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O RZERZĄCZCE TJ KOBIET.

Wapianł Dr. Karol KACZKOWSKI,

Lekarz ordynujący w Szpitalu Św. Łazarza w Warszawie.

I.

Zanim przystąpię do szczegółowego opisu rzerzącz- 
ki u kobiet, uważam za stosowne, rozebrać, o ile będzie 
w  możności mojéj, nierozstrzygnięte jeszcze pytania co 
do natury téj choroby i jéj objawów.

Co do natury więc nastręcza się tu zaraz pytanie: 
Czy rzeczączka należy do chorób gatunkowych, jak np. 
ospa, choroba syfilityczna, to jest, czy produkt choro
bliwy przez rozwijanie się jéj w jednym organizmie po
wstały, przeniesiony na inny organizm, wzbudzi w  nim 
tę same sprawę chorobną?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy bardzo rozma
itą: jużto przeczącą, już potwierdzająca, już wreszcie 
warunkową, zastrzegającą pewne okoliczności, mające 
sprzyjać rozwojowi zarazy, albo jéj nie dopuszczać.* Dzi- 
s’aj j edyną w téj mierze pewną rzeczą jest odrębność 
rzerzączki od choroby syfilitycznéj, wykazana przez R i- 
C o r d a  tak stanowczo, że pojęcie S i m o n a ,  który ją  
uważa za postać mieszaną choroby syfilitycznéj (eine hy
bride Form der Syphilis) } nie może nawet być przedmio
tem sporu.

Reszta téj kwestyi jest dotąd niejasna, nierozwią
zana.
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Nie sądzę potrzebném wymieniać zdań rozmaitych 
autorów, rozmaitych opinij; streszczę je  tylko. Prawie 
wszyscy przyjmują dwie formy rzerzączki: 1) zaraźliwą, 
przez jad, że się tak wyrażę, rzerzączkowy powstającą 
(blenorrhagia vaginae, vaginitis virulenta)  i 2) spowo
dowaną innemi przyczynami, czyto ogólnie organizm 
dotyczącemi lub w  samym organizmie Ieżącemi, czy téi 
miejscowemi, jakiemi są mechaniczne i inne. Ta ostat
nia ( leucorrhoea)  jest niezaraźliwą, może jednak, lubo 
nie powstaje z przyczyny gatunkowej, pod pewnemi wa
runkami udzielić się, stać się zaraźliwy.

Pomiędzy temi dwoma wybitniéjszemi pojęciami są 
jeszcze pośrednie, przechylające się więcej to na jedne, to 
na druga stronę.Dc c

T h i r y  przyjmuje trzy rodzaje rzerzączki: 1) pro
stą, niezaraźliwą; 2) weneryczną, to jest: sprowadzają
cą w następstwie objawy należące do choroby syfilitycz- 
néj i 3) posiadającą zaraźliwość sobie właściwą, swoi
stą (specyficzną), utrzymując, że ta ostatnia objawia się 
wtedy, kiedy na błonie śluzowćj pochwy macicznej wTi-  
dać jakby brodawki (gramilations) .  Tymczasem D e- 
v i l J e utrzymuje, że brodawki te znajdują się tylko u cię
żarnych, S c a n z o n i  zaś i wielu innych zauważało je 
przy zwyczajnych katarach pochwy macieznéj. W każdym 
razie brodawki te dają się spostrzegać bardzo rzadko, 
przypadki zaś udzielania się są tak częste, że, choćby już 
z tego powodu tylko, nie można ich brać za charakter 
zaraźliwości.

H ic  o r d ,  tak stanowczy w orzeczeniach swoich, 
nie wyrokuje w tym przedmiocie, skłania się jednak wię
cej na stronę niezaraźliwości rzerzączki.

Gdzie szukać powodu téj niepewności? czemu wiele,
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równie trudnych zadań rozwiązano w sposób zadawalnia- 
ją,cy, a to czeka jeszcze wyjaśnień? Oto metoda poszu
kiwań, dane, służące do wniosków, były niedostateczne- 
mi, nie wystarczały. Tylko bowiem anamneza chorych 
służyła tutaj za najważniejszą podstawę, anamneza, z któ
rej wnioski zależeć musiały w każdym razie od indy
widualnych zapatrywań się lekarza. Cierpiący rzerzącz- 
ke wskazywał kobietę, będącą domniemanym choroby 
jego powodem; śledzenie u niój wykryło zapalenie ostre 
pochwy macicznej, z odpływem śluzowo-ropiastym: więc 
wniosek, że kobieta ta udzieliła zarazy, a jeżeli wezwa
ny na sędziego wierzy w  gatunkową zaraźliwość rze«* 
rzączki, ucierpieć może dobra sław a kobiety, chociaż 
stan taki niekoniecznie od rzerzączki pochodzi. W innym 
znów razie pochwa maciczna nie przedstawi stanu zapal
nego, tylko u pławy białe (leucorrhoea) i to w bardzo 
ograniczonej ilości: tymczasem niewinne te objawy, za
maskowane jeszcze nieraz staranną czystością, będą n a 
stępstwem udzielonej rzerzączki.

Wartość niepewna podobnych orzeczeń w zdarze
niach tego rodzaju więcej jeszcze wyświetloną zostanie 
w dalszym ciągu tego pisma; tu chodzi mi tylko o nie
dostateczność źródeł, mających służyć do wyjaśnienia 
natury choroby.

Jak mało w  samój rzeczy można polegać na zezna
niach chorych w tym względzie, szczególniej w naszym 
kraju, wiadomo każdemu z kolegów; w mojóin przeko
naniu rozjaśnienie wątpliwości co do natury i objawów 
rzerzączki zdobytćm być może tylko na wnioskach za
czerpniętych z dotykalnych doświadczeń. Nie wystarcza 
tu bynajmniej przekonanie się, że podany za zarażające
go jest cierpiącym, że ma rzeczywiście rzerzączkę; nie
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wystarcza także najtroskliwsze zbadanie, z kąd ta  rze- 
rzączka pochodzi; nie wystarcza wreszcie i najpilniejsze 
spostrzeganie choroby nabytej i udzielającej się, i usuwa 
wątpliwość jedynie tylko naoczne przekonanie się o ist
nieniu i własnościach produktów zarażających, przez 
bezpośrednie doświadczenie, to jest przez szczepienie ślu
zu, wydzielającego się z chorej błony. Utarta to już 
zresztą droga i najpewniejsza dotychczas; więc posze
dłem nią pomimo pewnego wyrzutu sobie samemu robio
nego, bo szczepienie, jako jedyną podstawę doświadczeń, 
zmuszony byłem robić z chorych na zdrowych, a przy
najmniej nie dotkniętych rzerzączką; z tego powodu licz
bę szczepień ograniczyłem do ilości niezbędnój, w nadziei, 
że wprawniejsza ręka i oko poprowadzi dalej zaczętą 
pracę.

Ażeby oznaczyć naturę rzerzączki co do jej zaraźli
wości, należałoby przedewszystkiem płyn wyciekający 
z organów płciowych chorobą tą dotkniętych w prow a
dzać do krw i, jak np. ropę ospy, i uważać, czy płyn ten 
nie utworzy w organizmie chorobnej sprawy, której 
produkt dałby się na inne organizmy zaszczepiać. W razie 
potwierdzających wypadków moglibyśmy słusznie wnosić
o zaraźliwości rzerzączki i umieścić ją  w liczbie chorób 
takich, jak ospa, i t. p.

Doświadczenia takie już istnieją, chociaż w innym 
robione celu.

R i c o r d ,  chcąc dowieść, że rzerzączką nie jest 
chorobą syfilityczną, wielokrotnie szczepił jej ropę i nie- 
tylko, że nie otrzymał gatunkowego wrzodu, ale nigdy 
nie widział żadnego wpływu takiego szczepienia na or
ganizm: ranki goiły się zawsze bez pomocy sztuki, oprócz
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kilku przypadków, gdzie doświadczenia robił na skorbu- 
tycznych.

Ropa więc rzerząezki przenoszona w krew ’ nie w y
wołuje w organizmie żadnój ogólnój zmiany: wynikałoby 
ztąd, że nie jest zaraźliwą; temu znowu zaprzeczają co
dzienne fakta. W istocie wpływ ropy rzerząezki jako 
przyczyna, taką sarnę chorobę sprawująca, jest aż nadto 
widocznym; możnaby więc wnioskować, że zaraźliwość 
ogranicza się tylko do miejsca dotkniętego, jak w świerz
bie. Porównanie to byłoby dobrem, gdyby nie przypad
ki dość częste, gdzie choroba powstaje z innych powo - 
dów, bez zetknięcia się z płynem zaraźliwym; tymczasem 
świerzbu dostać nie można bez udziału kleszcza (acarus 
scabiei) jój właściwego. Rzerzączka, jak wspomniałem, 
powstaje także z innych powodów, nie zawsze przez 
spółkowanie; ta jednak okoliczność, że rzerzączke może 
sprowadzić np. mechaniczne drażnienie, nie wyklucza 
jeszcze zupełnie jej zaraźliwości, zmienia jednak stanow
czo pojęcie o źródle, co nie małój jest wagi nie tylko 
we względzie naukowym, ale i w stosunkach towarzy
skich. Gdyby bowiem rzerzączka tylko przez spółkowa
nie powstająca miała sobie właściwą zaraźliwość: mie
libyśmy prawo posądzać osobę, która innój udzieliła 
podobną chorobę, że ją zaczerpnęła tą samą drogą, a za- 
tóm potępić jej moralność.

Zobaczmy, do jakich wniosków doprowadzi nas 
w tym względzie metoda doświadczalna; spróbujmy za 
jśj pomocą rozstrzygnąć pytanie: czy płyn rzerzączkowy 
ma sobie właściwa, odrębna zaraźliwość, lub nie?4 i.

Dla rozwiązania tego zadania, trzeba płyn wycie
kający w czasie rzerząezki z organów płciowych w pro
wadzić do takichże organów zdrowych. Przypadek oszczę
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dził mi téj niemiłój próby. Chory przyjęty do szpitalu 
z lepieżami, pragnąc odwlec grożący mu wymiar spra
wiedliwości za przestępstwo w czasie zdrowia popełnio
ne, nie życzył sobie opuścić szpitalu, pomimo ukończone
go leczenia. Należało mu udowodnić potrzebę zwłoki; 
tylko choroba mogła dać do niej powód: uprosiwszy 
więc kolegę swego z rzerzączką o udzelenie mu zbaw
czego płynu, zaszczepił go sobie w  cewkę moczową 
z pomyślnym skutkiem.

Zdziwiony byłem niezwykłóm objawieniem się cho
roby po sześciu tygodniach pobytu chorego w szpitalu, 
i przypuszczałem możność nabytku tójże od posługi żeń
skiej, chociaż dobrze oddzielonéj; dla tego nie szczędzi
łem usiłowań w badaniu i wymogłem na chorym w y
znanie prawdy. Płyn, w tym przypadku do zaszczepienia 
użyty, pochodził z wycieku rzerzączki w okresie zapal
nym będącój, nabytej przez spółkowanie.

Przypadek ten mówi stanowczo za zaraźliwością 
rzerzączki. Przytoczę jeszcze inny, niemniej stanowczo
o tém świadczący, przez V i d a l a  podany, gdzie cho
ry miał stosunki z kobietą na trzy miesiące przed uka
zaniem sie rzerzączki. Wiadomo, że V i d a l  z dłuższe-C L '
go lub krótszego czasu inkubacyi wnosił o weriervcz- 
néj lub niewenerycznéj naturze śluzotoków, uważał 
więc ten przypadek za bardzo potwierdzający swoje 
zdanie; tymczasem ściślejsze wypytanie chorego spro - 
wadziło wyznanie, że rzerzączką nastąpiła tutaj wskutek 
zastrzyknięcia bez potrzeby w cewkę moczową płynu 
narzędziem, którego używał przyjaciel chorego, istotnie 
chorobą tą dotknięty. Ale idźmy daléj.
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Doświadczenie lsze . W dniu3.kwiet. zaszczepiłem (1) 
śluz pochodzący z chronicznego kataru macicy w cewkę moczową 
chorego S. cierpiącego na wrzody syfilityczne miękkie napletka 
podówczas w stanie zabliźnienia będące. Chociaż pochwa ma
ciczna była zdrową i nie wydzielała śluzu w większćj, niż 
zwykle, obfitości, zachowałem jednak ostrożność, aby płyn wy
dostać z samćj macicy, bez żadnego zmięszania. Dla tego 
wprowadziłem dwuramienny wziernik, oczyściłem część poch
wową macicy, przednią i tylną jćj wargę objąłem końcami 
ramion wziernika, a trzymając jego rączkę w położeniu stałem, 
rozszczepiałem i skupiałem ramiona, ażeby, uciskając i roz
szerzając ściany macicy w dolnćj jćj części, ułatwić wypływ 
śluzu; dostateczną jego ilość oddzieliłem od wydobywającego 
się strumienia w kanale szyi macicy metalową łopatką, przy
ciskając ją do wewnętrznej powierzchni dolnego ramienia 
wziernika. Nie poszedłem w tym razie za radą Sc a n z o n i e -  
go, żeby za pomocą łopatki zgiętćj Rć c a mi e g o  wydobywać 
śluz z samćj jamy macicy; bo tym sposobem można otrzymać 
nadzwyczaj małe tylko ilości, zdatne jedynie do poszukiwań 
mikroskopowych. Śluz tak otrzymany, szklisty, przeświecają
cy, bardzo ciągliwy, okazujący pod mikroskopem nie wielką 
ilość komórek śluzowych i płaskich nabłonka, zaszczepiłem 
tego samego dnia w kwadrans po wydobyciu go z jamy ma
cicy. Przez dwadzieścia ośm dni śledzone pilnie, i otwór cew
ki moczowćj i jćj funkcye, nie okazały żadnćj zmiany. Chory 
opuścił szpital wyleczony z przypadłości syfilitycznój.

Doświadczenie Sgie. Chora, 47 lat wieku licząca, 
przybyła do szpitalu, na 3 tygodnie przed datą użycia jój do 
doświadczenia, z katarem macicy i pochwy macicznćj od kilku 
miesięcy nabytym. Prawdopodobnie w tym przypadku cier
pienie macicy poczęło się przed cierpieniem pochwy, bo przy
padłości ogólne zwróciły piórwćj uwagę chorćj, niż odpływ, 
a białaczka rozwiniętą już była w wysokim stopniu.

W dniu 5. kwietnia wziąłem śluz pomięszany i z po
chwy i z macicy; pochwa była w stanie zapalenia chronicznego, 
część pochwowa macicy zwiększona, pulchna, otwór jćj szero-

(i) Szczepienie należy tu przyjąć w znaczeniu przeniesienia istoty 
zarażającej na błonę śluzową.
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ki, dolny jego brzeg ciemnego fioletowo-sinawego koloru, po
kryty jednak nabłonkiem. Wyciek śluzu biało żółtawego, nie 
przeświecającego, mocno ciągliwego, był obfity; w nim bardzo 
wiele komórek śluzu i większych ropy, gdzie niegdzie komórki 
nabłonka płaskiego. Płyn ten zaszczepiłem konwalescentowi 
po wrzodzie twardym szyjki żołędzi. Dnia 7. t. m. i r. wie
czorem chory uczuł lekkie palenie przy oddawaniu moczu, a 8. 
z rana naciśnięcie na cewkę moczową wydobyło z nićj kroplę 
gęstego, biało żółtawego śluzu.

Obfite użycie napoju z siemienia lnianego zniosło nie
normalność tę i dnia 12. chory opuścił szpital.

Doświadczenie 3cie. W dniu 9. maja wykonałem szcze
pienie śluzu pochodzącego z kataru pochwy i macicy, trwają
cego 7 tygodni. W tym przypadku cierpienie pochwy poczęło 
się przed cierpieniem macicy; przynajmniej w pierwszych 
dniach pobytu chorej w szpitalu wyciek ograniczał się tylko 
do samej pochwy; dopiero później spostrzegłem śluz wydoby
wający się przez usta maciczne. Doświadczenie było robione 
już przy samym końcu choroby, kiedy wyciek zaledwie spo
strzegać było można, tak dalece, że w celu otrzymania śluzu 
w ilości do szczepienia potrzebnej, zaleciłem chorej zanie
dbanie zwykłego oczyszczania pochwy za pomocą zimnej wody 
przez dwa dni. Wtedy dopiero wydobyłem i z macicy i z po
chwy małą ilość śluzu ciągliwego, białawego, obfitego jednak 
jeszcze w komórki śluzowe, ubogiego zaś bardzo w komórki 
ropy i płaskie nabłonka; tego samego dnia zaszczepiłem go 
w cewkę moczową chorego, cierpiącego na chroniczne, idiopa- 
tyczne zapalenie gruczołów limfatycznych pachwiny prawej. 
Dnia 12. maja, to jest trzeciego po zaszczepieniu, pokazał się 
bardzo mały odpływ rzadkiego, białawego śluzu, bez żadnego 
bolu nawet przy oddawaniu moczu, który ustał w dni kilka.

Doświadczenie 4te. Dotąd widzieliśmy doświadczenia 
ze śluzem odpływającym wśród chronicznego kataru macicy 
i pochwy; teraz weźmy produkt ten z zapalenia świeżego.

M. przybyła do szpitalu w dniu 9. kwietnia ze słabo 
rozwiniętćm zapaleniem pochwy macicznej. Wyciek od 2ch 
tygodni trwający był gęsty, biało żółtawy, śluzowo ropiasty, 
obfity, drażniący, można bowiem było spostrzedz lekką czer
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woność warg wstydliwych i przyległej im skóry, jak również 
taką sarnę czerwoność rozlaną więcćj w dolnych częściach 
ścian pochwy. Mikroskop wykazał bardzo wielką ilość ko
mórek śluzu, ropy i płaskich nabłonka. Szczepienie usku
teczniłem na młodym człowieku S., u którego pozostawała 
niewielka twardość po wrzodzie syfilitycznym. W 4 dni póż- 
nićj, to jest 13. kwietnia, chory uskarżał się na lekkie palenie 
przy oddawaniu moczu i otwór cewki moczowej był cokol
wiek zaczerwieniony; palenie to z postępem czasu wzrastało, 
doszło do bolu dnia 17. kwietnia i wtedy po pierwszy raz spo
strzegłem wyciek gęsty, biało żółtawy.

