasługują na wzmiankę miliony szczurów gnież
dżących się w kanałach podziemnych.

c) Marnowanie odchodów ludzkich w miastach, przez 
wlewanie ich do rzek, nie jest obojętnćm w gospodarstwie 
lolnćm.

Jemuto przypisują niektórzy wyjałowienie gruntów około 
Rzymu, tak dalece, że owa niegdyś stolica świata nie mogła
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się w końcu wyżywić zbożem włoskiem i musiała je sprowa
dzać najprzód z Sycylii, a następnie z Afryki.

Jak wiele traci się przez marnowanie odchodów ludzkich, 
dosyć jest powiedzieć, że w Londynie np. wartość ściekają
cych corocznie do Tamizy odchodów ludzkich obliczają na 
przeszło milion funtów szterlingów ( S t a n .  J a n t k ó w s k i  
w Tygod. Lek. z r. 1862. str. 414); że każde miasto może 
dostarczyć nawozu z odchodów ludzkich dostateczną ilość do 
użyźnienia rocznie tylu morgów (acres) ziemi, ile ma miesz
kańców (Mich.  L e v y , t. 2., str. 525); że wreszcie wartość ziemi 
użyznionćj nawozem z odchodów ludzkich podnosi się znacz
nie, tak dalece, iż około Edymburga wartość jednego morgu 
wzrosła z tej przyczyny od 40, 50 i 150 franków, do 750, 
a nawet 1000 franków.

Złe skutki wynikające z wlewania odchodów ludzkich do 
rzek sprowadzały w Anglii liczne skargi. Dla tego tćż, po 
napisaniu w tym przedmiocie r. 1857. nader ważnego raportu 
przez pana A u s t i n a ,  głównego inżyniera Urzędu zwanego 
General board of health, wyznaczoną została r. 1858. do 
zbadania stanu rzeczy komisya, która, wykonawszy stosowne 
doświadczenia i wysłuchawszy członków swych wysłanych do 
Lombardyi, przyszła do wniosków w następujący sposób stre
ścić się dających:

1. Wzrastające coraz bardziój zakażenie rzek w Anglii 
nieczystościami wpływającemi do nich z kanałów ściekowych 
i z fabryk, niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców pijących 
wodę z rzek tych pochodzącą i niszczące ryby w tychże rze
kach, wymaga spiesznego zaradzenia złemu.

2. Zamierzone powiększenie rozciągłości kanałów ścieko
wych, obok obfitszego zaopatrzenia mieszkańców miast w wo
dę, zagraża w przyszłości jeszcze gorszemi skutkami.

3. W wielu miastach angielskich opóźniają się z uzupeł
nieniem kanalizacyi i zaopatrzenia mieszkańców wodą, natra
fiając na trudności wynikające ze zbytku nieczystości.

4. Bezpośrednie użycie nieczystości z kanałów ścieko
wych na użyźnienie pól przyległych, przy zachowaniu roztrop
nego ograniczenia tej czynności, przynosi korzyści rolnikowi.
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5. Postępowanie to, rozsądnie prowadzone, nie jest szko
dliwym dla zdrowia mieszkańców.

6. Gdzie nie można nieczystości z kanałów ściekowych 
użyć bezpośrednio na użyźnienie pól, tam korzystną jest dla 
rolnictwa rzeczą używać z nich na ten cel części tylko stałych, 
a zwłaszcza gdy nieczystości płynne można spuścić do wiel- 
kićj rzeki; lecz koszta przy takiem postępowaniu ponoszone 
rzadko się wynagradzają.

7. Postępowanie przy oddzielaniu części stałych nieczy
stości kloacznych od części płynnych, należycie prowadzone, 
nie grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia.

8. Użycie jednego lub drugiego z tych sposobów użyźnia
nia pól, albo połączenie obu, zależy od różnych okoliczności, 
jakoto: od miejscowości gruntów, od pokupu nawozu i t. p.

9. Zasadnem zdaje się być mniemanie, że dotychczaso
we sposoby użytkowania z nieczystości kanałów ściekowych 
nie są najlepsze, i że z czasem wynalezione zostaną korzy
stniejsze.

10. Nieczystości pochodzące z wielkich miast nie przed
stawiają trudności przy użytkowaniu z nich, byleby miasto 
wielkie uważane było jako zbiór miast mniejszych . ( T a r  d i eu .  
T. 2. str. 95—97.).

3. Zużytkowanie zupełne odchodów ludzkich.
WFlandryi francuzkićj, wAlzacyi, a poczęści także wBel- 

gii, w Szkocyi i w Chinach używają odchodów ludzkich w zu
pełności za nawóz.

We Flandryi francuzkiśj, około miasta Lille i w przyle
głych okolicach, odchody ludzkie płynne, przeznaczone na na
wóz zwany courtes graisses , gadoue, albo t-onneaux, od 
bardzo dawnych już czasów przed ich użyciem składają do 
dołów murowanych, czyli piwnic, przykrytych, nie zbyt wiel
kich, zwanych citernes a engrais.

Doły te, po większej części na otwartóm polu, przy drodze, 
niekiedy jednak w blizkości mieszkań wiejskich pomieszczone, 
mają dno wybrukowane kamieniami, a ściany ich, murowane 
z cegły, pokryte są grubą warstwą wapna hydraulicznego. Każ
dy z nich ma dwa otwory: jeden w środku sklepienia, drugi
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w murze od północy położonym. Pićrwszy otwór służy do wle
wania w dół odchodów ludzkich przywiezionych z miasta i 
do wydobywania ich z dołu, gdy mają być na nawóz użyte; 
drugi, mniejszy, przeznaczony jest dla przystępu powietrza. 
Otwór pierwszy zamykany bywa grubą pokrywą dębową.

Jedna taka piwnica mieści w sobie zwykle 600 do 700 
beczek odchodów, z których każda obejmuje około dwóch 
hektolitrów. Największe mogą pomieścić 1100 do 1200 be
czek, czyli około 240 metrów sześciennych.

Po wlaniu odchodów do dołu pozostawiają je tam często 
przez kilka miesięcy, a potćm czerpią z niego do kar z wielkie- 
mi beczkami i wywożą na pole, które polewają niemi za po
mocą pewnego rodzaju łyżek.

Doły dopiero opisane, gdy są przykryte, nie wydają więk
szego smrodu, niż kloaki miejskie; są bowiem chłodne, a tem 
samem prędkiemu gniciu odchodów ludzkich nie sprzyjające. 
Śmierdzą jedynie przy wlewania do nich odchodów ludzkich 
i przy wydobywaniu tychże.

Dostarczają one rolnikom bardzo znaczną ilość nawozu 
nader skutecznego; albowiem, podług sprawozdania urzędowe
go z r. 1843., z samego miasta Lille wywożą corocznie do 
nich 558,228 beczek odchodów ludzkich, których 10 beczek 
wyrównywa jednćj furze gnoju zwyczajnego.

Przy takićj uprawie roli gospodarstwo wiejskie we Flan- 
dryi francuzkićj w kwitnącym jest stanie, tam tćżto gospoda
rze niemieccy i angielscy pozbyli się odrazy użyźniania pól 
odchodami ludzkiemi. ( T a r  d i  eu,  tom 4. str. 440 — 444.— 
( P a p p  e n h e i m,  tom 1. str. 55).

W Alzacyi przedsiębierca czyszczenia kloak, p. L e s a ge -  
Goetz ,  w Mtilhausen zaprowadził następujący sposób użyt
kowania z odchodów ludzkich:

Z dołu kloacznego w mieście wypompowują się najprzód 
odchody ludzkie do beczki obejmującćj 24 hektolitry, pomie
szczonej na wrozie, a to za pomocą pompy ssącej, po zapu
szczeniu do dołu kloacznego rury skórzanćj, grubości ramienia. 
Robota ta nie trwa dłużćj nad 20 minut. Tak napełniona 
"beczka wywozi się za miasto, po spaleniu gazów smrodliwych 

Pam. T. L. W. Tom LI. 24
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w niej zawartych, przy pomocy piecyka, napełnionego węgla
mi rozżarzonemi, na które naprowadzają się gazy śmierdzące 
z beczki za pośrednictwem rury, opatrzonej przy otworze becz
ki tkanką metaliczną, przeszkadzającą zapaleniu się gazów 
wewnątrz beczki.

Beczki z odchodami ludzkiemi, pozbawione w dopiero 
opisany sposób gazów smrodliwych, rozwożą się następnie wo
dą, na statkach do tego już przeznaczonych, do miejsc oko
licznych, gdzie bezpośrednio wypróżniane bywają na polach; 
a możnaby je także, jako nie śmierdzące, rozwozić koleją że
lazną.

Z początku rolnicy okoliczni, w skutek uprzedzenia, nie 
chcieli użytkować z tego nawozu; niektórzy wzbraniali się na
wet przyjąć go od przedsiębiercy bezpłatnie na próbę. Lecz, 
gdy się przekonali z doświadczenia o jego korzyściach, zgła
szają się teraz chętnie po niego i dobrze za niego płacą. (Ch e - 
v a l i i  er ,  w Annales (Phygiene publique z r. 1860, w tomie 
14. str. 97 — 129).

Bezpośredniemu użyciu odchodów ludzkich na nawóz 
zarzucają niektórzy, że rosnące na gruntach tak uprawionych 
niektóre rośliny, na pokarm przez ludzi używane, jak np. nie
które jarzyny, mają smak nieprzyjemny.

Obawa, czy mleko krów pasących się na takich gruntach 
nie zmienia się w smaku, okazała się bezzadną, jak się o tśm 
przekonał T a r  di e u. (T a r d i e u , tom 2. str. 142).

Najważniejszą jednak przeszkodą do upowszechnienia 
tego rodzaju użytkowania z odchodów ludzkich jest, a przynaj
mniej dotychczas, wielki koszt wywózki tychże, zwłaszcza do 
miejsc nieco odleglejszych.

P. St. Pt a t y ń s k i pisze, że w Bondy, pod Paryżem, 
przedsiębierca fabryki sztucznego nawozu z odchodów ludz
kich bardzo tanio sprzedaje odchody te w stanie naturalnym, 
jeszcze nie przerobione, bo po franku za metr sześcienny; 
a jednak pokup na nie jest nader mały. Podczas pobytu tam 
swojego przekonał się p. R a t y ń s k i z kontroli urzędowój, 
że w ciągu 10 miesięcy sprzedano tylko 4206 metrów sześć.
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takich odchodów, których, jak niżćj wykazanćm będzie, do
wożą tam z la Villette przeszło 20,000 metr. sześć, rocznie.

Przyczyną tego jest głównie wielki ciężar odchodów, (al
bowiem metr ich sześcienny, czyli 1000 litrów (kwart) waży 
średnio 960 kilogramów), a tem samćm i znaczny koszt wywóz
ki ich do przyległych okolic,—tak dalece, że za przewiezienie 
jednego metra sześciennego tychże do odległości 8 kilometrów 
<7 '/3 werstw) płaci się franków 2 centymów 85, a do odległo
ści 30 kilometrów ( 28 werstw) franków 33 centymów 10, 
czyli w pierwszym razie prawie 3 razy, a w drugim razie 
przeszło 13 razy więcćj nad wartość jego.

3. Zużytkowanie pewnej tylko części odchodów 
ludzkich, a wlewanie reszty do rzek.

Zużytkowanie pewnśj tylko części odchodów ludzkich po
chodzących z miasta, a wlewanie rzeszty do rzeki na najwięk
szą skalg zaprowadzone jest w Paryżu.

Paryż, podobnie jak Londyn, ma bardzo wielką sieć 
kanałów ściekowych podziemnych, ulepszonych szczególnie od 
czasów Napoleona Igo. W r. 1806. długość galeryj tych ka
nałów wynosiła 23,500 metrów; w r. 1854. wynosiła ona już
163,000 metrów; teraz wynosi 170,000 metrów, a ma dojść 
do 540,000 metrów, co uczyni 135 mil francuzkich (lieux),  
czyli około 80 mil geograficznych. Dwie galerye obszerne, 
równoległe z Sekwaną, przeznaczone są do zbierania nieczy
stości z całego miasta, aby je przeprowadzić do Sekwany po
niżej Paryża. ( T a r d i e u , t. 2. str. 92—93).

Do kanałów tych nie wprowadzają w Paryżu wszystkich 
odchodów ludzkich, jak w Londynie, lecz tylko 0,54 ich części, 
i to płynne, właściwemi przyrządami od stałych oddzielone.

Dzieje się to, podczas wypróżniania dołów kloacznych, 
przez wylewanie z nich do rynsztoków odchodów ludzkich 
płynnych, poprzednio odwietrzonych, czyli ubezwonnionych.

Odchody ludzkie stałe, także ubezwonnione, stanowiące 
podług obliczenia p. R a t y ń s k i e g o ,  0,46 ogólnćj ilości od
chodów kloacznych paryzkich, wywożą z Paryża w beczkach 
po za miasto.
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Dawniej, wywiezione z Paryża odchody ludzkie składano* 
w trzech miejscach; od r. 1781. przeznaczone na to było tyłka 
jedno miejsce, w Montfaucon, gdzie je wlewano w doły, czyli 
sadzawki, otwarte, i pozostawiano, póki z czasem z płynnych 
nie zmieniły się na stałe, zdatne do uprawy gruntów.

Wywięzywały się przy tćm nader smrodliwe gazy, zapo
wietrzające okolicę, co dawało powód do ciągłych zażaleń, 
w skutek których zniesiono wreszcie r. 1849. tę ogromną kloa
kę w Montfaucon.

Teraz, odchody ludzkie gęste wywożą z Paryża do miej
sca zwanego la Villette, a z tamtąd przeprowadzają je do 
Bondy.

Przywiezione do la Yillette dostają sie do tak zwanego 
depotoir, składającego się z gmachu środkowego i z dwóch 
pawilonów. Pod gmachem środkowym są trzy cystery oddziel
ne, na trzy metry głębokie, przeznaczone do przyjmowania od
chodów. W pawilonach zaś pomieszczone są dwie machiny 
parowe, o sile 10—12 koni, przeznaczone do poruszania pomp 
i wentylatora.

Po wypróżnieniu beczek, po dwa metry sześcienne obję
tości mających, a to za pośrednictwem rur skórzanych, od 
beczki do cysterny przeprowadzonych; oraz po spaleniu gazów 
smrodliwych przy tćj czynności wydobywających się, które; 
wprawiony w ruch wentylator przepędza do ogniska machiny 
parowej: pozostają odchody w cysternach, dopóki Srę nie roz
dzielą na dwie części, to jest osatl gęsty i płyn nad tym osa
dem zbierający się. Gdy to nastąpi, wtedy część płynną wtła
czają pompy, machiną parową poruszane, do rury podziemnśj, 
30 centymetrów średnicy mającćj, i przeprowadzają tym spo
sobem do sadzawki, w lasku Bondy na to urządzonćj, zkąd 
dostają one się do fabryki soli amoniakalnych; zagęszczona 
zaś część odchodów pakuje się w beczki, z dodatkiem do każ- 
dćj kilograma siarczanu żelaza i litra kwasu drzewnego nie- 
oczyszczonego, poczćm w beczkach tych przewozi się także 
dó Bondy, na kanale de TOurcą.

Po spotrzebowaniu części płynnej w fabryce soli amo
niakalnych, gdzie z niej wyrabiają siarczan amonii i chlorek
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amonu, resztę tłoczy machina parowa, o sile 6 koni, na po
wrót, na pół drogi od Paryża do Sekwany, przy Briche, nie 
daleko od Saint-Denis, częścią kanałem krytym, a częścią 
otwartym.

Co do odchodów gęstych, te przerabiają w Bondy na 
pudretę (poudrette),  w dołach (bassins)  na to przeznaczo
nych.

Dołów takich jest tam 8, po 4 na przemian używanych. 
Każdy obejmuje po 160,000 metrów sześciennych, a ma głębo
kości 1 ya do 2 metrów. Wprowadzone odchody ludzkie do 
dołu piórwszego, najwyżej położonego, przechodzą kolejno do 
coraz niższych, drugiego, trzeciego i czwartego. Podczas te
go przechodu osadzają się z nich na dno dołu części ich cięż
sze. Gdy osad taki dojdzie do wysokości przeszłó metra, wte
dy oddzielają od niego części płynne za pomocą wypompowa
nia, a zagęszczony po niejakim czasie przez działanie powie
trza wlewają, w postaci szlamu, do innego znowu dołu, mie- 
.szczącego w sobie śmieci i inne odpadki; skoro zaś jeszcze 
bardzićj zgęstnieje, rozściełają go wreszcie na placach, wy
schnięty zaś przesiewają.

Do tego, aby odchody ludzkie osadziły z siebie części 
cięższe na metr przeszło wysokości w pierwszym owym dole, 
potrzeba, jak pisze p. Ra t y ń s k i ,  półtora roku; w czwartym 
zaś dole następuje to nie prędzej, jak po 8 latach.

Ilość odchodów ludzkich przywożonych do la Yillette jest 
bardzo znaczna i rośnie z każdym rokiem. W r. 1815. przy
wieziono ich tam 45,000 metrów sześciennych; w r. 1828.
90,000 met. sześ.; w r. 1841. 180,000 met. sześ.; a w roku 
1850. 256,992 met. sześ. W przywiezionych r. 1850. było 
230,869 met. sześ. odchodów płynnych, a 26,123 met. sześ. 
odchodów gęstych. ( T a r  d i e u ,  T. 4. str. 417—426).

W ogólności, jak obliczył p. R a t y ń s k i ,  z odchodów 
ludzkich wywiezionych w ciągu roku z Paryża zaledwie l/ s zu
żytą bywa na cele rolnicze, reszta zaś dostaje się do Sekwany.

W odmienny nieco sposób od dopiero opisanego odbywa 
■się fabrykacya nawozu z odchodów ludzkich winnych mia
stach europejskich, w ogólności jednak głównie się przy niśj
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starają: o oswobodzenie odchodów z wody, czyli zagęszczenie- 
tychże; o zachowanie w nich tych wszystkich pierwiastków, 
które stanowią dobry nawóz, a mianowicie soli amoniakalnych; 
tudzież o ich ubezwonnienie. "W tym celu mieszają je z róż- 
nemi substancyami ziemnemi, wrodę pochłamiającemi i z cia
łami woń przykrą odbierającemi; następnie wystawiają przez 
czas niejaki w wielkich kupach na działanie powietrza; naresz
cie pakują je w beczki, albo robią z nich cegiełki, posypywane 
w niektórych fabrykach proszkiem węgla drzewnego, i sprze
dają rolnikom. ( P a p p e n h e i m ,  tom 1. str. 515. — T a r d i e u , 
t. 4. str. 451 — 458).

W Leicester, w Anglii, gdzie odchody ludzkie odpływają 
kanałami ściekowemi, jak w wielu innych miastach angiel
skich, a tćm samćm bardzo są rozwodnione, co nadzwyczaj 
utrudnia wyrabianie z nich nawozu stałego, w zakładzie fa
brycznym tego rodzaju, urządzonym przez pana Wi c ks t e e ds ,  
dwie pompy poruszane machinami parowemi mięszają naj
przód odchody płynne z rozrobionćm wapnem, co sprawia 
osadzanie się z nich części stałych, a te dopióro wysuszają 
się i sprzedają w postaci cegiełek. ( T a r d i e u , t. 2. str. 
103).

Wszystkim fabrykom nawozu suchego z odchodów ludz
kich, nawet jak najlepićj urządzonym pod względem hygie- 
nicznym i technicznym, można zrobić dwa główne zarzuty:

a)  że rozszerzają woż nieznośną do miejsc przyległych;
b)  że są bardzo kosztowne.—
a) Wyziewy smrodliwe, wydobywające się z dołów prze

znaczonych do przechowywania odchodów ludzkich, podług 
zdania niektórych, nawet znakomitych pisarzy, nie są szkodli
we dla zdrowia ludzi. Tak utrzymują między innemi: P a- 
r e n t - D u c h a t e l e t  i T a r d i e u ,  twierdząc, że robotnicy, 
przy tych dołach nie podlegają żadnym szczególnym, wynika
jącym z tąd chorobom. T a r d i e u  pisze nawet między inne
mi, że niejaki p. Chevreux ,  obejmując obowiązki inspektora 
zakładu Bondy, był nadzwyczaj osłabiony, w skutek odbytych 
poprzednio gorączek, a w Bondy odzyskał wkrótce zupełne 
zdrowie. ( T a r d i e u . T. 4, str. 452—453).

www.dlibra.wum.edu.pl



375

Trudno jednak zgodzić się na takie zdanie, zwłaszcza 
gdy nas uczy doświadczenie, że podczas różnych epidemij, jak 
np. gorączki tyfoidalnej, gorączek wysypkowych, dysenteryi, 
ęholery i t. d. śmiertelność tam bywa największa, gdzie jest 
największa nieczystość, gdzie najwięcćj gnije materyj orga
nicznych.

Lecz, chociażby wyziewy, o których mowa, nie były zdro
wiu szkodliwe, są one dla powonienia nieznośne, i dla tego 
tóż fabryki nawozu z odchodów ludzkich liczą się pod wzglę
dem hygienicznym do fabryk takich, które położone być win
ny za obrębem miasta, w znacznćj odległości.

b) Co do kosztów, jakie pociąga za sobą wyrabianie na
wozu z odchodów ludzkich, dosyć tu będzie podać koszta, 
które z tego powodu ponosi Paryż.

Przedsiębiercy wywożącemu odchody ludzkie z Paryża do 
la Villette płacą właściciele domów po 8 franków, czyli po 2 
talary i 4 srebrne grosze za każdy metr sześcienny tychże 
odchodów.

W i e b e w dziele swojćm wyżćj przytoczonem pisze, że 
w r. 1857. za wywiezienie 482,000 met. sześ. zapłacono te
muż przedsiębiercy talarów .............................  1,028,233
W tymże roku procent od kapitału zakładowego

w le Yillette i w Bondy w yniósł................... 13,333
Utrzymanie tych zakładów kosztowało ............. 26,333
Przeprowadzanie odchodów płynnych z la yillet

te do Bondy ......................................................  9,371
Przewiezienie odchodów stałych na kanale de

TOurcą ............................................................. 8,830
Razem więc koszt roczny wynosił talarów 1,086,330 

Że zaś przedsiębierca płaci miastu od każ
dego metru sześciennego odchodów stałych, wy
wiezionego z Paryża do la Villette po 1 frank, 
a od każdego metru odchodów płynnych wypom
powanego do rynsztoków Paryża po 1 */4 franka; 
i na zasadzie tego zapłacił w roku 1857. za
230,000 metrów sześć, po 1 frk. ta la ró w ___  61,333
a za 252,000 metr. sześć, po '/, frk.............. ^ _______ 84,333

czyli razem ta la ró w ...................  145,333
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Przeto, odciągnąwszy tę summę od wy
datków powyższych, wypadnie, iż w r. 1857. 
na fabrykacyą nawozu z odchodów ludzkich
Paryża wydano talarów .................................. 941,100

Na rok wyrabiają w Bondy purety około 21,463 metrów 
sześciennych. Podług tego obliczenia więc fabrykacya jedne
go metru sześciennego pudrety kosztuje talarów 43 i blizko 
6/7, to jest 33/ł  razy więcój nad wartość rzeczywistą wyro
bu. ( W i e b e, str. 90).

Jeszcze kosztowniejszą jest fabrykacya nawozu stałego 
z odchodów ludzkich rozwodnionych w kanałach ściekowych; 
dla tego tćż w Anglii, pomimo kwitnącego tam w ogólności 
przemysłu, kilka tylko jest miast, przy których istnieją tego 
rodzaju zakłady (Leicester, Tottenham, Cheltenham, Rugby, 
Croydon), a i tych właściciele tracą na swóm przedsiębier- 
stwie.

Obok zaś wielkich kosztów, jakich wymaga zakładanie 
i prowadzenie fabryk nawozu sztucznego stałego z odchodów 
ludzkich, produkt tych fabryk niżej stoi od innych nawozów, 
co pochodzi ztąd, że przez długi przeciąg czasu potrzebny do 
otrzymania go traci on znaczną część pierwiastków użyźniają
cych grunta, i że zwykle pomięszany jest z wielką ilością części 
nie użyźniających gruntu, a nawet przeszkodę w uprawianiu 
tegoż gruntu stanowiących.

Nie wielki przeto jest w ogólności pokup na sztuczny 
nawóz suchy z odchodów ludzkich, a w Anglii np. zamiast 
niego wolą kupować guano, lubo bardzo drogie, stosunkowo 
jednak od niego tańsze, jako z samych prawie tylko użyźnia
jących pierwiastków złożone; gdy tym czasem nawóz np. w Lei
cester otrzymywany pod taż samą objętością zawiera, podług 
obliczeń przez p. R a t y ń s k i e g o  podanych, 14 razy mniej 
części użyźniających, co sprawia, iż przewózka tego nawozu 
i rozsypywanie go po polu 14 razy więcej kosztuje, niż prze
wózka i rozsypywanie guana.

Okoliczność ta naprowadziła nawet Anglików na myśl, 
aby płynów, odpływających^ miast kanałami ściekowemi, od
chody ludzkie w sobie zawierających, używać bez żadnćj prze
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róbki do użyźniania gruntów, za pomocą nawodniania, czyli 
tak zwanśj irrygacyi, lub tćż za pomocą polewania, czyli 
skrapiania.

Robią to już z pomyślnym skutkiem pod Edinburgiem, 
a w Londynie samym zbiera się teraz towarzystwo, mające na 
celu sprowadzanie nieczystości płynnych z kanałów ściekowych 
londyńskich do zakładu przeznaczonego na to, aby je z tamtąd 
podnieść do pewnój wysokości, przy pomocy pomp poruszanych 
machinami parowemi, a następnie rozprowadzić rurami poza 
miasto, w promieniu 32 kilometrów, jako nawóz płynny. (Mich.  
Lev>y , str. 524).

Lecz i ten sposób częściowego zużytkowania odchodów 
ludzkich nie jest wolny od zarzutów. W krajach północnych 
nie we wszystkich porach roku mógłby być wykonywany; nie dla 
wszystkich gruntów jest on stosownym; nawodnianie płynami 
z kanałów ściekowych pochodzącemi wymaga poprzedniego, 
dość kosztownego przygotowania gruntu do tego; przy skra- 
pianiu niemi gruntu, jeżeli nie ma odpowiedniego spadku, 
trzeba utrzymywać kosztowne rury i machiny do wypychania 
płynów; nareszcie nawodnione, albo skropione j)łynami temi 
grunta wydają woń bardzo nieprzyjemną i odrażającą, tak da
lece, że np. pod Edinburgiem okolica, gdzie to robią, z tego 
powodu najmnićj się zabudowuje. ( W i e b e ,  str. 90. — R ci
t y  ń s h i).

Wszelako nie można przesądzać, że w przyszłości nie zo
stanie wynaleziony sposób praktyczniejszy użyźniania pól pły
nami z kanałów ściekowych. Dla tego tćż i w Warszawie, 
jeżeli przyjdzie do skutku projektowana już dawniśj kanaliza- 
cya miasta, dadzą się może użyć płyny te choć w części z ko
rzyścią dla rolnictwa, zwłaszcza że, podług projektu kanaliza- 
cyi wygotowanego przez p. R a t y ń s k i e g o ,  wszystkie ścieki 
miasta Warszawy zbierałyby się do jednego kanału głównego, 
poniżćj miasta otwierającego się, a w niższym swoim końcu 
na 36'4"3"' nad zero Wisły wzniesionego, co ułatwiało
by korzystanie z płynów kanałowych, “beż użycia machin paro
wych doi podnoszenia-tych płynów.
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u.
KAMIENIEC.

PLACE I ULICE, ŚCIEKI I KANAŁY.

Przez

»I>. Aleksandra KREIHEKA 1 Józefa ROŁŁECiO.
(Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Lekarzy Podolskich 

dnia 15. marca 1864. roku).

Placów mamy cztery: rynek, plac gubernatorski, gimna- 
zyalny i przy Polskiej bramie (plac egzekucyi, sprzedaży mięsa 
i pokarmów dla gminu). Ulic w mieście jest 43, z tych kilka 
tak zwanych pereułków nie posiada jeszcze bruku; szerokość 
ulic jest rozmaita: największa sążni 3 ', 2, najmniejsza 2* powierz
chnia bruku na ulicach i placach publicznych wynosi 6000 sążni 
kwadratowych.

Do b r u k o w a n i a  używano dawnićj płytów mających 
w średnicy około % łokcia. Płyty te, z przyrody swojój twarde 
(wapień syluryczny albo inaczśj węglan wapna kryst.), używają 
się dzisiaj tylko do brukowania dziedzińców, placów i ścieków 
ulicznych; ulice zaś między r. 1830. a 1840. zaczęto wykładać 
kamieniem na storc, mającym średnicy podłużnćj nie więcśj 
nad ]/i łokcia, poprzecznćj nie więcćj nad pół ćwierci System 
dawniśj przyjęty przy brukowaniu był tak zwany szparowy, t.j. 
dwóch pochylonych płaszczyzn ze ściekiem pośrodku, jak to 
spotykamy i dziś jeszcze w uliczkach bocznych, np. prowadzą
cej z rynku na Rzeźnicką naprzeciw domu Szadbeja, w uliczce 
przypierającej do boku po-dominikańskiego klasztoru i t. d.; 
obecnie zaś zastąpiono go systemem dróg wypukłych z podnie
sieniem półkolistćm i dwoma ściekami po bokach. Ścieki rze
czone wyłożone są zwykle płytami. Przebrukowywanie uskute
cznia się u nas co 2 lub 3 lata najwięcej; kiedy w Paryżu w uli
cach najbardzićj uczęszczanych praktykuje się ono co lat sześć, 
na przedmieściach co lat 20- Kamień nasz, z natury swćj twar
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dy, dość długo w części pozostaje w użyciu; w stolicy zaś Fran- 
cyi wyrzuca się precz po drugićm, a najwięcej po trzecióm już 
przebrukowaniu, t. j. w mieście co 20 lat, a na przedmieściach 
co lat 60. Cena bruku za metr kwadratowy waha się w Paryżu 
między 10 a 17 frankami; w Kamieńcu w r. 1854. zawarto umo
wę z przedsiebiercą, mocą której miasto zobowiązało się płacić 
za każdy sążeń kwadratowy bruku po złotych dziesięć,—obecnie 
zaś (r 1863) władze miejskie wzięły na siebie poprawianie bru
ku, same kupują kamień i piasek, za robotę zaś płacą po 8 gro
szy od sążnia więźniom skazanym do czasowych robót ciężkich.

A jednak brukowanie to u nas praktykowane jak dawniój 
tak i obecnie niedbałe jest do wysokiego stopnia: używają bo
wiem naten cel kamienia nierównego; układają takowy, prawie 
nie obrobiony, i wiążą bardzo niedbale; a że nadto kamień uży
wany jest we wszystkich rozmiarach za mały i nieregularny, więc 
się wiązać nawet nie daje: większy opićra się naciskowi ciężaru 
kół, bo ma szerszą i głębiej położoną podstawę,—drobniejszy 
wgłębia się w łożysko i ztąd wnet po przebrukowaniu powstają 
dołki, —obok nich kamień, nie mając już oporu z boków, od sil^ 
niejszego uderzenia kół kruszy się, lub wywraca, zwłaszcza po 
odwilży wiosennój -  i wszystko się psuje.

Drugą niedogodnością w bruku naszym jest urządzenie 
ścieków z płytów wiążących się tylko w końcu górnym, t j. od 
strony, gdzie przytyka do nich bruk storcowy, którego słaby 
związek wytknęliśmy wyżćj. Na taki ściek jeśli wjedzie ciężki 
wóz, zaraz płyty albo pękają i poddają się, albo z miejsca się 
wyważają.

Trzeci niedostatek jest przesadzona wypukłość drogi pół
okrągłej i ztąd wynikająca głębokość ścieków. Na wązkich uli
cach (koło Farenholca domu w bramie obok bulwaru), mijając 
się zwłaszcza przy szybkićj jeździe, trudno uniknąć wywrotu; 
konie na stromćj pochyłości ścieku padają i często się zabijają; 
a zimą, mijając się, nie tylko się wywracają sanie ale i prze
chodnie, chroniąc się na boki ulic nie mających Radnych cho
dników, bo na to miejsca nie dostaje, narażeni są na okalecze
nie przez konie i pojazdy.
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Wytknąwszy wady teraźniejszego bruku, należy wskazać, 
jakim on przy warunkach miejscowyęh być powinien: 1) Co do 
bruku storcowego, należy dobierać kamień, któryby miał 
kształt regularnego sześciana (prostokątnego, nie kwadratowe
go), a rozmiary wszystkie jednakie, czyli, wyrażając się przyję- 
temi w naszćj miejscowości terminami, rozmiary brusków. 
Bruski powinny mieć nie mniej, jak 6 wrerszków długości, 4 
szerokości i 3 wysokości. Brusków mniejszego rozmiaru uży
wać można na chodniki. Teraz używane kamienie nieregular
nych kształtów, bardzo różnych rozmiarów, tak zwane kułaki, 
nie mogą być ani ułożone, ani powiązane należycie. Bruski, 
dobierane podług wyżej Ł podanego przepisu, będą wprawdzie 
kosztować znacznie więcćj, ale za to robota brukarska pójdzie 
daleko prędzój, a bruk będzie trwał cztery razy dłużój i nigdy 
do takich nierówności i dołów nie przyjdzie; nakoniec materyał 
stary będzie mógł być użytym na nowo, bo taki bruk rzadko 
kiedy ulegnie pęknięciu: co wszystko ściśle obliczywszy, prze
konać się można, że bruk dobry z brusów złożony daleko tanićj 
kosztować będzie, przewyżka bowiem wydatków jednorazowych 
nagrodzi się jego trwałością. 2) Ścieki z płytów byłyby dobre, 
byle dobierać grubszych i wiązać je inaczćj, a mianowicie tak, 
żeby się krzyżowały, jak to widziemy na starym bruku przed 
Ormiańskim kościołem, gdzie ściek tak jest wiązany, że kamie
nie mijają linią ścieku raz na prawo, drugi raz na lewo. 3) Wy
pukłość drogi dla łatwego ściekania wody deszczowój nie po
trzebuje być większą nad 2 — 3 werszków na sążeń, a wtedy 
unikniemy tych głębokich ścieków, które obecnie czynią jazdę 
po mieście niewygodną i niebezpieczną. 4) Chodniki bez ża
dnćj potrzeby tak są podniesione, że w wielu miejscach stano
wią próg do 4 i 5 werszków wysoki, co bardzo utrudnia wstę
powanie i zstępowanie; próg taki zupełnie do niczego nie służy, 
chodnik powinien się spływać z resztą bruku i licować z nim 
na tćj samćj płaszczyźnie. Nadto chodnikom nadają spadek 
tak znaczny, że przy najmniejszym ,ośliźnieniu po deszczu^ 
a bardzićj jeszcze gdy śnieg spadnie lub stopnieje* chodzić po 
nich nie można. Pochyłość ta ma służyć dla spływania wody 
deszczowćj, ale na ten cel wystarczy jeden werszek na sążeń,
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a uniknie się niedogodnej pochyłości. Chodniki dobre i piękne 
razem należałoby robić z grubych płytów, w regularne kwadra
ty i czworoboki półtora-kwadratowe lub dwu-kwadratowe, obcię
tych dłutem i obrobionych równo (szpicem), żeby nie były'zu
pełnie gładkie, a tylko chropowatą, lecz regularnie równą po
wierzchnią zakończone. Wówczas możnaby nie używać pasa 
storcowego we środku chodnika, po którym chodzenie wcale 
nie jest wygodne, choć zabezpieczające lepiej od pośliźnięcia 
się, niż bruk płytowy. Takie chodniki, nie przeczę, byłyby da
leko kosztowniejsze od dzisiejszych, ale raz ułożone trwałyby 
daleko dłużćj, a dogodność i piękność byłaby tu  zyskiem oczy
wistym. Co do chodników kamienieckich, nie radzę wam podczas 
deszczu szukać na nich schronienia, co chwila bowiem oblani 
będziecie strumieniem wody spływającej z rynien; zwyczaj tu 
bowiem naganny panuje osadzania dolnych otworów rynnowych 
wyżej nad wzrost człowieka, tak, że w danym razie, w czasie 
wielkiej słoty służyć one mogą jako kąpiel natryskowa... Z tego 
wniosek, że przysłowie owo „z deszczu pod rynnę” istnieje de  
facto  w Kamieńcu. 5) Drogi żwirowane (chaussee);  kawałek 
takiój od bramy wietrznćj do poczty konnej, od kilku lat sta
ranniej nieco utrzymanej, niż dawnićj, mógłby być lepszym 
i trwalszym, gdyby przestrzegano głównych zasad dobrej zwi- 
rowki, to jest: gdyby, podniosłszy ją  według potrzeby na stałej 
podstawie grubo tłuczonym kamieniem, na ten pokład dopióro 
nasypywano drobno tłuczony, jakiego się dziś używa na całą 
grubość, a ten ostatni posypuje się zaraz piaskiem z rzeki, któ
ry tu służy dla jego należytego związania. W celu prędkiego 
związania zwirówki, w czasie suchym skrapia się obficie ca 
dzień drogę. Teraz zaś dzieje się zwykle tak: że się dopuszcza 
naściołce wyjeździć za nadto, bo do samego pokładu i wod% 
wymulić; a potem takie koryto, albo taką jamę, nie oczyszczone 
z krąglaczków wypełnia się drobno tłuczonym kamieniem, co 
jest zbytkiem i marnotrawstwem pracy i kosztów; nadto sypie 
się ten tłuczeniec na błoto, jeżeli pora wilgotna, albo na war
stwę kurzu, jeżeli sucha, tłuczeniec pomięszany sam jeszcze 
z prochem i ziemią, i tak wyrzucony zostawia się niepokryty 
niczćm pod koła wozów. Wszelkie przymięszanie kurzu, błota,

www.dlibra.wum.edu.pl



382

ziemi do tłuczeńca psuje zwirówkę, bo przeszkadza do ścisłego 
powiązania się kamieni tłuczonych; w skutek tego ciągle kamy
ki te poruszają się, ścierają się ich krawędzie i boki ostre, ka
mień się zaokrągla i już się nigdy nie wiąże, a przeto zwirówka 
wnet się zepsuć musi i staje się tem samem kosztowną, pomi^ 
jając już niedogodność dla przejeżdżających.

Porządek nakazuje u l i c e  z a m i a t a ć ;  przestrzega tego 
pilnie straż miejska, tak dalece, że w ciągu całego lata zamia
tanie jest na porządku dziennym i staje się powodem wielce 
nie miłych przypadłości. Mieszkaniec bowiem miejski, tak 
skąpo mający świeżego powietrza w ścieśnionćm domostwie, 
szuka go na ulicy; otoż i tam o nie trudno: wyjdzie bowiem 
rano, potrzebą znaglony,—spotka się wnet z kłębami kurzawy 
ulatującemi z pod miotły ehędóżnego stróża; zechce użyć prze
chadzki wieczorem,—daremnie, nim się dostanie do ubogiego 
w roślinność bulwaru, musi przebyć wprzódy obłoki kurzu 
w imię tegoż porządku powstałe. Za tem idą częste cierpienia 
oczu ( conjunctmtis)1 skóry, za tem idą tak częste wypadki 
gruźlicy. Niemoc rzeczona j,estto pani rozwielmożniona w Ka
mieńcu, dotykająca tak przeważnie kobiety nasze; wprawdzie 
nie w jednej tej przyczynie czerpie ona początek: składa się na 
nią wiele innych zawsze ze źródła antyhygienicznego powsta
łych. Tu należą kościoły zimne i wilgotne, w niektórych zaś 
przeciągi silne, jak uKarmelitów i w Ormiańskim,—a panie na
sze nabożne, więc też uczęszczają do kościołów; dalćj przyczy
ną częstą gruźlicy u nas jest brak miejsc do przechadzek, zaha
czanie ćwiczeń gimnastycznych u osób skłonność do choroby 
przynoszących na świat, wreszcie brak zupełny kąpieli rzecz
nych, w skutek czego ma miejsce utrudniony przeziew skórny, 
który sprawę nawałową do płuc i tak już słabych powiększa. 
Otoż przyczyny główne, a w rzędzie ich pierwsza, to jest po
wietrze przepełnione drobnym wapiennym pyłem nie poślednie 
tu zajmuje miejsce,—i kiedy w innych miastach marzec trady- 
cyonalną swoję surowość zachował i zgrozą osoby dotknięte 
gruźlicą przejmuje, u nas nie ustępują mu letnie miesiące: z 32 
wypadków rzeczonej choroby zakończonych śmiercią, 7 zgonów 
przypada na marzec, 3 na kwiecień, 4 na maj, 4 na czerwiec, 2
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na lipiec i t. d. (1). A i śmiertelność w ogóle, w którój gruźli
ca nie małe miejsce zajmuje, jest u nas stosunkowo większa, 
niźli gdzieindzićj; według bowiem statystycznych wyrachowań 
wynosi ona 38,7 na 1000, kiedy w Warszawie przypada 35, 
w Wiedniu 25, w Londynie 15 na 1000 mieszkańców.

Powracamy do zamiatania ulic. Przestrzeganie jego jest 
wprawdzie piękną cechą dowodzącą zamiłowania czystości, ale 
przezorność ta, nie połączona z uwzględnieniem wygody miesz
kańców, staje się dla nich przykrością, ciężarem nieznośnym 
nie ledwie; bo patrzmy, jak się odbywa uprzątanie ulic w innych 
miastach, choćby w Paryżu, którego główne drogi kommunika- 
cyjne daleko czyściój wyglądają od posadzki w niejednym ma
gnackim dworze. Otoż tam zamiatanie ulic praktykuje się 
w rozmaitym czasie, stosownie do pory roku: od 1. kwietnia do
1. października między 6. a 7. godziną, od 1. października do 1. 
kwietnia między 7. a 8. z rana. O godzinie 7ej już pokazują się 
na ulicach wozy (kary), które zabierają śmieci tak z zamiata
ni powstałe, jak i wyniesione z domów i na kupki naprzeciw 
drzwi wchodowych, na środku ulicy złożone. Nikt ich, jak rów
nie błota, wywozić nie ma prawa, jeden tylko gałganiarz może 
je przerzucać i wybierać z nich papier i strzępki materyi, błoto 
bowiem to i śmieci stanowią dochód miasta, które je wywozi
o 2,000 kroków od rogatek. Bardzo łatwo więc i u nas zepch
nąć zamiatanie na godziny ranne bez kosztu i krzywdy miesz
kańców, owszem z ich wielkim pożytkiem; wywożenie zaś śmie
ci i gnojów za miasto użyźniłoby pola sąsiednie należące do za
rządu miejskiego, a dziś leżące odłogiem. Na ten cel trzeba 
tylko kilku wozów i koni, coby się urodzajnością pola wyna
grodziło, zrucanie bowiem śmieci i gnojów na wozy włościan 
wyjeżdżających z miasta, dziś praktykowane, jest wielce nagan- 
nćm: raz dla tego, że włościanin nigdy ich na miejsce wskaza
ne nie dowiezie,—powtóre, że to daje powód do bójek ze stróża
mi miejskiemi.

383

(i) O gruźlicy postrzeganej w Kamieńcu od i. sierpnia 1862 . do 
l .  sierpnia 1863. (Józ. R o 11 e w Tygod. Lek. 1863. n. 33, 34, 35).
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O s k r a p i a n i u  u l i c  ani słychać, chociaż rzecz to i ła
twa i bez żadnego da się uskutecznić kosztu; a przecie u nas 
przy tak wysokiej temperaturze, bo dochodzącej niekiedy do 
-f- 30° R., konieczniejszym jest niż gdzieindziej, odświeża bo
wiem powietrze, a razem przybija pył tak dokuczliwy w czasie 
upałów. Powiedzieliśmy wyżćj, że to nie pociągnie kosztów 
za sobą, i bardzo naturalnie, wiemy bowiem, że straż ogniowa 
trzyma konie i beczki napełnione wodą w pogotowiu; wodę tę 
należy co 24 godzin odmieniać, w przeciwnym bowiem razie 
łatwro zepsuć się może. Otoż beczki rzeczone (większe natura!* 
nie od należących obecnie do straży ogniowej) służyć mogą ku 
temu celowi. Przyrząd zaś skrapiający bardzo prosty; należy 
najprzód w tylnśm dnie beczki wydrążyć dwa otwory w możeb- 
nie znacznćj od siebie odległości na linii równoległćj do po
wierzchni ziemi umieszczone, otwory te w dolnój części (u pod
stawy) dna winny się znajdować, wprawia się w nie przyrząd 
dość prosty, choćby z blachy: jestto ćwierćkoliste naczynie pła
skie, zakończone po bokach dwiema rurkam i zamkniętemi kra
nem i zakładającemi się w otwory beczki w taki sposób, że 
brzeg kolisty naczynia zakreślony jest promieniem, którego 
środek leży we środku średnicy beczki; naczynie ćwierćkoliste 
na zewnętrznćj, wierzchniej i bocznćj ścianie, a w części i w dol
nej jest podziurkowane, stanowi rodzaj sitka, przez które wy
dostaje się woda w kształcie drobnych półkolisto wypływają
cych strumieni. Stosownie do wielkości beczki i skrapiającego 
przyrządu, przestrzeń skrapiana jest mniej albo więcśj szeroką; 
u nas naprzykład łatwoby się dały urządzić beczki, po dwukrot
nym przejechaniu zwilżające całą szerokość ulicy, kiedy każdy 
bok rynku, zabudowanego pośrodku, trzechby tylko kursów po
trzebował. W Wiedniu do beczek zwilżających przymocowana 
jest cewa z sitkiem na końcu; ale w takim razie do skrapiania 
potrzeba dwóch ludzi, jednego do prowadzenia konia, drugiego 
do kierowania cewą. Skrapianie takie bardzo jest niedostate
czne i kosztuje miasto przeszło 50,000 florenów austr. W Pa
ryżu używają takich cew do skrapiania ulic przed zamiataniem. 
Woda czerpie się tu z tak zwanych małych wytrysków ( bornes- 
fontaines) zbudowanych przy chodnikach i odległych od siebie
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na 300 metrów. Takich przyrządów używają także do skrapia- 
nia darń na polach Elizejskich; ale do tego potrzebna jest 
wielka ilość wody. Tak np. vr Wiedniu zużywają jćj dziennie 
36 kwart na każdego mieszkańca, w Londynie 141, w większych 
miastach angielskich 75, w Paryżu 225 kwart, kiedy u nas wo
da, dla braku studni w mieście i potrzeby jej sprowadzania (mó
wimy tu o źródlanej) o werstw 3 albo i 5, jest przedmiotem 
zbytku, którego sobie wszyscy mieszkańcy pozwolić nie mogą; 
biedniejsi tćż używają rzecznej, brudnej, ciepłćj i cuchnącej, co 
także, jak to później wykażemy, wcale zdrowiu nie sprzyja.

Wreszcie przez przybliżenie możemy obliczyć ilość u nas 
spotrzebowanej wody. Licząc na każdego mieszkańca po kwart 
75 dziennie, kocsumcya wody potrzebnćj dla Kamieńca będzie 
wynosić 1,607,900 kwart, albo przeszło 133,991 konewek (ko
newka nasza zwyczajna ma kwart 12). Wodę do miasta spro
wadzamy albo z rzeki, albo ze studni zarzecznych, t. j. po za 
rzeką leżących. Sprowadzaniem wody zajmują się woziwodowie 
publiczni, których jest 20, i prywatni, których nie więcćj nad 
60 naliczyćby można, tudzież kobiety. Woziwoda publiczny, 
posiadający dwie beczki na jednym wozie ciągnionym trzema 
końmi, przywozi na raz wody rzecznój konewek 100, a że obra
ca w ciągu dnia dziesięć razy, ilość więc wody przez jednego 
woziwodę sprowadzanej do miasta na dzień wynosi 1,000 kone
wek, co pomnożone przez 20 wyda 20,000. Przypuśćmy, że dwa 
razy tyle wody dostarczają kobiety i prywatni mieszkańcy 
utrzymujący konie, a będziemy mieli w ogóle 60,000 konewek, 
albo po 30 kwart na mieszkańca,—bardzo nie wiele: po odtrą
ceniu bowiem wody spożytkowanej do picia, potraw, mycia na
czynia, prania bielizny, kąpieli dla niemowląt i często dla doro
słych, cóż się na publiczny użytek zostanie?

Przechodzimy obecnie do innego przedmiotu, chcemy tu 
mówić o m o c z n i s k a c h  p u b l i c z n y c h  (urinoirs publ.): 
brak nam ich zupełnie, a jednak obecność mocznisk ubezpie
czałaby od niemiłśj woni amoniakalnśj wydzielającej się w każ
dym niemal załomie ulicy. We Lwowie i Krakowie przekonano 
się o szkodliwości podobnych mocznisk dowolnych, dla tego tśż 
w miejscach więcćj ukrytych spotykamy tablice z nadpisami 

Pam. T. L. W. Tom LI. 25
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zabraniającerai oddawanie w nich moczu. W Paryżu moczniska 
istnieją niemal na każdej ulicy; urządzenie ich jest bardzo pro
ste: w załomie muru, albo między dwiema ścianami budynku 
zbliżonemi do siebie pod kątem znajdują się dwa płyty marmu
rowe, także pod kątem w mur wprawione; wysokość ich nie 
przenosi metra, szerokość 15 — 20 centymetrów; u podstawy 
tych płyto w znajduje się otwór czworograniasty zakratowany 
gęsto; mocz oddawany, spływając po ścianach marmuru, dosta
je się przez kratę do zbiornika. W moczniskach takich woń 
niemiła niszczy się za pośrednictwem chlorku wapna (calcaria  
chlorata), produktu, jak  wiadomo, wcale nie drogiego, -a lb o tć ż , 
co w nowych napotykamy moczniskach, za pomocą ciągłego 
opłókiwania wodą, spływającą ze szpary na górnym brzegu 
płyty marmurowćj umiejscowionej. Oprócz tych mocznisk są 
jeszcze inne na bulwarach paryzkich, przy ulicy Tronchet na 
brzegu Sekwany, tak zwane Vespasiennefs czyli colonnes de 
salubrite , omalowane wewnątrz ogłoszeniami o lekach cudow
nie skutkujących w chorobach dróg moczowych i płciowych or
ganów. W Paryżu moczniska takie znajdują się przy większych 
gmachach (giełda, ministerstwa, bióra departamentowe), przy 
kościołach (Ś. Sulpicyusza), obok większych handlów winnych* 
kawiarni na polach Elizejskich, i t. d.: słowem tam, gdzie stek 
ludności zwykle bywa większy. W Wiedniu spotykamy je tylko 
przy większych bramach właściwego miasta; w Warszawie ist
niały one tylko przy gmachu pocztowym; Berlin jeden pod tym 
względem dałby się przed kilką laty porównać do Kamieńca: 
przy ogólnym tam braku wychodków kubły i stolce z odchoda
mi ludzkiemi i urynały wylewano do ścieków ulicznych,—dzisiaj 
jednak prawem to zabronione zostało.

Ale dotknęliśmy pytania najżywotniejszego; pozwólcie, 
byśmy się nad nićm trochę dłużej zastanowili. Otóż mówimy 
na wstępie, że obecny stan miasta pod względem u r z ą d z e n i a  
ś c i e k ó w  i w y c h o d k ó w  jest wołającym o pomoc nieładem. 
Większa część domów ma wychodki urządzone najniedbalćj, 
albo na skrzyniach, albo na beczkach zakopanych w ziemię tak 
płytko, że gorąco letniego słońca, bezpośredni mając przystęp 
do tych zbiorników, wprowadza je w stań  ciągłćj fermentacyi
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I okropnych wyziewów staje się powodem. Zbiorniki te wywo
żą, rozpoczynając tę robotę nie po północy, jak to gdzie indzićj 
ma miejsce, ale zaraz z wieczora, skoro się tylko zciemni; wy* 
wiezione zaś za miasto rozlewają na błoniu o 1000 zaledwie 
kroków od więzienia kryminalnego i ostatnich domów folwarcz
nych, nie troszcząc się bynajmniej o powietrze, jakie się ztam- 
tąd na wszystkie strony w kierunku wiatru rozchodzi.

Wiele jest domów, gdzie całkióm wychodków nie ma, 
a mieszkańcy odbywają potrzeby swoje za domem w sutkach, 
lub i na ulicy, ku wielkiemu zgorszeniu przechodniów. Mają 
kanały: klasztor pp. Dominikanek, dom Archierejski, Wikaryat, 
dom Farenholca, dom Kremera (wspólny z dwoma sąsiedniemi). 
Kanały te wyprowadzone są tylko do granicy gruntu właścicieli 
nad skałę, dalćj zaś bez żadnego nakrycia ściekają do rzeki. 
Domy wśród miasta położone, nie mające kanałów, zlewają pod
myje w beczki nie nakryte, w których najsmrodliwsza odbywa 
■się fermentacya pod skwarem podolskiego słońca; skoro tylko 
deszczyk kropić zacznie, zapasy te wypuszczają si$ przez ryn
sztok podwórza na ulicę. Jeśli szczęśliwym trafem deszczyk 
w dobry deszcz się zamieni, wtedy cierpienie nosów przynaj
mniej prędko się kończy, bo przy znacznych spadkach woda 
wszystko unosi. Ale jeśli nieszczęściem skończy się na deszczy
ku, woń nieznośna wzdłuż tych ścieków całemi dniami czuć się 
daje, a mianowicie na Rzeźnickiej, poczynając od domu naro
żnego Jessera w dół i na Archierejskiej z domów zachodnią 
część rynku stanowiących. Domy bliżćj brzegu jaru położone, 
a mianowicie cała niemal wschodnia strona ulicy Rzeźnickiśj, 
poczynając od domu Uichowćj w dół, nie mają nawet i tych be
czek na pomyje i, w żadne meteorologiczne postrzeżenia się nie 
wdając, wylewają pomyje, a czasem i coś gorszego wprost na 
dziedziniec; zt sd pochyłością stromą, naturalnśm z błota, śmie
ci i nawozu utworzonćm korytem, rozgrzęzlćm od ciągle pona- 
wrianćj w niórn wilgoci, sączą się aż do skały, — a ztamtąd, two
rząc brudne wodospady po pionowćj skale, dostają się na brzeg 
Sniotrycza i zarażają na około siebie powietrze do niewytrzy- 
mania.
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Podaliśmy tu niepocieszający wcale obraz Kamieńca pod 
względem kanałów i ścieków; zobaczmy teraz, jakby być powin
no, jakby być mogło.

Położenie miasta na miejscu wywyższonśm znacznie 
względem poziomu rzeki Smotrycza, płynącćj w głębokim jarze 
i okalającśj ze wszystkich stron właściwe miasto, ułatwia nie
zmiernie urządzenie ścieków i kanałów. Jedyuą trudnością, na 
którąby przy prowadzeniu głębszych nieco kanałów do rzeki 
natrafić można, jest posada wskroś skalista. Wypadałoby prze
to w niektórych miejscach łamać skałę; jednakże koszta tćj ro
boty wróciłyby się w znacznćj części wartością dobytego kamie
nia, którego do budowania używają, a kamień ten jest wybor
nym materyałem. Najwyższym punktem w mieście jest połu
dniowa strona rynku (dom Rabinowicza); ztąd z największą ła
twością kanały rozprowadzićby można, idąc tylko za naturalną 
pochyłością ulic.

Według najnowszych badań za najlepszy system oczysz
czania miast uznano kanały zabierające w siebie nie tylko de
szczowe wody i pomyje, ale również materye odchodowe roztwo
rzone wodą za pomocą urządzenia wychodków na sposób angiel
ski ( water-closets) .  Urządzenie to oddawna zaprowadzono 
w miastach angielskich, a mianowicie w najrozleglejszćm Euro
pejskim, w Londynie. Zależy ono na tśm, że w każdym domu 
znajduje się woda na najwyższćm onego piętrze. Zbiornik ten 
dostarcza wody do każdego mieszkania za pomocą rur i kra
nów. Tu za pociśnieniem gałki umieszczonćj w siedzeniu 
otwiera się klapa zamykająca dno fajansowśj miednicy, a jedno
cześnie otwiera się zastawka w rurze prowadzącej wodę ze 
zbiornika: woda wypada z pewną silą i w oka mgnieniu zabiera 
nieczystości, odprowadzając je do kanału wychodkowego. Ka
nał wychodkowy łączy się z rurą glinianą niewielkich rozmia
rów, która ma ujście do kanału ulicznego. Do tych kanałów 
ulicznych ściekają również wody deszczowe i pomyje z dziedziń
ców. Mniejsze kanały wylewają się w coraz obszerniejsze, 
a w końcu w kanał idący równolegle z brzegiem Tamizy aż po 
za obręb miasta i tam dopiśro ciecz ta przerabia się do użytku 
rolnictwa (V), a reszta uchodzi do rzeki.

www.dlibra.wum.edu.pl



389

Nie rychło zapewne miasto nasze dojdzie do tak kosztow
nego urządzenia, należy więc być oględnym w projektowaniu 
rzeczy, jak na teraz nie możebnych. Waterklozety więc pomi
jamy i zostawiamy tylko, co jest nieodzownćm do dobrego 
utrzymania miasta, t. j. kanały; a dla tego, żeby one przyniosły 
istotny pożytek, należy sprowadzić do Kamieńca dostateczną 
ilość wody. Ostatnie nie jest rzeczą ani trudną, ani kosztowną, 
mogłoby nawet przedsiębiercy przedstawić znaczne korzyści, 
ile że woda źródlana, obecnie wozami sprowadzana, jest rzeczą 
nie odbicie potrzebną do życia, a teraz bardzo kosztowną. Po
wołując się bowiem na wyżśj podane wyrachowanie, z którego 
się dowiadujemy, że Kamieniec spotrzebowuje dziennie na uży
tek ogólny 60,000 konewek wody, tak źródlanćj jak rzecznćj,— 
jeżeli przypuścimy, że pićrwszój wychodzi dziennie tylko 3,000 
konewek, to jest po 1 lJ2 kwarty na mieszkańca: przekonamy 
się, że wówczas rocznie wody tej miasto potrzebować będzie 
około 1,045,000 konewek, którą przedając tylko po dwa gro
sze za konewkę, można mieć dochodu brutto 10,950 r.; kiedy 
dzisiaj taka ilość wody kosztuje 18,250 rubli, za konewkę bo
wiem płacimy po 3 % grosza (za 60 konewek rubla). Nie jeden 
dom obszedłby się pewnie bez koni i nie jedna rodzina mogła
by się ograniczyć w liczbie sług, gdyby nie potrzeba posyłania 
wozu z beczką lub służącego z konewkami do krynic o kilka 
werstw od miasta odległych. Gdyby więc wody krynicznćj do
stać było można w mieście, każdyby z ochotą za nią płacił. 
Przedsiębierca przeto miałby wynagrodzenie za dostawę wody, 
a zbywająca ilość, choćby tylko ta, co w nocy napłynie do zbio
rowiska, mogłaby być użytą na przepłókiwanie codzienne ka
nałów. Okolice otaczające miasto są wzniesione znacznie, jest 
źródło bardzo obfite dobrśj wody na Żabińcach: łatwoby więc 
sprowadzić ją można rurami do miasta, nie używając do tego 
żadnych przyrządów hydraulicznych w celu podniesienia tćjże, 
a łatwićj jeszcze źródło, Huńską krynicą zwane, możnaby spro
wadzić do miasta po moście, który się ma budować w tym cza
sie. Mając dostateczne zbiorowisko wody, możnaby przeczysz
czać kolejno wszystkie kanały za pomocą systemu zastawek za
mykających ujścia zbiornika do każdego z nich. Spadek w tych
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kanałach mógłby być wszędzie tak znacznym, że o zamulanie 
kanałów dobrze urządzonych troszczyćby się nie potrzeba; tćm- 
bardzićj, że i wody deszczowe mogłyby w razie potrzeby być 
użytemi do przepłókiwania kanałów.

Zarzut, jakoby przez spławianie wszystkich nieczystości 
do rzeki woda w nićj nabrać mogła szkodliwych własności, wa
żnym jest i na uwagę pod każdym względem zasługuje. Naj- 
gruntowniejszym przeciw tćj niedogodności środkiem byłby ka
nał na wzór Londyńskiego równoległy z korytem rzeki. Od 
strony zachodnićj miasta mógłby taki kanał być przeprowadzo
nym z łatwością w kierunku odwrotnym (?) od prądu wody w rze
ce. Mówię tu jedynie o przestrzeni od Polskiej bramy, czyli 
mostu drewnianego, do mostu Tureckiego. Kanał po prawym 
brzegu rzeki poprowadzony przebijałby fundamenta Tureckiego 
mostu, a ujście jego do rzeki wypadłoby obok młyna miejsko- 
karwasarskiego. Do tego kanału odlewałyby się kanały domów 
ulicy Nowój (Farenholca), Karmelitańskićj (właściwie Tatar
skiej), Archierejskićj i części zachodniej i północnćj rynku głó
wnego. Drugi kanał równoległy zaczynałby się od ujścia drogi 
prowadzącej na dół od poczty, która jest przedłużeniem ulicy 
Rzeźnickićj i szedłby prawym brzegiem Smotrycza obok szpi
talu miejskiego, aż ku ujściu kanału szpitalu wojennego, gdzie 
już mieszkalnych domów jest wiele; a prąd rzeki, w tóm miej
scu szybki, oddalałby w przeciągu kilku minut nieczystości ka
nałowe po za obręb miasta, albo jeszcze lepiej, do samego uj
ścia pierwszego kanału koło młyna karwasarskiego.

Nimby się miasto zdobyło na zbudowanie takich dwóch 
kanałów czyniących zadość wszelkim warunkom hygieny, mo- 
żnaby samego koryta rzeki użyć do spławiania kanałowych roz- 
cieków z tą wszakże uwagą, że dla zapobieżenia, aby woda nie 
zakażała się nieczystościami, należałoby bieg jćj uregulować:
1) znosząc progi, które w kilku miejscach zwalniają prąd wo
dy; 2) ścieśniając koryto wybrzeżem (quai), bądź murowanćm, 
(co w wielu miejscach byłoby rzeczą niezbyt kosztowną), bądź 
z palów dębowych, żywych płotów wierzbowych, i t. p . '

Co do progów, utworzone one są po większej części 
z  gruntu spławionego bystro spadającemi wodami deszczowemi
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(np. niżćj Wietrznej bramy); albo gruzem zsypywanym przy 
budowie domów w jar, jak poniżśj mostu Tureckiego, domu Ar? 
chierejskiego, Farenhola i t. d.; bądź nareszcie obłamami skały, 
stanowiącej stromą ścianę jaru po lewym brzegu Smotrycza, jak 
to ma miejsce poniżej miejskiego szpitalu, aż do stajni żan- 
darmskiej. Ten ostatni próg jest przyczyną zwolnienia biegu 
rzeki obok szpitalu miejskiego, gdzie przez to przybrała ona 
pozór raczej wody stojącej niż rzeki. Samo urządzenie brzegów 
jużby się znacznie przyczyniło do pogłębienia koryta rzeki 
i usunięcia gruzu, żwiru i namułu, który teraz koryto jćj wy
krzywia wężykowato i bieg znacznie zwalnia. Leżące wzdłuż 
obu brzegów ogromne odłamy skał i głazy same prosić się zda
ją, żeby je zatoczyć o kilka sążni niżćj i utworzyć z nich małym 
kosztem brzegowisko nakształ słynnych murazzi weneckich. 
W innych miejscach zsypane ogromne masy gruzu i ziemi z pod 
fundamentów budujących się w mieście domów (od mostu Ture
ckiego do drewnianego i powyżśj ogrodu Witowskiego) są także 
gotowym materyałem do wypełnienia przestrzeni, jakaby po
wstała między palami lub żywym płotem wierzbowym a brze* 
giem. Tamę taką obsadziwszy stosownym gatunkiem drzew 
(wierzbami, topolami kanadyjskiemi, w suchych miejscach aka- 
cyą białą), zyskalibyśmy nie tylko trwałe umocnienie brzegowi- 
ska, ale nadto ocienioną drogę upiększającą nagie ściany skali
ste i łagodzącą spiekę słoneczną. Tamto i dla kąpiących si§ 
latem byłoby miejsce do rozbierania się stosowniejsze, i łatwo- 
by można w porządnie utrzymanym brzegowisku urządzić 
schody dla czerpiących wodę, piorących bieliznę i t. d.

Ale wracam do głównego zadania, to jest do zapobieżenia, 
aby ścieki kanałowe nie zarażały wody rzecznśj. Otóż oprócz 
tych najważniejszych warunków: urządzenia brzegów, ścieśnie
nia koryta i uprzątnienia progów dla przywrócenia rzece regu
larnego, należycie spadającego biegu, jest jeszcze jeden, które
go tu pominąć nie mogę. Rzeka Smotrycz, przy wstępie do 
miasta około Tureckiego mostu, znaczną część wody swojćj tra
ci przez odwrócenie jćj na łotoki młynów karwasarskich. P&y 
nizkim stanie rzeki, (co jest zwyczajnym jój stanem, bo tylko 
w czasie puszczania lodów i topnienia śniegów wzbiera, niekie

www.dlibra.wum.edu.pl



392

dy nawet rozlewa się na brzegi),—przy nizkim, mówię, stanie 
rzeki, ten ubytek stanowi większą połowę całej ilości wody 
w rzece; ztąd wynika, że płynie jeszcze wolniej, niżby to miało 
miejsce, gdyby całą ilością wody rozporządzała. Tak tedy wła
śnie ta część rzeki, która płynie przez najgęściej zamieszkane 
brzegi miejskie, najmniej ma wody, a po za miastem dopiero, 
poniżej młynów karwasarskich wraca do swego naturalnego 
stanu. Jeśli zatem przez wzgląd na korzyść, jakąby miasto od
nosić mogło z tak blizkich i nigdy nie stojących młynów, jak 
karwasarskie, nie można wszystkiej wody zwrócić do naturalne
go jój koryta, to należałoby dwa razy na dobę przez całą godzi
nę, albo przynajmniej przez połowę tego czasu, zastawiać ujście 
na łotoki i puszczać całą wodę naokoło miasta, aby tym przy
bytkiem siły unieść i spławić wszystko, coby się nieczystego 
na brzegach lub na dnie zatrzymać mogło.

Chcąc zresztą ustrzedz mieszkańców od używania do na
pojów i do kuchni wody zanieczyszczonej, należałoby wzbronić 
woziwodom nabieranie wody poniżej ujść kanałów, coby nawet 
nie wielką zrobiło im różnicę. Dziś nabierają głównie poniżej 
mostu drewnianego, a wtedy nabieraliby o jakich tysiąc kroków 
wyżĄj obok konnej poczty; gdy dziś dla południowej dzielnicy 
miasta nabierają wodę poniżej wojennego szpitalu, nabieraliby 
takową pod młynem karwasarskim, gdzie wprost z tamtej stro
ny mostu łotokami ścieka. Mieszkańcy tak zwanego Dołu, t. j. 
na obu brzegach samej rzeki osiedli, nie mają potrzeby używać 
wody rzecznej, chyba do prania, bo mają pod ręką wodę źró
dlaną z krynicy Twardowskiego, Huńskiej, Witowskiej pierwszej 
i drugiej i dwóch karwasarskich. Gdyby nadto miasto zaopatrzo- 
n6m było w dostateczną ilość źródlanej wody, bez czego i o ka
nałach nie ma co myśleć, wtedy możnaby bezpiecznie ujścia ka
nałów wprost do rzeki urządzić, bez obawy pogorszenia stanu 
zdrowia mieszkańców.

Widziemy więc z tego, co się rzekło wyżej, że obecne urządze
nie Kamieńca przeciwne jest wszelkim zasadom hygienicznym i 
bierze początek w nieznajomości głównych zasad publiczne zdro
wie mających na względzie, w nagannćm zamiłowaniu dawnej ru

www.dlibra.wum.edu.pl



393

tyny, która przed laty kilkudziesięciu albo i stoma mogła być 
dobrą. Nie zapominajmy bowiem że Izraelici dor. 1794 nie mie
szkali wcale we właściwćm mieście, ludność więc nie była tak 
liczna; dziś zaś powiększyła się ona nie ledwie w trójnasób: tak 
np. liczono w Kamieńcu w r. 1790. mieszkańców 3,300,

— 1833. — — 12,240,
— 1862. — — 22,772.

Dziś więc dawne przepisy i trądycye, które się niemal drugićm 
prawem stały, nie odpowiadają obecnym potrzebom; a nie idzie 
tu o koszta, pewni bowiem jesteśmy, że miasto zgodziłoby się 
na powiększenie podatku, byle ten był obrócony na korzyść sa
nitarną jego mieszkańców.