Stosowne śródki stłumiły ten objaw w przeciągu dni 
ośmiu.

»oświadczenie ote. Podobne zupełnie poprzedniemu 
doświadczenie zrobiłem w dniu 16. kwietnia z tą tylko różni
cą, że zapalenie pochwy macicznej trwało już 5 tygodni: czer
woność ścian była ciemniejszą i jednostajnie rozpostartą; wy
ciek także obfity, żółtawy, zawierał więcćj komórek ropy, 
a prawie nic nabłonka. Zaszczepiłem go w cewkę moczową 
chorego cierpiącego na lupua nosa. W trzy dni późnićj spo
strzegłem wyciek rzadkiego białawego śluzu, przy bardzo ma- 
łśm paleniu w czasie oddawania moczu. Obficie użyty odwar 
z siemienia lnianego wystarczył do wstrzymania rozwoju rze- 
rzączki, która jednak w pięć dni po ustaniu wróciła i wy
magała skuteczniejszych środków.

»oświadczenie 6te- U chorćj, z lepieży zupełnie wy- 
leczonśj, sprawiłem sztuczne zapalenie pochwy macicznćj. Po 
przekonaniu się dokładnćm o stanie prawidłowym macicy 
i pochwy, zebrawszy z trudnością cokolwiek śluzu tę ostatnią 
zwilżającego, ubogiego w komórki śluzu i nabłonka, co wła
śnie oznacza stan prawidłowy, wtarłem około drachmy maści 
z gąbki rzecznćj (ung. spongillae/luv.) w ściany pochwy. Na 
drugi dzień nie dostrzegłem żadnej zmiany w miejscu po- 
draźnionćm; powtórzyłem więc to samo postępowanie i oprócz 
tego zaprowadziłem do pochwy mały tampon, taką samą ma
ścią pasmarowany. Trzeciego dnia, po oddaleniu skubanki, 
z którćj tampon ów był zrobiony, zauważałem lekką czerwo
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ność błony śluzo wój, bez najmniejszego przykrego czucia ze 
strony chorśj; zaleciłem więc większy ruch, niż zwykle, i za
niechanie przemywań. Dnia 4. błona śluzowa pochwy była 
już daleko więcśj zaczerwienioną, nie wydzielała jednak wiele 
więcój śluzu, niż zwykle. Dopiero 5go dnia śluz zaczął wy
ciekać obficiej, a 6go odpływał w dość znacznćj ilości, gęsty, 
żółty, zawierający komórki śluzu, ropy i nabłonka płaskiego 
bardzo liczne; wargi wstydliwe mniejsze zaczęły cokolwiek na
brzmiewać i okryły się lekką czerwonością.

Wtedy, to jest dnia 15. kwietnia, wziąwszy nieco owego 
wycieku z pochwy macicznej, wykonałem nim szczepienie na 
cewce moczowśj chorego z dogajającemi się przecięciami za
tok pachwinowych, po zapaleniu przewlekłćm gruczołów lim- 
fatycznych. Na trzeci dzień, 17. kwietnia wieczorem, chory 
uczuł pićrwszy raz pieczenie przy oddawaniu moczu; nieprzy
jemne to czucie wzmogło się dnia następnego, to jest 4go po 
szczepieniu, do bolu, a wtedy małą ilość białego śluzu można 
było dostrzedz przez otwór cewki moczowej.

W przekonaniu, że początek ten zwiastuje silniejszy 
rozwój rzerzączki, użyłem natychmiast łagodzących środków 
i zaleciłem ciągły spoczynek. Po sześciu dniach cewka mo
czowa chorego była prawie naturalną.

Doświadczenie 7me. Śluz wypluty przez chorego na 
gruźlicę płucną cierpiącego, zawierający wiele komórek śluzu, 
mało ropy, nabłonek płaski i walcowaty, włókna sprężyste 
i masę ziarnistą, zaszczepiłem choremu mającemu stwardnie
nie po wrzodzie syfilitycznym napletka, bez żadnego jednak 
następstwa.

Cewka moczowa, długo śledzona, była zawsze zdrową.
Doświadczenie 8me* Ten sam śluz również zaszczepi

łem w cewkę moczową chorego, na wrzody łuków podniebien- 
nych i różyczkę syfilityczną cierpiącego; i tu nie było żadnego 
zapalenia.

Oto wszystkie moje doświadczenia; zanim przystąpię do 
wniosków z nich zaczerpniętych, winienem jeszcze opisać spo
sób, w jaki były robione.

www.dlibra.wum.edu.pl



13

Śluz za materyał do doświadczeń mi służący starałem 
się przenosić w dobrze wymytych naczyniach szklanych. Szcze
pienie odbywałem najpóźniej w kwadrans po wydobyciu śluzu 
z części płciowych kobiecych. Pragnąc ile możności naślado
wać naturę, ponieważ prąci z (penis) w czasie wyprężenia silnie 
krwią nabiega, a zatem i życie fizyologiczne błony śluzowej 
cewki jest w pewnćm natężeniu, usposabiającśm ją do łatwiej
szego ulegania przemianom patologicznym; sądziłem, że ła
twiej celu dopnę, jeżeli zaprowadzanie śluzu w cewkę połączę 
z pewnem zadrażnieniem jćj błony. Śluz ten, zawsze mniej 
lub więcej ciągliwy, dość trudno daje się umieścić w rurce 
moczowej o ścianach zawsze nieco zwartych; wstrzykiwać się 
nie da, a przynajmniej nie daleko, bo z łatwością i silnie 
przywiera do każdego ciała: położony więc na otworze cewki 
za pomocą szklanej pałeczki, przylega zaraz do wierzchołka 
żołędzi i nie łatwo już opuszcza to położenie.

Należało więc polecić choremu, żeby oddał mocz, ułożyć 
go poziomo, wznieść prącie prostopadle ku górze, na otworze 
cewki położyć nie wielką ilość śluzu, żeby na jak najmniej
szej przestrzeni przywierał do części przyległych, a położy
wszy na wierzchu kawałek waty, wielkości szablastego gro
chu, wepchnąć ją wraz ze śluzem za pomocą zgłębnika row- 
owanegok po za wydrążenie czołenkowate cewki moczowej. 
Jeżeli tym sposobem weszła zbyt mała ilość śluzu, powtarza
łem to samo postępowanie, dopóki kilka kropel przynajmniej 
nie przylgło do ścian cewki. Wyprowadzając zgłębnik trzeba 
było, dla uniknięcia, żeby wata napowrót nie wyszła, przyci
snąć ją  do cewki od zewnątrz.

Całe to działanie, a najbardziej pozostawienie przez kil
ka godzin ciała obcego w cewce, sprowadzało na błonę jej 
śluzową pewne drażnienie; ale czy takiego samego stopnia, 
jak przy odbywaniu funkcyi płciowej, trudno orzec. Że jed
nak, jakby mniemać można, samo drażnienie to nie wystar
czało do wywołania rzerzączki, dowodzą doświadczenia 1., 7. 
i 8.; dla większej wszelako pewności w tym względzie zapro
wadzałem sarnę tylko watę do cewki moczowej u dwóch cho
rych, bez żadnego skutku. W samej rzeczy, wata wprowa
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dzona do cewki tak prędko oślizga przez zetknięcie się choć
by z naturalnym śluzem i wywiera przez to tak łagodny 
wpływ na otaczającą ją błonę, że trudno jćj przypisywać 
własności drażniące zdolne wywołać rzerzączkę.

Może już zbytecznie dodam, że nie używałem śluzu od 
kobiet choćby w podejrzeniu tylko o chorobę syfilityczną bę
dących, jak również nie szczepiłem mężczyznom, jeżeli przy
najmniej prze lat dwa nie byli zupełnie wolnemi od rze- 
rzączki.

Jakież teraz wnioski można wyprowadzić z powyż
szych doświadczeń? Gzy więc śluz rzerzączkowy posiada 
zaraźliwość sobie właściwa?c

Ażeby w dalszym ciągu uniknąć nieporozumienia, 
winienem przedewszystkiem zwrócić uwagę, że rzerzącz- 
ką nazywają powszechnie zapalenie cewki moczowej 
u mężczyzn (gonnorrhoea), a pochwy macicznój u kobiet 
(blenorrhagia vagmae mrulenta)> następujące po spółko- 
waniu z osobą chorobą tą dotkniętą. W pojęciu tśm 
mieści się więc zaraźliwość jako konieczny warunek po
wstania choroby. Wszelki inny wyciek u mężczyzn uw a
żanym bywa jako zapalenie nietryprowe cewki moczo
wej, u kobiet zaś jako katar pochwy lub macicy (leti- 
corrhoea, fluor albas).

Zobaczmy, czy podobne pojęcie znajdzie poparcie 
w powyżej przytoczonych doświadczeniach.

Przypadek nabycia rzerzączki przez chorego, który 
nie chciał opuścić szpitalu, później doświadczenia 4. i
5. nadają prawo do mniemania: że rzerzaczka jest za
raźliwą swoiście (specyficznie); kobiety bowiem, od 
których w przypadku 4. i 5. śluz do zaszczepienia był 
wziętym, niezamężne, przyznały się do stosunków po
dejrzanych, przed początkiem choroby. Szczepienie wy
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wołało ten sam stan u dwóch mężczyzn; bardzo praw 
dopodobnie choroba ich mogłaby się udzielić przy sto
sownych warunkach i innym kobietom, i tak dalej moż- 
naby utworzyć łańcuch bez końca, a przyczyny jego ist
nienia szukać w zaraźliwości swoistej rzerzączki.

Ale w doświadczeniu 2. i 3. śluz był wziętym od 
chorych katarowi macicy i pochwy podlegających, a po
mimo tego szciepicnie wyioolało śluzotok cewki moczo- 
wój. Go ważniejsza, w doświadczeniu 6. choroba nie 
pochodziła od zarazy, przeciwnie wywołała ją  maść draż
niącay a jednak spraw iła taki sam śluzotok, jak w do
świadczeniu 4. to jest ostry.

Przyjmując więc swoistą, (specyficzną) zaraźliwość 
rzerzączki, trzebaby przyznać taką samą własność kata
rowi macicy i zapaleniu pochwy sztucznie wywołane
mu; co w żadnym razie niepodobna: bo chociaż one wy
wołują śluzotok, nie pochodzą jednakże od żadnej specy
ficznej przyczyny.

Nie ma więc śluzotok cewki moczowej odrębnćj, sobie 
właściwej zaraźliwości; lubo bowiem wywołać może ten 
sam stan, to jednak dzieli tę własność z śluzem kataralnym 
pochwy, jak  powyższe doświadczenia wykazują, a jak 
zkąd inąd wiemy, ze śluzem zapalonej spojówki oka, 
wreszcie z ropą wiewióra, która, zetknięta z błoną żołę
dzi lub cewki, sprowadza tam dość często zapalenie, sta
nowiąc jednak widocznie nie zarażający, ale drażniący 
bodziec. Pomimo podobieństwa skutku zachodzi tu jed
nak w rzeczy samej niezmierna różnica, taka sama, jaka 
zachodzi między innemi chorobami zapalnemi a zaraźli- 
wemi w ich patogenezie.

Zaraźliwość, (jeżeli w końcu zatrzymamy ten wyraz, 
zmieniając jego pojęcie), nie leży tutaj w gatunkowości
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choroby, ale tylko w produkcie sprawy chorobnćj, 
który, nie jest gatunkowo odrębny, ale wspólny zapale
niom błon śluzowych części płciowych, nie koniecznie 
przez Spółkowanie nieczyste powstałym.

Nie nowa to już w końcu rzecz, nie wypowiadam 
pierwszy tej myśli; nigdzie przecież nie była ona podaną 
kategorycznie, ani popartą dobitnemi dowodami.

Ale wróćmy do doświadczeń, jeszcze bowiem nie 
wyprowadziliśmy z nich wszystkich wniosków.

W pierwszym, siódmym i ósmyrn przypadku nie by
ło śluzotoku cewki moczowej; dla czego? Widzieliśmy 
w doświadczeniu 4. i 6. śluzotoki ostre, a raczej ich 
początki, których rozwój należało powstrzymać o ile 
możności, do czego bardzo dobrze posłużył mi zalecony 
chorym bezwarunkowy spoczynek, łatwy do wykonania 
w  szpitalu; wszystkie inne śłuzotoki poczynały się i prze
biegały bardzo łagodnie.

Przyczyny różnorodności tych objawów szukać nale
ży w jakości śluzu.

W doświadczeniu 4. śluz był produktem dość świe
żego zapalenia pochwy, o czem świadczyła czerwoność 
w arg wstydliwych: wyciek więc, odpowiednio temu okre
sowi zapalenia, był ostry; to samo miało miejsce w  do
świadczeniu 6 ,  i w  obu tych przypadkach były ostre 
śluzotoki cewek moczowych. Kiedy bowiem śluz draż
nił tutaj skórę na przyległych pochwie częściach, z rów- 
nem więc, a może i większem jeszcze natężeniem draż
nił błonę śluzową cewki moczowśj. W miarę dłuższego 
trw ania zapalenia, ostrość śluzu ustaje, czerwoność przy
ległych pochwie macicznój części jest bardzo małą, a przy 
zachowaniu czystości prawie żadną; dlatego też i rze- 
rzączki takim śluzem wywołane przebiegają łagodnie.
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Ztąd, lubo nie zawsze, z przebiegu danego śluzotoku 
można wnieść o natężeniu tego samego procesu będące
go przyczyną choroby: nie zawsze, bo na jńj przebieg 
wywierają wpływ i inne warunki, np. leżące w ogól
nym stanie dotkniętego. Zwrykle pićrwszy śluzotok by
wa po największej części ostrym, następne już są mniój 
dokuczliwymi.

Mając sposobność śledzić objawy śluzotoku cewki 
u mężczyzn od chwili rozpoczętego działania jego przy
czyny do piórwszych samego śluzotoku początków, m o
głem z całą ścisłością oznaczyć czas pomiędzy bezpośred
nim wpływem a skutkiem, czas tak rozmaicie oznaczany 
przez chorych.

W doświadczeniu drugiem szczepienie wykonałem 
dnia 5. kwietnia około godziny 10. z rana; pierwsze 
przypadłości pokazały się dnia 7. kwietnia wieczorem, 
a zatem na trzeci dzień, śluzotok zaś na 4ty dzień.

W doświadczeniu 3. szczepienie uskuteczniłem dnia 9 . 
z rana; śluzotok powstał dnia 12. z rana, a wiec także 
na 4. dzień.

W doświadczeniu 4. szczepienie dnia 9. z rana; 
dnia 13. z rana pierwsze przypadłości, a dopiero dnia 
17. śluzotok ostry: tutaj upłynęło aż ośm dni od za
szczepienia do śluzotoku.

W doświadczeniu 5. szczepienie dnia 16.; wyciek 
dnia 19. czyli na czwarty dzień.

W doświadczeniu szóstem szczepienie było dnia 15. 
z rana; piórwsze przypadłości dnia 17. wieczorem, to 
jest na trzeci dzień, wyciek 18. czyli na czwarty.

Czas wiec tak zwanego wylęgania {incubatio) wynosi 
od trzech do ośmiu dni w tycli pięciu przypadkach. Za 
mała to wprawdzie ilość, żeby z niej cóś ogólniejszego 

Para. T. 1. W. Tora LII. 2
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wnioskować można było; zdaje się jednak, iż czas wy
lęgania podawany przez chorych na 4 i więcej tygodni 
jest za długi: trudno bowiem przypuścić, żeby tak znacz
ny przeciąg dzielił chwile zadrażnienia i początek cho
roby.

Ropa z plwocin chorego gruźliczego w doświadcze
niu 7. i 8. nie wywołała śluzotoku, jak również śluz 
z macicy w doświadczeniu pierwszem: możnaby więc 
wyprowadzić ztad wniosek, że tylko produkt zapalenia 
pochwy macicznej ma własność wywoływania śluzotoku 
cewki moczowej; ale, jak w'yżej mieliśmy sposobność 
przekonać się, własność ta zależy od pewnśj w łaściw o
ści drażniącej śluzu: wzięty z macicy (w  dośw. t . )  
i z oskrzeli (w  dośw. 7 .)  widać nie posiadał jój, skoro 
nie w yw arł na błonę śluzową cewki żadnego skutku; 
gdy przeciwnie posiadał owe ostrość śluz macicy w do 
świadczeniu 4 ., który zapalenie cewki moczowój wy
wołał.

Dla uzupełnienia doświadczeń, należałoby przeko
nać się jeszcze o działaniu produktów innych śluzoto- 
ków na błonę cewki moczowej. Poszukiwań tego ro 
dzaju nie można robić wiele w  krótkim czasie, (sposob
ność do doświadczeń nie nadarza się często), dla tego 
dalsze prace pod tym względem zmuszony byłem odłożyć 
na później.

Streściwszy więc dane z przytoczonych doświadczeń 
wypada:

1. Ze rzerzączka nie ma specyficznej, sobie właści- 
wój zaraźliwości.

2. Ze zaraźliwość tę odnieść należy do własności 
drażniących śluzu, wydzielającego się wśród zapaleń 
części płciowych, częstokroć nic wspólnego nie mających
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z rzerzączką jako spraw ą gatunkową według dotych
czasowego pojęcia.

3. Że czas tak zwanego wylęgania (inkubacyi) naj
wyżej do dwóch tygodni sprowadzić można.

(Dokończenie nastąpi).

DWA PRZYPADKI 

KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH ZNACZNĆJ WIELKOŚCI.
OPISAŁ

Ulik. Ludwik B R U K E R  (syn),
Lekarz praktyczny w Warszawie.

Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego 
Warszawskiego dnia 16. lutego 1864. r.

Jakkolwiek spostrzeżenia kamieni żółciowych nie 
należą same przez się do osobliwości bezwarunkowo god
nych wzmianki, jednakże okazy wielkości orzecha w ło
skiego, jaja gołębiego, lub jeszcze większe, za życia od
dane, już do rzadkich zaliczyć wypada. Z tego więc po
wodu czuję się w obowiązku opowiedzieć, ze stosownemi 
uwagami, nader ciekawy przypadek, spostrzegany prze- 
zemnie, kamienia żółciowego większego od gołębiego jaja, 
tómbardziej, że po oddaniu takowego chora żyje i do~ 
brćm dzisiaj cieszy sie zdrowiem; obok tego zaś podam 
opis drugiego bardzo podobnego przypadku, spostrzega
nego przez dra N e u g e b a u r a  w jego praktyce.

Przypadek spostrzegany przezemnie.
Emilia K.} lat 43 licząca, szatynka, dobrze zbudowana i od

żywiona, temperamentu limfatycznego, życie ruchliwe wiodą
ca, zapadła przed kilkoma miesiącami na tak zwaną k o l k ę  
wą t r o b o w ą  (colica hepatica).
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W 18. roku życia dostała po raz piórwszy czyszczeń mie
sięcznych, a wkrótce potćm chorowała na błędnicę; w 20. po
szła za mąż i od tego czasu powiła siedmioro dzieci. W ośm 
lat po zamęzciu przebyła raz piśrwszy żółtaczkę, która dość 
długo trwała; w siedm lat późnićj znów tćj chorobie uległa, 
tym razem jednak żółtaczce towarzyszyły mocne bole w okoli
cy żołądka, w boku prawym i w okolicy pępkowśj, jakotćż 
wymioty żółciowe. Od tój pory chora narzekała zawsze na 
niesmak w ustach, brak apetytu, wstręt do mięsnych pokar
mów i tłuszczów. Po użyciu mięsiwa jakiegobądź rodzaju 
miewała zawsze mocne bole żołądka, ściskanie, gniecenie aż 
do krzyża sięgające, często nawet połączone z silnemi womi- 
tami żołciowemi, które czasami przynosiły jćj ulgę w cierpie
niu. Od tego również czasu ciągłe gniecenie w boku pra
wym, a niekiedy tępy ból w tymże chorćj nie odstępowały, 
stolec zwykle miewała utrudniony.

Przed ośmioma miesiącami dostała ona silnśj gorączki, 
poprzedzonej kilkakrotnemi dreszczami, mocnego bolu w oko
licy pęcherzyka żółciowego i pod łopatką, a nadto silnych 
często powtarzających się wymiotów żółciowych i na wpół stra- 
wionemi pokarmami.

W takim stanie rzeczy zawezwany zostałem do tćj cho- 
rśj przez znajomego jćj felczera, który sam poprzednio dał 
jśj kilka lawatyw i postawił na brzuch bańki. Znalazłem ją 
wijącą się z bólów na łóżku, gryzącą pościel i ręce swoje. 
Zasięgnąwszy wówczas niektórych wiadomości anamnestycz- 
nych od otaczających chorą osób i dozorującego ją felczera, 
przystąpiłem do egzaminu fizycznego.

Brzuch znalazłem mocno wzdęty, na najmniejsze dotknię
cie wrażliwy i bolesny po całśj stronie prawśj. W okolicy 
pęcherzyka żółciowego była wyniosłość nieco zaczerwieniona 
na przestrzeni wielkości dłoni, przez którą wymacać się da
wał guz twardy, wielkości mniśj więcśj gęsiego jaja, dość 
jawnie odgraniczony; ciepłota skóry tśj wyniosłości była znacz
nie wyższą niż części sąsiednich. Mały nacisk w tem miejscu 
wywoływał silniejszy ból w okolicy pępka, w żołądku, w pach
winie prawćj, w odpowiedniej pasze i pod łopatką tśj strony.
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Wątroby granice znalazłem powiększone, górną o jeden cen- 
timetr powyżej granicy prawidłowej, dolny zaś brzeg wysta
wał z pod żeber mnićj więcśj na półtora palca i przez opuka
nie mógł być wykryty, trudnićj zaś przez wymacanie, z po
wodu niemałćj otyłości chorćj i mocnych bólów, jakich przy 
dotyku doznawała.

Wreszcie na całój pozostałćj przestrzeni brzucha wszę
dzie dawał się wydobyć odgłos bębenkowy kiszek, z wyjąt
kiem okolicy pęcherzyka żółciowego, gdzie odgłos tępy przy 
pukaniu zajmował przestrzeń wielkości dłoni.

Język chorćj suchy, szorstki, mocno zaczerwieniony po 
brzegach i po środku, dowodził silnego podrażnienia kanału 
pokarmowego.

Puls uderzał przeszło 120 razy na minutę, był prędki 
i miękki. Serce, płuca i inne organa nic nieprawidłowego lub 
godnego uwagi nie przedstawiały.

Mocz oddawany był w małćj bardzo ilości, ciemny, większe
go niż zwykle ciężaru właściwego; oddziaływał kwaśno; pier
wiastków żółci nie zawierał. Stolców od dwóch dni chora nie 
oddawała.

Wreszcie nadmienić mi wypada, że cera chorćj była 
blado-żółtawa, jakkolwiek bardzo słabo, również i białkowka 
oczów.

Zbiór ten przypadłości, przy wyżej wspomnianych danych 
anamnestycznych, przemawiał za tak zwaną k o l k ą  wą t r o 
bową  ( colica hepatica), spowodowaną przez kamienie żół
ciowe, i za zapaleniem otrzewnćj, ograniczonym na małej 
przestrzeni (peritonitis cirumscripta), a mianowicie w oko
licy pęcherzyka żółciowego. Powiększenie zaś wątroby uwa
żać należało jako zjawisko następne miejscowego drażnie
nia w pęcherzyku, wywołane przekrwieniem tćjże, lub może 
nawet stłuszczeniem, stanowiące tak zwaną wątrobę musz
katołową.

Leczenie moje skierowałem głównie na usunięcie zapale
nia miejscowego otrzewnćj, złagodzenie o ile możności stanu 
zapalnego pęcherzyka żółciowego, tudzież na zniesienie silnego 
podrażnienia kiszek, o którego istnieniu wybitne objawy wąt
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pić nie pozwalały. Na okolicę przeto pęcherzyka żółciowego 
kazałem postawić natychmiast dwadzieścia kilka pijawek, 
a następnie cały brzuch kataplazmować lnianóm siemienićm. 
Wewnątrz zaleciłem chorćj używanie klejkich napojów, a dla 
złagodzenia silnych bólów przepisałem octan morfiny, po % 
grana na dawkę, w jednogodzinnych odstępach czasu, aż do 
odurzenia; dla sprowadzenia zaś stolców lawatywy z wody 
i octu.

Gdy pomimo użytych kilku lawatyw do następnego dnia 
żadnych wypróżnień stolcowych nie było, dano chorćj olejek 
kleszczowinowy, który sprowadził kilka wodnistych bardzo 
cuchnących stolców, ze znaczną ilością żółci zmięszanych i od
danie z takowemi jednego tylko, lecz znacznćj wielkości ka
mienia żółciowego, który niżej opiszę.

Pod wpływem morfiny bole się zmniejszyły, dotknięcie 
w okolicy pęcherzykowćj, jakkolwiek bolesne, było jednak dla 
chorój znośniejsze.

Po oddaniu stolców i kamienia żółciowego, guza wyżćj 
opisanego wymacać już nie mogłem; czerwoność jednak skóry 
tćj okolicy większą przestrzeń zajęła.

Z obawy, aby miejscowe zapalenie otrzewnśj nie rozeszło 
się na większą przestrzeń, lub na cały nawet jej obszar; jak 
nie mnićj z obawy o rozszerzenie się zapalenia różowatego 
skóry brzucha, zaleciłem wetrzeć kilka paczek szaruchy ( un~ 
guent. hydrarg. ciner.), po dwie drachmy co dwie godziny. 
Z powodu silniejszego teraz niż poprzednio podrażnienia ka
nału pokarmowego, przepisałem chorćj kalomel w małych 
dawkach, na przemian z emulsyą z oleju migdałów słodkich, 
do którśj dodałem dwie drachmy wody gorzkich migdałów 
i gran octanu morfiny. Kataplazmowania brzucha nie za
przestano. W trzy dni późnićj bole w okolicy pęcherzyka 
żółciowego znacznie się zmniejszyły, czerwoność skóry tćjże 
okolicy prawie znikła, tępość tonu przy opukiwaniu mniój by
ła wyraźną, a guza, pićrwśj tak łatwo dozwalającego się wy
macać, wykryć już nie mogłem. Chora była spokojną, puls 
j<*j uderzał tylko 80 razy na minutę, skórę miała wilgotną, 
a cerę twarzy i wyraz oczu żywsze. Stolce oddawała wolne,

www.dlibra.wum.edu.pl



23

z żółcią zmięszane. Zapowiadało to pomyślne ukończenie się 
chorobjr.

Jakoż w kilka dni późnićj, przy używaniu samój emulsyi, 
chora zupełnie uczuła się zdrową i nie czekając nawet na 
moje zezwolenie oddała się zwykłym koło gospodarstwa zaję
ciom, a wkrótce potśm wyjechała z Warszawy.

Po powrocie ze wsi opowiadała mi, że od czasu wyzdro
wienia odzyskała apetyt; że wszystkie pokarmy dobrze znosi; 
jakotćż, że żadnych dolegliwości ze strony trzew brzusznych 
nie doznaje, mianowicie po przebytćj mlecznój kuracyi, o któ- 
rćj w chorobie jój napomknąłem. Nabrała tćż wówczas lep- 
szćj cery i czerstwości ciała.

Dr. L i b c h e n ,  który podczas mojój nieobecności w War
szawie do chorój tćj był wzywany, mówił mi, że ulegała przez 
jakiś czas silnym biegunkom i mocnym bolom brzucha (praw
dopodobnie nie w skutek szczęśliwego pozbycia się tak wiel
kiego kamienia żółciowego!)

Przypadek spostrzegany przez dr. Neugebaura, 
jako prawie w ten sam sposób i szczęśliwie ukończony, wraz 
z moim zestawiam.

A. K , obywatel wiejski, lat 46 liczący, blondyn, silnie 
zbudowany, dostał w 40. roku życia swego bez żadnćj wiado- 
mćj mu przyczyny bolu w boku prawym, który przy pijawkach 
i kalomelu zwolna ustąpił, lecz w dwa lata późnićj znów się obja
wił i trwał dość długo, skutkiem czego posłano pana K. do 
Marienbadu, gdzie pił Kreuzbrunn. W ciągu r. 1854. poje
chał znów do Marienbadu, gdzie mu ból ten powrócił i dość 
często odtąd się powtarzał. Razu jednego chory ten dostał 
silnych dreszczów, gorączki, mocnego bolu w okolicy wątroby 
i kolek. Przypady te mimo użycia środków przeciwzapal
nych (przez dra S t a m m a) nie ustąpiły, a nawet przyłączyły 
się do nich i wymioty krwawe.

Wezwany 18. listopada 1854. r. dr. N e u g e b a u e r  na 
naradę, znalazł chorego wychudłego, leżącego na wznak, czę
ścią z osłabienia, częścią z obawy o wzmożenie się bólów przy 
najmniejszym ruchu; miał on cerę bladą, lecz nie żółtawą; 
język biało obłożony, schnący; puls przyśpieszony, mały; brzuch
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nieco wzdęty; okolicę wątrobową nieco wypukloną. Przez 
omacywanie wykryć się dawał guz twardy, w okolicy pęcherza 
żółciowego na szerokość ręki na dół schodzący, który z przed
nią ścianą brzucha zdawał się być sklejony. Nacisk na guz 
ten wywierany sprawiał choremu silne bole. Skóra nad guzem 
leżąca była w barwie swój nie zmieniona, cieplejsza jednak 
niż na częściach sąsiednich. Opukiwanie guza wydawało od
głos tępy, reszty zaś brzucha jasny. Stolce, środkami roz- 
walniającemi sprowadzane, były ciemno-brunatne, miały jed
nak bywać czarne wtedy, kiedy chory miewał wymioty krwa
we. Mocz zwyczajnej ilości był jasny i nie zawierał pier
wiastków żółciowych.

Nietrudno było domyślać się lekarzom, iż mieli do czy
nienia z zapaleniem pęcherza żółciowego spowodowanym przez 
kamienie żółciowe.

Mieli oni przedewszystkiem na względzie pokonanie za
palenia, wyczekując z resztą wydalenia się jakimbądź sposo
bem podejrzewanego kamienia. Postawiono przeto około 40 
pijawek na guz opisany i zalecono bezustanne kataplazmo- 
wanie takowego, wewnątrz przepisano środki przeciwzapalne. 
Wkrótce stan chorego poprawił się, womity krwawe ustały, 
ból się zmniejszył i wrócił apetyt. Lecz po kilku dniach 
zapalenie znowu się wzmogło, wymioty krwawe wróciły. Po
stawiono znów pijawki i przykładano kataplazmy rozmięk
czające. Odtąd stan chorego zwolna się polepszał, guz i ból 
poczęły się więcej ograniczać na okolicę pęcherza żółciowego; 
gorączka tylko trwała ciągle.

Po kilku tygodniach na zewnątrz od mięśnia prostego 
prawego brzucha otworzył się ropień wielkości przeszło pię
ści, który mniej był bolesny od ropni ostrych.

Około 15. lutego następnego roku chory dozDał lekkie
go gniecenia w jamie brzusznej na przebiegu okrążnicy po
przecznej (colon tranmersum) , co trwało kilka godzin, na 
wieczór tegoż dnia chory dostał parcia na stolec, przy odda
niu którego wypadło ciało twarde, (które przez stuknięcie
o dno nocnika zwróciło chorego uwagę), a za nióm nastąpiły 
stolce obfite, brunatnawe, gęste. Ciało to było kamieniem 
żółciowym.

www.dlibra.wum.edu.pl



25

Ropień wyżej wspomniany skutkiem ciągłego kataplaz- 
mowania otworzył się wreszcie i znaczna ilość ropy z niego 
się wydobyła. Odtąd chory zwolna przychodził do zdrowia; 
gorączka z każdym dniem się zmniejszała; stolce oddawał co
dziennie wolno; odzyskał apetyt, dobry humor i w parę tygodni 
łóżko opuścił.

Kamień przez chorego tego oddany miał formę jajkowatą 
powierzchnią chropawą, pokrytą drobnemi białemi kryształka
mi, woskowatego wejrzenia, pod którerni leżała masa właściwa 
kamienia brunatna i krucha. Średnica podłużna tegoż wyno
siła 5 ctrn., poprzeczna 3 ctm. Ważył 2 drachmy i 44 gra
nów. Przerznięty wzdłuż okazał jądro ciemne z barwników 
żółci utworzone, otoczone masą białą, krystaliczną. Rozbiór 
chemiczny przez dr. N e u g e b a u e r a  dokonany wykazał jako 
części składane tego kamienia: margarynę, cholesterynę i bar
wnik żółciowy; ostatnie ciało zdawało się drowi Neugebaurowi 
znajdować się tylko we środku kamienia, a nie w krystalicz
nej jego części korowćj. Poszukiwanie na mocznik, kwas mo
czowy i moczany dały mu wypadek ujemny.

Z te*go wszystkiego dr. N e u g e b a u e r utrzymuje, że ka
mień ten utworzył się w pęcherzyku żółciowym (z powodu 
formy), nie zaś w wątrobie, szyjce pęcherzyka lub przewodach 
(z powodu wielkości). Co do sposobu wydostania się tak wiel
kiego kamienia, to dr. Neugebauer podaje jako jedynie praw
dopodobny następujący: skutkiem długotrwałego drażnienia 
przez kamień, pęcherzyk żółciowy uległ zapaleniu, nastąpiło 
zrośnięcie ścian tegoż i otorbienie kamienia w dolnćj części 
pęcherzyka (co jednakże nie wiadomo, kiedy już nastąpiło), 
sklejenie dna pęcherzyka z poprzecznicą za pomocą wysięku 
zapalnego, zropienie następne ścian tych dwóch organów 
i utworzenie się małej przetoki pomiędzy niemi. Z czasem 
dopiero w skutek trwałego mechanicznego drażnienia, wy
wieranego przez kamień zawarty w dolnej części pęcherzyka 
i w skutek mechanicznego przez tenże na wspomniany otwór 
wywieranego ciśnienia, małe pierwotnie światło przetoki łą
czącej otorbioną część pęcherzyka (dolną) z poprzecznicą co
raz bardzićj się powiększało, tak, że w końcu w mowie bę
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dący kamień do kiszki poprzecznśj się prześliznął, zkąd już 
z łatwością na zewnątrz drogą kału się wydostał.

Takie jest tłómaczenie opuszczenia organizmu przez ten 
wielki kamień dane przez dr. N e u g e b a u r a w jego przypadku; 
szkoda tylko, że, również jak ja, nie dokonał badania stolców 
na ropę, przez to bowiem możeby znalazł więcśj punktów 
oparcia dla tćj teoryi przechodu kamienia.

Teraz wracam do przypadku przeżeranie spostrze
ganego. Przedewszystkióm podam skład chemiczny i inne 
cechy kamienia, a następnie zajmiemy się sposobem w yj
ścia tegoż z organizmu.

Kamień żółciowy przez kobietę (K. E.) oddany, który 
posiadam i chemicznie rozebrałem, waży 17,2 grm., jestjaj- 
kowaty, mniej więcćj jak pęcherzyk żółciowy; średnica jego 
podłużna wynosi 4,7 ctm., poprzeczna 2,6 ctm.; obwód po
dłużny 11,5 ctm., a obwód grubości 8,8 ctm. Jestto zatem 
jeden z największych kamieni żółciowych, nawet pomiędzy 
znajdowanemi u trupów.