Na zakończenie dodamy tu jeszcze że w y s a d z a n i e  u l i c  
d r z e w a m i  j e s t  u nas  nie  może bnć m,  w y s a d z a n i e  
zaś  p l aców j e s t  k o n i e c z n e m :  „drzewo bowiem liściem 
swoim wciąga wszystek kwas węglowy, czyto w powietrzu uno
szący się, czy w ziemię z wodą deszczową wsiąkły i oczyszcza 
z niego atmosferę bezpośrednio mieszkania nasze oblewającą. 
W Londynie i innych miastach angielskich w każdej dzielnicy 
jest plac, od którego cała dzielnica bierze nazwisko; środek te
go placu, ogrodzony sztachetami, zwykle żelaznemi, zasadzony 
jest drzewami i krzewami rozmaitemi, co nie tylko rozwesela 
widok z okien domów, mających przód swój na plac obrócony, 
ale zarazem bardzo skutecznie oczyszcza powietrze i służy tćż 
za miejsce zabawy dla dzieci w czasie pogodnym. Oprócz tych 
ogrodów dzielniczych s k w e r a m i  (squares) zwanych, są 
w Londynie ogromne przestrzenie niezabudowane, pokryte dar
nią i drzewami, zwane parkami, bez których niezawodnie stan 
zdrowia mieszkańców tego olbrzymiego miasta byłby bez poró
wnania gorszym. Podobnież i w Paryżu ogrody publiczne słu
żą do oczyszczania tój tak nieznośnćj w wielkich miastach at
mosfery. Mają także swoje ogrody i bulwary Berlin, Wiedeń, 
Kijów, Moskwa i inne stołeczne i większe miasta. W Kamieńcu 
z  wielką byłoby dla zdrowia mieszkańców korzyścią, gdyby plac 
główny i plac gubernatorski obsadzone były drzewami, a na 
placu gimnazyalnym gdyby zasadzono w samym środku kłąb, 
pozostawiający na wszystkie strony wolny przyjazd i przystęp
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do domów. Rzecz to wcale nie kosztowna i bardzo do wykona
nia łatwa; idzie tylko o uznanie potrzeby i pożytku tej nowości 
ze strony rządu, a wtedy najłatwiśj wykonać się zdoła.” (K re- 
m er — Przy mówienie na publicznćm posiedzeniu Tow. Leka
rzy Pod. dnia 17. stycznia 1862. roku). — Dodamy tutaj, że się 
już władze miejskie krzątają około tego tak pożytecznego czyn
nika; w tym roku bowiem (1864) wysadzono drzewami cały 
placyk, stanowiący część gubernatorskiego, a przytykający do 
dawniejszego domu stanowiącego salę obrad szlacheckich. Po
wtarzamy raz jeszcze, że dokonać to można bez kosztów, albo 
małemi wydatkami nie obciążającemi wcale budżetu miejskiego, 
a korzyść jednak z tych ulepszeń dla ludności miejskićj będzie 
ogromna!

Na tem kończymy rzecz o placach i ulicach Kamieńca. 
Inne miasta Podola nie znajdują się w podobnie wyjątkowych 
warunkach jak Kamieniec; zabudowany bowiem na skale, oko
lony zewsząd głębokim jarem, w którym przepływa mała i pły
tka rzeka, pozbawiony zupełnie wody źródlanćj, zaludniony 
mieszkańcami, (których większość stanowią Izraelici), wstrętne- 
mi wszelkim poczuciom porządku i czystości, mimowoli staje 
się siedliskiem chorób tak dziesiątkujących ludność miejską. 
Każda niemoc wpadająca do miasta przybiera natychmiast gro
źne cechy nagminnie panującćj choroby, zajmuje z kolei ulicę 
po ulicy, a w końcu, wypędzona ze środka miasta, rada się 
gnieździ całe miesiące i lata w chatach rozsypanych w jarze 
smotryczańskim. Taki porządek rozwoju zachowują nie tylko 
dur i zimnica, nie tylko biegunka i czerwonka, ale i dzićcięce 
choroby, jak krztusiec, odra, płonica, a nawet i ospa. — Nie- 
pocieszający to obraz, ale prawdziwy! A dla usunięcia złego 
potrzeba nam poparcia władzy, współudziału mieszkańców 
i przeświadczenia o konieczności wprowadzenia w życie zasad 
zdrowie publiczne mających na względzie!
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m i O Ś C l  TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO.

POSIEDZENIA ODDZIAŁOWE.

ODDZIAŁ CHIRURGII I OKULISTYKI.

Posiedzenie 4 te , dnia 8 0 .  Ilpca 1 8 6 3 .  roku*

Przewodniczący p. Le Brun.

I. Siedm przypadków chirurgicznych. (Spadnięcie z wysokości.— 
Oderwanie podniebienia miękkiego od twardego. — Zgniecenie kończyn 
dolnych. — Rana postrzałowa ramienia. — Złamanie kości szczękowej 
górnej). — II. Przywalenie dziecka płytą kamieuną.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedniego po
siedzenia —

I. Przewodniczący z mnóstwa przypadków chirurgicznych 
w obecnych czasach spostrzeganych przytoczył następujące:

1) Mularz, pracujący na wysokości trzeciego piętra, spadł 
na ziemię, bez żadnego uszkodzenia; po upadku natychmiast 
podniósł się i poszedł. Prawda, że upadł na glinę; jednak, wzią
wszy wysokość pod uwagę, za szczęśliwy i rzadki należy to 
uważać przypadek.

2) Podobny przypadek miał miejsce z mularzem pracują
cym na drugiśm piętrze. Ten jednak, chociaż spadł niżśj o pię
tro, zabił się na miejscu.

3) Pompiarz, kręcąc korbą linę ze studni, wpadł w nią, 
i oprócz powierzchownych potłuczeń nie przedstawia niebezpie
czeństwa żadnego.

4) Pewien Niemiec, paląc fajkę, rozgniewał się na dziec- 
kot które z obawy kary uciekało. Biegnący za nićm ojciec po
tknął się i upadł, trzymając w ustach fajkę, którćj koniec
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w piórko był obsadzony. Tóm piórkiem uderzywszy o podnie
bienie, spowodował oderwanie miękkiego podniebienia od twar
dego, tak, że miękkie wraz z języczkiem zupełnie wisiało, bo
kami tylko będąc przytwierdzone. Po przybyciu chorego do 
szpitalu, chciano natychmiast za pomocą szwu połączyć rozer
wane części: wszelkie wiadome sposoby zszywania okazały się 
niedostatecznemi, bo na twardćm podniebieniu nie można było 
szwu zrobić. Nie mogąc jednak chorego pozostawić bez ratun
ku, pomyślano o zastosowaniu przyrządu, który mógłby opad- 
nięte podniebienie podtrzymywać. Zręczny dentysta łatwoby 
zrobił podobny do obturatora przyrząd, który, podniosłszy 
podniebienie opadnięte i zbliżywszy je do twardego, sprzyjałby 
zrośnięciu i zabliźnieniu. Gdy jednak tego nie było, Przewo
dniczący urządził blaszkę metalową przyczepioną do wargi 
górnćj, która drugim swym końcem przytrzymuje opadnięty 
płat, a że to podtrzymywanie jest dostateczne, spodziewa się 
zatćm p. Le Br u n ,  że zrośnięcie nastąpi i chory wyleczony 
zostanie.

Jeden z kolegów obecnych przy operacyi radził przepro
wadzić zgłębnikiem B e l l o c q ’a nitkę przez nos i, przeszywszy 
nią miękkie podniebienie, tąż nitką podtrzymać je w górę. 
Odrzucono to jednak, bo tym sposobem podniesione podniebie
nie miękkie nie przystawałoby do twardego, co właśnie jest 
głównym celem operacyi.

5) Podmaszynista na kolei żelaznćj Warszawsko-Wie
deńskiej, podczas przypadku wyskoczenia lokomotywy z szyn, 
przygniecione miał obie kończyny dolne tenderem lokomotywy, 
i zaledwo po trzech godzinach pracy zdołano go wyciągnąć 
ztamtąd. Nazajutrz przywieziony został do szpitalu Dz. Jezus. 
Oba uda przedstawiały potworne opuchnięcie, podobne do wor
ków, zawierających zgęszczony płyn, powierzchownie zasiniałe, 
jakby zgangrenowane. W podobnym stanie rzeczy nie można 
było myśleć o ścisłem badaniu stanu kości, szczególnie w lewćj 
kończynie dolnćj; prawa, mnićj cokolwiek uszkodzona, pozwala-; 
ła wnioskować o złamaniu widoczniejszym.

Stan chorego był opłakany, wskazanie li tylko życiowe. 
Dano więc choremu napój wzmacniający, położono go na łóżku,
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umieściwszy cierpiące kończyny na dwóch równiach pochyłych, 
i  kazano przykładać na cierpiące miejsca okłady R us ta  ( Inf. 
chamomillae, extr. saturni et opium). W kilka dni opuchnię
cie znacznie się zmniejszyło; widać, że nastąpiło znaczne wessa
nie wynaczynionki. Obecnie stan chorego nie jest zastraszają
cym, okłady samej Gulardowćj wody dobrze skutkują, wessanie 
postępuje i jest nadzieja, że liczyć na takowe wiele można; bo 
wiadomo, że, jeżeli w podobnych przypadkach nie ma powierz
chownych obrażeń, a tem samem i przystępu powietrza, to 
wessanie bywa nadzwyczajne.

6) Chłopiec, lat 16 mający, przed pięcią miesiącami po
strzelony został w ramię na wewnętrznej jego stronie pod pę
kiem naczyń krwionośnych. Rana sama przez się nie była po
wikłana i wkrótce się zagoiła. Pozostał jednak w tej kończynie 
ból nieznośny, który ciągnął się do trzech pierwszych palców7. 
Po naradzie lekarskiej Przewodniczącego z kolegami zgodzono 
się, że ból ten pochodzi od nacisku blizny na nerw. Z tego po
wodu p. Le B r u n  postanowił oddzielić bliznę od skóry, co ła
two uskutecznił nożykiem G u e r i n ’a. W 48 godzin nastąpiło 
zabliźnienie, ale ból wcale się nie zmniejszył. Po nowej nara
dzie, wycięto zupełnie pomieniooą bliznę, przyczćm nastąpił 
silny krwotok; obawiając się jego następstw, Przewodniczący 
podprowadził nitkę pod tętnicę ramieniową, aby na wszelki 
przypadek być gotowym do jej przewiązania. Nie było jednak 
tej potrzeby, gdyż krwotok wkrótce ustał. Rana zupełnie jest 
zagojona, ale ból, który na jakiś czas zmniejszył się, obecnie 
znowu powrócił. Prof. H i r s c h f e l d  utrzymuje że cierpi tu 
nerw pośrodkowy (n. medianus) i kto wie, czy nie wypadnie 
go przeciąć ?

7) Stangret uderzony został przez konia w twarz kopy
tem. Chociaż stłuczenie było silne, jednak człowiek ten nie 
szukał pomocy lekarskiej; dopiero po upływie dwóch tygodni, 
kiedy ciągłe krwotoki nosowe osłabiły go znacznie, udał się do 
szpitalu. Tam użyte środki chłodzące, wstrzymujące krwotoki, 
okazały się nieskutecznemi, i z tego powodu można było sądzić, 
że krwotok pochodził z pęknięcia naczynia krwionośnego we
wnątrz kości twarzowych, tóm więcej, że ból i opuchnięcie twa-
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jzy towarzyszyły krwotokowi. Dla pewniejszego rozpoznania 
postanowiono przedsięwziąć operacyą, t  j. odkryć część uszko
dzoną, wynaleść przyczynę krwotoku i następnie go wstrzymać. 
Półksiężycowe cięcie odkryło potłuczoną kość szczęki górnój, 
a po wyjęciu jćj kawałków odsłoniła się jama H i g h m o r a ,  
z którśj okazał się ogromny krwotok tętniczy. Przewodniczący 
uważał, że nic więcej nie pozostaje, jak podwiązać tętnicę szy
jową wspólną (a. carotis communis). Po dokonanej operacyi 
krwotok znacznie się zmniejszył, ale sączenie krwi nie ustawało; 
skubankę zmoczoną w płynie Loofa  (Hq. jerr i  sesguichlora- 
ti) włożono w miejsce krwawiące. Po ukończonej operacyi na
stąpił dość znaczny odczyn; krwotok zupełnie ustał. Skutek zaś 
czas nam okaże.

II. P. J o d k o  opowiedział przypadek przywalenia dziócięcia 
ogromną płytą kamienną. Na szczęście dziecię leżało pod nią 
w rynsztoku, tak, że kamień nie wywołał żadnego uszkodzenia. 
Obejrzawszy położenie kamienia, zdziwiony był p. J., że zagłę
bienie, czyli rynsztok był niewielki, i z trudnością mógł pomie
ścić dzićcię, które tak szczęśliwie leżało w chwili upadnięcia 
kamienia, że żadnego nie poniosło szwanku.

Posiedzenie ote , dnia 6* sierpnia 1863. r.

Przewodniczący p. Le Brun.

I. Aneurysma vancosum . II. Rana tętnicy promieniowej.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedniego po
siedzenia —

I. P. Ch w a t  opowiedział przypadek tętniaka żylakowe
go (aneurysma varicosum) już prawie wyleczonego za pomocą 
nacisku dokonywanego przez samego chorego. Wiadomo, że 
przewiązka tętnicy poniżćj i powyżćj guza, chociaż często uży
wana w praktyce, wiele przedstawia niedogodności. Radzą uży
wanie nacisku na samo obrzmienie, co jednak często sprowadza 
tętniaka następnego rzekomego ( aneurysma spurium). Szu
kano stosowniejszego sposobu leczenia w nacisku na tętnicę do
konywanym przez osoby otaczające chorego, co jednak przed
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stawia niezmierne trudności; albowiem nacisk ten, który winien 
być należycie wykonany, przy najmniejszej niedokładności 
ubezskutecznia nieraz kilkunastodniową mozolną pracę. Pan 
C h w a t  powiada, że w szpitalu Starozakonnych używał podo
bnego nacisku dokonywanego przez felczerów zaufanych przez 
dni kilkanaście, jednak bez skutku. Z tego powodu przyszła 
p . Ch wa t o wi  myśl zastosować nacisk palcami dokonany przez 
samego chorego, po wyuczeniu go wprzód dokładnie sposobu przy
ciskania. Gdy żylak tętniakowy (m r ix  aneurysmaticus) leży 
w zgięciu łokciowóm, pokazuje choremu położenie tętnicy ra
mieniowej (art. brachialis) i każe ją palcami przyciskać w ta
ki sposób, aby tętnienie tejże poniżśj guza zupełnie ustało. 
Raz to zrozumiawszy, chory z łatwością i dokładnością, nawet 
chodząc, może ciągle wykonywać ten nacisk, następstwem któ
rego jest zarośnienie (oblitcratio) naczynia, które łatwo poznać 
po ustaniu tętnień w temże. Tym sposobem jeden cliory już 
został przez niego wyleczony. Obecnie przedstawił nam chorą 
mającą lat około 17, która w skutek upustu krwi dostała po
wyższej choroby. Nacisk ten sam zastosowany jej został, i dziś 
po upływie dni 10 nie czuć już tętnienia naczynia, które zaro
sło, guz zaś sam do połowy dawnćj wielkości się zmniejszył.

II. Przewodniczący opowiedział smutny przypadek ska
leczenia się w rękę, gdzie dolny koniec tętnicy promieniowej 
(art. radialis) został naruszony. W skutek tego nastąpiło sil
ne krwawienie, a chory, nie mogąc go wstrzymywać, udał się 
do szpitalu Dz. Jezus. Tam zrobiono natychmiast dolną prze
wiązkę tego naczynia, jednak po 2 dniach krwotok znowu się 
rozpoczął. Sądząc, że on pochodzi od związku tej tętnicy z tęt
nicą łokciową (art. ulnaris) za pośrednictwem łuku dłonio
wego (arcus palmaris), postanowiono podwiązać tętnicę łok
ciową w dolnój jój części. Po trzech dniach znów w miejscu 
pićrwszćj rany krew’ odchodzić zaczęła; jednak pod umiarko
wanym naciskiem i przy najspokojniejszem zachowaniu się 
chorego, krew’ stanowczo zatrzymała się, i chory ten jest na 
drodze zagojenia zupełnego.

www.dlibra.wum.edu.pl



400

Posiedzenie 6te, dnia 3. września 1863. r.

Przewodniczący p. Le Brun.
I. Zarośnięcie -wrodzone otworu stolcowego. II. Odjęcie śledziony.

III. Nastawienie zwichnięcia palca wskazującego. IV. Odradzanie się kości 
z przykostni po wypiłowaniach.

I. Po odczytaniu i przyjęciu protokółu poprzedniego po
siedzenia, Przewodniczący opowiedział przypadek zarośnięte
go odbytu (anus) u nowonarodzonego dziecięcia. Natychmiast 
po urodzeniu dziecięcia spostrzeżono tę wadę i zawezwano le
karza, który w celu odszukania otworu zrobił zakłócie, ale i to 
nie doprowadziło do odkrycia kiszki odchodowćj. Szukano ra
dy Przewodniczącego. Ten, nie widząc najmniejszego śladu 
otworu stolcowego, głębiej jeszcze zrobił przekłócie, ale i to 
nie posłużyło do odszukania przyrodzonego otworu. Następnie 
stan dziecięcia znacznie się pogorszył; nastąpiły wymioty ka
łem, gorączka i t. d. We dwa dni później ojciec dziścięcia 
przyszedł z niem powtórnie, oświadczając że kał odchodzi do
łem. Po należytem zbadaniu okazało się, że kał zrobił sobie 
otwór w dolnśj części pochwy macicznej i tą drogą odchodził. 
Otwór nawet był tak znaczny, że go palcem można było wyśle
dzić. Natura sama usunęła tu niebezpieczeństwo grożące życiu 
dzićcięcia; ale co wypada uczynić dla usunięcia tego kalectwa? 
Zdaje się, że tutaj kiszka stolcowa jest za krótką i, zamiast za
kończać się odbytem (anus),  dochodzi tylko do ściany pochwy. 
Możnaby ją wprawdzie wyprostować i odwrócić ku właściwemu 
kierunkowi; lecz, ponieważ jest krótką, nie da ona się doprowa
dzić do odbytu sztucznego zrobionego przez cięcie śródkrocza, 
a przytćm otwór sztuczny pozbawiony będzie zwieracza ( sphinc- 
ter). Z uwagi na powyższe okoliczności, zachodzi pytanie, 
czy do operacyi przystąpić należy zaraz, lub późnićj, albo też 
nigdy?

P. C h w a t  sądzi, że nie wypada ociągać się z operacyą, 
albowiem im świeższy jest otwór w pochwie macicznćj, tćm prę- 
dzćj zarośnie. Dla uskutecznienia zaś cięcia na śródkroczu na
leży zgłębnik wprowadzić powyższym otworem; koniec zgłębni
ka wskaże miejsce dla mającego się zrobić cięcia, w które nale
ży wprowadzić rurkę ołowianą. W szpitalu Starozakonnych
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miał p. C h w a t  podobne 3ch-miesięczne dzićcię, które także 
nie przedstawiało śladu odbytu, a kał wychodził wysoko przez 
pochwę maciczną. Natychmiast zrobił operacyą podług powy- 
żćj opisanego sposobu, która najzupełniej się powiodła. Co zaś 
do braku zwieracza, to zdaje mu się, że zwieracz wewnętrzny 
(spkincter internus) zawsze bywa w podobnych przypadkach 
i zastępuje najdokładniej działanie zwieracza zewnętrznego.

II. Przewodniczący opowiedział przypadek odjęcia śle
dziony. Tracz, 30 lat wieku mający, upadł bokiem na kół, tak, 
że przez otwór zrobiony wyszła na zewnątrz śledziona. Po 
upływie 48 godzin przywieziono go do szpitalu Dz. Jezus. Zba
danie okazało śledzionę strupieszałą, tak, że nie można było 
myśleć o jćj odłożeniu. Po naradzeniu się, postanowiono odjąć 
ją  za pomocą przewiązki, co tćż natychmiast uskuteczniono, 
ściągając ją stopniowo; obecnie trzeci dzień, jak ją podwiązano, 
a chory ma się dobrze, stolce są prawidłowe, gorączka mała, 
śledziona zaś zapewne wkrótce się oddzieli. Przed 10 laty opi
sany był w Tyg. Lek. podobny przypadek u kobiety, u którćj 
po spadnieniu ze stogu siana na widły, wystąpiła śledziona 
otworem w ścianie brzusznćj. Nie żyjący już dziś kol. S z u l c  
z Radomia, widząc niepodobieństwo odłożenia jćj, w podobny 
sposób ją  odjął, i kobieta zupełnie wyzdrowiała. P. S tu  m er 
opowiedział podobny przypadek odjęcia części śledziony.

P. D o b i e s z e w s k i  przed 4 laty wyjął śledzionę u kota; 
ten żyje dotąd, jest zdrów, i chyba tę jednę upatruje w nim 
zmianę, że jest bardzo zły.

III. Przewodniczący w tych dniach nastawił zwichnięty 
palec wskazujący; jest to rzadko zdarzający się przypadek.

IV. P. C h w a t  mówił o tworzeniu się kości z pozostałćj 
okostnćj po wypiłowaniach (resectiones). Obecnie leczy 14- 
letnią dziewczynkę, która przed rokiem od uderzenia kijem 
w rękę dostała zapalenia tkanki łącznśj (pklegmone), z które
go wywiązało się próchnienie (caries) przedramienia; chciano 
kończynę odjąć, okazało się jednak, że tylko kość promieniowa 
jest cierpiąca, z którćj przez rok odchodziły kawałki kostek. 
Obecnie w skutek nowego ropnia odeszła główka kości pro
mieniowej i nastąpiło stężenie stawu. Dla wydobycia sekwestru
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p. C h w a t  zrobił cięcie, ale spostrzegł, że coraz dalój kość jest 
przeistoczona, postanowił ją zatćm odjąć. Przepiłowawszy kość 
po środku, odłączył, o ile się dało, przykostnią i pozostawił ją 
w ranie, kości zaś powyjmował. Już dwie podobne operacye 
uskutecznił p. Chwat ,  trzecią zaś prof. L a n g e n b e c k  w tym
że szpitalu, a wszystkie były z dobrym skutkiem.

Przewodniczący nie spodziewa się w opisanym przypad
ku dobrego skutku operacyi, bo do odrodzenia kości potrzeba 
zdrowćj przykostni, tu zaś przykostnią (periosłium) razem 
z kością podlegała zarówno zmianom patologicznym.

Posiedzenie Jme, d. 1 . października 1 8 6 3 .  r.

Przewodniczący p. Le Drun.

I. Uzupełnienia. II. — Y. Kilka przypadków ran postrzałowych.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedzającego 
posiedzenia,

I. Przewodniczący doniósł o stanie zdrowia dzićcięcia 
z zarośniętym otworem odcliodowym (anus), o którćm mówił 
na poprzednićm posiedzeniu. Dzićcię to żyje, kał oddaje przez 
pochwę maciczną, ale jest tak nędzne i osłabione, że nie można 
myślść o operacyi.

Co się zaś tyczy ciekawej operacyi odjęcia śledziony, cho
ry ma się zupełnie dobrze, a rana już niemal całkiem się za
bliźniła. Obiecał Przewodniczący przedstawić tego chorego 
na ogólnćm posiedzeniu Towarzystwa.

II. P. Ch w a t  opowiedział następujący przypadek: Pe
wien felczer na prowincyi przed 10 dniami, jadąc bryczką do 
chorego, napadnięty został przez ludzi nieznanych, z których 
jeden wystrzelił do niego z broni. W pićrwszćj chwili uczuł 
uderzenie w udo i ciepło; następnie zemdlał, a uciekający z nim 
przed napaścią woźnica zatrzymał się dopiero przed karczmą. 
Po przyjściu do siebie spostrzegł dopiero, że jest raniony. Na
stępnie przywieziony do Warszawy dla dalszego leczenia, po
mieszczonym został w szpitalu Starozakonnych pod opieką p. 
Chwata .  Przy badaniu okazało się, że kula przeszła kilka

www.dlibra.wum.edu.pl



408

cali poniżej lewego stawu kolanowego, na wewnętrznej jego 
stronie, a przebiwszy części miękkie na wylot, uderzyła znowu 
kilka cali powyżej tegoż stawu i gdzieś w udzie została. Prze
bieg kuli łatwo sobie wytłómaczyć, pamiętając, że postrzelony 
w chwili otrzymania postrzału siedział na bryczce. Dość znacz
ny stan zapalny ran, a ztąd i czułość ich niezmierna, nie do
zwoliły ich zaraz wyśledzić zgłębnikiem. W kilka dni dopiero 
można było zbadać należycie ranę w której wszelako, mimo 
ścisłego szukania, nie znaleziono pocisku. Kierunek jednak 
kuli wskazywał, że wyjść nie mogła; chory zaś uskarżał się 
wtenczas już nie na ból w ranach, lecz na silny ból w pośladku. 
W miejscu wskazanóm przez niego, p. C h w a t  czuł w głębi le
wego pośladka w okolicy guza kości kulszowej ( tuber ossis 
ischii) pewien rodzaj przelewania. Postanowił więc otworzyć 
to miejsce, a zrobiwszy cięcie przez skórę, następnie starając 
się mięśnie i włókna ich palcem rozdzielać, doszedł do guza 
kulszowego: wtedy popłynęła w znacznej ilości krew’ rozłożona, 
cuchnąca, a po wypróżnieniu się owój jamy łatwo było czuć 
palcem guz kości kulszowej, nierówny, potłuczony, wrzdłuż pęk
nięty, z odstającemi odłamkami. Nie było już wątpliwości, że 
złamanie to pochodziło od kuli, która tam gdzieś tkwić musia
ła. Wprowadziwszy tire-fond do kości i zrobiwszy nim kilka 
obrotów, po wyciągnięciu znalazł na nim ślady ołowiu, co już 
dawrało pewność o znajdowaniu się tam pocisku. Zagłębiwszy 
powtórnie iire-fond, wkręcił go znacznie w kulę i następnie 
całą wyjął. Kula ta, przedstawiona na posiedzeniu, należała 
do stożkowych tak nazwanych balles cylindro-coniqu.es (Ta- 
mis ier ) .  O dalszym przebiegu choroby p. Ch w a t  nie omieszka 
nam opowiedzieć.

III. Przewodniczący przy tej sposobności opowiedział kil
ka widzianych w tych czasach przypadków ran postrzałowych, 
które należy do rzadkich i bardzo szczęśliwych zaliczyć. I tak, 
jednego kula trafiła w przednią część klatki piersiowej z lewej 
strony, około 3go żebra, przeszła pod pachą, następnie pod ło
patką i na wewnętrznej jej stronie wyszła. W tym przebiegu 
nie naruszyła żadnego ważnego organu, i w krótkim czasie cho
ry był na wyzdrowieniu.
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U innego kuła wpadła około odbytu (anus) na 3 caler 
skręciła się następnie przez pośladek na śródkrocze, zadrasnę
ła udo i wyleciała. Mimo ważności drogi, po jakiej przechodziła, 
nie uszkodziła ani pęcherza, ani cewki moczowćj, ani kiszki 
odchodowćj; chory miał się bardzo dobrze.

IV. P. J o d k o  opowiedział przypadek rany w pojedynku 
zadanej, w którym kula pistoletowa trafiła w czoło, a wydobyto 
ją spłaszczoną na wierzchu głowy, gdzie znajdowała się pod 
skórą. Chory następnie był bez przytomności i mimo wszel
kiego ratunku na trzeci dzień umarł. Sekcya okazała, że w od
ległości pół palca od miejsca, gdzie się znajdowała powyżej 
wzmiankowana część kuli, czaszka była strzaskana, a druga po
łowa kuli dostała się do mózgu. Jestto przypadek przecięcia 
się kuli o kość na dwie połowy, z których jedna ze słabszą siłą 
pozostała pod skórą, druga zaś przebiła kości i stała się przy
czyną śmierci.

Y. P. D o b i e s z e w s k i  widział chorego, u którego kular 
wszedłszy w okolicę lędźwiową prawą, pozostała w jamie brzu- 
sznćj. W skutek tego wywiązało się zapalenie otrzewnćj, pa 
uśmierzeniu którego wyraźne były objawy nagromadzenia się 
ropy w jamie brzusznej. Przez otwór, zrobiony w ścianie brzu
sznej (paracenteais), wyszła ropa w ogromnej ilości, a z ni$ 
i kula. Chory następnie wyzdrowiał.

Dr K. P a w l i k o w s k i .

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCn I DZIECI. 

Posiedzenie 9 te , dnia 1 3 . października 1 8 6 3 .  rokur

Przewodniczący Oddziału p. Tyrchowslri.

I. Samorodne zrośnięcie się wargi zajęczej. II. Zapalenie błonia- 
ste jam nosowych i gardła, ni. Poród czworaków. IV. Odjęcie guza ka- 
lafiorowatego szyjki macicznej. V. Wodna puchlina jaja płodowego. VT- 
Obłąd w skutek niedokrwistości poporodowej.

Obecny jako gość p. dr K u r o w s k i  z Płocka.
Protokół z posiedzenia ostatniego odczytano i przyjęto.
I. P. T y r c h o w s k i  opowiada spostrzegany przez siebie,
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ciekawy i rzadki przypadek samorodnego zrośnięcia się wargi 
zajęczej (labium leporinum) u dziecięcia nowonarodzonego. 
Zrośnięcie to nastąpiło w łonie matki, jak tego dowodziła bli
zna znajdująca się na górnej wardze, wykazująca miejsce, 
“w którćm początkowo warga górna rozdzieloną była* a następ
nie się spoiła.

II. Drugi również zajmujący przypadek, przez p. T yr- 
c h o w s k i e g o  przytoczony, dotyczył dziecięcia kilkomiesięcz- 
nego, zmarłego na zapalenie błoniaste (diphtheritis) jam no
sowych i gardła. W pierwszych dniach cierpienia oprócz pod
niesionej ciepłoty główki i przyśpieszonego tętna wybitną ozna
ką było zatkanie przewodów nosowych, znamionujące się silną 
sapką. Kilkakrotnie w tym czasie śledzenie jamy ustnej i przy
stępnych części jam nosowych nie wykazało żadnćj zmiany. 
W późniejszym czasie do sapki przyłączył się wyciek obfity 
z nosa, który wkrótce stał się cuchnącym. I teraz jeszcze w ja
mie ustnćj, pomimo starannego śledzenia, nic wykryć się nie 
dało. Wyciek ten pomimo wszelkich przeciwko niemu używa
nych środków nie ustawał, i w ostatnich dniach dopiero przy 
ponowionem śledzeniu jamy ustnej wykryto na tylnej jej ścianie 
błony szarawe prawdopodobnie rozszerzające się od tylnych 
-części jam nosowych, które życiu dziecięcia koniec położyły.

III. P. K u r o ws k i  (z Płocka) zdaje sprawę z porodzenia 
czworaków. Ciąży towarzyszyły rozmaite dolegliwości, miano
wicie znaczny wysiąk wodnisty w tkance łącznej podskórnej 
i znaczne utrudnienie oddechu. Oznaki te dozwalały obawiać 
-się ciężkiego porodu, do którego gdy przyszło, kobieta porodzi
ła  czworo dzieci: z tych dwoje przyszło na świat żywych, a dwo
je nieżywych. Kobieta po porodzie tym przyszła zupełnie do 
•siebie i cieszy się do tej chwili najlepszem zdrowiem. Bliższe 
szczegóły tego ciekawego i rzadkiego przypadku p. K u r o w s k i  
obiecał złożyć na piśmie.

IY. P. G l i s c z y ń s k i  przedstawia okaz guza kalafioro- 
watego szyjki macicznej, odjętego za pomocą odgniatacza C has- 
s a i g n a c a .  W przypadku tym zasługują na uwagę: szybkość 
rozwoju nowotworu, który, wnosząc ze słów chorej, nastąpił, jak 
przypuszcza p. G., zaledwie w przeciągu kilku tygodni,—a prócz
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tego mały następny odczyn po dokonanej operacyi; chora bo
wiem po szczęśliwie uskutecznionym odjęciu guza, mimo zale
conego jśj spokoju, na drugi dzień z łóżka wstała i chodzić za
częła, co jednakże złych skutków za sobą nie pociągnęło.

Y. P. Chwa t  opowiada przypadek wodnćj puchliny jaja 
płodowego. Kobieta około 30 lat mająca, która szczęśliwie 
przebyła kilka porodów, zgłosiła się do niego na poradę- 
Uskarżała się ona na dolegliwości gastryczne, które chcąc usu
nąć, miał zamiar zalecić jej lekarstwo na womity. Zapytawszy 
się jednak, czy jest w ciąży, otrzymał odpowiedź potwierdzają
cą, która go spowodowała do przepisania innych środków, jak
kolwiek pozór zewnętrzny powiększonego żywota nie dozwalał 
się domyślać rzeczywistego stanu rzeczy. We trzy tygodnie po- 
tćm p. Chwa t  na nowo miał sposobność oglądać tę samę cho
rą i ku wielkiemu zdziwieniu swemu spostrzegł znaczne po
większenie żywota, który przez czas niewidzenia chorćj nieod
powiednie przybrał rozmiary. Kobieta ta rzeczywiście w jaki& 
czas późnićj porodziła, a jak p. C h w a t o w i  opowiedziano, po 
urodzeniu dzićcięcia odeszło kilka konewek wody płodowćj.

YI. P . Ap t e  wreszcie przytacza przypadek, w którym ko
bieta, po lis ty  raz rodząca, w dwa tygodnie po porodzie poślad
kowym podległa krwotokowi. W trzy dni po rzeczonym krwo
toku nagle dostała obłędu. Zastał ją od rzeczy mówiącą, w sta
nie osłabienia i wycieńczenia niezmiernym, prawie konającą. 
Uważając, że w przypadku tym przyczyny obłąkania nie w silnym 
krwi do mózgu nabiegu, lecz raczćj w bezkrwistości onego szu
kać należy, przyzwawszy na naradę kolegę G l i s c z y ń s k i e g o ,  
zalecił chorćj morfinę w wysokich dawkach, która ze skutkiem 
najpożądańszym użytą została; chora bowiem po kilku dniach 
zupełnie przyszła do siebie. Godną wzmianki w tym przypadku 
była ta okoliczność, że morfina na chorą nie wywarła działania 
usypiającego, lecz spowodowała silne poty, z obfitszćm pojawia- 
niem się których obłąkanie stopniowo ustępowało.
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Posiedzenie lO te , dnia 10. listopada 1863. roku*

Zastępca Przewodniczącego p. Koni/z.

0  niepodatności brzegów ujścia macicznego i zapaleniu okołoma- 
cicznem (perim etritls).

Protokół z posiedzenia ostatniego odczytano i przyjęto.
P. K o n i t z  odczytał niektóre uwagi o nacięciu niepodat

nego ujścia macicznego, jako środku przyśpieszenia porodu, 
i zakończył je opisaniem przypadku, w którym takowe przed 
niedawnym czasem z jak najlepszym skutkiem wykonał. Kre
śląc przyczyny, powodujące niepodatność brzegów ujścia maci
cznego pomitr.o silnych kurczów i środki, których zwykle w tym 
razie używamy, gdy takowe bezskutecznemi się okazują, — sądzi 
pan K., iż nie pozostaje do czynienia nic innnego, jak ciepły 
natrysk (douche) do części pochwowćj szyi macicznćj przez 
kwadrans, od dwóch do trzech razy powtarzany, lub tćż nacię
cie nożem. Lecz po użyciu natrysku rodzą się często dzieci 
w stanie pozornćj śmierci, czasem nawet nieżywe na świat 
przychodzą. Nacięcie zaś, łatwe w użyciu, bezpieczne w wyko
naniu, łagodnie i prędko działa. Przy niepodatności kurczowćj 
nacina się tam, gdzie się znajduje najbardziój niepodatne miej
sce; jeśli zaś opór jest wszędzie jednakowy, to najlepićj jest na
cinać po lewćj stronie, gdzie głównie się napotykają owe tak 
częste przy prawidłowych porodach naddarcia. W przypadkach 
przeistoczenia rakowatego szyjki macicznćj nasuwa się pyta
nie: gdzie należy robić nacięcie, czy w części zdrowej lub cho- 
rćj? Lepiej jest nacinać część zdrową, jako istotnie zdatną do 
rozszerzania się i dokonania rozwarcia ujścia; nacięcie bowiem 
części zrakowaciałćj nie przyczyni się do rozszerzenia jego, ale 
pociągnie jeszcze za sobą krwotok i podczas przejścia płodu 
będzie powodem do obszernego rozdarcia.

Jakkolwiek wielu z dzisiejszych znakomitych akuszerów 
operacyi tej nie doradza, p. K o n i t z  wszelako, który ją kilka 
razy z jaknajlepszym skutkiem wykonał, nie zauważywszy żad
nych złych następstw, takową zaleca. Ostatni raz miał sposob
ność wykonać ją przed kilkoma dniami przy końcu ciąży 
u pierwiastki 30 lat liczącćj. Najsilniejsze bóle porodowe, trwa
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jące przeszło całą dobę, nie zdołały rozszerzyć ujścia maciczne
go, przez które ledwie palec dał się przeprowadzić; brzegi jego 
były twarde, niepodatne, naprężone. Lekarz przedtóm wezwa
ny zalecił upust krwi, oraz kąpiel, winnik wymiotny (tarł. s t i-  
biatusj i wyciąg wilczćj jagody ( extr . belladonnae) . Wszyst
kie te środki, na C godzin przed przybyciem p. K o n i t z a  uży
te, nie wpłynęły bynajmniój na rozszerzenie ujścia, które pozo
stało twarde, bez żadnćj podatności. Skutkiem kilkakrotnego 
wprowadzania do ujścia wyciągu wilczćj jagody, otworzono pę
cherz wód płodowych, przy czćm dosyć wód odeszło, co jednak 
również nie przyśpieszyło rozwarcia się ust. Kobieta niewymo
wnie cierpiała, narzekała na nieznośny ból w udach i tytkach, 
była niespokojna i niecierpliwa, miała napływ krwi do głowy 
i tętno miękkie. Wprowadziwszy tedy palec lewćj ręki do po
chwy inacicznćj i odciągnąwszy nim ujście maciczne, p. Ko n i t z  
wsunął nóż prosty wązki tępo zakończony między główkę 
i brzeg ujścia i zrobił po lewćj stronie trzy nacięcia po */a cala 
długości mające, po czćm żadne nie ukazało się krwawienie. 
Niezadługo po nacięciach zestąpiła główka przez otwarte ujście, 
i bezskuteczne przedtóm bóle sprawiły teraz, że poród się 
ukończył po upływie 20tu minut. Dzićcię było żywe, a matka 
w pożądanśm pozostaje zdrowiu.

P. Apt e  przytacza, że wpodobnym, jak wyżćj, przypadku 
wykonał z również pomyślnym skutkiem nacięcie ujścia.

P. G l i s c z yńs k i ,  podnosząc rzecz natrysku ciepłego, 
powiada, iż oprócz niedogodności tej, że przy użyciu jego dzie
ci przychodzą na świat w stanie pozornćj lub rzeczywistej 
śmierci, wywołuje on często w następstwie zapalenie okołoma- 
ciczne (perimetrilis)\ dla tego tćż sposób Ki wi s  c ha  sprowa
dzania przedwczesnego porodu po większśj części zarzucony 
został. Zwracając zaś mowę do zapalenia okołomacicznego 
i zrobiwszy kilka uwag tyczących się tego cierpienia, p. G l i s 
c z y ń s k i  uważa za mylne zdanie autorów utrzymujących, ja
koby ropnie tworzące się w następstwie zapalenia tkanki łącz- 
nćj najczęściej otwierały się na zewnątrz przez kiszkę odchodo- 
wą lub pochwę. Jego bowiem spostrzeżenia przekonały go, że 
ropnie te prawie zawsze otwierają się przez ściany brzuszne.

www.dlibra.wum.edu.pl



409

P. K o n i t z  jest zdania przeciwnego. Przy tak zwanej 
cellulitis pefoica, t. j. przy zajęciu tkanki łącznćj całćj mie
dnicy, ropnie rzeczywiście otwierają się na zewnątrz przez ścia
ny brzuszne; przy właściwem jednakże zapaleniu okołomacicz- 
nćm (perimetritis)  otworzenie się to ma miejsce przez poch
wę lub przez kiszkę odchodową (rectum).

P. G l i s c z y ń s k i  zapytuje, co właściwie pod nazwą za
palenia okołomacicznego (perimetritis)  rozumieć należy, 
gdyż rozmaici autorowie najrozmaitsze do tego stówa przywię- 
zują znaczenie.

P. K o n i t z  uważa, że najwlaściwićj nazwać zapaleniem 
okołomacicznćm zajęcie tkanki łącznćj w blizkości macicy 
i w więzadlach szerokich; dalsze zaś zajęcie tkanki łącznej od
nosić do tak zwanćj cellulitis pelmca (1).

P. G l i s c z y ń s k i  wreszcie rzuca pytanie co do leczenia 
tego cierpienia, a mianowicie co do upustów krwi miejscowych 
za pomocą pijawek. Czy ograniczyć się na jednorazowem przy
stawieniu pijawek, lub też przystawianie ich powtarzać dopóty, 
dopóki ból zupełnie nie ustanie?

P. K o n i t z  odpowiada, że zwykle ogranicza się na je
dnorazowem postawieniu pijawek w większśj ilości, dla uśmie
rzenia bólu, a następnie zaleca pędzlowanie ścian brzusznych 
roztworem guttaperchy w chloroformie, (w stosunku 2 skrupu
łów g. na uncyą chloroformu). Pan de R o b e r t  de L a t o u r  
używa z najlepszym skutkiem w ogólnych zapaleniach otrze- 
wnćj pędzlowania kollodionem rycynowym, które kilka razy 
powtarza i tworzy powłokę nieprzepuszczalną na ścianach 
brzusznych (enduit impermeable) (2). Roztwór guttaperchy 
w chloroformie posiada, dzięki temu ostatniemu, oprócz zalety 
tworzenia powłoki nieprzepuszczającćj, jeszcze i własność goje
nia i uspakajania bólu. P. K o n i t z  używa go prawie zawsze 
w tych przypadkach i korzyści jego zachwala. Szczególne zaś

(1) Porówn. Pam. T. 1. W., tom XLVIH. str. 56 i 311, i tom L. 
stronnica 237. 1

(2) Porówn. Pam. T. L W., tom L. str. 425.
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wskazanie go znajduje w tych. razach, gdy cierpienia te poja
wiają się u osób niedokrwistych, które przystawienia pijawek 
nie znoszą. W dalszym ciągu choroby, skoro gorączka ustała, 
zaleca jodek żelaza.

Posiedzenie lite, dnia 9. grudnia 1863. roku.

Przewodniczący p. Tyrchowski.

I. O wymiotach kobiet ciężarnych. II. L am inaria  d ig ita ła .

I. P. K o n i t z  odczytuje niektóre uwagi o użyciu szcza
wianu cerowego (oxalas cer ii) przeciwko uporczywym wymio
tom ciężarnych. Przytaczając, że skutki środków, których do
tychczas przeciwko cierpieniu temu używano, były prawie żadne 
lub wątpliwe, p.K. podaje, że S i mp s o n  teraz zaleca nowy środek 
przeciwko uporczywym wymiotom, używany przez niego z nie
słychanym skutkiem, a tym jest szczawian tlenku eeru (oxalas  
cerii) ,  metalu znajdującego się w kopalniach Skandynawskich, 
który zadaje po grj —jj, od 2ch do 3ch razy dziennie, w prosz
kach lub pigułkach. S i m p s o n  powiada, że zwykle wymioty 
ustają po kilku dawkach, czasem dopiero po kilkodniowym 
użyciu. P. K o n i t z  przed kilkoma dniami miał sposobność 
użycia tego środka i osiągnął skutek jak najpomyślniejszy. 
Pierwiastka, w drugim miesiącu ciąży, trapiona była wymiota
mi z rana i po każdśm jedzeniu, niekiedy nawet i w nocy. 
Zwykle używane środki i stosowna dieta pozostały bez skutku. 
Pan K o n i t z  zalecił szczawian cerowy, a po użyciu 6u prosz
ków pół granowych tylko 3 razy dziennie, wymioty ustały i od 5u 
dni nie wznowiły się. P. K o n i t z  zachęca kolegów do używa
nia tego nowego i doskonałego środka, zalecanego przez męża 
takiej sławy, jak S i mpson .

P. T y r c h o w s k i  przytacza, że z pośród przyczyn, które 
powodują wymioty ciężarnych, należy zwrócić uwagę i na poło
żenie macicy. Nizkiemu bowiem jćj opuszczeniu częstokroć to
warzyszy ten objaw. W przypadkach tych podniesienie brze
miennej macicy usuwa uporczywe wymioty. Przywodzi przypa
dek ze swojój praktyki, w którym po nadaremućm użyciu wszy
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stkich środków ułożył chorą w ten sposób, że krzyż był wysoko 
wzniesiony. Zachowanie tego położenia przez czas niejaki,—do
póty mianowicie, dopóki macica, postępując w swojśm rozwi
nięciu, sama się w górę nie posunęła,—zapobiegło wymiotom 
do końca ciąży.

II. P. Ap t e  robi uwagę, że z czasem będziemy mogli 
oznaczyć, jakiego środka w wymiotach ciężarnych w danćj chwi
li użyć należy, gdyż wymioty te z przyczyn najrozmaitszych po
chodzić mogą.—Przytacza w końcu nowy środek zalecany przez 
prof. B r a u n a  w Wiedniu do rozszerzania ust macicznych. 
Jestto błaszeniec palczasty (laminuria digitata) (1), roślina 
należąca do mchów morskich. Łodygi tćj rośliny zasuszone 
mają tę własność, że w miejscach wilgotnych przez wsiąkanie 
płynów znacznie objętość swą powiększają. Stosownie przyrzą
dzone i w oliwie umaczane z łatwością do ujścia macicznego 
wprowadzić się dają, a tam pozostawione, powiększając obję
tość swoję, takÓWe rozszerzają.

Dr J. B r a u n .

ODDZIAŁ ANATOMII, FIZYOLOGII I NAUK PRZYRODNICZYCH.

Posiedzenie 4te, dnia 84. listopada 1863. roku.

Przewodniczący p. Hoyer.

I. liacteria  we krwi zwierząt dotkniętych karbunkułem. II. Tra
wienie oscillatoriów w amoebach. III. Udzielanie się księgosuszu. IV. Krze
pnięcie wysięków białkowatych. V. Zmiany krwi zamrożonej.

Protokół ostatniego posiedzenia dla nieobecności Trzyma
jącego pióro nie był odczytany.

I. P. Se i f ma n  uczynił wzmiankę o bacleriach, które 
się napotykają we krwi zwierząt przy chorobach karbunkuło- 
wych.

Z tego powodu p. N a t a n s o n  nadmienił, że robione było 
postrzeżenie, iż we krwi ludzi zarażonych od zwierząt dotknię
tych karbunkułem, mają się też same bacteria napotykać.

(i) Porówn. Pam. T. L W., tom L, str. 431.
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P. S e i f m a n  zwrócił uwagę, że co do natury bacteriów 
rozmaite są zdania. Podług niektórych mają to być żyjątka 
z królestwa zwierzęcego; D e l a f o n d  jednak jest zdania, że to 
jest rodzaj roślin krytopłciowych, gdyż poddane przezeń wa
runkom sprzyjającym wzrostowi roślin krytopłciowych powięk
szać się miały.

II. Przewodniczący mówił o amoebach, które się znaj
dują we krwi żab. Następnie o amoebach znacznych rozmia
rów, które spostrzegał pomiędzy oscillatoriami i widział, jak 
w nich stopniowo miało miejsce trawienie oscillatoriów. We 
wszystkich amoebach pęcherzyki kurczliwe w nich zawarte mie
ściły w sobie okłębione włókna oscillatoriów po części jeszcze 
wcale nie zmienionych. W innych zaś pęcherzykach oscillato- 
ria  już miały nieco zatarte zarysy, a naokoło (w pęcherzyku) 
znajdował się płyn przeźroczysty błękitnawy. W innych kłębki 
oscillatoriów były jeszcze bardzićj zmienione, żj>łte lub brunat- 
nawe. Z innych wreszcie wychodziły już zmienione kłębki. 
Czasem widać było, jak kilka takich pęcherzyków zlało się 
z  sobą i utworzyło jeden wielki pęcherzyk. We wszystkich pra
wie amoebach można było poznać wyraźne jądro z jąderkiem.

Co do sposobu, jak oscillatoria wnikają w amoeby, Prze
wodniczący nie wyrzekł stanowczego zdania. Tyle tylko wi
dział, że niektóre amoeby wciągały w siebie powoli włókna oscil
latoriów, które wewnątrz układały się w formie kłębów. Ze 
zgniecionćj amoeby wychodziły wspomnione pęcherzyki i każdy 
z  nich miał wyraźną błonę właściwą. Na amoebach, które po 
śmierci się skurczyły, można było poznać wyraźną szklistą błon- 
kę, która całe zwierzątko otaczała.

P. N a t a n s o n  nadmienił, że S c h u l t z e  spostrzegał 
wchłanianie bez widocznych otworów ustom odpowiadających 
przez pseudopodia u rhizopodów.

III. P. S e i f m a n  mówił o udzielaniu się księgosuszu od 
bydła rogatego owcom wr. 1863. w Królestwie, którato zaraza już 
dotychczas do 8,000 sztuk owiec zabrała w 40 kilku miejsco
wościach. Zaraza ta, którćj główne cechy anatomo-patologicz- 
ne p. S. skreślił, udzielała się u nas wr. 1863. i kozom, a w po
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wiecie 'Wieluńskim, znajdowano też padające na nią jelenie. Do 
ludzi nie przechodziła.

IV. Następnie Przewodniczący mówił o krzepnieniu wy
sięków, białkowate ciała zawierających, podług doświadczeń 
Alexandra S c h m i d t a  (w Dorpacie). Z doświadczeń tych oka
zuje się, że płyny z osierdzia, z wodnicy jąder (hydrocele) it. d., 
które samodzielnie tylko zwolna lub wcale nie krzepły, za do
daniem choćby małej ilości krwi krzepły bardzo prędko. Dal
sze doświadczenia wykazały, że i krew’ zasuszona zachowuję tę 
własność, która zależy głównie od ciałek krwi, a w tych znów 
w szczególności od hematokrystaliny czyli właściwiój globuliny. 
Ciało sprawiające krzepnienie nazwał S c h m i d t  ciałem fibri- 
noplastycznem, a dla ciała, które, krzepnąc, tworzy włóknik, zo
stawił nazwę fibrinogenu. Jedno i drugie znajdują się we krwi, 
a krzepnienie krwi zależy od ich obecności. Okazują one jedna
kie prawie własności chemiczne.

Y. W końcu posiedzenia wspomniał Przewodniczący
0 doświadczeniach Rol l e t a ,  według których krew’ zamrożona
1 odtajała wydaje obficie kryształki hematokrystaliny, gdyż 
przy tćm działaniu niszczą się krążki krwi.

Tenże sam skutek otrzymywał dawnićj W i t t  ich,  kłócąc 
krew’ z eterem; R o l l e t  zaś niszczył także w tym celu krążki 
krwi, przepuszczając przez płyn silny prąd elektryczny. Ponie
waż z naczyń zawierających zniszczone krążki hematyna 
łatwićj przesiąka do tkanek i zabarwia je różowo, przeto do
świadczenia te wykazują nam, jakim sposobem powstają czer
wone plamy w skórze u zmarzniętych lub owe rozgałęzione ry
sunki na ciele ludzi zabitych przez piorun. Są to figury L ich - 
t e n b e r g a  utworzone przez wysiękającą z naczyń hematynę 
w miejscu, gdzie piorun uderzył.
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Posiedzenie 5te, dnia 38. grudnia 1863. roku.

Przewodniczący p. Hoyer.

I. Choroba B a se d ow a .  II. Wysilne nastawianie oka do dalekich 
odległości. III. Okazy drobnowidowe.

Przeczytano i przyjęto protokóły z dwóch poprzedzają
cych posiedzeń.

I. P. S z o k a l s k i  oznajmił, iż, powziąwszy przekonanie 
z rozpraw toczonych w łonie Oddziału o chorobie B a s e d o w a  
(1), że nadczułość stosu kręgowego (hyperaesthesis columnae 
vertebralis) jest jednym z ważniejszych gbjawów tej choroby, 
przy leczeniu przypadku opisanego na przedostatnićm iusie
dzeniu stosował środki odciągające na skórę okolicy odpowia
dającej wzmiankowanej nadczułości. Między pomienionemi 
środkami pierwsze miejsce zajmowały wezykatorye. Leczenie 
to, zdaniem p. S z o k a l s k i e g o ,  okazało się bardzo skutecz- 
nem: wole bowiem znacznie się zmniejszyło, porywczość w mo
wie także,‘tętno bardzo opadło; ponieważ jednak współcześnie 
z wezykatoryami używana była i digitalina, p. S. skłonniejszym 
jest do przypisania upadku tętna temu ostatniemu środkowi.

II. Na porządku dziennym znajdowało się od dawna „wy
silne nastawianie oha do dalekich odległości,” lecz z powo
dów od Towarzystwa niezależnych dalsze rozprawy nad tym 
przedmiotem zostały wstrzymane (2). P. Szoka l sk i ,  nad
mieniwszy o tych powodach, przystąpił do opisu swego zapatry
wania się na pytanie przez niego wywołane.

Wiadomo wszystkim, że szkła wypukłe robią wzrok krót
kim: P. S. przez soczewkę nr 6. widzi dokładnie na przestrzeni 
od 6 do 13 cali; przy pewnćm jednak wysileniu wzroku pan S. 
zaczyna widzieć dokładnie z razu w odległości 14 cali, następ
nie stopniowo 15 i t. d. aż do 18; potem już wysilenie, choćby 
największe, nie skutkuje. Każde takie przydłuższe natężenie 
wzroku pociąga za sobą ból w czole, czucie zmęczenia oczów, i t p.

(1) Zob. str. 154 — 156.
(2) Zob. str. 150.
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Jak należy objaśnić te zjawiska?
P. S z o k a l s k i  zadaje sobie najprzód pytanie, czy skut

ków tych nie osięga się przez uciskanie rogówki za pomocą po
wiek, jakie ma miejsce podczas ich przymrużania? Utrzymują, 
że skutkiem takiego uciskania rogówka spłaszcza się, a więc 
przyczynia się do przedłużenia wzroku. P. S z o k a l s k i  sądzi 
przeciwnie, że takie uciskanie rogówki, jakie zachodzi podczas 
przymrużania powiek, bynajmnićj nie sprowadza spłaszczenia 
rogówki, owszem powoduje zwiększenie jćj wypukłości. Jeżeli 
krótkowidz, przymrużając powieki, widzi lepiej, to zdaniem pa
na S. dzieje się to dla tego, że patrzy przez wązką szparkę, 
a więc tak samo jakby patrzał przez stenopeiczne okulary. Na 
powyższe przeto pytanie pan S. odpowiada przecząco.

Natomiast tak zwane przez niego wysilne nastawianie oka 
do dalekich odległości uważa pan S. za zależne od mechanizmu 
akomodacyi, który nieco odmiennie od większości współcze
snych oftalmologów pojmuje. Podług pana S. błądzą ci wszy
scy, którzy objaśniają nastawianie oka, nie uwzględniając sto
sunku rozprężliw'OŚci soczewki do rozprężliwości skorupy oka. 
Rozprężliwość soczewki dowiedzioną została przez D o n d e r s a ,  
który, porównywając wymiary soczewki za życia z wymiarami 
jćj po śmierci, przekonał się, że soczewka za życia jest więcej 
płaską, niż po śmierci. J a g  e r dowiódł nadto, że i po śmierci 
średnica soczewki nie jest jednaką, a mianowicie: w rąbku 
Z i n n a  bardziej jest płaska, aniżeli po zniszczeniu tegoż rąb
ka. Tę sprężystość soczewki czyni pan S. zależną od ułożenia 
włóknistych jej komórek, i objaśnia tę zależność przykładami 
z anatomii porównawczej: u ryb, których soczewka jest kulistą
i najmniej sprężystą, pomienione włókienka ułożone są w po
staci południków; gdy się uciska soczewkę królika, stwardniałą 
w kwasie solnym, otrzymuje się na powierzchni przedniej szpa
rę poziomą, na tylnćj zaś pionową. P. S z o k a l s k i  ztąd wno
si, że w mowie będące włókienka u królika już są nieco węży
kowato zagięte w kierunku od powierzchni przedniej do tylnej,
i dla tegoto właśnie rozprężliwość soczewki królika ma być 
większa, niż u ryb; u wołu zaś i u człowieka to samo działanie 
spowoduje szpary na powierzchni przedniej w postaci Y, na
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tylnćj zaś Ztąd pan S. wnosi, że wzmiankowana wężyko- 
watość w soczewce tak wołu, jak i człowieka, jest znaczniejsza, 
a w miarę tego i sprężystość większa.

Nadto soczewka rozprężliwszą jest, niż którykolwiek 
z pozostałych środków światło łamiących; w zmianach więc jćj 
krzywizny, a raczćj w zmianie stosunku wzajemnego rozprężli- 
wości soczewki i skorupy oka należy szukać wytłumaczenie na
stawiania oka.

Soczewka się wypukła przy zwolnieniu naprężenia rąbka 
Zi nna ,  któreto zwolnienie przychodzi do skutku za pośrednic
twem kurczenia się mięśnia B r i ic k e ’go. To są pewne dane, 
na które dziś wszyscy się zgadzają; zachodzi tylko różnica 
w zdaniach co do sposobu, w jaki działa mięsień Br i i c ke ’go 
na rąbek Z i n n a .  Otóż pan S. nie zgadza się z przyjętemi 
lub proponowanemi teoryami odnoszącemi się do tego przed
miotu, nie widzi żadnej zależności mięśnia Br i i c k e ’go od tę
czy i odwrotnie. Zdaniem jego, włókna promieniste mięśnia 
B riic k e ’go mają stałe przyczepienie przy rogówce i, kurcząc 
się jednocześnie z włóknami obrączkowemi tegoż mięśnia, po
ciągają tylny brzeg rąbka Z i n n a  naprzód: zwolniwszy przez 
to naprężenie tegoż, dozwalają soczewce wypuklić się skutkiem 
jej rozprężliwości. Tym sposobem, zdaniem pana S., oko się 
zastosowuje do przedmiotów blizko położonych.

Co się zaś tyczy wysilnego nastawiania oka do dalekich 
odległości, to zdaniem pana S. przychodzi do skutku za pośre
dnictwem uciskania gałki ocznej przez mięśnie zewnętrzne tak 
proste, jak skośne oka. Za dowód możności takiego uciskania 
pan S. przytacza wypadanie nietylko tęczy, lecz i soczewki po 
nagłóm przecięciu rogówki. Przez taki nacisk stosunek rozprę
żliwości soczewki i skorupy oka zmienia się: ta ostatnia jest 
mnićj podatną, soczewka więc spłaszczać się musi, a więc i oko 
zastosowuje się do odległości po za najdalszym punktem do
kładnego widzenia położonych.

P. N a r k i e w i c z - J o d k o  zapytuje kol. S z o k a l s k i e -  
go, jaki wzrok posiadał za młodu, np. w 30tym roku życia; 
a po odpowiedzi, że pan S. za młodu był trochę hypermetropem, 
twierdzi, że dla objaśnienia prób przez pana S. ze szkłami wy-
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pukłemi robionych nie ma potrzeby uciekać się do nowćj teoryi 
wysilnego nastawiania oczu do dalekich odległości: z prób bo
wiem tych okazuje się tylko, że kol. S. posiada nie wielką prze
strzeń akomodacyjną i że oko jego jest zawsze li tylko do zbież
nych promieni zastosowane.

Następnie p. J o d k o  przypomina, że nikt dotychczas 
zależności tęczy od mięśnia B r i i c k e ’go, jak niemniej tego 
ostatniego od tęczy nie przypuszczał; owszem upatrywano tylko 
analogią między mięśniami tęczy i mięśniem B rlick e ’go. Skoro 
bowiem przy porażeniu nastawiania za pomocą atropiny i mię
śnie obrączkowe tęczy także się porażają, a przy skurczu na- 
stawczym za pośrednictwem bądź bobu kalabarskiego, bądź tćż 
morfiny wywołanym mięśnie obrączkowe tęczy również się kur
czą: nic więc dziwnego, że, opierając się na jednostajności za
chowywania się powyższych mięśniów w obec pewnych środków, 
dowiedzioną dla tęczy zależność jćj mięśniów od dwóch różnych 
układów nerwowych przez analogią przeniesiono i na włókna 
mięśnia B riic k e ’go, t. j. przypuszczono, ze włókna obrączko
we tego mięśnia zależą od jednego układu nerwowego, a pro
mieniste od drugiego. Ztąd zastosowywanie się oka do blizkich 
odległości przypisano kurczeniu się samych tylko włókien obrącz
kowych mięśnia B r iic k e ’go, do dalekich zaś—kurczeniu się 
samych tylko promienistych włókien tegoż mięśnia.

Co się zaś tyczy teoryi kolegi S. o nastawianiu oka, pan 
J odko  utrzymuje, że nową nie jest. Tak samo tłómaczył na
stawianie J a ge r ,  (Zob. Ueber die Einsłellung des dioptri* 
schen Apparats im mensehl. Auge), z wyjątkiem, ma się rozu
mieć, zależności (przypuszczanej przez kol. S.) wysilnego nasta
wiania oka od mięśni zewnętrznych oka. W przykładzie zaś, na 
poparcie tćj zależności przez kol. S z o k a l s k i e g o  przytoczo
nym, pan J. widzi głównie działanie mięśnia obrączkowego po
wiek, który, uciskając gałkę oczną, podczas gdy rogówka jest 
przeciętą, może spowodować wypadnięcie soczewki, o czem się 
przekonał przy operacyach zaćmy (cataractn): gdy bowiem przy 
takich operacyach powieki trzymane były w oddaleniu od gałki 
ocznćj, nigdy go podobny przypadek nie spotkał; wypadnięcie 

Pam. T. L. W. Tom LL 27
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soczewki zdarzało się w takich tylko razach, gdy powieka przy
padkiem została opuszczoną na gałkę.

P. S z o k a l s k i ,  dla odparcia zarzutu przez kol. J o d k ę  
uczynionego przeciw nastawianiu wy silnemu do dalekich odle
głości, przytacza czucie bolu w oczach i oczodołach przy odda
laniu książki i widzeniu druku, pomimo oddalania, wyraźnśm; 
przeciwko zaś twierdzeniu kol. Jod^ki co do analogii między 
tęczą a mięśniem Br i i c ke ’go przy nastawianiu oka pan S. 
utrzymuje: że atropina może porażać jednocześnie i włókna 
promieniste i obrączkowe, bób zaś kalabarski może je współ
cześnie do skurczu pobudzić, antagonizm bowiem między je- 
dnemi a drugiemi uważa za bardzo wątpliwy. Działanie zatem 
pomienionych środków, zdaniem pana S., nie może służyć za 
dowód, że włókna obrączkowe i promieniste kurczą się równo
cześnie: jedne przy nastawianiu do przedmiotów blizkich, dru
gie do odległych. Na poparcie zaś swego twierdzenia, że mię
śnie zewnętrzne gałki oka grają główną rolę przy wypadaniu 
soczewki, przytacza .czynione przez się doświadczenia na zwie
rzętach z przecinaniem pomienionych mięśniów: soczewka w ta
kich razach przez rogówkę przeciętą nie wypadała.

P. Jodko,  powstając zawsze przeciw teoryi nastawiania 
wysilnego do dalekich odległości, twierdzi, że czucia podmioto
we, przez kol. S z o k a l s k i e g o  przytaczane, niczego nie dowo
dzą. Powszechnie znaną jest rzeczą, że każdy hypermetrop, 
(a takim właśnie jest p. Szokal ski ) ,  rozporządza zwykle tylko 
częścią swojćj akomodacyi, zbliżoną do punktu blizkiego jego 
dokładnego widzenia; część zaś akomodacyi odnosząca się do 
punktu dalekiego jest u hypometropa skrytą i ujawnia się do
piero po porażeniu akomodacyi atropiną. Hypermetrop, u któ
rego za pośrednictwem atropiny znaleźliśmy punkt najdalszy 
dokładnego jego widzenia, niech sobie potćm jak chce oko wy
sila, to się bolu nabawić może, lecz punktu dalekiego nie po
sunie dalśj ani na jednę linią. Sądzi więc pan J., że i u kolegi 
S z o k a l s k i e g o  część akomodacyi jest skrytą, która przy opi
sanych powyżśj doświadczeniach mogła się dać zużytkować. 
Dla sprawdzenia tego, co powiedział, radzi kol. S z o k a l s k i e -  
m u powtórzycie same doświadczenia po zakropieniu sobie
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atropiny, przyczćm dokładnie oznaczy swój najdalszy punkt 
dokładnego widzenia: jeśli potśm będzie mógł jeszcze dalej oko 
zastosowywać, wówczas nowa teorya, o którćj tu jest mowa, bę
dzie mogła spodziewać się lepszćj przyszłości.

W końcu p. J o d k o  zwraca jeszcze uwagę i na tg okoli
czność, że przy tego rodzaju doświadczeniach, t. j. ze szkłami 
tak bardzo wypukłemi, jak nr 6, wykonywanych na oczach prez- 
byopa, (jakim jest pan Szoka l s k i ) ,  oczach zatćm których 
przestrzeń akomodacyjna bardzo jest mała, trudno jest nie po
błądzić.

Co się zaś tyczy wpływu mięśniów zewnętrznych oka na 
wypadanie soczewki po przecięciu rogówki, p. J  o d k o dla do
kładniejszego przeświadczenia się o takowym wpływie radzi 
powtórzenie wyżśj wzmiankowanych doświadczeń przy odcię
tych powiekach.

P. W o l f r i n g  przeciw działaniu mięśniów zewnętrznych 
na akomodacyą przytacza przypadki zupełnego porażenia tych 
mięśniów obok zachowania się prawidłowój akomodacyi.

P. S z o k a l s k i  wreszcie przypomina, że udział mięśniów 
zewnętrznych oka przypuszcza tylko przy nastawianiu wysilnćra 
do dalekich odległości, nie zaś przy zwykłćj.

III. W końcu posiedzenia p. H o y e r  pokazywał pod mi
kroskopem zjawiska polaryzacyi na mięśniach, nabłonek w na
czyniach limfatycznych i nabłonek osierdzia za pośrednictwem 
roztworu saletranu srebra uwydatniony.

Dr B r o d o w s k i .

KOMITET CHORÓB EPIDEMICZNYCH.

Posiedzenie z dnia 10. października 1863. roku.

Przewodniczący p Nalanson.

P. H el biel i  podaje, że bićgunki i dysenterye widocznie 
są coraz rzadsze: nowych przypadków jest niewiele, najczęściej 
przedstawiają się chorzy dawniejsi. Przy tśj sposobności zwra
ca uwagę, że w ogóle publiczność o wywołanie tych chorób ob
winia najczęściej użycie surowych owoców. P. He l b i c h  prze
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konania tego nie podziela, albowiem stosunkowo najwięcśj na 
te choroby zapada dzieci przy piersi jeszcze będących, które czę
sto żadnego owocu nie jadają; nadto użycie owoców w chorobach 
tych okazuje się często skutecznem, a jako dowodny przykład 
przytacza dzićcię 1'/, roku liczące, które przez wielu lekarzy 
było bezskutecznie leczone, które jednak z wielkićm zadziwie
niem zobaczył niedawno zdrowe; a ojciec dzićcięcia oznajmił, że 
tylko użyciu gron winnych powstrzymanie biegunki i wyzdro
wienie dziecięcia zawdzięcza.

Z chorób dróg oddechowych: przypadki dławca (krupu) 
są dość częste; więcćj jednak pojawia się krztusiec (koklusz) 
gwałtowny i tak uporczywy, że nie ma środka, któryby chorobę 
chociaż złagodzić był w stanie. U dzieci silniejszych z obawy 
drgawek stawia pijawki na karku, u dzieci osłabionych dłuż- 
szem trwaniem choroby podaje odwar chiny z nalewką makow
ca ( tinctura opiij i nalewką kantarydową.

Odry prawie nie ma, natomiast szkarlatyna dość często 
się pojawia, a jakkolwiek przebieg jój jest dość łagodny, nie 
można jednak być dość ostrożnym; albowiem nawet przy zacho
waniu największćj przezorności okazuje się puchlina. Gorączka 
tyfoidalna u osób młodych przebieg ma dość łagodny ale prze
wlekły, okazanie się plam wyraźnych zdaje się być znakiem po
myślnym. Zapalenie płuc, opłucni i otrzewni zdarzają się tylko 
w pojedynczych przypadkach.

W końcu p. He l b i c h  jako przypadki rzadsze a zarazem 
osobliwe przytacza półpasiec (zona), na połowie czoła, i u dru- 
gićj osoby też samą chorobę, zajmującą połowę podłużną koń
czyny górnśj.

P. Ku l e s z a  dostrzegał dość często zapalenie oskrzeli 
nieżytowe, jakotćż zapalenie powiek nieżytowe z skłonnością 
do śluzopłynu, gromadnie występujące; leczy je dość pomyślnie 
zwykłemi sposobami, jakkolwiek w pojedynczych przypadkach 
choroba uporczywa trwa nieraz dość długo.

P. N a t a n s o n  zapalenie powiek nieżytowe leczy wkra- 
planiem aquae Pagliari (prażenie benzoesu z ałunem). Kilka
krotne wkroplenie uważa za dostateczne do wyleczenia choro
by. U dzieci cierpiących na koklusz zaleca czarną kawę (co 3
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godziny łyżkę); środek ten w obec nieskuteczności dotąd uży
wanych, zdaje mu się pomyślnie wpływać na złagodzenie cho
roby. Zapalenie gardła dość częste leczy podaniem wewnątrz 
octanu cynku. Przypadki tyfoidalnćj gorączki dotąd są łago
dne, ale coraz częstsze zdają się większą zapowiadać epidemią, 
do czego okoliczności sprzyjających nie brakuje: między innemi 
zwraca uwagę na to, że w ulicach węższych i w domach mają
cych podwórka szczupłe z powodu zamykania bram od ulicy 
powietrze staje się wcale nieznośnćm, zanieczyszczenie też mia
sta coraz widoczniejsze.