Powierzchnia tego kamienia jest gładka, oliwkowo- 
brunatno ubarwiona, w niektórych tylko miejscach znajdują 
się wyniosłości, lecz późnićj na powierzchni jego osadzone. 
Przepiłowany w kierunku średnicy podłużnćj okazuje się zło
żonym z warstw współśrodkowych, krystalicznych, na przr- 
mian cholesterynowych czystych i ubarwionych zielonym bar
wnikiem żółciowym. Jądro jego ątanowią: barwnik zielony 
krystaliczny, pewna ilość komórek nabłonkowych zepsutych 
i materye bezkształtne. Odkruszony kawałek kamienia, 
ogrzewany na blaszce platynowej pali się płomieniem, pra
wie bez żadnej pozostałości.

Oczyszczony z kału do niego przywierającego czystą wo
dą, następnie na powietrzu w temperaturze zwyczajnćj wysu
szony, poddany zostat rozbiorowi chemicznemu jakościowemu 
i ilościowemu.

W tym celu pewną część jego spiłowaną z całćj płaszczy
zny podłużnego przecięcia, utarłem w moździerzyku agatowym 
na delikatny proszek, z którym w następujący sposób postą
piłem: 0,1085 grm. wysuszyłem w temperaturze 100° C.
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później w 110°, a przez podwójne ważenie o zupełnej utracie 
wody, 0,0035 grm. wynoszącej, upewniłem się, czyli, że w 100 
częściach kamienia znajduje się 96,88 cz. materyj stałych, 
a 3,22 cz. wody.

Inną część sproszkowanego kamienia przez wysuszenie 
w 110° C. należycie wody pozbawioną, 0,3138 grm. wynoszą
cą, wygotowałem w wodzie przepędzonej dla oddzielenia od 
nićj żółci, wylałem na filtr w 100° C. poprzednio wysuszony 
i odważony, wodą przepędzoną dokładnie wymyłem i w 100° C. 
wysuszyłem, przez co straciłem 0,0333 grm., którato strata 
odpowiada wadze żółci w badanej ilości kamienia zawartej. 
Pozostałość na filtrze, kilkakrotnie wrzącym alkoholem wy
myta, straciła na wadze 0,2707 grm., co odpowiada ilości 
cholesteryny; następną stratę na wadze po wymyciu filtru 
eterem 0,0015 stanowi ilość tłuszczu w 0,3138 grm. kamie
nia znajdującego się. Brunatno-zielona pozostałość na filtrze, 
wymyta amonią gryzącą aż do zupełnego odbarwienia, po
zbawioną została 0,003 grama barwników i śluzu.

Nakoniec pozostały na filtrze brudny osad, 0,006 grm. 
ważący, wyłącznie przez materye mineralne utworzony, roz
puszczany w chemiczne czystym kwasie solnym burzył się, 
a w roztworze ztąd otrzymanym wykryłem wapno, żelazo 
i kwas fosforny.

Wypadek rozbioru w ten sposób dokonanego, obliczywszy 
na procenta, znajdujemy w 100 częściach tego kamienia 
w 100-110° C. wysuszonego:

Żółcianów (cholatów) alkaliów (*; . .  10,59
Cholesteryny .....................................  86,08
Tłuszczu .............................................  0,58
Barwników i śluzii ...........................  0,95
Soli mineralnych ............................... 1,90

100,00

( l)  Przez Niemców określanych p. n. Gallemtoffc, Galie, i. t. d.
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Pozostaje nam ostatecznie do rozebrania pytanie, 
w jaki sposób tak wielki kamień żółciowy wydostać się 
mógł z pęcherzyka żółciowego.

Przypuścić, że kamień ten opuścił się drogą zwyczaj
ną, to jest przewodem żółciowym, nigdy nie podobna, 
wiadomo bowiem, że kanał ten w stanie fizjologicznym 
ma zaledwie światło grubości pióra, tudzież że, rozsze
rzony w stanie patologicznym do najwyższego stopnia, 
rzadko bardzo zaledwie grubość małego palca przecho
dzi, rzadko też kamienie większe od ziarna grochu pol
nego z pęcherzyka się wymykają. Często kamienie żół
ciowe większe, prawdopodobnie już na wychodzie z pę
cherzyka żółciowego będące, (o czem sądzić można z na
der silnych bólów i przechodniej żółtaczki chwilę tę 
zdradzających), na raz zapewne cofają się do swojej sie
dziby, gdyż po ustaniu bólów i oddaniu przez chorego 
stolców, pomimo najskrupulatniejszego badania tych osta
tnich, w żaden sposób nie udaje się nieraz wykryć w nich 
kamieni żółciowych. Przemawia też za tóm częste znaj
dowanie po śmierci kamieni żółciowych większych, np. 
wielkości orzechów laskowych lub jeszcze większych, 
których bytności za życia chorego nawet nie podejrzewa
no; jak przekonywają liczne spostrzeżenia F r e r i c h s a  i 
wielu innych lekarzy, którzy starannie przebieg choroby 
śledzili, a nawet przez nas samych czynione w instytu
tach patologicznych.

Tak wielkie przeto kamienic,jak przez nas spostrze
gane, nie wydaliły się przewodem żółciowym, bo ten 
prędzejby uległ pęknięciu, niż rozszerzeniu się do tego 
stopnia; a wreszcie, pamiętając o budowie przewodu pę
cherzykowego spiralnój, odrzucić musiemy stanowczo to 
przypuszczenie. Prócz tego, przechodzący do przewodu
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żółciowego kamień, lab takowy już zatykający, sprow a- 
dzićby musiał nieodzownie jako pierwsze następstwo 
żółtaczkę, czego jednakże tak w jednym, jak w drugim 
z naszych przypadków nie mieliśmy. Żółtaczka zaś mo
głaby nie być tylko w trzech możliwych i widzianych 
już przez niektórych lekarzy przypadkach, to jest: 1 -ód 
gdy kamienie nie są okrągłe, owalne i t. p ., lecz kań- 
czaste ( B a r t h  1854 r .) ;  w takim bowiem razie obciąg
nięty na krawędziach i kantach kamienia przewód żół
ciowy mógłby zostawić jeszcze przestwory dla odpływa
jącej do kiszek żółci, chroniące od wessania tejże przez 
żyły i następnój ztąd żółtaczki; 2 -re  wrazie rozdwojone- 
go przewodu żółciowego, (Abraham V a t e r ,  F a l l o p i u s )  
a to zaraz przy jego początku, w takim bowiem razie żółć 
jednym z przewodów mogłaby do kiszek się przelewać 
podczas przechodu kamienia przez drugą gałąź przewodu*, 
3-cie gdy pęcherzyk opatrzony jest w dwa oddzielne prze
wody żółciowe (J. G e o r g  B e t z o l d  1725, D i e m e r -  
b r o e k ,  V e s l i n g ,  B a r t h o l  i ni ) ,  wówczas bowiem, 
w razie zatkania jednego przewodu, żółć najswobodniej 
przelewać się może drugim.

Dwa ostatnie jednak przypadki są nader rzadkie. 
Historya medycyny podaje wprawdzie przykłady, że na
der wielkie kamienie wydostawały się na zewnątrz prze
wodem żółciowym. Takim był np. kamień, który w i
dział Abraham V a t e r  (1722 r .) , oddany drogą kalu 
przez jakąś kobietę, wkrótce potem zmarłą; kamień, 
wielkości ostatniego członka palucha, który odszedł mat
ce van S w i e t e n ’a (P. G e r a r d i  1706 r .), po kil
kakrotnych żółtaczkach i po dwudniowem trw aniu bó
lów w okolicy dwunastnicy; kamień wielkości orzecha 
laskowego oddany przez kobietę, o którój pisze Go n r  a di,
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długi czas trapioną uporczywemi i bardzo dokuczliwemi 
bolami w  okolicy pęcherzyka żółciowego, która nigdy 
żółtaczki nie miała i dopiero w dniu wydalenia się ka
mienia przechodniej tylko dostała żółtaczki ( G o n r a d  i 
1798); kamień wielkości gołębiego jaja będący w po
siadaniu prof. N i e m a y e r a  (oddany mu jako kamień 
kiszkowy) i kamień wielkości orzecha włoskiego, o któ
rym wspomina Lo u i s .

Częściej jednak widziano, że większe kamienie żół
ciowe, np. wielkości orzecha włoskiego, wydostawały 
się na zewnątrz organizmu w skutek przedziurawienia 
ścian brzusznych, lub, trapiąc chorego przez całe życie 
jego, w pęcherzyku pozostawały, a sekcya dopiero upe 
wniła lekarza o rozpoznaniu choroby za życia. Pomię
dzy przypadkami odejścia kamieni żółciowych otworem 
w ścianach brzusznych dwa następujące zasługują na 
przytoczenie:

1. Przypadek opisany przez H a m m a n a (1855) 
kamienia ważącego 10 grm ., mającego 35 mm. d ługo
ści, 30 mm. szerokości, i 20 mm. grubości, odda
nego przez 62 lat liczącą kobietą, po utworzeniu ropnia 
po prawój stronie pępka.

2. Zajmujący przypadek opisany przed dwoma laty 
przez dra B e r g s o n a .

Kobieta lat 58 licząca, skutkiem mocnego utrudzenia 
się straciła nagle apetyt, dostała bardzo dokuczliwych 
bólów i kolek po prawej stronie brzucha, palącego p rag 
nienia, tudzież zatrzymania moczu i stolców, do czego 
przystąpiła gorączka. W ciągu 6 tygodni, w dolnej 
prawej części brzucha, w okolicy prawego jajnika u tw o
rzył sie guz twardy, nierówny, nad powierzchnią brzu
cha wystający. Ponieważ śledzenie przez pochwę upew 
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niło dra B e r g s o n a ,  że guz ten nie był jajnikiem, po
krył on go plastrem rozmiękczającym, który właściwy 
swój skutek niezadługo wyw arł. Przy zdejmowaniu 
plastru dr B. spostrzegł w skórze mały otwór, przez 
który wydobywały się, razem zmieszane, ropa, śluz i żółć, 
znaczną ulgę chorój sprawiając. Przy następnem kata- 
plazmowaniu, wyszło na zewnątrz przeszło 220 kamieni 
żółciowych, złożonych z cholesteryny, śluzu i barw ni
ków żółciowych. Z utworzonej przetoki przez dość długi 
przeciąg czasu wydobywała się jeszcze żółć i śluz, a cho
ra zwolna w racała do zdrowia (Allgem. med. Centralztg. 
XXXII. 1.)

Z powodów wyżej podanych, jak niemniej z upor
czywego bolu przez dni kilka chorój dokuczającego przed 
wydaleniem przezemnie spostrzeganego kamienia, ze zna
ków miejscowego zapalenia otrzewnśj ([periłoniłis t ir -  
cumscripta), z nastąpionego nawet prawdopodobnie prze
dziurawienia ścian brzusznych, (o czóm z owego zaczer
wienia okolicy pęcherzyka żółciowego, nadzwyczajnej do
legliwości lego miejsca i guza tutaj namacać się dozwa
lającego sądzić mogę), dalój, ze znacznój ulgi w  cier
pieniu, ze zniknięcia, albo raczćj ze zmniejszenia się 
napięcia wspomnionych przypadłości, z silnego nastę
pnie zadrażnienia całego przewodu pokarmowego, ustą
pienia na raz wymiotów i oddania stolców z wielką ilo 
ścią żółci zmieszanych po odejściu kamienia, wreszcie 
z braku nawet rzechodniój żółtaczki, wnoszę, że ka
mień ten opuścił pęcherzyk żółciowy w sposób następu
jący:

Od niejakiego czasu trwać musiało zapalenie tak 
zwane przewlekłe (chroniczne) pęcherzyka żółciowego, 
które z czasem przeniosło sie na otrzewną takowy po
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krywającą i na otrzewną pierwszej części (górnćj) dw u
nastnicy, z którą pęcherzyk żółciowy znajduje się w sta
łym stosunku. Tym sposobem nastąpiło zrośnięcie się 
ścian zewnętrznych rzeczonych organów. W ostatnich 
dniach, gdy z jakichś nieznajomych nam przyczyn w y
wiązało się zapalenie ostre, wówczas przy silniejszych 
kurczeniach się pęcherzyka żółciowego (spowodowanych 
poczęści przez tak uporczywe wymioty, a tóm samóm 
przez współudział tłoczni brzusznej), skutkiem ciśnienia 
kamienia żółciowego na zniszczoną lub zanikła przegrodę 
pomiędzy pęcherzykiem i dwunastnicą, utworzoną przez 
sklejone z sobą ściany tych organów w stanie zapalenia 
lub może już w stanie ropienia będące, nastąpiło prze- 
parcie kamienia do dwunastnicy i późniejsze tegoż wy
dalenie właściwemi drogami. Znaczna ilość żółci na raz 
oddana ze stolcami (wolnemi), a w części po odejściu 
tychże,pomieszana prócz tego ze śluzem kiszkowym, zda
je sie przypuszczenie to popierać.

Dodać mi jeszcze wypada, że kilka godzin przed od
daniem stolców, przy silnych jeszcze wymiotach, chora 
uczuła na raz jakby jśj cóś głęboko w  żołądku pękło. 
Prawdopodobnie nastąpiło wówczas przedarcie owej prze
grody istniejącej między pęcherzykiem żółciowym i dw u
nastnicą.

Żałuję tylko, żem nie dokonał ścisłego badania dro- 
bnowidowego i chemicznego oddanych tak z kamieniem, 
jak przez dni następne stolców. Gdyby bowiem badanie 
to wykazało było obecność ciałek krwi lub ropy, wów
czas na pewno o przedarciu wspólnej ściany pęcherzyka 
i dwunastnicy (ze sklejenia się ich pochodzącśj), lub jój 
przeropieniu mógłbym był wnioskować.

Przypadek ten opowiedziany niektórym z panów ko-
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lęgów wywołał liczne spory w kwestyi wydalania sio 
kamienia z pęcherzyka żółciowego, tudzież miejsca otwie
rania się takowego. Jeden ze światłych kolegów mnie
mał, że kamień przezemnie spostrzegany wcale się nie 
utworzył w pęcherzyku żółciowym, lecz w samej dw u
nastnicy, w miejscu, gdzie się otwiera przewód żółciowy 
i przewód trzuszezkowy W i rs u n g i u s z a, w tak zwanój 
ampułce V at e r a  (opisanej przez S a n t o r i n i e g o  pod na
zwą: caruncula major i caruncula minor). Przypuszczenie 
to jednakże uważam nie tylko za zupełnie nieuzasadnione, 
lecz nawót za niemożliwe, z następnych powodów: 1) 
Ampułka V a t e r a  ma kierunek prostopadły prawie do 
ściany kiszki, jest bardzo wazką i cienką, tworzy ją  tyl
ko błona śluzowa, a fałda w  pośrodku od góry ku doło
wi idąca, która oddziela ujście przewodu W i r s u  n g i u s z a  
od ujścia przewodu żółciowego, wolnym swym brzegiem 
skierowana jest ku dołowi i tłoczy na dół najmniejsza 
ilość materyj pod nią nagromadzonych, chroniąc tym 
sposobem zamknięcie przewodu dla przypływającej żółci. 
2) Kształt kamienia musiałby być koniecznie plaskawy, 
w arstwy zaś cholesteryny i barwnika z jednej tylko stro
ny to jest od strony ujścia przewodu żółciowego byłyby 
się układały; kamień zaś ten ma zupełnie postać pęche
rzyka żółciowego (owalną), jeden jego koniec, grubszy, 
odpowiada dnu tegoż, drugi cieńszy szyjce (1), a w ar
stwy barwnika i cholesteryny współśrodkowo są w n»m 
ułożone. 3) Gdyby wreszcie kamień ten przebywał

(1) Sądząc z tak regularnśj postaci kamienia, odpowia
dającej zupełnie postaci pęcherzyka, tudzież z gładkiśj po
wierzchni tegoż kamienia, przypuszczać trzeba, że pęcherzyk, 
w którym się kamienie takie tworzą, ciągle musi być skurczony.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 3
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w miejscu przez tego kolegę przypuszczanym, wówczas 
koniecznśm tego następstwem musiałaby być żółtaczka, 
i to ciągła, z zupełnie powstrzymanego lub przynajmniej 
bard/o utrudnionego odpływu żółci pochodząca, gdy tym
czasem chora nasza dwa razy tylko w życiu swojóm mia
ła żółtaczkę, i to ostatni raz przed kilką laty, wówczas 
zapewne, gdy mały jeszcze kamieni żółciowy przedostawał 
się przewodem pęcherzykowym i chwilowo odpływ żół
ci tamował. Od tego jednak czasu chora ta żółtaczki już 
więcój nie miała, wolny bowiem przewód wątrobowy 
i niezupełnie lab wcale może nie zamknięty jeszcze prze
wód pęcherzykowy żółć w wątrobie wyrobioną w  pra
widłowy przewód żółciowy przeprowadzały, który znów 
bez żadnej przeszkody do dwunastnicy ją  wlewał.

Przytoczone okoliczności stanowczo obalają nie tylko 
możność tworzenia się kamienia w ampułce V a l e r a  i po
zostawanie tegoż tak długo w niedogodnym tóm miej
scu i w tak nieprzyjaznych jego rozwojowi okoliczno
ściach; lecz zarazem pokonywają wszelkie przypuszczenia 
możliwego przejścia lego kamienia przez przewód żółcio
wy lub utworzenia się tegoż w przewodzie.
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MATERYAŁY 
DO T O P O G R A F I I  L E K A R S K I  fi J

I HYGrIENY PUBLICZNEJ KRAJOWĆJ.
III

PRZEPISY HYGIENICZNE 

D O T Y C Z Ą C E  U R Z Ą D Z E N I A  K L O A K  
Z ZASTOSOWANIEM ICH DO M. ST. WARSZAWY; 

przez
Dr» Andrzeja JANIKOWSKIEGO. (I)

Nie ulega już dziś wątpliwości, że złe urządzenie i utrzy
mywanie kloak miejskich, tudzież nienależyte ich oczyszczanie 
wielce się przyczynia do powiększania śmiertelności w mia
stach, a zwłaszcza w dzielnicach tychże przeludnionych i przez 
ubogą klasę zamieszkanych. Dowodzą tego między ianemi 
wykazy statystyczne Londynu, podług których w wielu czę
ściach tego miasta z ulepszeniem stanu kloak nadzwyczajnie 
się zmniejszyła śmiertelność, tak dalece, że np. w Lambeth- 
square, gdzie umierało rocznie 30 do 50 na tysiąc osób, po 
ulepszeniu kloak śmiertelność roczna spadła do 13 na tysiąc 
(St. J a n i k o w s k i .  Nowe prawodawstwo angielskie w przed
miotach tyczących się hygieny publ., w Bibliotece Warszaw
skiej z r .  1861.)

Wpływają zaś szkodliwie kloaki miejskie na zdrowie 
mieszkańców poczęści wyziewami smrodliwemi z nich się wy- 
dobywającemi, a jeszcze więcej przez to, gdy źle urządzone 
dozwalają odchodom ludzkim wsiąkać do poblizkićj ziemi, za
każać wodę podziemną i z nią dostawać się do przyległych 
studzien, dostarczających wody do picia.

Im większe jest miasto, tćm większćm niebezpieczeń
stwem grożą mieszkańcom źle urządzone kloaki, co łatwo 
pojąć, zastanowiwszy się, jak wielka jest masa oddawanych co-

(1) Zob. tom LI, str. 362.
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dziennie w miastach odchodów ludzkich; doświadczenie bo
wiem uczy, że kał i mocz jednego człowieka, razem wzięte, 
wynoszą w przecięciu dziennie 750 gramów, czyli 2 funty, sto
sunek zaś pomiędzy ilością oddanego kału i oddanego dzien
nie moczu jest zz 1:4. (O es t e r  l en.  Handb der Hygieine. 
str. 448).

W ogólności pod nazwą kloak miejskich rozumieją się 
miejsca do oddawania kału i moczu przeznaczone, z których 
odchody te albo bywają od czasu do czasu po za miasto wywo
żone, albo bezpośrednio po ich oddaniu spłókane wodą i prze
prowadzone rynsztokami, lub kanałami ściekowemi do pobliz- 
kićj rzeki.

Stosownie do téj rozmaitości kloak (fosses et cabinets 
d'aisances)  rozdzielić je można na trzy główne klasy, to jest: 
1) kloaki z dolami przezuaczonemi do zbierania odchodów 
ludzkich; 2) kloaki beczkowe, w których odchody ludzkie zbie
rają się do beczek; i 3) kloaki wodne, czyli tak zwane water- 
klozety, z których odchody ludzkie, spłókane wodą, odpływają 
do kanałów, lub rynsztoków.

Nad każdą z tych klas kloak zastanowić się tu wypada 
najprzód w ogólności, pod względem hygienicznvm, ażeby po- 
tém zastosować to do kloak m. Warszawy.
1) Kloaki z «lotami, przeznaczonymi na zbieranie 

odchodów.

Kloaki tego rodzaju należą do najdawniejszych i dotąd 
jeszcze bardzo pospolitych.

Pod względem hygienicznym zwracać w nich trzeba uwa
gę: a) na wychodek, czyli gabinet kloaczny; b) na kanał 
przeprowadzający odchody z wychodka do dołu; c) na dół 
kloaczny; d) na przewietrzanie dołu kloacznego; e) na uprzą
tanie odchodów z dołu kloacznego, czyli jego czyszczenie.

a) Wychodek, czyli gabinet kloaczny {cabinet), tak przy 
kloakach z dołami, jak i przy wszystkich innych, powinien 
w ogólności pomieszczony być jak można najdaléj od sal i po
kojów mieszkalnych i sypialnych, zamykany starannie, jeżeli 
można, drzwiami podwójnemi. Dla odświeżania w nim powie
trza potrzebne jest okno, na dwór otwierające się.
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Podłoga wychodka, a zwłaszcza przeznaczonego nie tylko 
dla domowników, ale i dla obcych, tudzież wychodków w gma
chach publicznych, w domach zajezdnych i t. p., gdzie łatwo 
może być zanieczyszczoną, osobliwie moczem, powinnaby być 
metalowa, kamienna, albo smołowcowa, nieco spadzista, albo 
opatrzona rowkiem, tak, aby to ułatwiało spływanie nieczysto
ści otworem w nićj zrobionym do dołu kloacznego.

Miejsce w wychodku przeznaczone do zadosyć uczynienia 
potrzebie oddawania kału i moczu robią zwykle w postaci 
stolca z drzewa. Stolec taki, niezbyt wysoki, zamykany nie
kiedy klapą, bardzo jest użyteczny tam, gdzie go utrzymują 
w czystości, gdzie uczęszczające do wychodka osoby nie stają 
na nim z zabłoconćin obuwiem. W przeciwnym razie bywa 
i owszem jak najniedogodniejszym, a gdy spróchnieje, może 
nawet być niebezpiecznym dla osoby przymuszonej na nim 
stanąć. Dla tego tćż w wychodkach przeznaczonych dla ogółu, 
w gmachach publicznych, w domach zajezdnych i t. p. prak
tyczniejszym byłoby urządzenie, zaczynające się upowszechniać 
we Francyi, takie, aby zamiast stolca był w wychodku takim 
otwór w podłodze, miernćj wielkości, a obok niego dwa wznie
sienia półcalowe, w formie stóp, na których stanąwszy, można 
odbyć potrzebę naturalną w postawie ciała zgiętćj, czyli przy- 
kucznąwszy. Zanieczyszczony w jakibądź sposób wychodek 
taki nie równie łatwićj jest stróżowi zamieść, niż zwyczajne 
wychodki niechlujne ze stolcami, na których nikt nie siada.

W wychodkach porządnie utrzymywanych ze stolcami 
pożądanym byłby osobny przyrząd do oddawania moczu, w po
staci lejka, nie zbyt wysokiego, przechodzącego aż do dołu 
kloacznego. Lejek ten nie powinien być drewniany, wsiąkają
cy mocz w ściany swoje, lecz fajausowy, kamienny, lub że
lazny.

b) Kanał przeprowadzający z wychodka odchody do 
dołu kloacznego powinien także być z fajansu, z kamienia, 
lub z żelaza lanego, od góry szerszy, od dołu węższy, bez żad
nych kantów i zagięć, prostopadle do dołu kloacznego za
puszczający się, najmniej 20 centymetrów średnicy mający.

c) Dół kloaczuy, na przechowywanie odchodów ludzkich
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przeznaczony, pomieszczony być winien w jak można najwięk
szej odległości od studzien. Doświadczenie uczy, że najlepsza 
postać jego jest zaokrąglona, w kanciastych bowiem łatwo się 
nagromadzają w kantach gazy mefityczne, niebezpieczne dla 
czyścicieli kloak. Ściany kanału kloacznego powinny być do* 
brze obmurowane kamieniami płaskiemi, należycie do siebie 
przytykającemi, twardemi, spajanemi wapnem hydraulicznćm, 
a prócz tego wytynkować je trzeba cementem, aby odchody 
ludzkie nie przesiąkały przez nie.

W Paryżu, gdzie, jak widzieliśmy, dążnością główną jest 
oddzielać odchody płynne od stałych, rozporządzeniem z dnia 
29. listopada r. 1854. zaprowadzone zostały w dołach kloacz- 
nych tak zwane oddzielacze (separateurs), to jest: przyrządy 
różne mechaniczne, aby w dole kloacznym osobno się zbiera
ły płyny, a osobno nieczystości stałe.

W ogólności powiedzieć można, że dół kloaczny, na prze
chowanie odchodów ludzkich przeznaczony, choćby jak najle
piej był urządzony, ma tę wielką niedogodność, iż, gdy ścia
ny jego z czasem nadwerężą się, trudno bardzo jest przeko
nać się o tórn, i zwykle o podobnym wypadku ostrzega do
piero zanieczyszczenie się wody w studniach przyległych,

d) Aby gazy smrodliwe nie dostawały się z dołu kloacz
nego stolcem do wychodka, a następnie do mieszkań, radzono 
używać rozmaitych przyrządów w kanale przeprowadzającym 
odchody z wychodka do dołu kloacznego. Przyrządy jednak 
te nie są praktyczne. Nie równie lepiej doprowadza do celu 
urządzenie stosownego przewietrzania dołu kloacznego, 
a szczególniej za pośrednictwem rury z dołu kloacznego wy
chodzącej i po nad dach domu przeprowadzonej, w której roz
grzewa się powietrze przez to, że się ją umieszcza przy ścia
nie często używanego komina, jakim jest np. komin kuchni, 
albo nawet wpuszcza się do tegoż komina. Tak rozgrzane 
w rurze powietrze uchodzi w górę, po nad dach, a za nióm wy
chodzą gazy śmierdzące z dołu kloacznego. Można też w ru
rze, o której mowa, urządzić przewiew powietrza (wentylacyą) 
za pomocą lamp, piecyków przeciągowych i t. p.

e) Uprzątanie odchodów z dołu kloacznego, czyli czy
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szczenie tegoż, nie powinno się odbywać tak rzadko, jak się 
to po większćj części dzieje; a przynajmniéj nie należy czekać, 
póki się dół odchodami nie przepełni.

Najgorszym sposobem czyszczenia dołów kloacznych, do
tąd jednak w wielu miejscach używanym, jest czerpanie z nich 
odchodów, woni smrodliwéj nie pozbawionych, kubłami, wie* 
wanie następnie do beczek i wywożenie za miasto. Czyszcze
nie to pociąga za sobą wywięzywanie się nadzwyczajnie smrod
liwych i nieznośnych gazów, a czyszczycieli naraża na niebez-* 
pieczeństwo asfixyi.

Lepszy nierównie jest już sposób zaprowadzony od nie
jakiego czasu w Paryżu, a zależący na tćm, aby najprzód od
chody w dole kloacznym pozbawić smrodu, za pomocą właści
wego, do tego przeznaczonego płynu (liquide désinfectant), 
potém wypompować je do beczek za pomocą pompy ręcznój, 
nareszcie wywieść w beczkach za miasto.

Do robienia płynu ubezwonniającego odchody ludzkie za
chwalano szczegôlniéj: siarczan żelaza, siarczan cynku, siar
czan miedzi, chlor, chlorek wapna, proszek węgla, kreozot, 
torf prasowany i oswobodzony z siarki, gips, wapno, popiół 
torfowy i w. i. Nie wszystkie jednak te ciała okazały się tak 
dobremi w praktyce, jak się zdawało z doświadczeń robionych 
z niemi w laboratoryach chemicznych; wapno zaś i popiół 
torfowy (jak się o tém przekonał między innemi Voigt )  spra
wiają nawet skutek zupełnie przeciwny, dopomagając do wy- 
więzywania się gazów śmrodliwych, a mianowicie amonii(/7ć»- 
ke 's  Zeilschr. 1860. I.)

Najlepszemi bez zaprzeczenia są: siarczan żelaza i siar
czan cynku. We Francyi dodają jeszcze do siarczanu żelaza 
równą ilość kwasu drzewnego nieoczyszczonego (acide pyro
ligneux), przeznaczając każdego z nich kilogram na beczkę 
odchodów; z siarczanem cynku zaś mięszają esencyą rozmary
nową ( T a r d i e u . T. 4. str. 155).

Używając siarczanu żelaza, należy funt téj soli rozpuścić 
w 45 funtach wody. Płynu tego ilość zawierająca 3/ 6 funta 
siarczanu żelaza wystarcza do ubezwonnienia jednéj stopy 
sześciennćj odchodów.
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Dopiero opisanemu sposobowi Paryzkiemu oczyszczania 
dołów kloacznych to można głównie zarzucić, że nie zawsze 
przy użyciu go odchody bywają pozbawione smrodu, a miano
wicie, jeżeli przedsiębiercy, dla zysków pieniężnych, nie do
stateczną ilość płynu ubezwonniającego wieją do dołu kloacz- 
nego. {Che v a i l  i er. Jnnalea d'hyg. p. 1860. t. 14).

Odmienny od sposobu Paryzkiego jest sposób uprzątania 
odchodów z dołów kloacznych zaprowadzony przez p. L esag e- 
Goetz,  przedsiębiercę czyszczenia kloak w Miihlhausen, 
w Strasburgu, w Cambrai, Lille, Saint-Quentin i w Valen
ciennes.

Zależy on na t6m, aby odchody wypompować z dołu klo- 
acznego pompą ssącą, przy pomocy rury skórzanej, grubości 
ramienia, zapuszczonej do dołu kloacznego, a przeprowadziw
szy je do beczki, obejmującej 24 hektolitry, pomieszczonej 
na wozie, spalić gazy smrodliwe z beczki wydobywające się. 
Do spalenia tych gazów służy piecyk, napełniony rozżarzone- 
mi węglami, na które naprowadzają się gazy z beczki za po
średnictwem rury, opatrzonej przy otworze beczki tkanką me
taliczną, przeszkadzającą zapaleniu się gazów wewnątrz beczki. 
Do napełnienia beczki 24 hektolitrów obejmującej potrzeba 
przy tćj robocie 20 minut czasu.

Che va l l i e r ,  który w r. 1858. z polecenia Rządu robił 
próby takiego wypróżniania dołów kloacznych w blizkości Pa
ryża i w samym Paryżu, w szpitalu La Riboisiere, przekonał 
się, jak pisze, że przy tćm działaniu nie daje się czuć żaden 
smród, tudzież, że postępowanie samo jest łatwe do wykona
nia, zdrowiu nie szkodliwe, niebezpieczeństwem nie grożące. 
(C h e v a l l i e r . Annąles d'hyg. p. z roku 1860. t. 14. stron. 
97 — 129).

Nareszcie, za najlepszy sposób czyszczenia dołów kloacz
nych uważać można używany teraz w Medyolanie i Turynie, 
podany przez p. Cha puz o t ,  zwany hydropneumatycznym, 
to jest za pomocą beczek, w których zrobiono poprzednio 
próinią barometryczną.

Podług tego sposobu napełnia się najprzód wodą beczka 
żelazna, dwa metry sześcienne obejmująca, a opatrzona dwo
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ma kurkami szczelnie zamykającemi się: górnym, do wlewa
nia w nią wody, i dolnym, do zrobienia w niéj próżni. Po 
napełnieniu takiéj beczki wodą i po zakręceniu kurka górne
go, robi się w niéj próżnia przez wyprowadzenie wody kur
kiem dolnym, przy pomocy tak zwanéj studni barometrycznéj, 
lub tćż przy pomocy przyrządu ssąco-tłoczącego. Tak do
piero w'ypróżnioną beczkę zawozi się na wozie nad dół kloacz- 
ny, albo nawet tylko na ulicę blizko dołu kloacznego, i łączy 
się ją z rurą, do dołu kloacznego zachodzącą. Po otworzeniu 
kurka powietrze tak silnie wtłacza odchody kloaczne rurą do 
beczki, że ją niemi zapełnia w przeciągu 15 do 17 sekund, 
przyczém odchody te, jako nie przychodzące do zetknięcia się 
z powietrzem beczkę otaczającćm, żadnego nie wydają smrodu. 
Robota przeto idzie tu nierównie śpiesznićj, niż przy czyszcze
niu kloak sposoben Paryzkim, za pomocą którego sześciu lu
dzi zaledwie może wypompować cztery metry sześcienne od
chodów w ciągu jednej godziny, gdy tymczasem sposobem 
Włoskim dwóch ludzi uprząta 20 metrów sześciennych odcho
dów w ciągu jednéj godziny. Koszta także przy sposobie 
Włoskim nierównie są mniejsze, niż przy sposobie Paryzkim; 
bo wydatek na zrobienie 1 metra sześciennego próżni w becz
ce, tudzież na uprzątnienie za pomocą téj beczki 1 metra 
sześciennego odchodów wynosi około 20 centymów razem, gdy 
tymczasem wydatek na uprzątnienie sposobem Paryzkim 1 
metra sześciennego odchodów, wraz z ubezwonnieniem tychże, 
wynosi 7 franków. Jakkolwiek więc koszta sprawienia be
czek są niemałe, (bo jedna z nich może kosztować u nas 300 
do 400 rub. sr.), koszta te prędko się wrócić mogą.

W Turynie zamierzają jeszcze udoskonalić ten .sposób 
tak, aby zamiast wywożenia odchodów ludzkich w beczkach, 
przeprowadzać je po za miasto rurami podziemnemi, herme
tycznie zamkniętemi, za pomocą próżni, robionéj za miastem. 
( Ch e v a l l i e r .  Annules d'hygiène publ. T. 14. r. 18(i0. str. 
97 — 129).

Do kloak z dołami przeznaczone mi na zbieranie odcho
dów ludzkich, o jakich dopiero była mowa, podobne są kloaki 
na śmietnikach i na mierzwie końskiej. Dobre one są tam,
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gdzie się zbiera codziennie znaczna ilość gnoju końskiego, 
a stosunkowo mała ilość odchodów ludzkich. Pomigszane 
w nich odchody ludzkie z gnojem końskim nie śmierdzą i mo
gą być wśród dnia furami wywożone. Niektórzy jednak za
rzucają takiemu nawozowi to, że w nim gnój koński przy
śpiesza gnicie odchodów ludzkich.

9. Kloaki beczkowe.

Kloaki beczkowe (fosses mobiles, inodores) pod wielą 
względami zasługują na pierwszeństwo przed kloakami, w któ
rych odchody zbierają się do dołów; ale trzeba żeby były na
leżycie urządzone.