Sprawozdawcą w ubiegłych miesiącach widział przypad
ki ospy rodnićj u dzićci nawet drobnych (np. 4ro-miesięcznych) 
nieszczepionych; ukończenie było pomyślne, jakkolwiek raz je
den pojawienie się wysypki poprzedziły drgawki. Gorączki po
łogowej przypadki są teraz nierównie rzadsze, co zarówno do
strzegał w Instytucie położniczym, jakotćż i na mieście; widział 
jednak kilka przypadków gwałtownych w ciągu 4 do 5 dni 
śmiercią ukończonych.

Dr T y r c h o w s k i .

Posiedzenie z dnia 9* stycznia 1864. roku.

Przewodniczący p. Nałanson.

P. He l b i c h  w ciągu ostatniego kwartału r. z. i obecnie, 
z panujących chorób najczęściśj spotykał zapalenie płuc, tak 
u dorosłych, jakotśż u dzićci, które nieraz groźnemi odznacza
ło się przypadłościami. Pomimo to jednak środki ograniczały 
się na pijawkach, bańkach i lekach antymonialnych, bez upu
stu krwi. Prócz tego miał kilka przypadków zapalenia około- 
wątrobowego (peri-hepatitis) ,  a mianowicie u jednego chorego 
z tak silną żółtaczką prawie w kolor czarny przechodzącą, że 
pomimo energicznego leczenia, choroba 6 tygodni się przecią
gnęła.

U dzieci prócz krztuśca i kilku przypadków dławca, leczył 
częściój cierpienia głowy, a mianowicie zapalenie opon mózgo
wych, które przy energiczniejszych środkach przeciwzapalnych
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szczęśliwie dawało się usuwać. Z wysypek skórnych, które rza- 
dzićj się już napotykają, leczył p. H. dziecko 3-miesięczne, nie 
szczepione, na ospę z tak nieokreślonemi przypadłościami w 3ch 
piórwszych dniach, iż trudno było przypuścić pojawienie się 
ospy rodnićj 4go dnia, odznaczającej się w swym przebiegu tćm 
szczególniśj, iż 5go dnia zupełnie przyschła.

P. K u l e s z a  wspomina, że prócz zapalenia płuc, gośćca 
i odry, bardzo często spotykał zapalenie spojówki powiek, któ
re pomimo troskliwego i energicznego leczenia, a mianowicie 
przyżegania wyrostków brodawkowatych (conjunctmtis gra- 
nulosa) siarczanem miedzi stałym, dotychczas jest nader upor
czywe.

Przewodniczący w podobnych przypadkach zaleca ze sku
tkiem wodę P a g l i a r e g o .

Następnie p. K u l e s z a  nadmienia o szkodliwćm dzia
łaniu pigułek C a u v i n a, przez chorych bez porady lekarzy 
używanych. Przytacza przypadek u kobiety, która po 2ch pi
gułkach dostała zapalenia żołądka, i to przeszło w stan chro
niczny z kurczami, womitami i bólami żołądka połączony. Przy 
wymiotach raz odszedł kawałek błony śluzowćj cuchnącśj 
i w stanie rozkładu znajdującej się. Chora ta wkrótce umarła.

Drugi podobny przypadek miał miejsce u podmechanika 
NN., który, często używając bez porady lekarza pigułek Ca u -  
v i n a, tak rozdrażnił cały przewód trawienia, iż pomimo wszel
kich zaradczych środków z biegunki życie zakończył. Chory ten 
oddawna cierpiał na gruźlicę, która w części mogła się przy
czynić do smutnego wypadku.

Przewodniczący w praktyce swojćj leczył często cierpie
nia wątroby z przerostem i uporczywą żółtaczką. Biegunki, 
a obok tego perityphlitis i proctitis, stosunkowo daleko czę- 
ścićj niż kiedykolwiek natrafiał. Przypomina przytem przypa
dłości tćj ostatniój, odznaczające się bólem w lewśj pachwinie, 
gdzie daje się obmacać zgrubienie kiszki prostćj w kształcie 
wygiętego wałka do takićj niekiedy wielkości, że u kobiet może 
być wzięte za zapalenie jajnika; prócz tego towarzyszy gorączka 
i biegunka, które Przewodniczący usuwa środkami przeciw- 
zapalnemi i lawatywami z ałunu.
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Do chorób częściej widzianych zalicza jeszcze zapalenie 
oskrzelów odróżniające się od dawniejszych łatwością przesią
kania krwi, która w plwocinach nie jednokrotnie dawała się 
widzieć. Zapalenia oskrzelów często przechodziły w zapalenie 
płuc zrazikowe (pneumonia lobularis) długo ciągnące się 
i dosyć uporczywe. Prócz tego u dzieci leczył często zapalenia 
gardła, nadmieniając, że w podobnych razach z pomyślnym 
skutkiem używa roztworu octanu cynku w ilości skrupułu na 
3 uncye wody, co 3 godziny łyżeczkę.

Choroby wysypkowe rzadko gdzie były napotykane, ale 
natomiast krztusiec i dławiec u dzieci należały do częstszych 
przypadków.

Sprawozdawca w ciągu ostatniego kwartału r. z. do naj
częściej napotykanych chorób zalicza zapalenie płuc i oskrze
lów, szczególniej też u dzieci długo się ciągnące i uporczywe 
w leczeniu. Prócz krztuśca i kilku przypadków szkarlatyny 
bardzo łagodnej, gościec mięśni a szczególniej stawów przewyż
szył co do liczby wszystkie inne cierpienia. W ciągu miesiąca 
listopada, a szczególniej grudnia, nieomal co drugie łóżko 
w szpitalu Śgo Ducha w oddziale swoim zajęte miał przez cho
rych reumatycznych. Do najdzielniejszych środków przeciw 
gośćcowi, a mianowicie stawów, policzyć można jodek potasu 
w ilości drachmy na 6 uncyj wody, co 2 godziny łyżkę, i zewnętrz
nie nalewkę jodową; były jednak przypadki, w których' bóle 
stawów, odejmujące sen i najwolniejsze ruchy ciała, nie ustępo
wały wszelkim środkom, a w takich razach z pomyślnym skut
kiem pićrwszy raz użyłem kąpieli z piasku gorącego.

Do rzadszych przypadków policzyć mogę zapalenie kiszki 
ślepój (typhlitis) u starozakonnego N., które, jakkolwiek było 
zaniedbane, jednakże potem, przy środkach przeciwzapalnych, 
kąpielach i lekkich, ale często powtarzanych przeczyszczeniach, 
szczęśliwie ustąpiło. Leczenie trwało przeszło 4 tygodnie.

D r L a n g o w s k i .
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POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie 1. (wyborcze), d. 5. stycznia 1804. r.

Prezes p. Natanson.

I. Dzieło ofiarowane. II. Wybory.

Obecnych członków 25.
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie

dzenia,
I. Złożono dla Biblioteki Towarzystwa, w darze od au

tora:
Prawo cywilne obowięzujące w Królestwie Polskiem. 

Wydał Stanisław Z a w a d z k i ,  Referent Komisyi Rz. Spra
wiedliwości. W Warszawie, nakładem wy dawcy.“ Tom I. 1860. 
stron XXII i 1037. Tom II. 1861. stron XVI i 946. Tom
III. 1863. stron XY i 862. (Podziękowanie ofiarodawcy).

II. Potćm przystąpiono do głosowania na dorocznych 
urzędników Towarzystwa, w skutek czego większością głosów 
wybrani zostali na rok 1864:

Prezesem p. Natanson,
Wiceprezesem p. Majewski,
Sekretarzem dorocznym Stanisław Janikowski,
Redaktorem głównym Pamiętnika tenże.
Na członków komitetu kasy wsparcia powołani zostali 

z członków Towarzystwa pp. Bącewicz, Helbich i Janikowski 
(Andrzśj); z liczby nieczłonków Towarzystwa pp. Chlebowski 
i Podowski.

Posiedzenie 9., dnia 19. stycznia 1864. r.

Prezes p. Natanson.

I. Protokóły komitetu chorób epidem. II. List dra Flamma. 
III—IV. Sprawozdania. Y. Działanie wyciągu kalabarskiego. VI. Prze
toka pochwo-pęcherzowa.

Członków obecnych 17, i pp. Bruner (ojciec), Bruner 
(syn), Dobieszewski, Kraszewski i Januszkiewicz jako goście.
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Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. Odczytano protokóły posiedzeń Komitetu chorób epi
demicznych z dnia 10. października 1863. r. i z dnia 9. sty
cznia 1864. r.

II. Sekretarz roczny odczytał ogłoszone w pismach pu
blicznych tutejszych podziękowanie dra F l a m m a  za udzielo
ne mu przez Towarzystwo zamianowanie na członka hono
rowego.

III. Prezes w krótkim poglądzie zdał ogólnę sprawę 
z czynności Oddziałów i Komitetów Towarzystwa w r. 1863. 
Oddział położnictwa, chorób kobiecych i dzieci odbył w ciągu 
ubiegłego roku 11 posiedzeń, Oddział anatomii i fizyologii 5 
posiedzeń, Oddział chirurgiczny 7 posiedzeń. Komitet chorób 
epidemicznych odbył 2 posiedzenia, Komitet redakcyi Pamięt
nika 8 posiedzeń, a Komitet środków lekarskich zagranicz
nych 5 posiedzeń, w których ukończył swe sprace. Inne Ko
mitety, istniejące w liczbie 4ch, nie były czynne; z tych ostat
nich Komitet środków policyjno-lekarskich przeciw chorobie 
syfilitycznśj na wniosek Prezesa został rozwiązany. Potóm 
Prezes wymienił zalegające u niektórych kolegów sprawozda
nia z dzieł nadesłanych Towarzystwu.

IV. P. Wi l c z k o w s k i  odczytał sprawozdanie z bro
szur w rosyjskim języku nadesłanych przez Towarzystwo bal
neologiczne w Piatyhorsku i przez Towarzystwo lekarskie 
rosyjskie w Kijowie.

V. Sekretarz s ta ły  (p. Szoka l s k i ) ,  na wyrażone ży
czenie kilku kolegów, streścił w wykładzie ustnym to, co do
tychczas jest wiadome o działaniu wyciągu kalabarskiego (1). 
Roślina, z której to ciało pochodzi, należy do rodzaju grosz
kowych; w każdym strączku mieszczą się 2 boby, a w nich 
zawarta jest istota, o której jest mowa. W Afryce, z kąd po
chodzi, kapłani ją tylko uprawiają i używają do pewnego ro
dzaju sądów bożych: jeśli obwiniony, zjadłszy tćj rośliny, do-

(l) Porównaj Pam. T. 1. W., tom L., str. 86— 89.
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stanie womitów, to ma być dowodem, że jest niewinny; jeśli 
zaś dostanie konwulsyj, poczćm zwykle następuje śmierć, 
wtedy uważany jest za winnego.

Pierwsze doświadczenia z tą rośliną, którśj małe ilości 
przywieźli do Anglii misyonarze, robił p. Ch r i s t i s o n  na 
królikach i psach: zadana wewnątrz w mniejszych ilościach 
wywoływała porażenie tylnych kończyn, w większych zaś daw
kach konwulsye, zwolnienie tętna i omdlewania, po których 
następowała śmierć, albotćż zwierzę powoli wracało do zdro-* 
wia. Późnićj sam Chr .  wziął grana tegoż przetworu: 
uczuł zrazu osłabienie ogólne i niemoc kończyn dolnych;— 
zażywszy zaś większą ilość, doznał zupełnego porażenia, od
ruchy były całkiem przytłumione, a niemoc, w którą wpadł 
pan Chr., była tak wielka, iż przywołany dr. S i m p s o n  za- 
ledwo mógł się go docucić. Władze umysłowe jednak przez 
cały ten czas wcale nie były nadwerężone.

Nowa własność bobu kalabarskiego, a mianowicie swoi
stego działania na oko, odkrytą została w r. 1862. i opisaną 
przez p. F r a s e r a  w rozprawie inauguralnćj. Treść tych 
poszukiwań jest ta, że ból kalabarski, czyto wewnątrz, czytćż 
miejscowo zadany, sprawia ścieśnienie źrenicy, przyczóm wzrok 
skraca się, oko staje się krótkowzrocznym.

W 15 do 20 minut po zakropieniu wyciągu kalabarskie
go źrenica niesłychanie się ścieśnia, jednakże toddziaływa na 
św iatło; w miarę zaś ścieśnienia tój źrenicy, źrenica oka prze
ciwnego rozszerza się; przedmioty stają się mało oświecone, 
zacierają się. Ostrość widzenia przytem zmniejsza się znako
micie, a równocześnie ma miejsce znaczne skrócenie wzroku; 
jednakże po 4 —5 godzinach wraca prawidłowe dalekowidztwo. 
Działanie środka trwa 2—3 dni.

Nareszcie dodał p. Szokalski, że wyciąg bobu kalabar
skiego drażni oko i sprawia ból nawet w czole i skroniach, 
pochodzący od kurczu w przyrządzie wzrokowym nastawczym 
(akomodacyjnym).

VI. P. N e u g e b a u e r  opowiedział dwa przypadki prze
toki pochwo-pęcherzowój uleczonćj przez niego na drodze o- 
peracyjnój. Z tych chorych lsza równocześnie miała znaczny
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rozrost części pochwowój macicy. P. N e u g e b a u e r ,  prze
dziurawiwszy cewnikiem zarośnięty koniec cewki, obranił na 
około tak zrobionego sztucznego otworu i na około przetoki 
przegrodę między pochwą z jednćj, a pęcherzem i cewką mo
czową z drugiśj strony i, ściągnąwszy obraniony górny brzeg 
przetoki na dół do dolnego brzegu sztucznśj przetoki zrobio- 
nśj w cewce moczowćj, oba z sobą połączył szwem złożonym 
z 7miu podwiązek drutowych żelaznych. Operacya udała się: 
pozostały tylko dwa maleńkie otworki w miejscach pokłótych 
igłą; p. Neugebauer z tego powodu po upływie niejakiego 
czasu obranił odpowiednie miejsce ściany pochwy, założył 
szew z 4ch drutów i zamknął w ten sposób rzeczone dwie ma
łe przetoki.

W drugim przypadku przetoka cewki moczowej znajdo
wała się w samćm miejscu przejścia cewki w pęcherz moczo
wy, w którćmto miejscu cewka była tćż zwężona marszczką 
poprzeczną, wystającą z przednićj ściany cewki moczowćj, 
a sięgającą aż do przetoki. Pan Neugebauer przeciął rzeczo
ną marszczkę, obranił brzegi przetoki i połączył górną wargę 
obranienia z dolną sześcioma drutami srebrnemi. Zupełne 
wyleczenie było następstwem tego działania.

AV końcu posiedzenia p. N e u g e b a u e r  okazał Towa
rzystwu niektóre narzędzia, przez niego poodmieniane, któ
rych używa przy operacyi przetoki pochwo-pęcherzowśj, a 
mianowicie: a) wziernik pochwowy 3-ramienny, będący od
mianą wziernika okazanego w r. 1861. w Towarzystwie na- 
szem (1); b) igłę wydrążoną; c) kleszczyki osobnćj budowy 
do zakładania igieł; d) dwa tak zwane przystosowywacze 
szwów (suttur-adjusterś), wreszcie e)  odmianę haków U lr  i- 
c h a  do zniżania przetoki pęcherzo-pochwowej służących.

Posiedzenie 3., dnia 3. lutego 1864. r.
Przewodniczy wice-prezes, p. Majewski.

I. Śmierć członka honorowego. II. Sprawozdanie. Rozprawy o kołtunie.
Obecnych członków 11.

( l)  Zob. Pam. T. I. W., t. XLV, str. l — 21 ,
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Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. Bibliotekarz (p. Lu b e l s k i )  doniósł o śmierci ś. p. 
Jana Oświaty Koch, sztab-lekarza wojska Polskiego, który 
w roku przeszłym obchodził 50-letni jubileusz zawodu lekars
kiego i podówczas mianowany został członkiem honorowym 
naszego Towarzystwa (1).

II. P. Eb o r o wi c z  odczytał sprawozdanie z broszury 
dra Karola P r z y  b o r o w s k i e g o  w Kamieńcu, obejmującej 
tłómaczenie wykładu profesora H e b r y o wyprysku (eczema).

Z powodu przytoczonego zdania prof. H e b r y o kołtu
nie, toczyły się nad tym przedmiotem ożywione spory.

Wice-prezes (p. Ma j e ws k i )  był zdania, że dotychcza
sowe opisy choroby, oznaczonój nazwą kołtuna, nie przedstawia
ją wcale wyraźnej jednostki chorobowej, lecz tylko zbiorowi
sko pomięszanych przypadłości wielu innych chorób.

Bibliotekarz (p. L u b e l s k i )  wspomniał o rozprawie 
ogłoszonej w Dorpacie, a wyczerpującej to, co dotychczas 
w tym przedmiocie jest znanóm.

P. H e 1 b i c h zwracał uwagę, że i inne choroby, np. 
zołzy (scrophulosis), kiła (syphilis) i t. d. mają przypadło
ści nader pomięszane.

Z powodu rzuconej przez jednego z członków wątpliwo
ści, czy prof. H e b r a  widział kiedy kołtun, pp. L u b e l s k i  
i C h w a t  wspomnieli, że tenżo w zbiorze swoim posiada 3 
okazy kołtunowych włosów.

P. H e 1 b i c h kładł przycisk na niebezpieczne przypa
dłości wynikające z nagłego oziębienia głowy po obcięciu koł
tuna.

Zdaniem pana H. na 10 przypadków fałszywego kołtuna 
bywa 1 prawdziwy.

Przy tej sposobności opowiedział pokrótce historyą cho
roby kobiety z zamożnego domu, matki siedmiorga dzieci, 
która, ile razy kołtun zaczął się u niej zwijać, doznawała ca-

( l)  Zob. Pam. T. 1. W., t. L., str. 466.
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łemi miesiącami hysterycznych napadów. Kołtun raz obcięty 
ważył 3 funty i łótów kilka. Zaledwo minęło kilka miesięcy, 
znów wszczynały się najrozmaitsze cierpienia, jakoto womity 
kwaśne, stolce nieregularne, poty przerażającśj woni; wtedy 
kołtun zaczynał się zwijać i w miarę tego chora przychodziła do 
siebie. Ta kolój powtarzała się wielokrotnie, przyczśm godną 
uwagi, jest ta okoliczność, że, gdy kółtun miał się zwijać, lu- 
bieżność chorćj wzrastała bardzo. Wszystkie dzieci w tćj ro
dzinie miały kołtuny od dzieciństwa i były skrofuliczne lub ra
chityczne do 10.—14. roku życia.

P. K u l e s z a  leczy od dawna kobietę, u'którćj od lat 
20 kołtun 3 razy był zdejmowany. Gdy kołtun się zwija, cho
ra po pół roku leży w łóżku, nędznieje, wysycha do kości; 
w pół roku potćm kołtun odrośnie, a chora znów przychodzi 
do siebie.

W końcu p. K. dodaje, że są okolice, gdzie kołtun jest 
cierpieniem endemicznśm, i to nie tylko między ludźmi, lecz 
nawet u zwierząt.

P. S e i f m a n  widział czasami włosy skołtunowane 
u zwierząt domowych na grzywie, (nigdy przy samćj skórze 
i nigdy przy ogonie), lecz u koni czysto utrzymywanych nigdy 
kołtuna nie znajdował. Zresztą, napotykając często kołtuny 
u koni w Krakowskićm, nigdy nie widział złych następstw po 
obcięciu takowych i nigdy jednocześnie w rogu kopytowym 
nie spostrzegał zboczeń.

P. Ba r a n o ws k i  był zdania, że ile razy w cierpieniach 
chronicznych po wyczerpaniu innych środków zapuszczenie 
kołtuna zdaje się, iż przyniosło ulgę, sama roztropność za
kazuje zbytnio się spieszyć z obcięciem włosów zwiniętych, 
któremu następujące nieraz z natury choroby pogorszenie 
mogłoby być niesłusznie przypisane.

P. C h w a t  spostrzegał bole kostne, wyrośle na ko
ściach i cierpienia maciennicze (hysteryczne) u kobiet żydow
skich po obcięciu włosów wymaganćm przez przepisy zakonu 
Mojżeszowego przy zamęźciu.

P. K u l e s z a  opowiedział przypadek zwinięcia zupeł
nego kołtuna w przeciągu kilkunastu godzin.
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P. J a n i k o w s k i  (Andrzćj) nakoniec opowiedział po- 
dobnyż przypadek, w którym młoda dziewczyna, cierpiąca na 
pląsawicę (chorea S. Viti), przy czesaniu włosów doznawała 
zawsze różnych przypadów nerwowych: z zaniechaniem czesa
nia włosy w przeciągu 24 godzin jak najzupełniej zwinęły się 
w kołtun, a cierpienie nerwowe stopniowo w ciągu kilku ty
godni ustało.

Posiedzenie 4., dnia 16. lutego fl§64. r.

Prezes p. Nalanson.

I. O środkach lekarskich zagranicznych, głoszonych po gazetach. II. 
Przypadek kamienia żółciowego niezwykłej wielkości. III. Kamienie 
pęcherza moczowego. IY. Operacya przetoki pęcherzo-pochwowój.

Obecnych członków 14, tudzież pp. Bruner (Ignacy), 
Bruner (Michał) i Dobieszewski, jako goście.

Z powodu nieobecności dorocznego Sekretarza, protokół 
posiedzenia poprzedzającego nie był czytany,

I. Prezes, zaprosiwszy kolegę Baranowskiego do prowa
dzenia protokółu, daje głos p. K a r p i ń s k i e m u ,  który zdaje 
sprawę z czynności Komitetu ustanowionego przez Towarzy
stwo dla zbadania i ocenienia wartości leków, pod nazwą es- 
sencyj, syropów i t. d. z zagranicy napływających, po gazetach 
rozgłaszanych, któreto sprawozdanie ma być ogłoszone w Pa
miętniku Towarzystwa.

Po odczytaniu sprawozdania,
P. Wi l c z k o w s k i  zwraca uwagę, że pomiędzy lekami 

złożonemi, które w postaci pewnćj z góry przyjętśj używane 
z pożytkiem być mogą, należałoby zamieścić collodium kaemo- 
staticum, w którego skład wchodzi jedna część chlorniku że
laza (ferr i  sesąuichlorati) na sześć części kolodionu. Śro* 
dek ten podręczny w pewnych razach doskonale służy do 
tamowania krwi, jak np. u dzieci przy nadmiarowćm krwawie
niu po przystawieniu pijawek, które, jak wiadomo, nie rzadko 
ciężkim kłopotem nabawia lekarza.
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Prezes. Komitet, jak wnoszę ze sprawozdania świeżo od
czytanego, tylko w części odpowiedział zadaniu nań włożonemu. 
Ustanowiony on był nie dla rozpowszechniania i projektowa
nia nowych złożonych leków, na podobieństwo zagranicznych, 
których skład badał; ale raczćj dla podania sposobów, jak za- 
pobiedz zalewowi środkami złożonemi o składzie niepewnym, — 
środkami, których rozprzedaż dzieje się bez kontroli należnćj, 
nie w aptekach, a w sklepach i składach najróżnorodniejszych, 
nie wyjmując nawet piekarskich. Komitet miał więc podać 
środki zapobiegające szerzeniu się tych leków po kraju. Zba
danie zawartości chemicznćj owych leków, dokonane przez 
Komitet jest nie małą tegoż zasługą, zadania jednak włożo
nego nań nie wyczerpuje.

P. Ka r p i ń s k i .  Komitet nie mógł rozumieć zadania 
swego, jak je p. Prezes wyraża; sposobów zapobiegających 
szerzeniu się takich leków Komitet nie miał w ręku i nie 
umiał ich nawet podać. Ustawa gildyjna dozwala na sprowa
dzanie preparatów aptecznych wszelakich, byle nie były truciz
nami. W ten sposób wchodzą te leki w handel niekontrolowa
ny. Reklamy, ogłoszenia zwykle są zamawiane po gazetach 
i płacone z zagranicy. Ztąd tćż, kiedy aptekarz nie ma pra
wa sprzedać leku, jak np. pigułek roślinnych Cauvin’a, bez 
przepisu lekarskiego, kupiec korzenny i wszelki inny może je 
zbywać publiczności z wolnśj ręki bez wszelkiej za to odpo
wiedzialności.

P. Szoka l s k i .  Powyższe uwagi p. Karpińskiego są do
pełnieniem sprawozdania odczytanego, a zarazem odpowie
dzią na zarzuty Prezesa. Uczą one nas, w czćm leży przyczyna 
złego. Tak, jak były ustnie powiedziane, należało je pomieścić 
w sprawozdaniu Komitetu, który zarazem winien był wystąpić 
z propozycyą do Towarzystwa, ażeby ono od Władzy zażądało 
zmian odpowiednich w ustawie gildyjnśj.

Wice-prezes (p. Ma j e ws k i )  sądzi, że, oprócz powyższe
go, należałoby jeszcze usiłować wpłynąć na publiczność, objaś
niać ją o niebezpieczeństwach, jakie płyną z użycia środków 
lekarskich bez potrzeby, a nawet często wbrew potrzebie,— 
objaśniać, że środki te, tak używane, stają się często truciznami,
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Prezes. Ze słów p. Karpińskiego danych mi w odpo
wiedzi widzę, że nie jasno mówiłem. Nie mówiłem bowiem, 
że Komitet ma zapobiedz rozpowszechnianiu się leków powyż
szych; ale twierdziłem, że jego zadaniem było wskazać środki, 
sposoby zdolne złemu zaradzić. Naśladowanie zaś, podrabia
nie, konkurencya z wyrobami zagranicznemi, tak godziwa i 
pożyteczna na wszelkióm innćm polu, nie da się przenieść na 
pole wyrobów aptecznych, bo tu zawadą staje przesąd i uprze
dzenie publiczności. Należy więc z jednćj strony usiłować 
objaśnić powszechność o niebezpieczeństwie używania takich 
leków,— z drugićj strony objaśnić Władzę o nadużyciach, jakie 
się dzieją i zażądać od nićj, aby wzbroniła sprzedawania środ
ków lekarskich po za aptekami.

P. Sz oka l s k i .  Komitet winien był obmyśleć i wskazać 
środki prohibicyjne, jak np. ustanowienie cła na wprowadzane 
leki, jak zakaz ogłoszeń, (choć to ostatnie wątpliwego jest 
pożytku), a zarazem wskazać, za konieczne, wyjednanie zakazu 
rozsprzedawania leków po za aptekami, a nawet i w aptekach 
bez przepisu lekarza.'

Prezes proponuje, żeby Komitet przedłużył swoje czyn
ności i uzupełnił sprawozdanie swoje w kierunku wskazanym.

P. Ma j e ws ki .  Należałoby p. Szokalskiego zaprosić do 
Komitetu.

P. Sz oka l s k i  na propozycyą Prezesa przyjmuje udział 
w pracach Komitetu.

P. L u b e l s k i  przypomina, że sprawa będąca przedmio
tem dzisiejszych rozpraw już była kiedyś na stole z powodu leku 
zwanego p u h is  contra diarrhoeam. Proszek ten miał przed 
kilką laty wielki pokup, rozprzedawano go od ręki po róż
nych aptekach, aż Urząd lekarski, zbadawszy skład proszku, 
zakazał rozprzedawanie i czynienie ogłoszeń po gazetach. 
Ogłoszenia wprawdzie ustały, ale proszek, choć dziś mnićj po- 
kupny, wciąż jeszcze bywa sprzedawany i używany.

Prezes jednę jeszcze czyni uwagę spowodowaną treścią 
sprawozdania odczytanego. Nie należy, aby Komitet propo
nował (jak to w sprawozdaniu czyni), jakieś formy magistralne, 
dostarczające leków gotowych, z kilku złożonych, bo te mało
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są pożyteczne i coraz tśż więcćj z użycia wychodzą. Każdy le
czący woli sam składać i łączyć różne leki wedle potrzeby da
nego przypadku, aniżeli wskazania swoje stosować do lekarstw 
mięssanych. Za to należałoby może starać się o rozpowszech
nienie u nas tak zwanych granuli es wchodzących w użycie 
w aptekach francuzkieh. Forma ta jest dobra i praktyczna, 
mianowicie dla alkaloidów, które w ilościach małych (0,1 mili
grama na jedno ziarnko) w mięszaninie najtrwalszej bywają 
przygotowywane. Granuli es przedstawiają wielorakie korzy
ści: 1) łatwe są do użycia dla chorych, 2) w aptekach, mogą 
być zawsze gotowe, wreszcie 3) forma ich stała przedstawia 
korzyść trwałości. Wszystko to czyni, że granulles, miano
wicie dla aptekarzy prowincjonalnych, nie mogących utrzy
mywać alkaloidów w większych ilościach, bardzo pożytecznemi 
być mogą. Komitet powinienby to rozważyć. Granulles wpro
wadzone u nas w użycie mogłyby się przyczynić do rozpo
wszechnienia na prowincyi pewnych środków, które dotąd mało 
tam są używane (jak np. alkaloidy), a do których utrzymy
wania aptekarze prowincyonalni nie są obowiązani.

P. K a r p i ń s k i  nadmienia, że granulles już zostały 
zapisane z zagranicy; nie zgadza się jednak ze zdaniem Pre
zesa , żeby one mogły się przyczynić do rozpowszechnienia 
leków pewnych na prowincyi. Leki te mało tam są używane 
nie tylko dla tego, że aptekarze ich nie utrzymują, ale także 
i dla tego, że prowincyonalni lekarze nie dość uznali potrzebę 
takowych.

Prezes nie zgadza się na to twierdzenie p. K a r p i ń s k i e g o.
II. P. B r u n e r (Mikołaj) opisuje przypadek kamie

nia żółciowego spostrzegany przez siebie. Kamień zawarty 
w pęcherzu żółciowym dawał się wymacać i rozeznać przez 
ściany jamy brzusznej; po przedziurawieniu, w skutek zapa
lenia, ścian pęcherza żółciowego i dwunastnicy wyszedł na 
zewnątrz przez kiszkę odchodową.

P. N e u g e b a u e r  przypomina sobie, że widział przed 
laty przypadek podobny do opisanego, którego objawy były 
jednak groźniejsze. Prócz bolu w okolicy wątroby, napadami 
wzmagającego się, były jeszcze wymioty krwawe przez prze- 

Pam. T. 1. W. Tom LI. 28
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ciąg dwóch miesięcy pojawiające się. Wzywano kilku krajo
wych lekarzy, radzono s i ę F r e r i c h s a  i innych; wszystkich 
rady mało ulgi przynosiły. Aż wreszcie, w okolicy między 
pępkiem i wątrobą poczęła się wytwarzać wypukłość z obrz
mieniem, którą rozeznano jako ropień. Ropień sam przez się 
otworzył się na zewnątrz, a jakkolwiek kamień tą drogą nie 
odszedł, ulga natychmiastowa bardzo była znaczna. W miesiąc 
potem kamień wyszedł stolcem, chory też powoli przyszedł do 
siebie.

Kamień ów był podobny do okazanego przez pŁ B r  iine- 
r a, przeważnie złożony z cholestearyny, ale droga, którą szedł 
do kiszek, wcale była inną od tej, jaką w wydarzeniu podanem 
przez siebie p. B r u n e r  przyjmuje. PJ B r u n e r  twierdzi, że 
po nastąpionćm zlepnćm zapaleniu, które złączyło dwunastnicę 
z pęcherzem żółciowym, kamień z pęcherza do dwunastnicy 
się dostał. Otóż p. N e u g e b a u e r ,  zważając na względne po
łożenie dwunastnicy jako tćż przecznicy do pęcherza żółciowe
go, przypuszcza w wydarzeniu przez siebie spostrzeganym, że 
kamień nie przez dwunastnicę, lecz przez przecznicę do kiszek 
się przedostał, a przypuszczenie to swoje i do przypadku poda
nego przez p. B r u ne r a  rozciąga.

Prezes przychyla się do zdania p. Ne u ge ba u e r  a. Pla
ma zielona którą przy poszukiwaniach pośmiertnych w miejscu 
przylegania pęcherza do kiszek widziemy, najlepiej świadczy, 
do jakich części tych ostatnich pęcherz przylega. Owoż pla
mę tę, która nam wskazuje najprawdopobniejszą drogę ka
mienia pęcherza żółciowego, zawsze widziemy ńaokrężnicy.

P. H o y e r zapytuje się, jak była zmięszana żółć z ka
łem w odchodzie stolcowym, którym kamień odszedł. Stopień 
i rodzaj zmięszania żółci z kałem rozstrzyga tu wątpliwość, 
która sprzeczne zdania zrodziła.

P. B r u 11 e r odpowiada, że odchodu stolcowego nie 
badał.

III. P. C h w a t  przedstawia przypadek dwóch kamieni 
W pęcherzu moczowym. Operacya dokonaną została z łatwo
ścią przez skruszenie kamienia ( lithotripsis) ,  bez chlorofor
mu, pomimo że kamień, złożony z fosforanów i zawierający
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żelazo, był twardy. Ból nie był silny, a odczyn gorączkowy po 
operacyi prawie żaden; lekki nieżyt pęcherza i zapalenie p m -  
jądrza (  epididymitis) były jedynemi objawami następnemi 
po operacyi. I \  C h w a t  przytacza, że w trzech przypadkach 
dokonanćj przez -siebie tym sposobem operacyi chloroformu 
nigdy nie używał,— a czynił to 1) przez1 i wzgląd na długie 
trwanie operacyi, 2) na potrzebę zachowania wrażliwości pę
cherza na ból. Uchwycenie pęcherza jedynie boleni się zdrrf- 
dźa,iból więc ten ostrzega, że zaszła wydarzenie banko złe 
i tóniyjest dl&.o,porającego cenny. W końcu p. C h w a t  pod
nosi wyższość kruszenia kamienia nad cięciem, boesućm i 
dziwi się. w  operrteya ta stosmlkOwo za mało jest w użyciu

Prezes. Iwanczyc w Wiedniu który tego sposobu apero- 
wartiia, na >wielką stopę używa, ustaló chloroformuje chorych 
przy kruszeniu kamienia.

Sz/Okalski  z powodu*wzmianki o użyciu chloroformu 
przy operacyach nadmienia,.że począł od pewnego czasu chŁon 
roformowau ąhorych przy >wykonywaniu wydobycia zaćmy (tv>  
traclio cattinoctae). Operacya ta, acz nie bolesna, wielkie 
i przykre wrażenie na chorym sprawia, chloroform więc szczę
dzi. choremu wstrząśnienia przykrego moralnego. Do użycia 
chloroformu zachęcony został p. Szokalski przez p. J a c o b -  
s o h n a  w Królewcu, który wydał w tym przedmiocie bro
szurę.

IV. P. N e u g e b a u e r  pokazuje przyrząd własnego po
mysłu, którym się posługuje przy operacyi przetoki pęcherzo- 
pochwowój. Przyrząd ten dla operującego jest wielką pomo
cy zastępuje asystencyą, a nawet czyni ją wcale zbyteczną

Posiedzenie 5 dnia 1. niat*ea 1864. r.
Prezes p. Natanson.

I. O kołtunie. II. Środki krów’ 'tamujące. III. Aprobowanie środków 
tajemnych przez lekarzy. IV. Proszek przeciwko padaczce. V. Krwo
toki następne z płuc po tracheotomii.