Dno dołu przeznaczonego do ustawiania w nim beczek 
powinno być cementowane, aby odchody przypadkowo z beczki 
wyciekające nie wsiąkały w ziemię. Same beczki powinny być 
smołą dobrze wylane i wody nie przepuszczające. Wstawiając 
beczkę próżną do dołu należy do niój wlać dostateczną ilość 
płynu ubezwonniającego. Od otworu w wychodku przecho
dzący do beczki lejek najlepiej jest robić z cynku. Zapuszczać 
on się ma w beczkę na 1 do 2 cali i należycie zatykać otwór 
beczki, który prócz tego można jeszcze gliną oblepić. Podczas 
usuwania beczki już pełnćj lejek ten podnosi się w górę, 
a otwór beczki zatyka się szczelnie denkiem. ( S i e b e r .  Hen
ke's Zeitschr. 1859. II.)

Niektórzy przyrządzali beczki kloaczne tak, aby odchody 
stałe oddzielały się w nich od płynnych. Służyły do tego 
celu między innemi przegrody metalowe, dziurkowate, stożko- 
wo wygięte. Dziś nie robią już takich beczek, lecz zwyczajne, 
kał pospołu z moczem w siebie przyjmujące, a przez to tań
sze, do oczyszczania i do naprawy, gdy się zepsują, łatwiejsze.

3. Kloaki wodne.

Kloaki wodne, czyli tak zwane waterklozety, upowsze* 
chnione bardzo w Anglii i w Ameryce północnćj, urządzone 
są po większćj części w ten sposób, że od siedzenia w wychod
ku idzie lejek, zrobiony z porcelany, fajansu, lub gliny, po
wleczonych glazurą, z żelaza lanego glazurowanego, albo tćż
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z blachy ołowianej, lub cynkowej, od dołu opatrzony klapą, 
która go otwiera lub zamyka, a zamknąwszy nie dozwala ga
zom śmierdzącym dostawać się z kanału pod wychodkiem bę
dącego do wychodka. Odchody spłókiwane z lejka dostatecz
nym strumieniem wody spływają wraz z nią do kanału kloacz- 
nego, a z tego przechodzą kanałami większemi po za miasto, 
albo, gdzie nie ma kanałów, jak w Berlinie, ściekają do rzeki 
zwyczajnemi rynsztokami. Mechanizm do spłókiwania lejków 
i do otwierania tudzież zamykania ich klap bywa rozmaity.

Waterklozety należą bez zaprzeczenia do klasy kloak naj
czyściejszych i najmniej smrodliwych; wszelako wiele im moż
na zrobić zarzutów, a w szczególności, że je zaprowadzać 
można tylko tam, gdzie są znaczne spadki i dostateczna ilość 
wody mieszkania zaopatrującej; że zanieczyszczają przyległą 
miastu rzekę; że wreszcie tam, gdzie nie ma kanałów podziem
nych, wyciekające z nich nieczystości rynsztokami wsiąkają 
w ziemię i zakażają wodę w studniach.

Oprócz właściwych kloak zasługują jeszcze w większych 
miastach na uwagę tak zwane ustępy do oddawania moczu, 
jużto pod względem wygody mieszkańców, już pod względem 
hygienicznym.

Pod względem wygody pożądaną jest rzeczą, aby, podo
bnie jak w Londynie i Paryżu, znajdowała się odpowiednia ich 
ilość przy placach publicznych i ulicach, iżby czytający w róż
nych miejscach ostrzeżenia: „tu nie wolno robić nieczystości“ 
mógł zadosyć uczynić gwałtownie nieraz napierającej go po
trzebie w miejscu na to dozwolonćm.

Pod względem zaś hygienicznym policya lekarska prze
strzegać powinna, aby oddawany w ustępach takich mocz spłó- 
kiwany był, jeżeli być może, ciągle ściekającą około nich 
wodą i miał należyty ściek do rynsztoku, a co jeszcze lepiej, 
aby spływał do urządzonych na to cystern niewielkich, nie do
puszczających wsiąkania jego do przyległej ziemi, z których 
mógłby być peryodycznie wypompowany i wywożony za miasto, 
zanim zgnije, jako środek jeszcze lepiej użyźniający grunta 
niż kał ludzki. Dla miasta przynosiłoby to nie małe korzyści,
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gdyż w Paryżu np., jak obliczył Che va l l i e r ,  ze sprzedaży 
zbieranego w cysterny, a potem wywożonego moczu, miałoby 
miasto rocznego dochodu 2,456,2/4 franków. Za podstawę 
rachunku tego przyjął Che va l l i e r ,  iż jeden człowiek oddaje 
w przecięciu ’/* litra moczu dziennie, a zatém połowa ludno
ści Paryża, to jest mężczyźni, oddają go dziennie 187 metrów 
sześciennych. ( Ch e v a l l i e r .  Ann. dhyg. p. t. 14.).

Po tych ogólnych uwagach przejdźmy teraz do kloak 
Warszawskich.

Zdawałoby się, że Warszawa położeniem swojém powin- 
aaby sprzyjać zdrowiu swych mieszkańców; a przecież śmier
telność w niéj roczna większa jest, niż w innych wielkich mia
stach europejskich.

Nie dość jeszcze zbadane są przyczyny tak znacznéj u nas 
śmiertelności. Wpływają na nią zapewne: przepełnione w nie
których dzielnicach miasta ubogą ludnością, szczupłe i nieczy
ste mieszkania; upowszechnione bardzo w nizszéj klasie miesz
kańców pijaństwo; szkodliwie działające na zdrowie ludzkie 
rzemiosła, i t. p.; -  lecz bez zaprzeczenia bardzo wiele przykła
dają się do niéj kloaki źle urządzone i niechlujnie utrzymy
wane, tudzież niezgodne z przepisami hygieny oczyszczanie 
tychże. Jakoż:

Dr. Gr e go r owi c z  w dziełku swojém: „Warszawa pod 
względem topograficznym, hygienicznym i geologicznym“ wy- 
daném w Warszawie r. 1862. pisze, że w Warszawie jest do
mów 2819, a kloak 2734; są domy mające po 2 i 3 kloaki, lecz 
jest téz domów 125, w których kloaki wcale się nie znajdują; 
kloak na beczkach jest 397, na gnoju 747, na kanałach 118, 
na gnojach i śmietnikach (na Pradze) 87, na dołach kloacz- 
nych 1315, razem jak wyżój 2734; nieczystość w kloakach 
jest w ogóle wielka; brak w nich światła; po niektórych do
mach są tak zwane wygódki, zwykle w sieniach, pod schodami 
pomieszczone; w niektórych nowo budujących się domach za
pomniano zupełnie o kloakach (str. 52 — 54).

Inspektor Urzędu Lekarskiego m. st. Warszawy J. F re -  
j  e r, w raporcie do Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28.
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października r. 1863. o uprzątaniu nieczystości w mieście st. 
Warszawie, mówi między innemi: 

że na Bugaju niema kloak;
że na Dunaju, dla braku podwórz pomieszczone są kloa

ki w sieniach, co, oprócz smrodu, sprawia nasiąkanie ścian 
wilgocią i grozi upadkiem domów;

że w klasztorze 00 . Bernardynów urządzone są kloaki 
w domu sąsiednim, a ściany ich tak są porysowane, iż grożą 
zawaleniem się;

że niektóre kloaki komunikują z kanałami, skierowane- 
mi ku Wiśle, których jest 11, to jest: 1) na Solcu, na prze
ciw ulicy Miłej; 2) na Solcu, na ulicy Ludnej; 3) na Tamce;
4) na ulicy Karowćj, gdzie wpada kanał z ulicy Furmańskićj;
5) na ulicy Bednarskićj; 6) od klasztoru Bernardynów do uli
cy Sowićj; 7) obok Nowego Zjazdu; 8) na Bugaju; 9) od uli
cy Długiej, przez ulicę Boleść; 10) na Rybakach, obok dawne
go szlachtuza; 11) na ulicy Bonifraterskiej, za fortem Włodzi
mierza;

że wreszcie czyściciele dołów kloacznych, wybierając 
z dołów tych odchody ludzkie kubłami, dla wlewania ich do 
beczek, nie używają przy tćj robocie żadnych środków ubez- 
wonniających odchody.

Do tych wiadomości dodać jeszcze trzeba: 
że kloaki jednśj części szpitalu Ujazdowskiego pomie

szczone są na kanale prowadzącym nieczystości do Wisły, zkąd 
wynikają dwa złe skutki, to jest: zakażenie wody w Wiśle po* 
wyżój Warszawy kałem ludzkim najsmrodliwszym, bo, jak 
doświadczenie uczy, takim jest kał pochodzący ze szpitalów, 
tudzież zapowietrzenie sal szpitalnych gazami zgniłemi, gdy 
się kanał zapcha;

że toż samo powiedzieć można o kloakach w Instytucie 
Towarzystwa Dobroczynności, w szpitalu św. Rocha, w klasz
torze Panien Wizytek i t. d., na kanałach także pomieszczo
nych;

że są kloaki w Warszawie, w których oprócz do beczek 
zbierają się odchody także i do dołów, do tego bynajmnićj nie 
przyrządzonych, bo nie mających ścian obmurowanych, do
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którychto dołów dostają się otworem w podłodze wychodka 
zrobionym;

że bardzo wiele jest studzien w podwórzach, pomieszczo
nych tuż przy kloakach;

że nieczystość wychodków przeznaczonych dla ogółu jest 
po większćj części przerażającą, co obok ciemności panującćj 
w wychodkach czyni przystęp do nich prawie nie podobnym;

że niektóre kloaki na dołach, w domach z małemi po
dwórkami, jak np. na Krakowskiem Przedmieściu na przeciw 
kościoła Bernardynów, nader rzadko bywają czyszczone, a wte
dy tak nieznośne wydają z siebie wyziewy, iż mieszkańcy tych 
domów przymuszeni są na kilka dni wydalać si^ z nich i szu
kać gdzie indzićj pomieszczenia;

że wreszcie, brak jest w Warszawie ustępów publicznych 
do oddawania moczu, a w miejscach, gdzie nie przeszkadzają na 
ulicy zadosyć czynić tśj potrzebie naturalnej, stoją nieraz ka
łuże gnijącego moczu, nie mającego należytego ścieku do ryn
sztoków, w wielu zaś dziedzińcach domów wielkich, gdzie były 
ustępy do oddawania moczu, poznoszono takowe, a tam, gdzie 
pozostały, urządzone one są po większśj części jak najgorzćj, 
bo nie ułatwiają ściekania moczu do rynsztoków i dozwalają 
mu gnić na miejscu.

Na zasadzie tego, co poprzedza, wyprowadzone przezemnie 
wnioski, po uzupełnieniu ich przez Radę Lekarską Królestwa 
Polskiego, przedstawione zostały Władzy właściwćj, jak nastę
puje:

1. Przedewszystkióm należałoby wyznaczyć kilka komite
tów złożonych z techników i lekarzy do śpiesznego zbadania 
istotnego stanu kloak w Warszawie.

Zadaniem tych komitetów byłoby wykazać:
a) Ile jest kloak z dołami do zbierania odchodów, ile 

na śmietnikach i mierzwie końskićj, ile beczkowych i ile na 
kanałach;

b) w których domach zupełnie brak kloak;
c) czy tam, gdzie są kloaki, liczba ich i obszerność od

powiada liczbie mieszkańców domu; czy liczba wychodków
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w nich jest dostateczną, licząc jeden wychodek na 25 miesz
kańców, i jaka jest odległość kloak od mieszkań?

d) w których domach beczki na zbieranie odchodów 
przeznaczone mieszczą się w dołach nie obmurowanych, a jed
nak napełniających się także odchodami za pośrednictwem 
otworu w podłodze wychodka;

e) gdzie studnie na dziedzińcach pomieszczone są tuż 
obok kloak;

f )  czy w dołach na zbieranie odchodów ściany są nale
życie obmurowane i nie uszkodzone, a w dołach na beczki 
czy dno tych dołów wyłożone jest kamieniami szczelnie do 
siebie przytykającemi;

g) czy w dołach kloacznych jednych i drugich znajduje 
się przyrząd należycie je przewietrzający;

h) jaki zachodzi stosunek pomiędzy ilością mieszkań
ców i ilością utrzymywanych koni w tych domach, gdzie kloa
ki na mierzwie końskiej nie wydają woni odrażającej;

i) jaki jest stan wychodków, mianowicie też co do ich 
podłogi, stolców i kanałów przeprowadzających odchody do 
dołów, tudzież co do zachowania czystości, a zarazem, czy są 
przewietrzane i należycie oświetlone;

j )  gdzie się znajdują tak zwane wygódki i jak są 
urządzone;

k) gdzie się znajdują ustępy do oddawania moczu i jak 
są urządzone.

Czynności takich komitetów będą bardzo mozolne i przy
kre, wypada więc, aby członkowie ich byli przyzwoicie wy
nagrodzeni.

2. W miarę dopełniania czynności przez rzeczone komi
tety, zająć się bezzwłocznie trzeba usunięciem złego, które wy
każą, i to w takim porządku, aby najprzód naprawić to, co 
największśm zagraża niebezpieczeństwem pod względem zdro
wia publicznego.

3. W domach, które się teraz budują, dopilnować, aby 
były urządzone kloaki na beczkach.

4. Bezwarunkowo skasować kloaki przeprowadzające od
chody ludzkie do kanałów, z kąd dostają one się potćm do
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Wisły powyzéj miasta i w miejscach przytykających do mia
sta. Odnosi się to szczególnie do kloak w szpitalach i za
kładach publicznych, gdzie jest pomieszczona znaczna liczba 
osób.

5. Kloaki z dołami przeznaczoneini do zbierania odcho
dów ludzkich zamienić należy, o ile się to da zrobić z powodu 
miejscowości, na kloaki beczkowe. Nie można będzie prze
miany tej dokonać od razu, zbyt długo jednak czekać z nią 
nie należy. Kloaki na mierzwie końskićj mogą być dozwolone 
tam tylko, gdzie stosunkowo do ludności utrzymywaną jest 
dostateczna ilość koni.

6. W wychodkach przeznaczonych dla ogółu zamiast do
tychczasowych stolców zaprowadzić trzeba przyrząd zwany 
a la turque, opisany wyżćj. Tak zwane wygódki mieścić moż
na tylko tam, gdzie się da urządzić stosowny przewiew po
wietrza.

7. Potrzebne koniecznie są, urządzone tu i ówdzie, kloaki 
publiczne, tudzież ustępy publiczne do oddawania moczu. Te 
ostatnie niezbędne są obok bawaryj i kawiarń.

8. Policya dopilnować powinna, aby w wychodkach prze
znaczonych dla ogółu zachowana była jak największa czystość,

9. Przy budowaniu nowych domów, tudzież przy znacz
niejszych przemianach i reparacyach dawnych domów, wy
magać koniecznie trzeba urządzenia kloak na beczkach i za
prowadzenia w nich należytego przewietrzania; dla tego téz 
w rozpatrywaniu planów tych domów powinien mieć udział 
Urząd Lekarski miasta Warszawy.

10. Kloaki na dołach i beczkach, istniejące w gmachach 
publicznych, jak np. w szkołach, koszarach, więzieniach i t. p., 
należałoby codziennie ubezwonniać, wlewaniem do nich sto- 
sownéj ilości roztworu siarczanu żelaza. Zachęciłoby to mo
że właścicieli domów prywatnych do postępowania takiegoż, 
nader łatwego do wykonania i nie kosztownego.

11. Należy pilnować tego, aby beczki, do zbierania od
chodów przeznaczone, były zawsze w dobrym stanie, a w szcze
gólności, aby nie przeciekały; tudzież aby je wywożono, nim się 
całkiem wypełnią.
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12. Czyszczenie dołów mieszczących w sobie odchody wy
maga jak najśpieszniejszśj reformy. Przyjąwszy sposób Pa- 
ryzki, to jest: pompowanie odchodów pompami ręcznemi, trze
ba koniecznie odchody te ubezwonniać, dodając do nich siar
czanu żelaza w wodzie rozpuszczonego, w takićj ilości, aby 
na jednę stopę sześcienną odchodów w dole znajdujących się 
wypadło 3/s  funta siarczan żelaza. Nierównie jednak korzy
stniej byłoby przyjąć sposób czyszczenia dołów tych Turyński, 
to jest: za pomocą beczek, w których zrobiono poprzednio 
próżnią barometryczną.

13. Czyszczenie takie dopiero wzmiankowanych dołów 
odbywać się powinno często, nie czekając, dopóki się dół nie 
napełni.

14. W ogólności starać się trzeba, aby ilość wywiezio
nych w ciągu roku odchodów ludzkich nie była mniejszą od 
ilości zbierających się przez rok w beczkach i dołach kloacz- 
nych.

IV.

O OŚWIETLANIU MIASTA KAMIEŃCA 
I JEGO MIESZKAŃ PRYWATNYCH. 

Napisał Dr. Józef KOLŁK,
Sekretarz stały Towarzystwa Lekarzy Podolskich.

Materye używane obecnie (1863. r.) do oświetlania miesz
kań u nas są następujące: świece stearynowe, woskowe (w ko
ściołach) i łojowe, olój rzepakowy i skalny.

Najmniej dobrym materyałem oświetlania są świece ło
jowe najwięcćj u nas rozpowszechnione, bo posługuje się nie
mi cała prawie klasa izraelska, ubodzy rzemieślnicy, nadto 
w domach zamożnych spotkać je można jeszcze w przedpoko
jach, garderobie, kuchni, a nawet w sypialnym pokoju. Świece 
łojowe mają małe natężenie światła, bo ledwie dziesiątą część 
dobrćj lampy, kopcą, wydzielają z siebie niemiłą woń, w cza
sie upałów topnieją, wymagają częstego objaśniania, nadto 

Pam. T. 1. W. Tom LII. 4
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płomień ich jest drżący: pionowo w skutek zmian prądu ulat
niających się materyj i poprzecznie w skutek ruchów otaczają
cego powietrza. Ulatniające się materye drażnią błonę ślu
zową nosa i dróg oddechowych: łatwo się o tern przekonać 
w czasie większych illuminacyj, w czasie których posługują się 
zwykle lampkami napełnionemi szmalcem i opatrzonemi gru
bym knotem najczęścićj ukręconym ze starego płótna. W cza
sie mego pobytu w Paryżu imieniny cesarza obchodzono z go
dną uwielbienia okazałością; byłoto wkrótce po przyłączeniu 
Sabaudyi do Francyi, lud więc chciał godnie uczcić władcę, 
który rozszerzył granice państwa: otoż całe pola Elizejskie, 
na przestrzeni kilku werstw, przedstawiały girlandy światła 
po obudwu stronach ulicy, na placu de la Concorde wzniesio
no cały gmach trzypiętrowych rusztowań tysiącami lamp ubra
ny, ratusz miejski (hôtel de ville), ministeryum spraw za
granicznych, ministerium marynarki, hotel Inwalidów były 
całe w ogniu. Pięknie i wspaniale miasto wyglądało, w całym 
bowiem Paryżu liczono, oprócz świateł gazowych, do 3 milio
nów lamp ze szmalcem; ale kiedy około północy światła za
częły gasnąć, tak mocny ztąd swąd się wywiązał, żem ledwie 
mógł wrócić do siebie, a wróciłem z silnym zawrotem głowy, 
katarem i bólem oczu. Na mniejszą skalę illuminacye tego 
rodzaju odbywają się w mieszkaniach izraelskich co piątek 
wieczorem: świeczki ku temu celowi służące, małe, z pośled
niego odrażającćj woni tłuszczu przygotowane, tak zwane sza
basów/ci, zapalają się w ilości 6, 8, do 20 i 26 czasem; ob
jaśniać ich przepisy religijne nie pozwalają, gasić także; tam 
więc, gdzie nie ma sąsiadów innego wyznania, świece same so
bie są zostawione, łatwo wyobrażać sobie, jaki swąd robią. Do
dajcie do tego mieszkania ciasne, znaczną liczbę osób w nich 
nagromadzoną, a łatwo zrozumiecie, jak powietrze zanieczysz
czone rozmaitego rodzaju wyziewami wpływać musi szkodliwie 
na zdrowie; łatwo zrozumiecie, dla czego śmiertelność tak jest 
częstą u nas w téj klasie mieszkańców Kamieńca.

Wracamy jeszcze do świćc. Dla potrzeb miejscowych 
wystarcza pięć niewielkich fabryk wmieście istniejących od 
dawna, niewielkich, bo zatrudniają one ledwie piętnastu lu-
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dzi; przygotowują świece dwojakiego rodzaju: rurkowe, białe 
najlepsze i tak zwane maczanki, rozpadające się na większe 
i mniejsze, to jest szabasówki. Fabryki te sprzedają rocznie 
świćc w przecięciu za rubli sr. 4500; a że funt świśc kosztuje 
złoty jeden, przeto liczyć można, że miasto nasze potrzebuje 
rocznie 750 pudów świóc łojowych; nie liczymy tu bowiem 
sprzedaży świec najlepszego gatunku, sprowadzanych z Char
kowa, a znajdujących się li tylko w kilku magazynach, do 
kupców ruskich należących, bo tych konsumcya jest nadzwy
czaj mała.

Świćce przygotowane z olbrotu są najlepsze, po nich idą 
stearynowe i woskowe, gorsze od stearynowych tak co do na
tężenia światła, jak i co do jego chwiejkości. Ostatnich świa
tło jest bielsze niż świćc łojowych, są one większe, knot sam 
się niszczy, nie potrzebuje objaśniania. Z woskowemi rzecz 
się ma inaczćj, ale knot tu swędu nie daje. Nie mamy na Po
dolu fabryk świćc stearynowych. Znajdujące się w handlu 
sprowadzane bywają z Kijowa (Czernyszowa), z Moskwy (Ka
leta i Ralla) z Sarepty (sareptskie) i t. d. Fabryka świćc wo
skowych znajduje się jeno w Grudku, o mil sześć od Kamień
ca. Zaopatruje ona wszystkie nasze kościoły. Świćc zwyczaj
nych do codziennego użytku wcale nie wyrabia.

Ciała płynne używane do oświetlania u nas są: olćj rze
pakowy, rzepikowy, konopny, oliwa w pośledniejszym gatun
ku i nafta znana w handlu pod nazwą kamfiny. Przyrządy 
zaś, za pomocą których palenie to olejów i nafty się odbywa, 
nazywamy lampami. Główny typ lampy używanćj w starożyt
ności jestto nasz chłopski kaganiec, albo lampki, jakie za
wieszamy w mieszkaniach naszych u świętych obrazów. Pićr- 
wszy jestto naczynie w kształcie miseczki, zawierające w sobie 
płyn tłusty, knotem zaś jest tutaj kawałek skręconćj szmaty; 
drugićj opisywać nie mam potrzeby, znamy ją wszyscy dobrze 
jako mieszkańcy kraju, w którym cześć dla Matki Zbawiciela 
jest szczególnie rozpowszechnioną. Przyznacie jednak, że je
dno i drugie światło wcale nie zadawalnia; tamto bowiem kop
ci, to zaś ledwie pozwala odróżnić przedmioty w ciemności. 
Nie wiele jednak lepsze były lampy do końca XVIIL wieku,
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w którym to czasie Ar g and  fizyk z Genewy porobił odkrycia, 
z jakich dziś korzystamy; śmiało go więc nazwać możemy 
twórcą sztuki oświetlenia. „W systemacie obmyślanym przez 
Ar ganda ,  mówi p. F l eur y ,  na którym opierają się wszyst
kie lampy obecnie używane, knot jest cienkim paskiem, two
rzącym całkowity pierścień, otaczającym pusty walec metalo
wy, na którym można go dowolnie podnosić lub zniżać. Po
dwójny prąd powietrza idący od dołu do góry, równolegle do 
każdej ze stron, podnieca i reguluje palenie, regulowane je
szcze więcćj szklaną rurą, tworzącą kominek. Olej ciągle 
przybywa o kilka linij pod brzegi knota, bądź z wyższego 
zbiornika (kinkiety), bądź wstępując z dołu do góry za pomocą 
osobnego mechanizmu.“ Mar e t ,  następca Ar ga nda ,  dodał 
banią ze szkła, Gé r a r d  zastosował do lamp zasadę fontany 
Her ona ,  a Cor s e l  udoskonalił je do wysokiego stopnia; 
szkoda że lampy te jego, znane pod nazwą korselskich, zbyt 
są drogie, zużywają wiele oleju, bo po dwie łyżki na godzinę,
i częstój potrzebują poprawy; najmnićj one jednak kopcą i naj
jaśniejsze dają światło. Lampy korselskie obecnie odmienio
ne przez F r a n c h o t a  (1836) rozpowszechnione są po całój 
Europie, a w handlu miejscowym znajdują się jako wyrób 
wiedeńskich albo berlińskich fabrykantów. W ogóle powie
dzieć możua, że oléj dobry w dobréj lampie nie kopci, nie 
sprawia swędu, choć według R a ma z z i n i e g o  orzechowy 
działa na ustrój odurzająco, tak samo jak swąd węgla ziemne
go. Pod względem gospodarskim jestto sposób oświetlania 
daleko tańszy, niźli świecami stearynowemi, droższy jednak 
od oświetlenia naftą, co nam tłómaczy jéj rozpowszechnienie 
w naszém miasteczku, bo téz co do ceny różnica jest uderza
jąca. Oświetlenie pokoju lampą olejną kosztuje złotych dwa, 
kamfinową groszy dwadzieścia; nadto lampy naftowe nie tak 
częstego potrzebują oczyszania, co jest także bardzo ważną 
rzeczą tam, gdzie mało usługi, albo gdzie jéj nie ma wcale. 
Więc o kamfinie tu kilka uwag. W Karpackiém podgórzu, 
z kąd do nas przychodzi, powstaje ona z łupku i węgla ka
miennych, jest produktem suchéj destylacyi tego węgla, spo- 
wodowanéj przez wewnętrzne ciepło ziemne, pod znaczném
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zapewne ciśnieniem. W Ameryce północnćj powstaje ona z but- 
wienia istot organicznych, jakiemi są korale. Nagromadza 
się tam olćj skalny w ogromnśj ilości. Spotykamy go np. 
w Kanadzie na nizinach, gdzie płynie szerokićm korytem i czę
sto zapala się, jak to miało nawet miejsce w 1861. r. w Pen
sylwanii (Tidione). Znajduje się jeszcze w Persyi, w Chi
nach, nad brzegami morza Kaspijskiego (Baku) i we Włoszech 
(przy Amiano). Do nas przychodzi nieoczyszony dwojakiego 
gatunku: jeden znany w handlu pod nazwą Malta, drugi As- 
falt. Ostatni, pośledniejszy pochodzi z Drohobyża na Buko
winie, Malta zaś z Galicyi. Jedna fabryka tak zwana kamfi- 
nowa, zbudowana na Biełanówce nad Smotryczem, trudni się 
destylacyą oleju skalnego. Dla zupełnego oczyszczenia go 
dodaje się do puda płynu dwa łóty saletranu srebra; niemiłą 
woń usuwa eter siarczany; farbę nadają mu pewne barwiące 
pierwiastki dodane w postaci mocnych wyciągów wyskokowych,
i tak czerwoną korzeń alkany (r. alcanae), żółtą szafran albo 
mięta połowa, zieloną mięta angielska. Kamfina dobra po
winna być przeźroczysta, zafarbowana sztucznie dowodzi, że 
należycie oczyszczoną nie była; ciężar jćj właściwy wynosi 
55° podług areometru B aum ó’go; zapach ma mocny, roz
tarta na dłoni ulatnia się natychmiast; zapalona daje płomień 
biały, jasny, nie kopci prawie wcale: słowem posiada własno
ści dające jśj przewagę nad innemi ciałami do oświetlania 
używanemi. Wielka tylko szkoda, że oświetlenie nią połączo
ne jest z niebezpieczeństwem wybuchu, kiedy się płomień do
stanie po knocie do zbiornika lampowego, co miewa miejsce, 
gdy zbiornik rzeczony przepełniony jest płynem.

Kominki lamp kamfinowych, powinny być zakryte za
raz po zgaszeniu światła, woń bowiem przypalona wydziela 
się z nich nieustannie, a z nią razem i płyn ulatnia się dość 
szybko. U nas lampy w handlu będące sprowadzane są z Wie
dnia i Berlina, ostatnie, dokładnićj urządzone, mają takie 
kapturki metaliczne na knot po zgaszeniu światła nakładane.

Kamfina używana w Kamieńcu jest dwojakiego rodzaju: 
lepsza i gorsza. Pierwsza jest bezbarwna, ciężaru właściwe
go 54— 55° B.; druga jasno orzechowa albo brunatna, c. wł.
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40° B.; tamta się używa do oświetlania mieszkań, ta zaś do 
oświetlania miasta. Pićrwszy gatunek, jako zbyt lotny, nie 
może być użyty na dworze, płomień bowiem łatwo się zwiększa 
przy falowaniu silniejszćm powietrza, z kąd w najszczęśliwszym 
razie światło gaśnie, w mnićj szczęśliwym następuje pęknięcie 
kominka. Do użycia pod gołćm niebem służy drugi gatunek, 
który może mieć latem 35° B., zimą zaś musi mieć najmnićj 
40° B , w przeciwnym bowiem razie przy temperaturze 22° R. 
łatwo zamarznąć może.

Żeby pokazać, jak jest u nas rozpowszechnionym użycie 
kamfiny, dodam tutaj, że trzy handle miejscowe wyprzedają 
jój rocznie:

pićrwszego gatunku ................. 2400 pudów
drugiego gatunku ..................... 950 —

Z tćj ilości 1400 pudów (800 pierwszego gatunku i 600 
drugiego) idzie do Kijowa, resztę około 2000 pudów spożyt- 
kowuje Podole, większa zaś połowa tej konsumcyi przypada na 
nasze miasto. W każdym jednak razie przewaga jest jeszcze 
dość znaczna po stronie świóc łojowych; przypuszczając bowiem, 
że całą ilość wyrabianych na miejscu świćc, jak i oczyszczanego 
oleju skalnego spożytkowuje miasto na własne potrzeby, przy
padnie na jednego mieszkańca:

pićrwszych funt ....................... 1,3
drugiego łótów ......................... 12

stosunek więc będzie jak 4.1.
Z miast naszćj gubernii jeden tylko Kamieniec posiada 

225 latarń, które się palą przez 180 nocy; przez trzy miesiące 
bowiem letnie obchodzimy się bez oświetlenia (maj, czerwiec, 
lipiec); nie palą się nadto latarnie przez 10 nocy każdego 
miesiąca, oświecanych księżycem, nie bacząc na to, azali po
każe się z po za chmur nad naszą biedną i brudną mieściną. 
Obecnie wprawdzie i trzy powiatowe miasta, mianowicie Win
nica, Mohylów i Bałta będą miały latarnie, czego im z serca 
winszujemy. Oświetlenie kamfiną (2. gatunku) jednćj takićj 
latarni w Kamieńcu w ciągu 180 nocy kosztuje rubli 14, na 
jednę więc noc wypadnie 15'/., groszy, za co godziłoby się 
mieć światło do świtu: to jednak prawie nigdy miejsca nie ma;
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co więcój, lampy te urządzone wadliwie, oczyszczane lada ja
ko, palą. się częstokroć nie jasno, kopcą i wydają arcy niemi
łą woń przypalonego oleju. Nadto i rozstawienie samych la
tarń jest niewłaściwe. Są miejsca, gdzie ich jest za nadto,
i przeciwnie. Tak np. na placu Gubernatorskim, wązkim, 
mającym długości nie więcćj nad 90 sążni, jest ich 14, na ulicy 
zaś Rzeźnickićj i Długiśj, ( z których jedna stanowi przedłuże
nie drugiej), najludniejszej, ciągnącej się 480 sążni, latarni tych 
naliczyliśmy 16 tylko. Dzisiaj wprawdzie Władze, zmuszone 
potrzebą w czasie pożarów, które roku 1862. tak często się 
ponawiały, pilniejszą zwróciły uwagę na oświetlenie małych 
uliczek wpadających do głównych placów, ale w tym względzie 
wiele jeszcze pozostaje do życzenia; w tćm bowiem rozstawie
niu latarń miejskich postrzega się wyraźna dowolność, nie ma 
pewnego systemu, a należyte tylko oświetlenie rzecz tę udo
godni i zabezpieczy mieszkańców od wędrowania po kałużach 
błota na bruku naszym rozsiadłego.

Jeszcze jedno co do oświetlenia. W większych miastach, 
gdzie ruch choćby przypadkiem wywołany bywa i w nocy, 
a zwłaszcza wynikający z przybywania transportów albo po
dróżnych nie obeznanych ze stanem ulic, w miastach, mówię, 
większych miejsca zabarykadowane stosami kamieni oświecają 
się latarką, by podróżny wiedział co go czeka; u nas jest ina- 
czćj, w pięciu albo i w sześciu na raz miejscach poprawiają 
się bruki, góry kamieni i piasku zawalają całą szerokość ulicy, 
a jednak żaden znak w nocy nie ostrzega o tej chwilowśj 
zmianie zaszłćj w danćm miejscu, co jednak może być niejed
nokrotnie przyczyną smutnego wypadku.

Teraz z kolei rozwiążmy pytanie, czy oświetlanie kamfiną 
mieszkań szkodliwóm jest dla zdrowia, lub nie? Dwojako ona 
wpływ swój wywiera: blaskiem i wonią. Blask oleju skalne
go biały, jaskrawy, szkodliwie na wzrok oddziaływa. Jest to 
rzecz doświadczona, że blask ten szkodliwszy jest niźli blask 
świecy stearynowćj, woskowćj, albo lampy olejnćj. Z tego 
więc względu lampy salonowe zaopatrzone w banie ze szkła 
przeźroczystego męczą wzrok, sprawiają napływ krwi do oka; 
światło lampy nagle zgaszone, kiedy w chwili jego gaszenia
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spoczęło na nićm oko, zostawia dłużej na błonie siiatkowśj 
wrażenie zgaszonego światła niźli świeca zwyczajna. Zależy 
to wprawdzie nie tylko od natężenia jego, ale i od ilości; lam
py więc z matową banią są najlepsze do oświetlania salonu, 
dają bowiem blask rozbiegający się równolegle po całym po
koju i mniej rażą wzrok, pracować jednak przy nich nie podo
bna, chcąc bowiem widzieć dokładnie drobną jaką np. damską 
robotę, potrzeba być blizko bani, cieplik zaś z niej się wydzie- 
lający jest dość niemiły i często ból głowy spowodować może. 
Do pracy najlepsze są lampki o płaskim knocie, o ciemnej pa
pierowej, albo mlecznego koloru szklanej O), albo i metalicz
nej na biało wewnątrz malowanej umbrelce: dają one dość 
światła, nie rażą wzroku, łatwo się gaszą, nie zostawiając wcale 
swędu. Nocne kamfinowe lampki bardzo są dogodne, bo tanie, 
proste i dostarczają światła pożądaną ilość. Co się tyczy 
wpływu ulatniających się części przypalonych oleju skalnego 
w czasie jego gorzenia, to te nie tylko, że nie są szkodliwe, ale 
owszem pomocne w zastarzałych nieżytach płuc i w gruźlicy 
już rozwiniętej. Szczególna tkliwość (idiosyncrasia) na kam- 
finę objawiająca się utrudnionym oddechem jest wyjątkową. 
Woń z przypalonej kamfiny wynikająca z wadliwego urządze
nia lampy jest wprawdzie dość przykrą, a sadza z jćj prze
palenia unosząca się w powietrzu i osiadająca na twarzy nie 
jest przyjemną, szczególnie dla dam, które stroi w wąsy su
miaste; żeby jednak była szkodliwą, tego nie postrzegaliśmy 
wcale, jak równie nie zdarzyło nam się spotkać oczadzenie 
kamfinowe.