Obecnych członków 19, i pp. Dobieszewski i Sikorski, 
jako goście.
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Po odczytaniu i przyjęciu protokółu przedostatniego po
siedzenia,

I. Sekretarz slaly  (p. S z o k a I s k i) dorzucił jeszcze 
kilka uwag do rozpraw o kołtunie, które się na rzeczonem po
siedzeniu toczyły, kładąc szczególniej na to przycisk, że samo 
zwinięcie włosów nie jest dostatecznym znakiem kołtuna na
wet dla największych jego stronników, że więc o kołtunie 
u zwierząt mowy być nie,może.

II. P. E b o r o wi c z  z powodu zalecanego na ostatnićm 
posiedzeniu przez kol. W i l c z k o w s k i e g o  środka krew’ ta
mującego, a mianowicie kleiny (collodium) z półtorachlor- 
kiem żelaza, zwrócił uwagg kolegów na środek równie użytecz
ny, a może bardziej praktyczny, który się otrzymuje w nastę
pujący sposób. Kawałek hubki napawa się w półtorachlorku 
żelaza, następnie wysusza się w piecu lub na słońcu, a w koń
cu ugniata się tak, aby odzyskała dawną swoję giętkość. Zda
niem p. Eborowicza każdy lekarz, szczególniej' w dzisiejszych 
czasach, powinien mieć w pugilaresie lekarskim podobną hub
kę, bo nie wiele obciąża arsenał lekarski, a w pilnych i na
głych razach ma lekarz zaraz na podręczu środek przeciw 
krwotokom z małych tętnic przy skaleczeniach i t. p. Szcze
gólniej na wsi, po zaleceniu przystawienia pijawek dzieciom, 
winien każdy lekarz dla swej spokojności zostawić kawałek 
tak sporządzonej hubki; bo gdyby po odpadnięciu pijawek 
krew’ miała się sączyć z ranek, osoby otaczające mogłyby na
tychmiast zatamować krwotok tak przygotowaną hubką.

Prezes zwrócił uwagę na używany w tymże celu mech t. 
zw. Pengarwardiambi, którego zalety już kilkakrotnie w To
warzystwie wychwalał, a którego znów przed niedawnym cza
sem skutecznie użył do zatamowania krwotoku po pijawkach 
w przypadku żółtaczki.

P. N e u g e b a u e r  wspomniał o przypadku krwotoku 
z zębodołu, który po napróżnem użyciu innych środków, uda
ło się powstrzymać przez zatkanie tegoż watą.

P. Ko r z e n i o ws k i  nadmienił, że powstrzymanie krwo
toku z zębodołu nie jest rzeczą trudną, albowiem wszelkiego
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rodzaju przycisk może tutaj pomódz;wata jednakże i w innych 
krwotokach z ran pochodzących może być skutecznie użytą.

P. W i 1 c z k o w s k i był zdania, że prawdziwie skutecz
nym środkiem zatamowania krwi nazwać można taki, który 
powstrzymuje krwotok u chorych mających zakażenie krwi.

P. K o r z e n i o w s k i  radził dopiero po wyczerpaniu in
nych sposobów tamowania uciekać się do półtorachlorku żela
za, którego użycie połączone jest z niebezpieczeństwem wy
wołania zapalenia tkanki łącznćj i naczyń limfatycznych.

P. N e u g e b a u e r  przytoczył ze swój praktyki jeszcze 
jedfen przypadek krwotoku miąższowego (po odcięciu sutka), 
który się dał powstrzymać przez przyłożenie waty, bez żad
nego ucisku, po bezskutecznym zastosowaniu wielu innych 
środków.

III. Bibliotekarz (p. Lu b e l s k i )  zwróeił uwagę kole
gów na doniesienie zamieszczone w Kuryerze Warszawskim  
z dnia 24. lutego r. b., w któróm zachwalony jest płyn od bolu 
zębów „aprobowany przez lekarzy szpitala FJwanielickiego 
w Warszawie.44

Towarzystwo, po krótkich rozprawach, uznało tego ro
dzaju aprobowanie środków tajemnych za rzecz nieodpowied
nią godności stanu lekarskiego.

IV. Następnie p. L u b e l s k i  odczytał sprawozdanie 
z doświadczeń czynionych na 9 chorych oddziału epileptycz
nych kobiet w szpitalu Dzieciątka Jezus z proszkiem zachwa
lanym przeciwko padaczce (epilepsiaj, nadesłanym przez p. 
T u r s k i e g o ,  dziedzica dóbr Goździkowo, w pow. Opoczyń
skim. Proszek ten, barwy ciemno-piaskowój, smaku mdławe- 
go, w dotknięciu jedwabisty, natury, jak się zdaje, organicz
nej, w żadnym z tych 9 przypadków nie sprawił najmniejszego 
nawet złagodzenia objawów chorobnych. To samo potwier
dziło kilka osób na prowincyi, które lekarstwo to wprost od 
p. Turskiego otrzymały; wreszcie p. Lubelski sam zażywał 
te proszki, i prócz lekkiego palenia, zamulenia języka i chwi
lowych mdłości, żadnych innych nie uczuł przypadłości. Osta
tecznie p. Lubelski jest zdania, że środek, nadesłany przez 
p. Turskiego, żadnego wpływu na padaczkę nie wywiera.
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P. P l ą s k o w s k i  nadmienił, że dwa lata temu do tych 
samych przyszedł wniosków, robiąc doświadczenia z t.ymże 
proszkiem w oddziale epileptycznych mężczyzn szpitala ś. 
Jana Bożego. Wproszku, rozbieranym pod o wczas przez p. 
Karpińskiego,, znalazły się włókna roślinne starte, inną razą 
ślady krwi, sierci, rogu, i t. d.

P. L e B r u n  dodał, że podobno krew’ palona kreta 
wchodzi w skład tego środka.

Y. P. K o r z e n i o w s k i opowiedział dwa przypadki krwo
toku następnego z płuc po tracheotomii, dokonanej u osób do
rosłych, z powodu chronicznego zwężenia krtani. Jeden a tych 
przypadków zakończył się szczęśliwie, w drugim i#aś śmierć 
bardzo szybko nastąpiła.

W pierwszym przypadku mężczyzna cierpiący na gruźli
cę, mająjcy jamę w lewem płucu i owrzodzenie gruźlicze krtani, 
po zaziębieniu i przepiciu dostał ogromnej duszności, wpadł 
w stan asfiktyczny, A bezprzytomnością, źrenicą rozszerzoną, 
oddechem nader utrudnionym (7 razy na. minutę), tak, iż przy 
każdem wdychaniu mostek znakomicie się zagłębiał. Widząc 
gwałtowne wskazanie życiowe, p. Korz.<-niezwłocznie uskutecz
nił tracheotomią, po wykonaniu której trwała jeszcze bezprzy- 
tomność, z rozszerzeniem źrenicy i oddech powolny: dopiero 
strumień zimnej wody, puszczony z góry na klatkę piersiową, 
pobudził oddychanie, źrenica poczęła się ścieśniać i przytom
ność wróciła. Wkrótce potem chory kaszlnął kilka razy krwią, 
przyczem wyciągnięto z gardła około 30 podłużnych skrzepów 
krwi. Krwotok ten jednak nie powtórzył się. Dnia 28go po 
operacyi wyjęto rurkę, a w 3 lub 4 dni rana całkiem się za
goiła. Równocześnie wrzody krtani zupełnie się zabliźniły, 
tak, że chory prawie całkiem głos odzyskał. Ale obecnie sto
pniowo znów coraz gorzej mówi, i jest obawa, aby cierpienie 
ponownie nie wróciło do tegoż samego stopnia, co poprzednio.

W drugim przypadku, aptekarz L... z Pułtuska od dwóch 
lat cierpiał na utrudnione oddychanie, przyczem stopniowo 
następowała zmiana głosu. Użyte środki odciągające na skórę 
sprawiły znaczne polepszenie; oddech i głos się poprawił.
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W roku bieżącym znów tenże chory przybył do Warsza
wy, a na naradzie koli. Baranowski, Dybek, Morgenstern i 
Libchen uznali potrzebę tracheotomii, którą uskutecznił p, 
Korzeniowski. Z powodu nader krótkiej szyi i krtani opu
szczonej ku dołowi (tak, że chrząstka obrączkowa ledwo na 
1 centimetr oddaloną była od dołka widełkowego ~  jugulum  
ster ni), p. Korz. musiał przeciąć chrząstkę obrączkową i bło
nę obrączko-tarczową (membr. cr ico-thyr^ idea). Nazajutrz 
rurka się nieco wysunęła, którą kol. Korz. na powrót wsunął; 
wieczorem była gorączka. Dnia 3go z rana pan K. zastał 
chorego oddychającego nosem z wielką trudnością; rurka, któ
ra była za krótka, nic znajdowała się w tchawicy. Kazawszy 
felczerowi kleszczykami rozszerzać otwór, p. K. pojechał po 
dłuższą rurkę i, znalazłszy takową, założył ją choremu. Gorącz
ka i podrażnienie wzmagały się. Ledwo wrócił do domu, znów 
był wezwany do tegoż chorego, któremu krew’ się rzuciła, 
z początku z rurki; potćm obok niej i przez usta, [a pośród 
wzrastającej duszności nastąpiła śmierć. — Zwłoki nie były 
otwierane.

Zastanawiając się nad źródłem tego krwotojm śmiertel
nego, p. Korzeniowski wyłączył najprzód krwotok z której
kolwiek z większych żył szyi, albowiem operacya była wykona
na z wszelkiemi ostrożnościami, i ostatecznie był zdania, że 
takowy pochodził z pęknięcia jednej z gałęzi tętnicy płucnćj, 
za czem też bardziej przemawiały spostrzegane znaki podraż
nienia.

W końcu pan K. rzucił pytanie, czy w przypadkach zwę
żeń krtaniowych nie byłoby w ogólności stosowniejszą i poży
teczniejszą rzeczą wykonywać tracheotomią zawczasu, nie zaś 
dopiero wtedy, gdy się już okażą przypadłości asfiktyczne?

P. S z o k a 1 s k i był zdania, że w drugim z opisanych 
przypadków przyczyną krwotoku było nagłe zmniejszenie par
cia wewnątrz-płucnego; zupełnie odpowiednie są krwotoki,któ
re się zdarzają w jamie brzusznej, w gałce ocznej, i t. d. po na- 
głćm wypuszczeniu płynu z tych jam, i to nie zawsze bezpo
średnio po nakłóciu. Wynika ztąd wskazanie, ażeby po operacyi 
otwarcia tchawicy, w podobnych warunkach wykonanej, powoli
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ułatwiać przystęp powietrza do płuc, może przez stopniowe 
powiększanie średnicy rurki założonćj do tchawicy.

Na zapytanie kol. L ub  e 1 s k i e g o, jaki był rodzaj zwę
żenia krtani w ostatnim przypadku i czy chory ten dawnićj 
nie miewał krwotoków z płuc, p. Ko r z e n i o ws k i  odrzekł, 
że była tam, według śledzenia wziernikiem dokonanego, wy
niosłość powyżej strun głosowych prawdziwych (zapewne z prze
rostu tkanki łąeziiej pochodząca), zacieśniająca otwór; przytem 
było nabrzęknięcie błony śluzowej krtani i katar oskrzelowy. 
Brat chorego był suchotnik.

P. C h w a t, który wykonał tracheotomią 30 razy u dzie
ci, u dorosłych zaś 2 razy, widział następne krwawienie u dzie
ci tylko w tych razach, gdy za wcześnie wyjmował rurkę. Krót
kość rurki, zdaniem pana Chwata, najwięcej wpływa na krwa
wienie: i tak w pewnym przypadku chora, której założona była 
zbyt długa rurka, miała znaczne krwawienie; po założeniu 
krótszćj rurki krwawienie powoli ustawało, -- i to samo zja
wisko jeszcze parę razy się powtarzało, w miarę założenia 
dłuższej, lub krótszój rurki.

P. H o y e r sądził, że skutek, który sprawia w takich 
przypadkach tracheotomia, jest ten sam, jaki się okazuje, 
w następstwie nagłego zmniejszenia ciśnienia powietrza, na ro
botnikach wychodzących z cylindrów podwodnych przy budowie 
mostów. U ludzi tych, póki się znajdują pod wodą, a zatem 
pod zwiększonem ciśnieniem (‘2 atmosfer), płuca znacznie są 
rozdęte, klatka piersiowa mocno się rozszerza, przepona wy
pukła się ku dołowi i wielkich trzeba wysileń dla wypchania 
powietrza z piersi;— gdy zaś następnie człowiek taki przejdzie 
do zwykłego powietrza, wtedy płuca kurczą się, tworzy się 
próżnia na około serca, krew’ w zwiększonej ilości napływa 
do serca i mocno je napełnia, tak że serce nie może jej wy
pchnąć,— albo całą masę krwi wpycha do płuc i rozszerza 
tętnice płucne.

Otóż cóś całkiem podobnego zachodzi i po operacyi 
otwarcia tchawicy u osób mających zwężenie krtani.

Prezes podniósł, że jednak między obydwoma stanami 
są niejakie różnice.
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P. Ko r z e n i o ws k i  kładł przycisk na zmianę w utka
niu naczyń po długotrwałym zwężeniu krtani, jako przyczynę 
następnych krwotoków po tracheotomii. Co się tyczy kol. Chwa-  
t a, ten, zadniem pana Iv., nie dość rozróżnia między krwoto
kiem i krwawieniem; to ostatnie miewa miejsce po zbyt pręd- 
kiem wyjęciu rurki, albowiem wtedy sklejone zaledwo wargi 
rany rozrywają się w skutek usiłowań oddechowych. Zresztą, 
rurka zbyt krótka drażni ranę i przez to sprawić może krwa
wienie.

Wice prezes (p. Ma j e ws k i )  zwracał uwagę na istnie
jące rozszerzenie naczyń włoskowych w płucach przy wszel- 
kieni zwężeniu krtani,— i dodał, że przyczyną niepowodzenia 
tracheotomii najczęściej bywa przekrwienie płuc następne (hy- 
peraemia pulmonum).

P. A p t e, wyprowadzając z tych rozpraw wniosek prak
tyczny, radził przed tracheotomią uskutecznić obfity upust 
krwi, co z własnego doświadczenia bardzo może zalecić.

P. K o r z e n i o w s k i  wreszcie był zdania, że nie prze
krwienie płuc, ale zapalenie oskrzelów i płuc ( bronchopneu- 
monia) bywa najczęściej przyczyną śmierci po tracheotomii. 
Przez tę operacyą, do cierpienia już istniejącego dodajemy 
dwie nowe szkodliwości działające na drogi oddechowe, to jest 
drażnienie rurki i zimnego powietrza; ztąd też łatwo daje się 
wytłómaczyć, że najpomyślniejsze wypadki bywają po opera- 
cyach wykonanych latem, w atmosferze nie zbyt suchćj i w ko
rzystnych w ogóle warunkach hygienicznych. W przypadku 
zaś, będącym przedmiotem rozpraw, upust krwi nie był wska
zany.

Posiedzenie Gte, d. 15. niarea 1864. r.

Prezes p. Natanson.

I. Zatwierdzone wybory. II. Kandydatura. III. Protokół. IV. Spra
wozdanie. V. liewalenta.

Obecnych członków 20.
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie

dzenia,
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I. Prezes doniósł Towarzystwu o zatwierdzeniu przez 
Komisyą Rządową, Spraw Wewnętrznych: 1, tegorocznych wy
borów urzędników dorocznych Towarzystwa, — tudzież 2) wy
boru dwóch członków korespondentów, a mianowicie dra Gans  
w Karlsbadzie i dra P o l a k  w Ischl.

II. Sekretarz s ta ły  złożył nadesłany przez p. Zygmunta 
I) o b i e s z e w s k i ego, podającego się na członka czynnego To
warzystwa, rgkopism p. n. „Spostrzeżenia nad ranami czaszki, 
zadanemi przez narzędzia sieczne i tłukące. “ (Sprawozdawca 
p. Wi l c z kows k i ) .

III. P. B r a u n odczytał protokół posiedzenia Oddziału 
położnictwa, chorób kobiecych i dzieci.

Rozprawy nad opisaną w tym protokóle historyą wątpliwćj 
ciąży zewnątrz-macicznej, podaną przez kol. G l i s c z y ń -  
s k i e g o, odłożono do późniejszego posiedzenia.

IV. P. E b o r o wi c z  zdał sprawę z dziełek dra Lu b a ń -  
s k i e g o  o leczeniu zimną wodą i wespół z kol. Kor z e n i ow-  
s k i m przedstawił autor na członka korespondenta Towa
rzystwa

V. W końcu posiedzenia Wice-prezes (p. Erazm M a- 
j e w s k i) odczytał rozprawę O t. zw. llewalencie arabskiej 
i o szerzącem się nadużyciu środków t. zw. specyficznych i ta
jemnych.

Towarzystwo, po rozprawach, w których brali udział koli. 
Helbich, Korzeniowski, Szokalski, Chwat i inni, wyraziło ży
czenie, aby rozprawa Wice-prezesa, tak ważne dla powszech
ności tutejszej zawierająca wiadomości, ogłoszoną była w jed- 
nem z pism publicznych miejscowych. (Rozprawa ta była na
stępnie wytłoczona w jednym z tegorocznych numerów Gazety 
Warszawskiej).

St. J.

Sprostowanie.
W spisie imiennym członków Towarzystwa lek. Warsz. za 

rok 1863. (zob. str. 156 — 160) między członkami korespon
dentami zagranicznemi przez pomyłkę opuszczono imię czci
godnego prof. Jana P u r k i n i e  w Pradze czeskiej.
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WIADOMOŚCI ZAKROJOWI

KRONIKA LEKARSKA ZAGRANICZNA.
Przez

Dra Juliana K ULSKIEGO
w Radomsku.

III.
Tre : l. Paryż. Akad. leli. Dok. rozpraw nad ospą i krowianką.

2. Rana darta brzucha, teorya wymiotów. 3. Wessanic leków w kąpieli 
przez skórę. 4. Akad. umiej. Brak współuporządkowania ruchów i ślepota 
jasna w skutku obrażeń móżdżku przez zalewy (<ipoplexia). 5. O prze
obrażaniu się człowieka w naszych czasach i warunkach tegoż. (i. Tow. 
chir. Wyrwanie przedbarku. 7. Krwotoki po otworzeniu ropni. 8. Wyłusz- 
czenie w stawie iodrowym z powodu ogromnego obrzmienia. Uciśnienie 
tętnicy brzusznój jako wstrzymujące krwotok. 9. Zatory (embolia) w sercu, 
wyzdrowienie. 10. JLontlyn. Tou\ mcd. chir. Wpływ ucisku na wes- 
sanie obumarłej, czyli obcej ustrojowi kości. l i .  Użycie śrubek główkowych 
żelaznych do spajania złamań dawnych niezrośniętych. 12. Tow. położni
cze. Leczenie włókniaków macicy środkami chirurgiczncmi. 13. Dwa 
przypadki owrzodzenia tętnic. 14. &¥ic<leii. Tow. lekarskie. Przewód 
tętniczy B o ta la  otwarty, znaki rozpoznawcze. 15. Zanik mostu V a- 
ro la  i móżdżku, tegoż objawy. 16. O wpływie wentylacyi na choroby po
łogowe. 17. Berlin.1 Tow. lekarskie. Wpływ soli żółciowych na ośrodki 
nerwów serca. 18. Kurcz twarzy, przecięcie nerwu zębodołowego niższego 
i językowego, wyleczenie; uwagi nad zdolnością lizyologiczną tego ostatnie 
go nerwu. 19. Nekrologia. L a n do u zy .

Dnia 10. maja 1864- roku.

1. Nareszcie ukończyły się.rozprawy nad kue«(yą kro- 
wlankl, która, pomimo tylu mówców, i z tylu różnych punktów 
zapatrywania się na nią, zupełnie wyjaśnioną nie została. 
Przeciwnicy poczynili sobie częściowe ustępstwa, ale zgoda 
w zapatrywaniu się, której z taką niecierpliwością oczekiwano, 
nie uwieńczyła rozpraw. W ostatniej kronice wspomniałem, ja
ki wniosek, bezstronnie idąc za biegiem rozpraw, wyprowadzić 
można, i przy tym pozostać wypada; dla całości jednak toku 
przytoczę w krótkości nic tak treść, jak ostateczne wnioski 
mówców. P. De p a u l  po długiej mowie, w której przechodzi
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zarzuty swych przeciwników, lubo batdzo nieszczęśliwie, nic 
nowego na poparcie nie przytoczywszy, sprowadza swój długi 
szereg wniosków do sześciu, a mianowicie: 1) że człowiek, koń, 
krowa i'inne rodzaje zwierząt ulegają ogólnćj chorobie wysyp
kowej, a tą jest ospa; 2) że ospa zwierząt z łatwością daje się 
szczepić ludziom i udziela się im przyrzutowo; 3) że jest łago
dniejszą, niż ospa ludzka; 4) że ospa ludzka daje się szczepić 
i udziela się również sposobem przyrzutowym zwierzętom;
5) że traci część swej mocy, przechodząc przez ten nowy środek;
6) że w następstwie miał słuszność powiedzenia, iż przyrzut  
hrowianhowy, jako przyrzut zupełnie różny od ospowego, nie 
istnieje. Z poprzednich zestawień łaskawy czytelnik pozna, że 
punkta te nie mają prawie podstawy, a ostatni, który tyle ha
łasu narobił, jako pewnik, obecnie zeszedł przez samego auto
ra do rzędu przypuszczenia. — Żeby punkta powyższe mogły 
być przyjęte z dobrą wiarą trzeba było panu De p a u l  postawić 
nowe fakta; i tak co do 1°, jedynie to jest prawdą, że koń pod
lega chorobie ogólnej wysypkowćj i że ta daje krowiankę; po 
za tym faktem reszta pozostać musi przypuszczeniem. Co do 
2°, to fakta najoczywiścićj mu zaprzeczają, bo zaszczepiona wy
sypka konia lub krowy daje i wywołuje u ludzi krowiankę, a nie 
ospę; a czy ospa ludzka szczepiona zwierzętom wywołuję ospę, 
na to żadnego pewnego doświadczenia p. D e p a u l  nie zrobił, 
i dopóki fakt ten doświadczalnie sprawdzonym nie zostanie, do
póty punktu 4go przyjąć nie można. Punkta 3ci i 5ty, wzięte 
w innem znaczeniu, są zgodne z prawdą, ale zależy to od obozu 
do którego się piszemy: albowiem, jeśli się uważa wysypkę 
u zwierząt za ospę, to łagodność upada; a dla tych, którzy są
dzą, że nie da się szczepić ospa ludzka zwierzętom, punkt ten 
również zupełnie upada. Z doświadczeń zaś wynika, że punkt 
6ty jest tylko błędnym wnioskiem, a pięknie skreślone różnice 
między ospą a krowianką przez p. B o u s q u e t  (1) zupełnie go 
zbijają. Następnie w obronie jednolitości ospy i krowianki wy
stąpił p. Gu erin.  Nie przytacza i ten mówca żadnych doświad

( l)  Patrz Pam. T. 1. W., tom XL1X., str. 452.
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czeń, ale po różnych przenośniach i wnioskach branych induk
cyjnie stara się swe zdanie utrzymać i kończy następnemi wnio
skami: 1) że krowianka bierze początek w ospie zwierząt, lecz, 
przechodząc przez ten środek, nabywa własności i cech nowego 
produktu; 2) że krowianka, lubo nie jest ospą samą, nie stano
wi jednakże osobnego rodzaju różnego od ospy, ale jest tworem 
mięszanym, odznaczającym się umiejscowieniem pęcherzyków, 
bez następowej wysypki i gorączki; 3) że bardzo rzadkie przy
padki ogólnego pęcherzykowania i gorączki w następstwie 
szczepienia krowianki, są świadectwem obecności pierwiastku 
ospowego w krowiance.—Co się tyczy ostatniego punktu, tobym 
go nie przyjął z powodu, że po zaszczepieniu krowianki nigdy 
wysypka ogólna nie powstaje, z wyjątkiem czasu panowania 
ospy, a wtedy ogólną chorobę wpływowi przyrzutowemu ospy 
wprost, a nie krowiance przypisać należy. Do tej uwagi skłania 
mię następny przypadek. Podczas panującćj epidemii gdy za
szczepiłem krowiankę 9 chłopcom w wieku od 8 do 17 lat, 
u dwóch krowianka zupełnie się nie przyjęła; u reszty, mimo do
brych znaków poprzedniego szczepienia, przyjęła się i natu
ralnie przebiegała; u jednego zaś, w wieku lat 17, czwartego dnia 
po zaszczepieniu ogólna wysypka ospowa pokazała się pod po
stacią ospy zlewającej się, tak, iż żadnego prawie punktu wol
nego nie było, z wyjątkiem miejsc zaszczepienia. Dopiero 8° 
dnia od zaszczepienia, a 4° dnia ogólnego wyrzutu, miejsca te 
czerwienić się zaczęły i najpiękniejsze pęcherzyki ospy zacho- 
wawczćj pojawiły się. Chory, mocno cierpiący, pomimo zajęcia 
całego połyku, jamy ust, a w końcu i nieżytu oskrzeli wyszedł 
szczęśliwie i dotychczas nosi ślady ospy i krowianki obok sie
bie prawie niezależnie przebytych; jedynym wpływem,jaki ospa 
już w wylęganiu w czasie szczepienia w ustroju znajdująca się 
wywarła, było opóźnienie pojawienia się pęcherzyków kro wian
kowych. Fakt ten najzupełniśj sprzeciwia się jednolitości tych 
dwóch chorób i zbija teoryą tak p. Guś r i n ,  jak i p. Depaul ;  
gdyż nie widzę powodu, dla czegoby krowianka osobno rozwijać 
się miała, gdyby przyrzut ich był jeden i ten sam. — Po tem 
zboczeniu, opuszczając wnioski praktyczne pana Gue r i n ,  
przechodzę do mowy p. Boul ey .  Rozróżnia on dwie kwestye
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w całych tych rozprawach, t. j. powstawanie kro wianki i jedno
litość (identite) ospy i krowianki. Pierwszą rozstrzygnęło do
świadczenie, nad drugiem wiele rozprawiano, ale bez skutku; 
dla czego? bo brak doświadczeń, a opierając się na słowach 
Bakona, „żc pewność jest wynikiem połączenia doświadczeń 
z własnościami rozbierającemi rozumu,” utrzymuje, że logicz
nym następstwem jest opieranie wniosków u a faktach, a tego 
właśnie brak w wyświetleniu drugiej kwestyi, bez tego zaś po
zostają tylko przypuszczenia i teorye, a te łatwo naginać się 
dają. -P i De v e r g i e  zwraca się znowu do cech rozróżniających 
ospę od chorób, które, zaszczepione u ludzi, wywołują ją u ludzi, 
stawiając następujące wnioski: 1) że przy pady poprzedzające 
(sUnlmm pro dr om,o rum) nie są jednakowe; 2) że miejsca wy
boru w pokazywaniu się ospy i innych chorób nie są te same;
3) że cechy przypadów miejscowych są różne, bo w ospie ma
my pęcherzyk wzorowy (type), gdy w wysypkach skórnych zwie
rząt, a mianowicie konia, jest coś podobnego do pęcherzyka, ale 
nie czysty pęcherzyk, — a wysypka w pysku konia zbliża się 
więcój w cechach do pęcherzyka krowianki, niż ospy u ludzi;
4) że ciężkość choroby konia nie da się porównać z ciężkością 
ospy ludzkiej; wyprowadza ztąd wniosek, że choroba koni nie 
jest ospą, ale krowianką, a przyjęcie to usuwa potrzebę prze
miany jednej choroby w drugą, która sprzeciwia się zasadom.— 
P. Bo u s ą u e t ,  przechodząc jeszcze raz dzieje krowianki i jćj 
powstawania, kończy te długie rozprawy następującemi wnio
skami: 1) że krowa, uważana dotąd za jedyne źródło krowian
ki, dzieli tę własność z koniem; 2) że choroba koni, w której 
wywięzuje się przyrzut krowianhowy, jest chorobą wysypkową 
ogólną, gorączkową i pęcherzykową; 3) że w ten sposób sztuka 
ma dwa miejsca, z których odnawiać może krowiankę. Kończę 
na tem sprawozdanie i tak przydługie, opuszczając mowę pana 
Br i ą ue t ,  bo jest na tej samćj podstawie opartą co p. D ever- 
g-ie; {Uunion medicale: T. XXI. Nr. 26, 29* 32. T. XXII. 
Nr. 41) —

2. przechodzę zaś do ciekawego nader |n*zyim tlkii ra** 
n> jirzeilisiiipawiając^j lirzurlia, z leoryfj n  jniiotwu,
przedłożonego przez sprawozdawcę, p. Sappey.  Pastuch, lat
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11, liczący, d. 30. czerwca 1850. r. dostał uderzenie w brzuch 
od byka rogiem; ten, przebiwszy ścianę brzuszną n a l centimetr 
po nad wyrostkiem kolczystym prawym kości niemianowanćj, 
utorował sobie drogę między skórą a rościcgnem (aponeurosis) 
i wyszedł pod fałszywemi żebrami strony lewej. Zaraz po tern 
pierwszćm uderzeniu zanurzył byk głęboko swój róg prostopa
dle w bok prawy, utorował sobie drogę między zgięciem kiszki 
grubej (colon) a niższą powierzchnią żołądka, rozdarł niższą 
część śledziony, powiększonej po zimnicy, i wyszedł tuż pod 
ostatniemi żebrami fałszywemi lewej strony, a w ten sposób 
przednia ściana brzucha w największym przemiarze została 
rozdartą. Większa część trzew wypadła, krwotok był znaczny. 
Pomimo tego nie utracił nieszczęśliwy przytomności, ale, widząc 
się trzecićm ubodnięciem zagrożonym, przebiegł dwanaście do 
piętnastu kroków i stanął nad głębokim rowem, w który wsko
czył przed grożącem niebezpieczeństwem. W dobrą godzinę 
przybył na miejsce p. Pa t r y ,  lekarz miejscowy, a stan choregD 
znalazł następujący: Przez ranę wychodzi największa część mo
cno rozszerzonego żołądka (chory był po obiedzie) i prawie 
wszystkie kiszki gazami wzdęte; niektóre sploty cienkich kiszek 
czerwone, nastrzykane, inne jak pargaminowe w skutku dłu
giego wystawienia na promienie słońca, jedna z nich jest prze
szyta iglicą sosnową. Sieć większa (epiploon) prawie zupełnie 
zniszczona, śródjelicie (mesenterium) w wielu miejscach prze
dziurawione, śledziona znacznie powiększona, nieregularnie 
rozszarpana w trzeciej niższej części; pomiędzy zwojami kiszek 
znajdują się skrzepy krwi, szczątki krezek, ziemia, piasek, słoma 
i siano. Wymywszy wodą letnią jamę brzuszną, obmywszy ręką 
wszystkie części i usunąwszy ciała obce, wyciął pływające części 
krćzek, zrównał ranę śledziony i po wielu trudach udało mu się 
wprowadzić wypadłe trzewa, z wyjątkiem żołądka, dla ogrom- 
nćj tegoż objętości. Sposobem mechanicznym nie udało się żo
łądka wypróżnić, mimo silnego ucisku naśladującego ruchy 
przeciwrobaczkowe; wtedy podał choremu p. P a t r y  winnijc 
wymiotny. Przy pićrwszych nudnościach podniósł górną część 
rany i odkrył w ten sposób żołądek. Objawy były następujące.* 
10 Przed icymiotami. W czasie trwania nudności warstwa mię

447
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śniowa żołądka zaczęła się widocznie kurczyć zwolna i stopnio
wo od strony prawćj ku lewej, w skutku czego pokarmy posu
nęły się ku otworowi gardzielowemu. 2° W czasie wymiotów 
gardziel nagle i mocno kurczy się, a żołądek, znajdujący się 
między brzegami rany, wstępuje nagle do jamy brzusznej i przy
ciska się do powierzchni wewnętrznej przepony. Przy każdym 
skurczu gardziela, zdziergacz wejścia żołądka otwiera się i część 
pokarmów przechodzi przez tenże. Po kilku takich skurczach 
następują wymioty, a odpowiednio kurczeniu się gardziela kur
czy się i przepona. W ten sposób objawy w czasie wymiotów 
były: 1) kurczowe ściągnienie przepony, do którego w stanie 
prawidłowym dołącza się takież ściągnienie mięśniów brzusz
nych; 2) takież skurczenie włókien podłużnych gardziela; 3) 
nagłe wzniesienie się żołądka; 4) rozszerzenie zdziergacza wej
ścia żołądka ( cardia)\ 5; przejście pokarmów z żołądka do 
gardziela; (5) wyrzucenie pokarmów na zewnątrz. W ten sposób 
wymioty składają się z dwóch części: do pićrwszśj należą piśrw- 
sze pięć objawów, następujących prawie jednocześnie, a do dru- 
gićj szósty. Z tych uwag wypada, że wymioty mogą nastąpić 
bez udziału mięśni brzusznych i przepony; dalej, że zależą głó
wnie na skurczu włókien podłużnych gardziela, który otwiera 
wejście żołądka, skurczenie zaś przepony i mięśni brzusznych 
ułatwia tylko wydalenie części znajdujących się w żołądku, ale 
wtedy dopiero gdy dwie poprzednie czynności się odbyły. Takie 
pojmowanie czynności wymiotów było już przyjętem przez pp. 
B e c l a r d a  i Le ga l l o i s ;  ale przypadek obecny stwierdza 
liajoczywiściej u człowieka tę czynność, i to z dokładnością, co 
do rozkładu wpływu czterech czynników: t. j. żołądka, gardzie- 
la, przepony i mięśni brzusznych po szczególe. Chłopiec ten 
mimo tylu obrażeń wyzdrowiał, a widziany przez p. P a t r y  w 9 
lat potem przedstawiał obraz zupełnego zdrowia i silnej budo
wy; jedynie w końcu lewym blizny znajdowało się obrzmienie 
wielkości jaja, przez ucisk odprowadzić się dające, które jednak 
wcale mu nie przeszkadzało. (Tamże Nr. 20, 30).

3. W kronikach zeszłorocznych wspominałem o pracy p. 
Wi l l e  mi n  tyczącćj się w e ssa n ia  p rze z  sfcórę; obecnie 
w dalszym ciągu podaję wypadki jego badań. Przed kąpielą i po
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tćjże doświadczający był ważonym, a prócz tego miano wzgląd 
nie tylko na stan barometryczny, wilgoci i ciepła powietrza ze
wnętrznego, ale nawet na warunki atmosfery izby łaziebnćj. 
Mocz, bezpośrednio przed kąpielą i po tćjże oddany, był bada
nym co do ciężaru właściwego i oddziaływania. Prócz tego 
zważano na zmianę ciężaru, jaka następowała u siedzącego 
w izbie łaziebnśj w tych samych warunkach, co i w kąpieli. Dla 
uniknienia zaś zarzutu, że wessanie leków mogło nastąpić przez 
błony śluzowe otworów naturalnych, autor wziął kąpiel nożną 
w 50 kwartach wody, w którćj rozpuszczone było 100 gramów 
jodku potasu, i w moczu wykazał obecność jodu. Autor zakoń
cza swą pracę wnioskami: że wessanie wody w kąpieli zwyczaj
nej lub mineralnej nie ulega wątpliwości według ważenia ści
słego przed kąpielą i po tejże dokonanego; że ważenie wykaza
ło, iż u wychodzącego z kąpieli letniej po 30 do 40 minutach 
siedzenia w tejże ciężar ciała najczęściej nie zmienia się, 
w trzeciej zaś części przypadków ubywa ciężaru, któryto uby
tek ogółem jest znacznie mniejszy, niż odpowiedni w tym czasie 
w wolnćm powietrzu; podwyższenie ciężaru w skutek kąpieli jest 
nierównie rzadsze i również małe; że rozbiór chemiczny wyka
zuje, iż w kąpieli letnićj przeziew skórny ma miejsce; że wes
sanie wody odbywa się bardzo nieznacznie, i na takowe nie 
mają wpływu ani skład, ani gęstość użytego płynu, lecz zależy 
ono od warunków fiźyologicznych; że wessanie soli rozpuszczo
nych w kąpieli, jak np. jodku potasu, wykazać można; wpro
wadzając 100 gramów, za pomocą rozbioru chemicznego, gdy 
przy mniejszej ilości rozbiór chemiczny nic nie wykazuje; że po 
kąpieli zwyczajnćj i kwaśnej mocz w ogóle bywa alkalicznym, 
& po kąpieli alkalicznej zachowuje swe kwaśne oddziaływanie; 
w końcu, że po kąpieli, zwyczajnej czy mineralnej, gęstość 
(denssite) moczu bywa zwykle pomniejszoną. (Tamże T. XXII. 
Nr. 41). (1).

4. W rozpoznawaniu siedziby objawów mają* 
ryclt swe siedlisko w mózgu wiele jeszcze jest wątpliwo

( l)  Zob. Pam. T. 1. W„ tom L. str. 76.

Pam. T. I  W. Tom LI. 29
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ści, gdyż i fizyologia pewności nie ma; a fakt każdy potwierdza
jący, czy zaprzeczający, ma swą ważną stronę: to mię skłania 
do podania przypadku p. B r u n e t  przedłożonego Akademii 
umiejętności. Godin, lat 39 liczący, przyjęty został do szpitalu 
obłąkanych w Niort z pląsawicowemi (chorea) ruchami wszy
stkich członków i języka. Chodzi jak pijany, tak, że nawet 
z pomocą laski kilku kroków postąpić nie może. Brak współ- 
uporządkowania (coordinatio) w ruchach ramion jest mnićj 
wyraźnym, niż w kończynach dolnych. Ręce nie straciły nic na 
swój mocy, i mocno ściśnąć niemi może, prawie aż do wywoła
nia mocnego bólu. Mowa jest tak niewyraźną, że ledwie kilka 
zrozumiałych zgłosek wymówić może; słuch przytępiony, wzrok 
bardzo osłabiony. Pojęcie nie jest wyraźnie zmienione i wol
nym jest od obłąkanych myśli. Na zapytanie odpowiada stoso
wnie, jeżeli odpowiedź zamknąć się da w kilku słowach. Stan 
ten rozwinął się po durzycy przed ośmią laty. Chory umarł na 
zapalenie błoniaste (diphtheritis). — Oględziny pośmiertne 
wykazały w jamie pajęczówki dość znaczną ilość płynu, mózg 
dobrze rozwinięty. Naczyniówka (pia mater) nastrzykana. 
Istota szara mózgu bledsza, w białćj nie widać zmiany; części 
otaczające komórki boczne zdają się być zdrowe. Choroidea, 
gl. pinealis, aąuaeductus Syfaii, calamus, pedunculi cerebri, 
corpora quadrigemina i cała niższa część móżdżku są ochro- 
wato-żółte; takąż barwę mają nerwy węchu, gdy wzrokowe są 
różowo^szare i włóknisto-tęgie, przeciwnie zaś wzgórki czwora- 
cze są miękkie. Półkula lewa móżdżku tworzy torbiel wielkości 
małego jaja gołębiego, którśj ściany są żółto zabarwione, a we 
wnętrzu jćj znajduje się nieco surowiczego płynu. Część śred
nia i górna móżdżku tworzy obrzmienie wielkości małego orze1 
cha wypełnione skrzepami krwi żółtawemi i czarniawemi, co
o zalewach ( apoplexiae)  świeższych i dawniejszych świadczy. 
Badanie drobnowidowe wykazuje, że ochrowe zabarwienie pod
stawy mózgu od brocznika (haematosinum) zależy. Wypadek 
ten wyraźnie nam wskazuje, ie organem porządkującym 
ruchy jest móżdżek, co już dawnićj stwierdziły doświad
czenia fizyologiczne. (Allg. med. Cnt. Ztg. Nr. 35).

5. Pod względem praktycznym nie należy zupełnie praca
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p. T i ć m a u x do zaciekawiających lekarza, ale jest pełną 
zajęcia co do rozwoju ras ludzkich, pytania tyle rozbie
ranego i tak różnym tłómaczeniom podlegającego. Skreśla 
on w dokładny sposób możebne przeobrażenia człowieka w na
szym czasie przez wpływ otaczających środków. W podróży 
swój z Egiptu do Nigrycyi uważał on regularnie postępujące 
zmiany w kształtach .mieszkańców pomimo wwędrowań, za
borów, i t. d., a tćm samćm pomieszania się i krzyżowania 
ludności; prawo zatćm tćj zmiany musi mićć głębszą podstawę, 
niż wpływy powyższe. Ludność Nigrycyi, przedzielona wielką 
pustynią Korosko na południe od Egiptu leżącą, jest daleko 
czarniejsza, z włosem bardzićj krętym, niż ludność na półno
cy, mimo jedności szczepu i pochodzenia, tak, że południowo 
mieszkających Arabów uważaćby można za murzynów, o tyle 
cechy są zmienione. Bardzićj ku południowi, w kraju Sennar, 
nawet cechy rysów twarzy były murzyńskie, gdy jeszcze dalćj 
ku południu rysy twarzy nie były tyle zmienione; (pokolenia 
te arabskie od kilku wieków dopiero tu zamieszkują). Krzy
żowania w Sennarze nie ma; bo lud ten, arabskiego szczepu, 
żyje w ciągłśj walce i nienawiści z murzynami, a niewolników 
obojćj płci na północ do Egiptu wysyła, sam wcale z niemi 
w stosunki nie wchodząc. Cera łatwo dosyć się zmienia, tru- 
dnićj włosy, a najtrudnićj rysy. Zmiany z krzyżowania pocho
dzące w miarę miejsca pobytu zmieniają się, a skutek jest 
bardzo widocznym, lecz nie tłómaczy poprzednich. Ludy bia
łe, przeszedłszy do Afryki, w północy zachowały swą barwę 
skóry, lecz dalćj ku południu traciły ją, a w miarę wieków 
przebytych na tćj samćj glebie traciły swe cechy ukształcenia 
niezależnie od krzyżowania. Jeden Egipt od czasów histo
rycznych nie uległ zmianie; ale to przypisać należy tym czę
stym napadom, jakby wędrowkom ludu, który, mięszając się, 
nie pozwolił warunkom zewnętrznym swój wpływ wywrzeć. 
Autor, przypisując promieniom słońca zmianę cery, wyprowa
dza zmiany rysów, budowy twarzy i zależny od nich, a raczćj 
w parze idący, rozwój umysłowy od geologicznych wpływów 
stron, gdzie ludy te mieszkają. Człowiek najbardzićj oddalo
ny od nas jest przywiązany do starszych formacyj i stosownie
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do tego do mnićj korzystnych klimatów. I  tak, co się tyczy 
Nigrycyi, kraj ten składa się z pierwotnych formacyj, z mi
nami złota, a grunt równin tworzy czerwonawy pokład, skła
dający się przeważnie z kwarcu i złota w postaci piasku i bry
łek. Tam, gdzie ludność nie mieszka na gruncie pierwotnej 
formacyi, rysy są piękniejsze, lud nie tak brzydki. Autor wykre
ślając granice na atlasie między ludami Sudanu a murzynami, 
niechcący nakreślił mapę formacyj geologicznych, tak ścisły 
był związek między glebą a cechami rasowemi.

6. Do roczników chirurgii przybyło spostrzeżenie jedyne 
w historyi, to jest przypadek urnania kończyny zwieli* 
niętej i»rzy jej nastawianiu, przez p. G u e r i n przedło
żony Towarzystwu chirurgicznemu. Kobieta, 63 lat wieku, 
przybyła do szpitalu Śgo Ludwika, szukając pomocy na zwich- 
nienie barku zupełne pod wyrostek kruczy, trwające od trzech 
miesięcy.Główce kości barkowćj można było nadać nieco ruchu, 
lecz ruchy dowolne były zupełnie zniesione, jednem słowćm po
rażenie odnogi górnśj było zupełne. Po zbadaniu i zachlorofor- 
mowaniu chorćj, nie mając machin pod ręką, p. G. sposobem 
próby wyciągnienie i przeciwnaciągnienie uskutecznił zapo- 
mocą ręczników umocowanych po nad łokciem i korzeniem rę
ki. Czterech zdolnych pomocników wykonywało pociągnienia 
stopniowo, umiarkowanie i bez wstrząśnień, gdy nagle słyszeć 
się daje chrzęst i w tój chwili przedbarcze upada na ziemię, 
tętnica strumieniem krwawi: p. Gu ś r i n ,  ucisnąwszy ją, za
kłada podwiązkę, część wystającą barku ucina i, zregulowaw- 
szy ranę płatem bocznym pozostawionym przy oderwaniu się, 
przykrywa trzon. W kilka dni potśm chora umarła, a oglę
dziny pośmiertne przyczyny śmierci nie wykryły. Badanie 
części oderwanej wykazało oddzielenie się w stawie łokciowym, 
jakby gałęzi suchćj od drzewa: mięśnie, kości, nerwy, żyły i t.d. 
zupełnie zmienione, rozmiękczone, łamliwe w odpadłćj odno
dze. Mięśnie, mianowicie skręcacz okrągły (pronator rotun- 
dus), rozłażą się pod palcem, jak skrzep miękki krwi. Kości 
miękkie i tak łamliwe, że przy naciąganiu połamały się, a mia
nowicie kość sprychowa i łokciowa; kości nasady ręki równie 
wyraźnie są zmienione. Nerwy są miększe, bledsze, guziczko-
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wate, w przebiegu przedstawiają masę małych torbieli wielko
ści główki szpilki, wyglądające na pierwszy rzut oka jak ciał
ka Paciniego. Badanie drobnowidowe wykazało pochwy włó
kien (neurilema) przez rozwój tkanki łącznśj zgrubiałe; nitki 
nerwowe, szczególniej grube, napełnione istotą rdzeniowatą 
(medullaire) ,  zziarnioną. Włókna mięsne wyrodzone tłu
szczowo; kości czerwone, z naczyniami włoskowatemi rozsze- 
rzonemi, wypełnionemi krwią, w komórkach tkanki gębczastej 
ślady świeżych zalewów krwistych, z małemi jądrami wypeł
nionemi krystałkami brocznika i gałeczkami krwi zmienione- 
mi.—Te zmiany tłómaczą przypadek, ale dziwić się wypada, że 
tak wielkie zmiany były ukryte, bez żadnego zewnętrznego 
znaku, tak, że nie było można ich odkryć; bo prócz oznak prze
starzałego zwichnienia, nic tak głębokiego wyrodzenia tkanek 
nie dozwalało domyślać się nawet.—P. Guć r i n ,  obrachowując 
siłę wywartą przez ciągnienie według doświadczeń p. M a 1- 
g a i g n e, ocenia ją na 120 kilogramów (przeszło 400 funt.); 
lubo, zważając na to, że ciągnący nie rozwinęli całćj siły, al
bowiem zostali na miejscu, gdy przy całem rozwinięciu siły 
przewrócićby się byli musieli, daleko niżej siłę tę ocenić wy
pada. Przypisuje on zmiany wyżćj opisane uciśnieniu splotu 
barkowego przez główkę, lubo Ma l g a i g n e  przy zwichnieniu 
pod wyrostek kruczy uciśnienia tego nie przyjmuje.—P. L a r -  
r e y oświadcza na to, że przypadek ten nie jest jedynym, gdyż 
porażenie mianowicie z powodu obrażeń usposabia do złamań 
przez rozmiękczenie tkanki kostnój; gdy przeciwnie p. V o i 1- 
1 e m i e r  zmian tych nie przypisuje porażeniu, albowiem 
w takim razie główka barku nie mogłaby pozostać pod wyrost
kiem kruczym, gdzie ją tylko naprężenie mięśni utrzymuje. 
P. V e r n e u i 1 zaś przypisuje przypadek zmianom znalezio
nym w mięśniach, jakoteż tej okoliczności, że użycie chloro
formu, powiększając brak naprężenia w tychże, oderwaniu do
pomogło; a najciekawszym zjawiskiem, utrzymuje on, było 
przerwanie się skóry, gdy zmiany w kościach nie były tak 
znaczne, aby były przyczyną oderwania. Na co p. G u e r  i n 
odpowiada badaniem drobnowidowćm, a mianowicie, że roz
miękczenie, łamliwość, rozrzedzenie i wynaczynienia miąższowe,
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lubo przeważnie rozwinięte w kościach, były i w innych tka
ninach, nie wyłączając i skóry. P. B r o c a  znowu utrzymuje 
żc czas do rozwinięcia się tych zmian od zwichnienia był za 
krótki, i że takowe zaczęły się daleko dawnićj niż zwichnienie 
i przypisuje je rozmiękczeniu tkanek starców, jak o tćm prze
konał się w szpitalach w Bicetre i Salpetriere, i że znajdo
wanie się tych nie przeszkadza powstaniu zwichnienia; w ten 
sposób poprzednie zwichnieniu zmiany kostne, przyłączając się 
do porażenia mięśni, były powodem tego smutnego przypadku. 
Tu tylko nadmienić wypada, że, jeżeli zmiany w kościach zale
żały od rozmiękczenia starcowego, w takim razie i inne kości 
podobnie wyrodzone byćby powinny, a punkt ten nie został 
rozstrzygniętym, gdyż inne kości szkieletu badane nie były, 
a wykazanie zmian lub stanu kości innych byłoby nader cie- 
kawćm. (Vunion med. Nr. 33.).

7. W praktyce codziennćj takie czasem napotykają nas 
nieprzyjemności, nie tyle, że tak powiem, przez chęć szkodze
nia, jak raczćj przez niewiadomość kolegów o rzadkich podo
bnych przypadkach, że następujące wydarzenie pośpieszam 
ogłosić, jako służące do wytłómaczenia lekarza, niesłusznie 
przez kolegów obmówionego. Ale wracam do opisu. Dziewczy
na lat 16 licząca, pensyonarka, zwykle zdrowa, z miesiączką 
prawidłową, przed niejakim czasem zapadła na obrzmienie 
gruczołów podszczękowych, poczem przystąpiły oznaki zapal
ne, z czerwonością, podwyższoną ciepłotą i bólem; po utworze
niu się ropnia, tenże lancetem przez lekarza pensyi otworzonym 
został. Przez 17 dni rana zwykłym torem podgajała się; gdy 
tegoż dnia przy opatrzeniu strumień krwi wypływa z rany, 
i to tak mocny, że w ciągu godziny napełnia trzy miednice. 
Lekarz ordynujący, zawołany w tćj chwili, tamponuje próch
nem namaczanćm w roztworze półtora-chlorku żelaza i podaje 
tenże wewnętrznie, ale na próżno. Następują omdlenia pra
wie ciągłe i zjawiska uduszenia (asphyxia).  Przywołany p. 
D o 1 b e a u, przekonawszy się, że krwotok jest ciągły i ma 
miejsce między tkanki, tak, że utworzyło się ogromne obrzmie
nie, duszące prawie chorą przez ucisk szyi, a składające się 
ze skrzepów krwi, i że chora, pozbawiona krwi, jest zimna
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i niemal konająca,—robi cięcie długie wzdłuż przebiegu zgi- 
nacza głowy, aż do mostku, zwalnia szyję od ucisku wyjęciem 
skrzepów, i następnie wyszukuje źródła krwotoku. Na wiel
kim rogu kości językowćj znajduje krwawiącą tętnicę, najpraw
dopodobniej gałęź tarczykową tętnicy głowowej zewnętrznej 
(art. carotis exłerna),a, nie mogąc niczórn ująć naczynia, gdyż 
jest zmienione, rozmiękczone i rozdzierające się przy najmniej- 
szóm pociągnieniu, wyszukuje wśród zapalnych tkanek i od
dziela tętnicę głowową zewnętrzną, podsuwa nitkę i podwięzuje. 
Po ustaniu krwotoku chora przychodzi do siebie, a po trzech 
tygodniach wyzdrowiała. Autor zwraca uwagę na dwie oko
liczności: 1) owrzodzenie tętniey przez ropień, przy
padek rzadki i 2) że przy podwiązaniu tętniey gło
wowej zewnętrznej najlepszą wskazówką jest dawny prze
pis, to jest odkrycie obu gałęzi tętnicy głowowej i podwiązanie 
tej, która daje gałęzie boczne.—P. C h a s s a i g n a c  przytacza 
przypadek u młodego człowieka 18 do 20 lat liczącego, gdzie 
po samodzielnóm otworzeniu się ropnia migdała nastąpił 
krwotok, w krótkim czasie śmiertelny.—(Podobny był przy
padek wyżój przezemnie napomknięty, który się wydarzył 
jednemu z moich kolegów, z tą różnicą, iż tenże, chcąc 
sprowadzić ulgę, zrobił nacięcie; zapalenie migdała trwa
ło od tygodnia i po wydaleniu się ropy Die było krwotoku, 
który dopićro w kilkanaście godzin nastąpił i był tak gwałto
wny, że po krótkim czasie chory życie zakończył. W prawdzie 
podwiązanie tętnicy mogłoby było uratować może; lecz zarzu
cać przecięcie tętnicy tam, gdzie tego nie było, nawet nie wi
dząc chorego i to publicznie,— to nietylko uchybiało godności 
stanu i koleżeństwa, ale możnaby to nawet uważać za dowód 
złośliwości, co na skarcenie zasługuje. Wszak i C h a s s a i g n a c  
nie podwiązał tętnicy i stracił chorego, a jednak nic mu za
rzucić nie można. Są chwile w praktyce, gdzie nagłość przy
padku odejmuje zimną krew’, jakiej do szybkiego działania po
trzeba. J. K.) (1).—W dalszym ciągu rozpraw p. M orel-L a-

( l)  Podobny też był przypadek opowiedziany napos. z d.4. marca 1862. r. 
w Towarzystwie lek. Warsz. przez pp. A p teg o  i C hw ata, gdzie w dobę 
po otwarciu ropnia gardzielowego u dziecięcia 2-letniego nastąpił krwotok 
śmiertelny, z którego Towarzystwo nie myślało czynić zarzutu rzeczonym 
kolegom. (Zob. Pam. T. 1. W., t. XLY1I, str. 189.). P rzyp . Red .
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v a 11 ć e, przytacza chorego, gdzie po ropniu w podpaszu 
we trzy miesiące po otworzeniu tegoż nastąpił gwałtowny krwo
tok, rozróżnić się nie dający, czy był tętniczy, czy żylny, a któ
rego ani tamponada, ani półtora-chlorek żelaza powstrzymać 
nie mógł; jednakże szczęśliwie dla chirurga ustał sam i chory 
wyzdrowiał, gdy inaczej nie pominiętoby przypisywać go nie
udolności operatora. P. T r e 1 a t nie przyjmuje odpowie
dzialności operatora, gdy krwotoki te następują po dość dłu
gim upływie czasu, a tśm samćm jemu zarzucone być nie rno- 
g$- U jego dwóch chorych nastąpiły krwotoki: u kobiety po 
ropniu w okolicy nad kością językową w miesiąc po otworze
niu tegoż, a u mężczyzny przy ropniu głębokim uda w dni 15; 
oba ukończyły się śmiercią. Przeciw temu wystąpił p. Mo r e l -  
L a v a 116 e, twierdząc, że obowiązkiem jest Towarzystwa od
rzucić podobne zdanie, gdyż krwotoki nastąpić mogą w każdej 
chwili po przecięciu.P. G i r a 1 d e s przytacza, że szczególniej 
często krwotoki następują przy ropniach popłonicowych, co 
również i p. M a r j o l i n  potwierdza, dodając, że krwotok na
wet w chwili otwarcia nastąpić może, lub bez tego, bo przy 
pęknięniu ropnia samodzielnćm; że zaś niekiedy wszystkie 
środki są bezskuteczne, podwiązanie niemożebne i lekarz zmu
szonym być może do amputacyi: w podobnych wiec przypad
kach odpowiedzialność znieść trzeba. P. Ba uch  e t  przyta
cza w końcu przypadek p. Ve l peau ,  gdzie w dobę po prze
cięciu ropnia ogromnego w górnćj części uda chirurg ten 
musiał dla krwotoku podwiązać tętnicę udową, a przecież nie
zręczność panu Y e 1 p e a u zarzucić już trudno. (Tamże Nr. 
45).

8. Temuż towarzystwu przedstawił p. G a m g ć e  z Bir
mingham ogromne obrzmienie uda, mające 50 centime- 
trów obwodu, a ważące 49 kilogramów. Z tego powodu wy
konał wyłuszczenie w stawie biodrowym, a ruchy koń* 
czyny, jakie dla operacyi wykonać było potrzeba,^uskutecznio
ne zostały zapomocą układu wind i sznurów. Ucisk tętnicy 
brzusznćj (aorta) w czasie całćj operacyi był wykonany zapo
mocą turnikietu i tak, że pracowita ta operacya bez żadnćj 
straty krwi ukończoną być mogła. Czwartego dnia po opera-
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cyi nastąpił mały krwotok, który okładami lodowemi z łatwo
ścią dał się powstrzymać. Chory wyzdrowiał. P. Chassa i -  
g n a c  wniósł zbadanie obrzmienia, a mianowicie stanu kości 
udowćj, gdyż w przypadku chrząstniaka (enchondroma) sto
py ( metatarsus)  kości były nadżarte; dalój dziwił się, że 
operator nie wykonał poprzednio podwiązania tętnicy udowćj, 
gdy ucisk tętnicy brzusznej mógł się nie udać. P. Do l b e a u  
oświadczył, że cechy są wszystkie chrząstniaka przykostni, i dla 
tego nie myśli, aby kość udowa była zmienioną, a jeżeli to ma 
miejsce, to jest zjawiskiem drugorzędnćm. Główną zasługą 
operatora jest tu szczęśliwa śmiałość w przedsiębraniu odję
cia tak ogromnego obrzmienia, do czego zachęciła ta okolicz
ność, że nowotwory te nie powtarzają, się. P. Ye r n e u i 1 
znowu cieszy się doświadczeniem, że ucisk tętnicy brzusznćj 
jest w stanie wstrzymać krwotok; gdy jemu pomimo podwiąza
nia poprzedniego tętnicy udowej i pomocy zdolnćj, chory stra
cił tak znaczną ilość krwi z tętnic kulszowej i pośladkowej 
(a. ischiadica et glutaea), że nie przyszedł do siebie po tćj 
utracie i z powodu znacznćj niedokrewności życie zakończył. 
Uwagę tę potwierdza p. R i c h e t i uważa podwiązanie tak 
tu, jak i przy wyłuszczeniu barku, za jedno z niebezpieczeństw 
operacyjnych; przeciwnie zaś zdaniu pana D o l b e a u  utrzymu
je, że utkanie chrząstkowe obrzmienia nie zabezpiecza od po
wrotów, lubo nie ujmuje to zasługi szczęśliwej śmiałości ope
ratora.— Rozprawy te wskazują nam tylko jednę praktyczną 
uwagę, a tą jest użycie ncisku tętnicy brzusznćj, jako wybor
nego środka do uniknienia krwotoku, i ten powód skłonił mię 
do umieszczenia powyższego spostrzeżenia. (Tamże Nr. 48).

9. Dotychczas po pracach V ir cli owa,  Coli na, spra
wa zatorów była dokładnie wyjaśnioną, rozpoznanie było 
możebnćm za życia, jak to w poprzednich kronikach wspom
niałem (1); ale nie było przykładu wyleczenia i dla tego spo
strzeżenie p. N e 11 e r zasługuje na szczególniejszą uwagę. 
Żołnierz, lat 20 wieku mający, w czasie wyzdrawiania (han-

(i) Zob. str. 91.

www.dlibra.wum.edu.pl



458

walescencyi)  po ospicy i cierpiący tylko na lekki nieżyt o- 
skrzeli, jednego poranku znajdował się w najwyższym stanie 
trwogi: rysy zmienione, twarz blada, oddech pracowity, brak 
tętna dawały obraz strasznego stanu chorego. Przysłuch nie 
wykrywał nic nieprawidłowego w płucu, jedynie bicie serca 
było tak gwałtowne, że podnosiło głowę słuchającego, tętno tak 
szybkie, że przybliżenie tylko dało się obrachować na 220 ude
rzeń na minutę, a zamiast dwóch tonów słyszeć można było 
tylko jeden krótki, suchy, tak po prawćj, jak i lewśj stronie, 
z lekkićm drżeniem, dającćm się czuć pod palcem, bez szmeru 
ani tarcia w osierdziu. Tętnice głowowe uderzały mofcno, 
szczególniej po prawej stronie, która przy każdym skurczu 
serca podnosiła się w podskokach; tętnienie tętnic udowych 
było równie wyraźne. Ponieważ nigdy podobnym objawom 
chory nie podlegał, przypuścić można tylko było zator w ukła
dzie krwionośnym, a jedynćm wskazaniem było zwodnienie 
(Jluidificalion)  krwi. Zalecono 40 pijawek postawić w odstę
pach po sobie w okolicy serca, wcieranie szaruchy i roztwór 
z 1 do 1 */2 grm. węglanu potażu dziennie. Ciężki ten stan 
trwał z małemi zmianami siedm dni. Twarz nabrzękła, mocz 
był obfity w kwas moczowy i moczany, przytomność zupełna. 
Przy rannej wizycie ósmego dnia wszystko się zmieniło. Serce 
powróciło do prawidłowego stanu; „obudziwszy się uczułem się 
zdrowym" powiedział chory, i w istocie badanie wykazało: tę
tno prawidłowe, oba tony serca bez żadnej zmiany, bez szme
ru i tarcia w osierdziu. Wyzdrowienie utrzymało się. (Gaz. 
med. de Strasbourg).

10. Co się tyczy pytania, kości obumarłe mogą 
być wessane, brak jest dotychczas rozstrzygających do
świadczeń: bo są wprawdzie dane nie ulegające wątpliwości, 
przemawiające za tćm, że wessanie nastąpić może, ale z drugiej 
strony staranne doświadczenia zaprzeczają temu; wypada za
tem robić je pod innemi warunkami, a takim warunkiem ma 
być wpływ ucisku według pracy p. S a v o ry  przedłożonej 
Towarzystwu medyko-chirurgicznemu. W dotychczasowych 
doświadczeniach obumarła kość była po prostu umieszczoną 
w zetknięciu z częściami żywemi; gdy tymczasem gwoździki
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kości słoniowćj wbite w kość ulegają częściowemu wessaniu: 
tu jednak ciśnienie jest wysokióm. Z doświadczeń autora wy
pada, że wessanie obumarłćj kości, w styczności z żyjącą, by
wa skutkiem ciśnienia, jakiemu ulega. P. H i 11 o n powo
łuje się na spostrzeżenia, że gwoździki kości słoniowćj, użyte 
do sklejenia odłamków niezrośniętych złamań, jedne były 
z nadżartą powierzchnią, a drugie nie; fakt ten tłómaczą obec
ne doświadczenia. Zwraca przytóm uwagę na czas, przez jaki 
ucisk jest potrzebnym do wywołania wessania, o czćm autor 
nie wspomina; gdy często się zdarza, iż oddzielona kość oto
czoną bywa brodawkowaniem, wywierającem znaczny ucisk, 
a mimo to wessanie nie następuje. Dalśj zdarza się, iż po 
amputacyi uda po kilkomiesięcznym ucisku mięśni, rozścię- 
gien, brodawkowania, opasek i t. d. odchodzi kość zgorzeli- 
nowo oddzielona, a zęby piłki znać na niśj tak dobrze, jak 
w dzień operacyi. Podobnie rzecz się ma w przypadkach zło
żonego złamania; i tak p. H i l t o n  dobył z przedudzia kilka 
kawałków, pochodzących ze złamania w drobne kawałki kości 
goleniowśj, w 8 lat po przypadku, a w 7 po zagojeniu się rany 
zewnętrznój: na dwóch odłamach widać było doskonale brzeg 
pićrwotnego złamania gładki i zupełnie różny od ząbkowa
nego brzegu, gdzie oddzielenie nastąpiło powolnym procesem 
wessania. Te powody skłaniają go do zapytania autora o szcze
góły, pod jakiemi ucisk wessanie ułatwia. P. P a r t r i d g e  
zapytał, czy wessanie gwoździków kości słoniowćj jest większe 
w miąższu, niż w kanale kostnym, na co p. S a v o r y  odpo
wiedział, że w miąższu. P. B r o o k e  zmiany w powierzchni 
gwoździków nie przypisywał wessaniu, ale sprawie braku od
nowy (desinłegrałion), przez którą na powierzchnią odpadku 
(sequestrum) działa brodawkująca, a okwitująca w naczynia 
powierzchnia, z tamtą stykająca się. Pomimo tych rozpraw 
kwestya nie jest jasną, dopóki doświadczenia dalsze nie stwier
dzą, jakich warunków potrzeba w każdym razie, aby wessanie 
ułatwić?—a odpowiedź na to nie tak jest łatwą, bo wiele od 
ustroju zależy. (Med. Times and Gazette Nr. 714).

11. Temuż towarzystwu p. B i c k e r s t e t h  przedłożył 
swą pracę co do zrastania się ztamań niezrośniętych*

www.dlibra.wum.edu.pl



460

Skreślił najprzód używane dotychczas sposoby, a mianowicie 
Di e f f e n b a c h a ,  któremu zarzuca oprócz znacznego obraże
nia w celu założenia gwoździków z kości słoniowej tę wadę, 
że nie zabezpiecza zupełnćj nieruchomości przeciwległych od
łamków. To spowodowało autora do próby i w przypadku 
niezrośnienia się kości sprychowej (radius) przewiercił oba 
końce odłamków i, przeprowadziwszy drót, ściśle je połączył. 
Zrośnienie nastąpiło po 7 do 8 tygodniach, lecz wyjęcie drótu 
wymagało takićj siły, że złamanie na nowo powstało. Prze
szkoda ta zmusiła autora do przewiercenia w drugim przy
padku odłamków w ten sposób, że, wprowadziwszy w otwory 
stalowe pręciki, za pomocą, szruby na końcu znajdującej się 
spoił je silnie. Tu jednak nacięcie wymagało trzech cali, ra
na mocno ropieć zaczęła, a po 10 tygodniach, odjąwszy opa
trunek, autor znalazł kości niezrośnięte. Chory następnie 
uległ zapaleniu płuc i opłucnćj, a oględziny pośmiertne wy
kazały złogi gruźlicze w końcach złamanych kości i w innych 
częściach; złamanie było bez żadnćj dążności do zrośnienia 
z wyjątkiem miejsc przejścia pręcików. Wykazawszy przez 
ten przypadek własność wypacania istoty kostnćj około pręci
ków, a zarazem możebność unieruchomienia odłamków, użył 
autor w złamaniu szczęki dolnej gwoździków żelaznych za
opatrzonych okrągłemi główkami: po 21 dniach jeden z gwoź
dzi wypadł, szczęka zrosła się dobrze; gdy drugi pozostał, nie 
robiąc żadnćj niedogodności choremu. Z równie dobrym skut
kiem użył w drugim przypadku zwyczajnych szrubek główko
wych (idrill-head) zamiast gwoździ, i to zupełnie bez jakiego
kolwiek zewnętrznego cięcia. Z tego, co poprzedza, wnioskując, 
autor doradza w przypadkach niezrośniętych złamań przepro
wadzenie jednej lub więcej szrubek przez złamane części ko
ści w taki sposób, aby je dokładnie unieruchomić, nie robiąc 
żadnćj zewnętrznćj rany oprócz tćj, która jest potrzebną dla 
wprowadzenia szrubki. Po wprowadzeniu radzi ułożenie od
nogi w opasce i zupełną spokojność; po 2 lub 3 tygodniach 
wyjmują się szrubki i na otwory robi się wilgotne okłady 
z wody. W trzech przypadkach przestarzałych niezrośniętych 
złamań leczonych teraz przez p. F let.ch .er skutek był jak
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najpomyślniejszy. P. F e r g u s s o n  skłania się do tego postę
powania i wykonanie tegoż poleca. Inni mówcy korzystnie się
0 tym sposobie wyrażali, a jeżeli okaże się praktycznym i po
myślne wypadki mnożyć się zaczną, nie omieszkam o nich póź
niej nadmienić. (Tamże Nr. 716).

12. Na posiedzeniu Towarzystwa położniczego p. B a- 
k e r  Br o wn  czytał o leczeniu włóknlaków maeiey 
środkami eliirurgieznemi. Wiadomą jest rzeczą, że 
włókniaki trudno bardzo wyłuszczać się dają, a operacya, 
choć wykonalna, pociągą za sobą mnóstwo niebezpieczeństw
1 dla tego pominięcie jej lub ułatwienie wyłuszczenia w lecze
niu zasługuje na uwagę. Autor, unikajac tych niebezpieczeństw, 
jakie wyłuszczeniu przedsięwziętemu wprost bez poprzednich 
przygotowań towarzyszą, opiera swój sposób leczenia na na
cięciu szyi i ust macicy; przez to przeszkadza powiększaniu 
się nowotworu, i w końcu tenże, jakby dla braku odżywczych 
soków, niknie, lub przynajmniej nie powiększa się. Zaleca da
lej autor jak najstaranniejsze zatkanie tak miejsc nacięcia 
jak i całćj pochwy skubanką w oliwie namaczaną, a zrośnieniu 
późniejszemu nacięć zapobiega przestrzykiwaniami i odświe
żaniem rany zapomocą palca. Działanie operacyi tłómaczy 
w ten sposób, iż przecięciem ust i szyi naczynia pierwotne zo
stają przecięte, a tćm samćm nowotwory te, i tak nizkiej ży
wotności, tem bardziej ją tracą; a dalej, że macica, lepiej się 
kurcząc, nowotwór uciska, tak, iż ten nie rośnie i obumiera. 
Przytacza on 14 świeżych przypadków leczonych w szpitalu: 
z tych chorych 3 umarło, a mianowicie jedna na zapalenie 
otrzewnój, druga na ropnicę, a trzecia na inną 'chorobę nie
zależnie od operacyi. U 10 chorych po wykonaniu nacięcia 
krwotoki zupełnie ustały ,. u jednej nastąpiła ulga. W 6ciu 
przypadkach ostatnich nowotwór albo zupełnie znikł, albo 
znacznie bardzo się zmniejszył, a w 2 potrzeba było zrobić 
następowe wyłuszczenie; ale to z największą łatwością odbyło 
się. Z 23 przypadków w praktyce prywatnój raz tylko ukoń
czenie było śmiertelne, i to z powodu powikłania z przepukli
ną krwawą (haematokele). Z tego autor wyprowadza następ
ne praktyczne wnioski: 1) Że możność wyleczenia tych nowó-
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tworów jest uzasadnioną. 2) Że w przeważnej liczbie dosyć 
jest zrobić nacięcie ust i szyi. 3) Że krwotoki natychmiast 
po nacięciu ustają. 4) Że leczenie w powyższy sposób nie po
ciąga za sobą niebezpieczeństw wyłuszczeniu wprost bez na
cięcia towarzyszących. (Tamże Nr. 716).

13. P. H e n r y k L e e  opisuje dwa przypadki oitrzo- 
dzenia tętnie. Pierwszy był u Elizy M., lat 53 liczącćj, po 
amputacyi przedbarku, w pięć tygodni zakończonej śmiercią 
w skutku krwotoku, a badanie wykazało otwór w tętnicy łok
ciowej na półtora cala odległości od jćj początku; w drugim 
przypadku nie było odpowiedniego otworu w skórze. Kobieta 
nazwiskiem F., w Wielki piątek 1860. r. uderzyła się w kola
no; ból po trzech dniach przeszedł zupełnie i dopiero 25go 
maja t. r. kostki nabrzękły u prawćj nogi, a we dwa dni 
opuchlina dosięgła kolana, lubo nie robiło jćj to ani bolu, ani 
trudności w chodzeniu. Dnia 29. przyjęta do szpitalu Śgo 
Jerzego, miała kończynę dolną prawą obrzmiałą, niebolesną, 
bez zmiany skóry; kość kolanowa była wysiąkiem, podniesiona. 
Do 14. czerwca obrzęknienie się zmniejszało i chora wyszła 
ze szpitalu. Dnia 10. listopada 1863. r. kończyna zaczęła 
znowu brzęknąć i to tak szybko, że wieczorem przy zdejmo
waniu pończochy skóra popękała i płyn surowiczy wypływał. 
Dnia 12. t. m. mocny ból w kolanie, obrzęknienie największe 
na stronie wewnętrznej kolana. Wprowadzona igła rowkowa
na dozwoliła wypłynąć znacznej ilości płynu surowiczego. 
Chora cierpiała ból za uciśnieniem chrząstek stawowych. Dnia
13. czerwoność około kolana, ból za uciskiem mniejszy, obrzę
knienie zwiększyło się. Wprowadzenie igły rówkowanćj do
zwoliło odpłynąć cieczy ropiasto surowiczej. Dnia 21. grudnia 
zrobiono cięcie nad kolanem, przyczóm znaczna ilość płynu 
krwawego wydaliła się. Od tego czasu codziennie znaczna 
ilość płynu* wydalała się jużto z powyższej rany, już z otworu 
samoistnego na dolnej zewnętrznej stronie kolana. Płyn coraz 
bardziej stawał się śmierdzącym i ilość krwi w nim zawarta 
coraz znaczniejsza. Chora umarła 5. stycznia b. r. Przy oglę
dzinach całe udo źajmowała wielka zczerniała jama, przez 
Środek której przechodziła kość udowa pokryta zczerniałą
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przykostnią i pozbawiona okrycia mięśni. Tętnica udowa i jśj 
gałęzie były odosobnione. Przy wstrzykiwaniu wody do tętni
cy udowćj wypływała ona cienkim strumieniem zjednśj jśj 
gałęzi okrągłym otworem. Ropień w przedudziu łączył się 
ze stawem kolanowym, którego chrząstki były zniszczone; ko
ści nadżarte i surowicą pokryte, wszystkie inne narządy były 
zdrowe, z wyjątkiem zwątrobienia części dolnego lewego płatu 
płuca. Znając śmiałość w przedsiębraniu operacyj Anglików, 
dziwić się wypada, że nie zrobiono amputacyi, która jedynie 
mogła była uratować chorą. W obecnej kronice przywiedzio
ne fakta, jako tćż i w poprzednich (1), dostatecznie wskazują, 
że tętnice dosyć łatwo nadżerkom przy ropieniu ulegają, na co 
wżyciu praktycznem baczną uwagę zwrócić wypada, aby wkaż- 
dćj chwili na możebne środki operacyjne być przygotowanym. 
(Tamże Nr. 720).

14. Towarzystwu lekarskiemu w Wiedniu przedłożył 
p. S c h n i t z l e r  dwa przypadki niezamknięcia się 
przewodu Bolała, piśrwszy u kobiety, 43 lat wieku (czy 
nie 13 lat?) liczącśj, przyjętej na klinikę O ppol  z e r a  dnia 18. 
listopada p. r. w następującym stanie: Budowa wątła, klatka 
piersiowa wązka, z wyniesieniem okolicy sercowćj. Odnogi 
dolne surowiczo nabrzękłe, sinica (cyanosis) w wysokim sto
pniu, tak że nawet białkówka była mocno niebiesko zabarwio
na. Uderzenie serca między 5. a 6. żebrem widoczne na 2 cale, 
w temże miejscu czuć można burczenie ( Schwirren)  rozsze
rzające się na całą okolicę* serca, a między 2. a 3. żebrem moż
na było czuć uderzenie z towarzyszeniem burczenia. Ton tępy 
wypukowy serca sięga od 3. do 6. żebra, a na szerokość od 
okolicy żebra 5. aż do brzegu mostka; przy przysłuchu po nad 
lewą komórką długi szmer, w prawśj tony czyste. Tony tętni
cy głównćj (aorta) słabe i szmerem pokryte. Tętno bardzo 
małe (108 — 120). W płucach badanie prócz nieżytu nic nie 
wykazuje; inne narządy zdrowe; kończyny dolne zimne. Chora 
skarży się na bezdech i bicie serca. Przy wzmagających się 
tych przypadkach i obrzmieniu nóg, rozwinęła się róża, która

(1) Zob. 8tT. 246.
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wkrótce przeszła w zgorzelinę i chora umarła. Oględziny po- 
śmierlne wykazały, że przewód tętniczy Botala był przecho
dnim dla palca wskazującego. Przerost odśrodkowy prawśj 
komórki, zgrubienie i skostnienie tętnicy głównśj i płucnśj. 
Błony wrzkome około ścięgnistego pierścienia tętnicy głównśj, 
które na podobieństwo zastawki lewśj ujście tętnicze ściągają. 
Puchlina brzucha i nabrzęknienie kończyn dolnych. Zgorze
lina skóry prawego przedudzia. Wyrodzenie skrobiowe śle
dziony i nerek. Zapalenie miąższowe udarowe w płucach. 
W przypadku tym rozpoznanie za życia nie było zrobionśm; 
gdy przeciwnie w następnym O p p o l z e r  je zrobił. Byłato 
dziewczyna, 21 lat licząca, która aż do 3 lat w tył była ciągle 
zdrową; w tym czasie dostała gorączki, bicia serca, kolki w le
wym boku. W kwietniu 1863. roku nastąpił krwotok z płuc 
(haemoptoe)\ poczśm przez 14 dni krwią pluła; od tego czasu 
czuje po lewśj stronie klatki piersiowśj z tyłu i przodu szcze
gólniej przy głębokim wdechu uciążliwe tarcie. Dnia 30. 
stycznia b. r. przybyła na klinikę z powodu gorączki i kolki 
po stronie lewśj, a badanie wykazało: Budowa ciała wątła, 
ręce i nogi zimne. Twarz określono zaczerwieniona, klatka 
piersiowa wązka. Uderzenie serca w 4. i 5. przestworze mię
dzyżebrowym, na wewnątrz brodawki wyraźnie czuć się dają
ce, w 2. zaś przestworze międzyżebrowym czuć można mocne 
ze skurczem tętnic jednoczasowe drganie ( Vibriren) ,  a w le
wśj stronie bocznśj i tylnej wyraźne z oddechem tarcie. Wy- 
puk pokazuje szczególniej w wymiarze poprzecznym powięk
szenie serca, przysłuch w poprzednio wskazanśm miejscu głoś
ne i wyraźne tarcie. Oba tony w lewej i prawśj komórce 
czyste, po nad tętnicą płucną skurczowy szmer, który staje się 
w miarę zbliżania się do 2. przestworu międzyżebrowego ku 
lewśj stronie wyraźniejszym i dłuższym. W tętnicy głównśj 
oba tony czyste. Tętno sprychowe nadzwyczaj drobne, a po 
prawśj stronie ledwie domacalne. Z powyższych przypadów, 
a mianowicie cech i miejsca szmerów, z powiększenia komór
ki prawśj, drobnego tętna i lekkiśj sinicy, a przytśm pomniej- 
szonśj ciepłoty kończyn rozpoznanie zrobionśm zostało. Na
stępnie p. R o k i t a n s k y  z porównania anatomicznego innych
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okazów postawił wnioski, że 1) wstrzymanie zrośnienia się 
przewodu wychodzi z tętnicy głównćj; 2) że w skutku tego prąd 
w przechodnim przewodzie idzie z tętnicy głównej do płucnćj; 
3)że powiększenie i rozrost serca prawego jest wypadkiem tego 
prądu, a nie przewagi w budowie ścian prawćj komórki u pło
du. Wykazują nam te spostrzeżenia, że przy ścisłćm bada
niu rozpoznanie tćj wady jest możebnóm, oczćm dotychczas 
wątpiono. ( Wiener med. Wochenschrift Nr. 10).

15. Temuż towarzystwu przedstawił p. M e y n e r t  bar
dzo ciekawy i rzadki przypadek zaniku (atroplaia) mo
stu Varola i móżdżku. Chora w skutek przelęknienia 
przy pożarze nagle zapadła na zmiany ruchowe, różniące się 
tśm od porażenia, że wszystkie ruchy zależne od woli były 
w skutek drżącego chwiania się kończyn niemożebne, tak, że 
chora ani chodzić, ani nic ująć w ręce nie mogła; prócz tego 
mowa była niewyraźną, bełkotliwą. Chora ta umarła z po
wodu innćj choroby, a oględziny pośmiertne wykazały zanik 
szczególniej prawój strony móżdżku. Przecięcie poprzeczne 
mostu wykapało, że zanik nie zajmował włókien podłużnych, 
uznanych za ruchowe, łączących rdzeń przedłużony z mózgiem, 
ale ograniczał się do włókien poprzecznych narządu, łączą
cych się z móżdżkiem, a zbierających się w ramionach mostu.

16. P. Ka r o l  B r a u n  czytał o wpływie odmiany 
powietrza na eltoroby połogowe. Skreśliwszy szczegóły 
układu opalania i przewietrzania Bo eh ma, wyprowadza na
stępujące wnioski: że zdanie P e t t e n k o f e r a  jest słusznćm 
i koniecznśm, to jest, aby na każdego chorego wypadało na 
godzinę 60 metrów sześciennych czystego i świeżego powietrza; 
gdyż w Klinice położniczej, przy 10 metrach sześciennych na 
osobę i godzinę, śmiertelność wynosiła w przecięciu 30 na 
1000,—gdy przy powyższśj ilości tylko 2 na 1000; że głów
nym środkiem zachowawczym jest zapomocą przewietrzania 
niszczyć wszystkie produkta wydzielin połogowych, dających 
tak łatwo powód do powstawania zaduchu (miasma) połogo
wego, i że zwrócenie na to uwagi powinno być pićrwszą po
winnością w zakładach położniczych. Ponieważ systemat ten 
da sig i w starych gmachach przeprowadzić, byłoby do ży-

Pam. T. 1. W. Tom LI. 30
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czenia, aby sprawdzić w pewnćj części budynku powyższe 
wnioski Br a u n a ,  a wrazie gdyby sposób okazał się praktycz
nym, zaprowadzić go nietylko w zakładach położniczych, ale 
i po szpitalach. Potrzebę świeżego powietrza wykazały i roz
prawy w łonie Akademii lekarskiej francuzkićj, a zresztą do
świadczenie codzienne aż nadto do stopnia pewnika ją pod
niosło. (Tamże Nr. 17).

17. W dalszym ciągu pracy p. T r a u b e g o  co do wpły
wu soli żółciowych na serce, rozebrawszy cały stan 
obecny nauki co do ośrodków nerwowych serca ( llerz-Nerven- 
Centra) i wykazawszy swoje w tym przedmiocie badania, prze
chodzi do pływu soli żółciowych na też ośrodki. Poprzednio (1) 
skreślony był wpływ tych soli na mięsień serca, i tam wyka
zaliśmy, że po wstrzyknięciu żółcianów do żyły szyjnśj ciśnie
nie w układzie tętnicy głównćj znacznie opadało, a tętno pod
nosiło się; przeciwnie zaś przy przecięciu nerwów błędnych 
i ciśnienie i tętno było pomniejszone. Najmniejszy zaś wpływ 
układu regulującego serconerwowego powoduje podczas zmniej
szania się ciśnienia znaczne zwolnienie tętna, przy mocniej- 
szśm zaś działaniu tegoż układu nawet większe dawki środka 
pociągają za sobą pomnożenie liczby, a zatćm szybkości tętna. 
I tak, wstrzyknąwszy średnią dawkę żółcianów do tętnicy gło
wowej zwierzęciu otrutemu worarą przy utrzymaniu sztucznego 
oddychania,uważał, iż tętno natychmiast mocno zwalnia się. Przy 
wstrzykiwaniach takich po odpowiedniej stronie występują licz
ne plamy podobne do wynaczynień (ecchymosis) już w czę
ściach zewnętrznych, jak łącznica i błona śluzowa ust, już we
wnętrznych czaszki, jak w naczyniówce (pia mater)  i mózgu. 
Że plamy te nie są zwykłemi wynaczynieniami wykazuje bled
sza ich barwa i brak ostrego odgraniczenia, a zdają się po
wstawać z wolnego w cieczy krwi rozpuszczonego brocznika 
( haeemalinum) powstałego z rozkładu ciałek krwi. Że plamy 
te są bez wpływu na pobudzające działanie rdzenia przedłu
żonego, a to zawisło jedynie od zetknięcia się żółcianów z isto
tą nerwową, dowodzi to, że wpływ żółcianów, podobnie jak

( i)  Zob. str. 256.
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innych ciał pobudzająco na nerwy działających, przy powtarza
niu się tegoż coraz bardzićj tępieje. Z początku bowiem małe 
ilości wstrzyknięte do tętnicy głowowćj działają wyraźnie, a 
większe gwałtownie pobudzająco; gdy, powtarzając po sobie 
wstrzykiwania małych dawek, dochodzi się wkrótce do punktu, 
gdzie i wielkie dawki skutku nie wywierają. Że brak ten 
oddziaływania nie jest następstwem powyższych plam, dowo
dzi to, że po wstrzyknięciu małćj ilości nikotyny natychmiast 
tętno zwalnia się, a ciśnienie podnosi, coby miejsca mieć nie 
mogło, gdyby plamy powyższe tkaninę nerwową niszczyły. Dzia
łanie to soli żółciowych składa się z dwóch czynników: 1) 
z pobudzenia istoty nerwowćj; 2) ze zniszczenia gałeczek krwi. 
Z pływu tego wyprowadza wniosek, iż żółciany nigdy jako 
środek przeciwzapalny, jak to R o e h r i g  chciał mieć, użyte 
być nie mogą,—gdyż działanie ich w zwolnieniu tętna, polega
jąc na zniszczeniu ciałek krwi, jest zanadto niebezpiecznym; 
a dalćj, że wpływ żółcianów na ciałka krwi za życia 
z plam wynaczynionkowych na łącznicy oka da się rozpo
znać, jak to spostrzeżenie kliniczne potwierdziło, (Allg. 
med. Cntr. Ztg. Nr. 21.).

18. Temuż towarzystwu przedstawił p. Gr a e f e  chorą 
z kurczem twarzy, uleczoną przez nerwotomią. 
Punkt uciśnienia, który kurcz wstrzymywał, znajdował się 
w ustach po za ostatnim zębem trzonowym. Ponieważ punkt 
ten nie dawał pewności, czy pień nerwu zębodołowego dolnego 
(n. alveolaris inf.) jedynie jest zajętym, autor zrobił cięcie 
w,tyle ostatniego zębodołu przez części miękkie aż do kości. 
Nastąpiła ulga i zmniejszenie kurczu, ale po dniach 10 wrócił 
kurcz z dawną siłą, przyczćm pojawiły się jeszcze dwa punkta 
ucisku: jeden na skroni odpowiadający gałęzi skroniowćj nerwu 
podskórnego policzka (ramus temporalis n. subcutanei ma- 
lae) ,  a drugi nerwowi nadoczodołowemu. Ucisk na te punkta 
wywarty nie wstrzymuje zupełnie kurczu, ale pozostaje tak 
zwane drganie końcowe (Ausgangszuckung). Byłyto zatem 
punkta następowe ( inducirłe) .  Przecięcie w tych punktach 
zmniejsza wprawdzie kurcz na owo drganie końcowe, ale póź- 
nićj choroba wraca; przedsięwzięte przecięcia w obu tych 
miejscach dla próby poprzedniego zdania potwierdziły je naj
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zupełniej. Kurcz ustał zupełnie z wyjątkiem małego drgania 
w policzku, ile razy chora oko przymknęła; po 14 dniach 
kurcz wrócił i Gr a e f e  teraz wykonał przecięcie nerwu zę- 
bodołowego podskórne od jamy ust. Przy cięciu tćm nerw 
językowy został przecięty i kurcz nie wrócił. Chwila prze
cięcia była nader bolesną,, tak, że chora parę sekund była 
pozbawioną czucia i głosu. Znaczna bezczułość (anaesthe- 
sis) w skroni, czole, szczęce dolnćj i języku nie sprawiała 
chorćj żadnój przykrości. Bezczułość dziąseł ograniczała się 
dokładnie na linii środkowej; podobny brak czucia znajdował 
się i w okolicy zaopatrzonej nerwem brody (n. mentalis). Je
dnakże najciekawszą i najbardzićj zajmującą stroną tego prze
cięcia było to, że lewa strona języka aż do brodawek smako
wych (papillae m latae) ,  dokąd z całą ścisłością i dokładno
ścią badanie posunąć było można, była zupełnie pozbawioną 
smaku. Brak ten smaku nie tylko okazywał się przy drażnie
niu obwodowćm (peripherisch) prądem galwanicznym, ale 
i przy środkowem drażnieniu mózgu, gdy prawa strona języka 
prawidłowo się zachowywała. — Spostrzeżenie to według p. 
R e m a k a  jest w sprzeczności z przyjętą zasadą czucia od
środkowego ( excentrisch) ,  to jest, że przy przerwanóm prze
wodzeniu nerwowym na drażnienia części środkowej czucie 
w końcu obwodowym pozostaje. Uważa on to za właściwość 
nerwów zmysłowych i obiecuje sprawdzić doświadczalnie tę 
nową zasadą na nerwie ocznym.—Spostrzeżenie to ma jak naj
większą ważność fizyologiczną, wykazuje bowiem zawisłość 
czucia smaku od nerwu językowego i usuwa, a przynajmniej 
do najmniejszych rozmiarów sprowadza zdolność tę nerwu 
języko-ruchowego, gdy nietylko, że ostatniemu nie odmawiano 
tego wpływu, ale zachodziło pytanie: „czy jćj sam wyłącznie 
nie posiada“ (1). (Tamże Nr. 32).

19. Kończę obecną kronikę znowu smutną wiadomością, 
bo śmiercią p. Landouz y .  Zasłużony ten profesor szkoły 
lekarskiśj w Reims zjednał sobie ogólne uznanie pracami nad

(i) Fizyologia układu nerwowego M a j e r a ,  str. 130.
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pellagrą. Po pracach B a l a r d i n i e g o  słusznie jemu należy 
się pierwsze miejsce. Z całćm zajęciem i pracą starał on się 
wykazać przeciwnie tamtemu, że choroba ta nie zależy od ku
kurydzy popsutej, ale od wpływów miejscowych, i znacznie 
przyczynił się do wykazania, że jest przyczyną obłędu, nie zaś 
obłąd jćj przyczyną; wykłady jego nad tą chorobą były jasne 
i piękne i lekarze całej Francyi zbiegali się do Reims, aby 
nauczyć się jćj poznawania. Inne jego prace, a mianowicie 
nad maciennictwem, moczówką cukrową i tyle innych, stawiają 
go w rzędzie pierwszych lekarzy Francyi.

W I A D O M O Ś C I  K R A J O W E .

N E K R O L O G I A .

Od ostatniej nekrologii zamieszczonej w naszćm piśmie 
(t. XLIX, str. 358—363), to jest mniój więcej od roku, doszła 
nas wiadomość o śmierci następujących siedmiu kolegów.

W Kamieńcu Podolskim zmarł w wieku młodzieńczym 
Łueyan Bocheński, tameczny lekarz. (Porówn. str. 116.) 
Spodziewać się należy, iż koledzy z Podola uczczą pamięć zga
słego towarzysza, przesyłając do którego z pism lekarskich 
krajowych wiadomości z życia tegoż.

Lwów. Dnia 26. kwietnia 1863. r. pochowano w Wiedniu 
zwłoki Maurycego Wagnera, dra medycyny i chirurgii, 
lekarza pułkowego wojsk ces. austr., jednego z młodszych 
uczniów Wszechnicy Jagiellońskiej. Krótki żywot jego, 36 lat 
tylko liczący, zasłany był cierniem i głogiem. Urodzony we 
Lwowie z rodziców ubogich, od lat dziecięcych niemal pasował 
się z niedostatkiem, a niezrażony trudnościami, z niepospoli- 
tem natężeniem sił swoich, w wieku młodzieńczym, wiedziony 
jedynie niepowstrzymaną żądzą kształcenia się, oddawał się 
pilnie naukom. Ozdobiony w r. 1853. po świetnie złożonych 
egzaminach ścisłych stopniem doktora medycyny i chirurgii, 
lecz ogołocony ze środków koniecznych do usadowienia się
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i rozpoczęcia czynnego zawodu, przyjął służbę wojskowo-lekar- 
ską.W niej także przykładnym prowadzeniem się a nadewszyst- 
ko godnością w postępowaniu i naukową wyższością zdołał 
zdobyć sobie powszechny szacunek, a przed dwoma laty dostą
pił rangi lekarza pułkowego.

Śród trudów i znojów zdążał wytrwale za postępem nauki, 
w niój tylko szukając wytchnienia i pociechy. W ostatnim ro
ku tęsknicą snać trawiony słabieć zaczął. Był on lekarzem 
zdolnym, sumiennym i naukę miłującym, w wypełnianiu swych 
obowiązków gorliwym i skrupulatnym; względem zwierzchni
ków z winnćm uszanowaniem bez służalstwa, względem współto- 
warzyszów przyjacielskim, uprzejmym, potulnym, względem 
podwładnych wyrozumiałym i życzliwym. Wiele pracował, 
wiele goryczy doznał, a mało skosztował pociechy! Zakończył 
życie w Wiedniu z gruźlicy. Sit illi terra lemsl (Prz. Lek.)

W mieście Poznaniu dnia 1. stycznia r. 1863. zmarł dr. 
med. Ludwik. Ryli.

W tćmże mieście dnia 9. grudnia 1863. umarł zaszczyt
nie znany w świecie naukowym dr. Ludwik Cąsiorowskl. 
Po ukończeniu lekarskich nauk w Wrocławiu, otrzymał tamże 
stopień doktora medycyny, obroniwszy rozprawę, w którćj już 
dzieje medycyny krajowej obrał sobie za przedmiot. (Brema 
rei medicae in Polonia delineatio ab antiquiasimia tempori- 
bus usque ad annun 1506. Diss. inaug. Vratislamae 1835. 
w 8ce, 3 i 59 stron). Później stale praktykował w Poznaniu, 
poświęcając się szczególniej niesieniu ulgi ubogim. Od roku 
1837. był nauczycielem w szkole akuszerek w Poznaniu, ale 
w r. 1846. sam podziękował Regencyi za tę posadę. Wśród 
codziennych prac i zatrudnień swego zawodu G ą s i o r o w s k i  
nie poprzestał na stosowaniu tylko nabytej już nauki, lecz, 
bogacąc własną wiedzę ciągłem badaniem nowych odkryć i do
świadczeń, sam przytśm pracował z zamiłowaniem i pożytkiem 
na niwie umiejętności. Oprócz wielu pomniejszych rozpraw 
rozrzuconych po rozmaitych pismach naukowych, zawdzięcza 
mu literatura ojczysta: „Wiadomości do Historyi sztuki le
karskiej w Polsce.“ (Poznań 1839 — 55. 4 tomy), owoc nie
pospolitej pracy i erudycyi. Przyjaciel i towarzysz nieodża
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łowanego dr. Ma r c i n k o ws k i e g o ,  zmarły był jednym z naj
szanowniejszych członków społeczeństwa poznańskiego, które
mu przy rozległych stosunkach oddawał liczne usługi obywa
telskie.

W Siedlcach dnia 29. lipca 1863. r. zakończył zbyt 
wcześnie i nagle żywot Władysław Czarkowski, lekarz 
w Łosicach. Spokój jego duszy!....

W dniu 8. stycznia 1864. r. zakończył życie, we wsi Tulni- 
kach, powiecie Radomskim, ś. p. Jan Oświata Itocli, sztab- 
lekarz wojska Polskiego, emeryt od r. 1831., członek honoro
wy Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego, kawaler orderów 
Śgo Stanisława i Krzyża Wojskowego złotego, ozdobiony zna
kiem nieskazitelnej służby wojskowej i medalem Śtej Heleny. 
Blisko siedmdziesięcioletni pracowity żywot poczciwego czło
wieka zasługuje na oddanie mu hołdu publicznego, choć skrom
ną wzmianką o pracach podjętych dla dobra kraju i ludzkości. 
Ś. p. K o c h ,  po skończeniu kursów medycyny w Berlinie, 
wstąpi! jako lekarz w szeregi wojska pruskiego. Kampania 
r. 1806. zaskoczyła go we Wrocławiu; po kapitulacyi, wzięty 
w niewolę, przeszedł do służby w wojsku Polskiśm i od tćj 
chwili, przybranej ojczyźnie poświęcił swoje prace z zapałem, 
gorliwością, zaparciem się samego siebie, nie często między 
ludźmi napotykanemi. Wojna roku 1809. otworzyła mu 
pole odznaczenia się; w bitwie pod Raszynem zwrócił na 
siebie osobistą uwagę księcia Poniatowskiego i otrzymał 
krzyż wojskowy oficerski; następnie brał udział w ówczesnych 
olbrzymich walkach, grzmotem dział napełniających wszystkie 
kraje Europy. Po organizacyi wojska Polskiego został leka
rzem w pułku 2gim strzelców pieszych, następnie sztab-leka- 
rzem bateryi artyleryi pieszćj. Za ścisłe, gorliwe, zawsze su
mienne wypełnianie obowiązków stanu swojego wynagrodzony 
został klejnotem szlacheckim i orderem Śgo Stanisława.

U kolegów i obywateli okolicznych zyskał poważanie 
i miłość, na jakie człowiek chętnie, bezinteresownie po
moc niosący bliźnim, zasłużyć może. Po usunięciu się ze 
służby, osiadł szanowny emeryt w wiejskićm zaciszu, dzieląc 
swój czas między praktyką lekarską a zatrudnieniami gospo-
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darskiemi i tujaj przez lat przeszło trzydzieści przedstawiał 
wzór lekarza, obywatela, ziemianina. Podobnie jak towa
rzysze broni widzieli ś. p. Koc ha  na polach bitew, MŚrod 
gradu kul, o czćm świadczyły blizny okrywające ciało jego, 
opatrującego rannych, tak w latach 1837. 1838. i 1852. w cza
sie cholery, w straszliwy sposób grasującśj w tamtejszych oko
licach, przyjaciele, obywatele, sąsiedzi patrzyli z uwielbieniem 
zarazem i z trwogą o niego samego, gdy niezmordowany, dniem 
i nocą, niósł pomoc czynną, najczęściój skuteczną, zawsze bez
interesowną; bo i cóż mógł zyskać? czego się spodziewać, prócz 
wdzięczności i błogosławieństwa, od biednych mieszkańców 
Parczewa, Kocka, Wohynia i tym podobnych mieścin podla
skich? Imię też jego przez długie lata ze czcią wspominane 
będzie, zarówno w pałacach, jak i chatach tamtejszych; przez 
lat 40 nie było tam popularniejszego człowieka i przez wszyst
kich bardzićj kochanego.

Równie czynny, jak i namiętny gospodarz, i w tym zawo
dzie odznaczył się w sposób niezwyczajny; to tćż Towarzystwo 
Rolnicze, jako wzorowego dzierżawcę, medalem go złotym za
szczyciło. W" zeszłym roku sędziwy starzec obchodził 50-letnią 
rocznicę rozpoczęcia zawodu lekarskiego. (Zob. t. L., str. 466.) 
Obywatele postanowili uczcić jubilata biesiadą składkową; po
dziękował za ten objaw życzliwości, prosząc, aby fundusz na 
ten cel zebrany użytym został dla dobra ludzkości.Towarzystwo 
zaś lekarskie Warsz. zaprosiło go do grona swojego, jako człon
ka honorowego. Łatwo przewidzieć, że ś. p. Koch,  przy niepo
równanej bezinteresowności, nie mógł zebrać bogatego mienia,
i rzeczywiście nie wiele zostawił po sobie; lecz z obfitym plo
nem stanął przed sądem Najwyższego, gdyż obfite prace jego 
były dla dobra kraju i ludzkości. (Gaz. Warsz.)

Wreszcie w Warszawie zmarł w dniu 27. marca r. b. 
Jan Chlebowski, doktor medycyny. Ś. p. Chlebowski uro
dził się w Zatorze (w Galicyi); w r. 1810; po ukończeniu li
ceum św. Barbary w Krakowie wszedł na wydział lekarski do 
Wszechnicy Jagiellońskićj, a otrzymawszy następnie stopień 
naukowy, przybył do Warszawy i tu od r. 1838. pełnił obo
wiązki lekarza przy szpitalu Dzieciątka Jezus. Wzór lekarza
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sumiennego i bezinteresownego, ś. p. Jan był, że tak rzekę, 
lekarzem domowym — niezamożnej ludności okolic Starego 
Miasta; majątku nie zebrał, tćm więcćj zaś błogosławień
stwa od ubóstwa, któremu niósł pomoc. Był, dopóki siły 
starczyły, czynnym członkiem Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności i Komitetu kasy wsparcia wdów i sierot po
zostałych po lekarzach. Stanowisko sam sobie był winien, 
mając bowiem nie zamożnych rodziców, walcząc z niedostat
kiem, własnemi siłami skończył nauki; za granicę kraju nie 
wyjeżdżał, bo fundusze na to nie starczyły. Ci, którzy mieli 
bliższe z nim stosunki jednozgodnie oceniali charakter pra
wy i łagodny ś. p. Jana. Zwolna rozwijająca się wada sercowa, 
pogorszona wciągu r. 1861., w listopadzie tegoż roku była 
u niego powodem zalewu krwawego w mózgu; odtąd spara
liżowany, do zdrowia już zupełnie wrócić nie mógł.— Spokój 
ci, skromny pracowniku!

R O Z M A I T O Ś C I .

Stowarzyszenie lekarzy francuskich.

Stowarzyszenie ogólne lekarzy francuzkich ( Association 
generale) istniejące zaledwo od trzech lat, nie małe już przy
niosło korzyści pod względem powstrzymania szarlataństwa
i leczenia przez osoby nieupoważnione. I tak, są departa- 
menta, np. Eure-et-Loir, gdzie w przeciągu trzech lat stowa
rzyszenie wyjednało u sądów przeszło 20 wyroków wskazują* 
cych na bardzo dotkliwe kary pieniężne szarlatanów. W in
nych departamentach (Aube,Somme, Maine-et-Loire, Bouches- 
du-Iihóne) wyjednano wyroki, w których sąd przyznaje w za
sadzie krzywdę moralną, przyniesioną przez szarlatanów le
karzom, jako podstawę postępowania kryminalnego i cywilne
go w tych razach. W dpt. de la Loire wyjednano surowy 
wyrok na farmaceutę trudniącego się bezprawnie leczeniem.
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Leczenie pośpieszne świerzbu.

Na posiedzeniu Akademii lekarskiej Paryzkiój dnia 22. 
marca r. 1864. dr. H a r d y  czytał wiadomość o sposobie le
czenia świerzbu zaprowadzonym w szpitalu ś. Ludwika.

Na zasadzie tój, że przyczyną świerzbu jest kleszcz, zwa
ny acarus scabiei, leczą świerzbowatych, przybyłych do szpi
talu ś. Ludwika, w sposób następujący: Najprzód nacierają 
całe ciało chorego, wyjąwszy głowę, mydłem szarćm, przez 
pół godziny, aby skórę oczyścić. Bezpośrednio potćm wsa
dzają go do ciepłój kąpieli, w którój pozostając przez godzinę, 
powinien on się znowu nacierać szarćm mydłem. Kąpiel ta
ka rozmiękcza naskórek i roztwiera bruzdy, w których mie
szczą się kleszcze świerzbu, a przez to dopomaga do działania 
mającego na celu pozbawienie życia tych kleszczy, to jest do 
smarowania całego ciała maścią złożoną z 64 gramów szmalcu 
wieprzowego, 20 gramów siarki oczyszczonej, 8 gramów węgla
nu potażu oczyszczonego i 8 gramów wody. Po nasmarowa
niu się szybkićm tą maścią chory, nie obcierając się bynaj
mniej, ubiera się zaraz, a to dla tego, aby maść, przez kilka 
godzin w zetknięciu ze skórą pozostająca, wytępiła nie tylko te 
kleszcze świerzbowe, które się mieszczą w skórze, ale i te, 
które mogły dostać się do odzieży.

W ciągu jedenastu lat, to jest od r. 1852. do 1862. włącz
nie, leczono tym sposobem w szpitalu ś. Ludwika 26,650 
mężczyzn i 10,779 kobiet, razem osób 37,429, a w tój liczbie 
było tylko 535 takich, u których trzeba było leczenie powto- 
rzyć, to jest '/70. Od czasu zaprowadzenia tego sposobu le
czenia nie pozostają świerzbowaci w szpitalu, a 120 łóżek prze
znaczonych dawniśj dla nich, może teraz administracya szpi
talu używać na pomieszczenie osób ważniejszemi chorobami 
dotkniętych. (L’union mćdicale. Nr. 35).

W Farmakopei naszśj szpitalnśj zamieszczona jest maść 
Hardyego, pod nazwiskiem Unguenłum ad scabiem Hardy.
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