Żeby kwestyą dotyczącą oświetlenia należycie wyczerpać, 
powiemy tu jeszcze o krzesiwkach i zapałkach. Krzesiwko, 
krzemień i hubka (trut), albo papier saletrowany, to najdaw
niejszy sposób dobywania ognia, a choć nim zręcznie władał 
nie jeden, często się jednak zdarzało potłuc sobie palce, a dro-

(l) Co do szkieł mlecznych albo matowych nie podzielamy zdania 
szan. autora: szkła takie na lampach, zdaniem naszem, również szkodli
wie drażnią oko. — Red.
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bne części rozgrzanego krzemienia pryskają w twarz. Niedo
godności te zmusiły do przemysłu, potrzeba bowiem jest matką 
wynalazków; miejsce więc prostego krzesiwka dziś, nawet u na
szego ludu (na Podolu), zajęło krzesiwko fosforyczne, które 
wynalazcy milionową przyniosło fortunę, a zależy na tćm, że 
zapałkę zanurza się w buteleczkę z kwasem siarczanym. Nic 
jednak więcćj zawodzącego, niż podobnego rodzaju dostawa
nie ognia. Potrzeba więc dała początek ¿tarnikom, ale te 
wydzielają kwas siarkowy bardzo nie miłćj woni, wywołują 
dławienie, kłócie w gardle, kaszel, więc i te strącono z wyso
kości powszechnego użycia, a dzisiejsze zapałki do pocierania 
zapełniły tę lukę i zjednały sobie w Polsce i Austryi prawo 
obywatelstwa, bo w Saksonii i Bawaryi zapałki te wcale nie
szczególne, siarników jest więcej, we Francyi zaś zapałki na
leżą do przedmiotów zbytkowych i daleko są droższe niż u nas.

W skład mastyksu używanego do robienia zapałek wcho
dzą: chloran potażu, od którego ilości zależy większe albo 
mniejsze pryskanie zapałek, guma arabska i tragakancka, 
fosfor, woda i błękit pruski. Nie można zaprzeczyć, żeby za
pałki te nie były wynalazkiem wielce pożytecznym, ale i nie
dogodności z nich są wielkie. Najprzód robotnicy na fabry
kach ulegają nieżytom dróg oddechowych, próchnieniu kości 
szczękowych z bólem i wypadaniem zębów połączonemu; na
stępnie częste wypadki oparzenia mają miejsce w skutek nie
stosownego ich użycia; nakoniec może nastąpić otrucie fosfo
rem, mogące w ciągu dni kilku śmierć spowodować. Zapewne 
także nie jeden z czytelników przypomina sobie przypadek opi
sany w gazetach z 1861. r. z doktorem z Turynu, który umarł 
w skutek sparzenia się fosforem: zapalając cygaro w drodze, 
zanadto silnie potarł zapałkę, tak, że główka jćj z mastyksem 
paląca się padła mu na rękę; w pół godziny uczuł ból tak silny 
w miejscu sparzonem, że musiał wrócić do siebie; we dwie go
dziny odcięto mu kość ręczną; na drugi dzień dokonano am- 
putacyą przedramienia, w kilka godzin potćm umarł z ropnicy 
ogólnej.

Nie mówiliśmy tu jeszcze, że robienie zapałek zatrudnia 
ogromne mnóstwo ludzi w fabrykach czeskich i hanowerskich:
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P o l l a k a  zapałki taką mają wziętość u nas, jak De j g a  i K° 
w nowym świecie. Fabryka ta założona w Hanowerze potrze
buje rocznie 240,000 stóp sześciennych drzewa i wyrabia 
dziennie 7 do 8 milionów drewnianych zapałek, 1 do 1 '/2 mi
liona woskowych i stearynowych, 15 do 20,000 pudełek toczo
nych drewnianych, a 60 do 70,000 papierowych, na które 
potrzebuje rocznie 60,000 liber (400 bel) papieru. Do robie
nia etykiet dwie prasy litograficzne są w ciągłym ruchu. Pu
dełka drewniane w kształcie piórników wyrabiają się na 200 
tokarniach poruszanych machiną parową. A z togo ogromu 
wyrobów ledwie % zostaje w Europie, reszta idzie do Ame
ryki. Londyn posiada własne fabryki zapałek, w których wy
rabia 5 milardów na rok. W Anglii zużywają zapałek w prze
cięciu 8 na osobę dziennie; z fabryk najsłynniejsza jest 
D i x o n a .  Do nas dochodzą zapałki P o l l a k a  z Wiednia
i F i i r t h a  z Czechii. Każda z tych fabryk zatrudnia po 6000 
ludzi dziennie; w każdśj wychodzi 5000 funtów fosforu rocznie; 
a że z funta wyrabia się 100,000 zapałek, przeto wygotowują 
obiedwie miliard przeszło zapałek. Do jakiego zaś stopnia ta
niości doszły obecnie zapałki, dość będzie powiedzieć, że p. 
M a j o  przedaje na Morawach 500 zapałek za 5 groszy, p. 
F ü r t h  750 za tęż samę cenę, a p. H a r r a s  w Suhl za pfenig 
(także 5 groszy) 1400 zapałek, a więc 280 za grosz, rzecz pra
wie do nieuwierzenia!

Nie mamy potrzeby dodawać, że przy takićj taniości pro- 
dukcyi, nie przypuszczamy nawet, żeby kto myślał o potrzebie 
założenia fabryki zapałek na Podolu; nam tu idzie o ich włas
ności i uniknienie o ile można niebezpieczeństwa wynikające
go z wadliwego ich użycia. Tak np. spotykamy w krajowych 
gazetach wzmianki o smutnych przypadkach powstałych z po
wodu siarników; najczęściej dotykają one dziatwę, oparzenia 
zaś, i to śmiertelne, wcale do wyjątkowych nie należą. A jed- 
n a k Ch r e t e r  jeszcze na wystawie Paryzkićj w 1855. r. otrzy
mał nagrodę za zapałki z bezkształtnego fosforu robione; za
służył się on tym wynalazkiem ludzkości, zabezpieczył bowiem 
od szkodliwego wpływu fosforu biednych robotników, a te- 
mi są najczęściej kobiety i dzieci; w r. zaś 1862. na wystawie

www.dlibra.wum.edu.pl



59

Londyńskiśj pp. B r y a n t i  May okazywali zapałki swojego 
wynalazku nie mające wcale fosforu; główną, ich częścią skła
dową jest chloran potażu, a mają tę przewagę nad innemi, 
że się zapalają od tarcia jeno po powierzchni posmarowanej 
bezkształnym fosforem. (1).

Na tóm kończymy rzecz o oświetleniu mieszkań prywat
nych i miasta.

Ź r ó d ł a .

M. L e v y .  Traité d'hygiène publique et privée. Paris 
1857. 3me èdit.

L. F l e u r  y. Wykład hygieny w szkole lek. w Paryżu. 
(Przekład K. Jurkiewicza). Warszawa 1853

A. T a r d i e u .  Dietionnaire d'hygiène publique et de 
salubrité. Paris 1862. 2me èdit.

C h e v a l l i e r , G a u l t i e r  de C l a u b r y , P o g g i a l  e 
w Annales d'hygiène publ. et de méd. lèg.

R o u s s e l .  Manuel complet pour la fabrication des 
allumettes chimiques. Paris 1848.

(i) O niedogodnościach i niebezpieczeństwach zapałek, w których 
skład wchodzi fosfor, równie zwyczajny, jak i bezkształtny, czyli czer
wony, a zarazem o wyższości nad nie zapałek, na których wyrabianie 
we Francyi otrzymał patent p. Ca no  u i I, czytać można artylmł p. 
G a u l t i e r  de C l a u b r y ,  w Annales d'hygiène p. z r. 1859. nr. 24 
i w Tygodniku lek. z r. 1861. nr. 16. Do zapałek pana C a n o u i l  wcho
dzi głównie chloran potażu. Fabrykacya ich nie przedstawia żadnych 
niebezpieczeństw. Nie wydają one żadnej nieprzyjemnej woni, czego nie 
można powiedzieć o zapałkach nawet z fosforu czerwonego. Ważnćm 
też jest i ta okoliczność, że stosownie do użytej ilości chloranu potażu, 
z ciałem klejowatém zmięszanego, można otrzymywać zapałki pana C a- 
n o u i 1 łatwiej lub trudniej zapalające się.

Przypisek Redakcyi.
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SPRAWOZDANIE 

Z CZYNNOŚCI SĄDÓWO-LEKARSKICH

WYKONANYCH OD DNIA 19. LISTOPADA 1861. R. DO DNIA 31. 
GRUDNIA 1862. R. 

przez
D ra Stanisław a J A H IK O W S H IE O O .

(Ciąg dalszy. — Zob. t. LI, str. 321).

III. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH OSÓB DOROSŁYCH.

Śmierć z utonienia............................................  1
— z zaczadzenia .......................................  6
— z oparzenia .......................................... 1

Uszkodzenia śmiertelne czaszki.................... 7
— — klatki piersiowćj 1
— — trzew brzusznych 2
— — kończyn.................. 3

Śmierć nagła z rozmaitych chorób wewn. 33
54

1. Na zwłokach utoniojiego raz tylko w  ciągu ca
łego roku miałem  sposobność robić dochodzenie. Byłyto 
zwłoki mężczyzny silnie zbudow anego, wzrostu dobrego, 
30  kilka lat wieku mióó mogącego, w ubraniu bardzo 
w ytartem , którego wyciągnięto z Wisły w blizkości ła 
zienek letnich położonych naprzeciw  ulicy Karowój. Z po
wodu dość chakteryslycznych w ogóle znaków śmierci 
z utonienia przytaczam tu w całości ten przypadek, jak-
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kolwiek dochodzenie pośm iertne, które sie odbyw ało pod 
gołem niebem, nie mogło odpowiadać wszystkim w a
runkom  wym aganej ścisłości.

P rzy pa d ek  V. (Protok. Nr. 77.) Śmierć z utonienia.
Z  protokółu sekcyjnego przytaczamy główne dane, z po

minięciem mniej ważnych. Stężenie trupie jeszcze istniało. 
Z ust i nosa wypływała mała ilość płynu posoczuego. Skóra 
była blada, tylko na grzbiecie znajdowały się sine plamy, któ
re (za nacięciem) okazały się być pośmiertnemi. Zresztą 
powierzchnia ciała nie przedstawiała nic uderającego, ani żad
nych śladów obrażeń zewnętrznych (Jestto zakończenie „Do
chodzenia zewnętrznego“, którego, dla wszelkiśj dokładności, 
nigdy nie pomijam).—Powłoki miękkie czaszki nie przedsta
wiały nic uderzającego prócz małego wylania krwi skrzepłćj 
w tkance podskórnćj w okolicy czołowej, wielkości 1" w śred^ 
nicy, któremu nie odpowiadał żaden siniak na skórze. Opony 
mózgowe wewnętrzne zamglone, wodnisto przesiąkłe; miąższ 
mózgu podobnież wodnisto przesiąkły, przedstawia na rozkroju 
mierną ilość kropek krwi.— Oba płuca mocno wydęte, za 
otwarciem klatki piersiowej nie zapadają, ale owszem po
krywają niemal całkiem serce, w dotknięciu są mocno sprę
żyste, ja k  poduszka; na rozkroju wydają nader obfitą ilość 
płynu drobno pienistego, wodnistego, czerwonawego, a nadto 
tu i owdzie w miąższu są wyraźne wysepkowate wylania 
krwi. Serce pokryte znaczną ilością tłuszczu; ściany lewćj 
komórki przerosłe; prawa komórka zawiera w znacznej ilo
ści krew’ płynną , ciemną, a i w innych częściach ciała krew’ 
posiada podobne własności.—Wątroba znakomicie powiększo
na, tak na powierzchni jak na rozkoju przedstawia barwę 
brunatno-żółtawą, a w wielu miejscach wyspy żółto-kanarko- 
we; na ostrzu suchego noża szybko przeciągniętego przez 
miąższ pozostaje nalot tłusty. Żołądek znakomicie rozsze
rzony, napełniony płynem całkiem wodnistym w ilości kilku 
funtów, z małemi tylko pływającemi kłaczkami szczątków po
karmów. Błona jego śluzowa przedstawia zgrubienie i barwę 
szyfrowatą. Nerki przepełnione krwią ciemną płynną. Pęcherz 
zawiera parę uncyj moczu.
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Zdanie było: 1, że zm arły był prawdopodobnie n a 
łogowym pijakiem,* 2. że tenże zm arł z utonienia; 3. 
że ze znaków znalezionych w zwłokach nie ma żadnego 
takiego, któryby przem aw iał za przyczynieniem się osób 
3ch do śmierci jego.

W opisie powyższym podkreśliliśmy najcharak tery - 
styczniejsze dla śm ierci z utonienia znaki; z tych znowu 
pozwalamy sobie w  szczególności położyć przycisk na 
wylania krw i w miązszu p łuc, na które w  ostatnich cza
sach zw racał uw agę dr. F a u r e  w  Paryżu (A rch. gener . 
1 8 6 0 ) ,  a o których rzadko w  kiórśm  dziele medycyny 
sądowój znaleść można wzmiankę.

2 . Śmierć z zaczadzenia czyli z zagorzenia była  6 
razy przedmiotem dochodzenia pośm iertnego. Opis jed 
nego z tych przypadków, jako dość charakterystycznego, 
przytaczam tu w całości.

P rzypadek  VI. (Protok. Nr. 28). Śmierć z zaczadze
nia parą węgla.

Dnia 13. stycznia 1862. zagorzało troje ludzi (2ch męż
czyzn i kobieta 40-letnia) w izdebce pod strychem przy ulicy 
NN. blizko okopów, w skutek wczesnego zamknięcia pieca, 
w którym napalono węglem kamiennym. Dwóch mężczyzn od
wieziono do szpitalu, gdzie wyzdrowieli; kobieta już nie żyła, 
gdy nadeszła pomoc; obok łóżka leżał kot, również nieżywy. 
Z powodu silnego zmarznięcia trupa, dochodzenie zamiast dnia 
16. na miejsca, odbyło się dnia 17go w grabami szpitalu 
Dzieciątka Jezus, dokąd zwłoki Sąd przewieść zalecił. Człon
ki były jeszcze stężałe ze zmarznięcia. Opony mózgowe, 
zwłaszcza wewnętrzne, były przekrwione, drobne nawet na
czynia krwią jasno czerwoną nastrzyknięte. W miąższu móz
gowym płyny zmarznięte. Mięśnie tak klatki piersiowćj jak 
i reszty ciała mają barwę niezwykle jasno-czerwoną. Płuca 
dawnemi błonami rzekomeni z żebrami zrośnięte, mają w o- 
góle barwę jasno-czerwoną, miejscami cynobrową, miejscami

www.dlibra.wum.edu.pl



nieco ciemniejszą, wiśniową. Serce w obu połowach, szcze
gólniej zaś w prawej, napełnione krwią zmarzniętą, koloru ja 
snego. Wątroba wielka, w krew’ barwy wiśniowej zamożna. 
Inne trzewa brzuszne, zmarznięte podobnie jak wątroba, nie 
przedstawiały z resztą zmian uderzających, prócz jaśniejszej, 
niż zwykle, barwy krwi.

Zdanie: Przyczyną śm ierci było uduszenie ( suffoca-  

tio) pochodzące praw dopodobnie z pobytu w  atmosferze 
przeciążonój gazami do oddychania niezdatnenii, a w  szcze
gólności z zaczadzenia parą  węgla.

3. O śmierci z oparzenia raz jeden miałem  spo
sobność daw ać zdanie. Przedmiotem dochodzenia były 
zwłoki robotnika R. S. z fabryki w Ż . . . . ,  który, opa
rzony przy pęknięciu kotła parow ego, zm arł w szpitalu 
Sgo Rocha. Przypadek ton opiszę szczegółowo, jako 
dający sposobność do zastosowania zasad naukow ych
o rozróżnieniu oparzeń za życia powstałych od pośm iert
nych. (Patrz: w iadom ość o różnicy oparzelizn sp ra 
wionych za życia lub po śm ierci, w  Pam. T. lek. W. 
z r .  1860, t. XLIV, str. 1 6 4 - 2 7 1 ) .

Przypadek  VII. (Protok. Nr. u .)  Śmierć z oparzenia.

Protokół dochodzenia zwłok sądowego przytaczamy 
z opuszczeniem tego, co było mniej ważne.

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

3. Stężenie trupie już ustąpiło.
4. Na zewnętrznej powierzchni prawej górnej kończyny, 

począwszy od barku aż do łokcia, skóra w wielu miejscach 
pargaminowo zeschnięta, brunatna, na około zaś tych miejsc 
naskórek tu i owdzie płatkami się odrywa. W miejscach ze
schniętych skóra okazuje się za nacięciem drobno nastrzy- 
knięta.

5. Na prawóm biodrze na przestrzeni 3" długiej, 4" sze
rokiej skóra naskórka pozbawiona, czerwono-brunatna, grubo
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pargaminowo zeschnięta, za nacięciem mocno przekrwiona; 
na około naskórek w płatach się oddziela.

6. Na całćj zewnętrznćj i tylnej powierzchni kończyny 
dolnćj prawćj skóra podobnież za nacięciem okazuje się w dro
bnych naczyniach nastrzyknięta, w kilku rozległych miejscach 
pargaminowo zeschnięta, jak wyżćj (Nr. 5) opisano; w innych, 
z naskórka w wielkich płatach obłażąca.

7. Na całym grzbiecie skóra była za nacięciem prze
krwiona, zresztą wilgotna, śliska, ogołocona z naskórka, któ
rego wielkie płaty przylegały do prześcieradła okrywającego 
zwłoki.

8. Na obu pośladkach, szczególniej zaś na prawym, skóra 
czerwono-brunatna, grubo pargaminowo zeschnięta.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. O t w a r c i e  j a m y  c z a s z k o w e j .

12. Opona twarda miernie przekrwiona.
13. Opony wewnętrzne w krew’ bardzo obfite, w przestrze

niach podpajęczych nagromadzony był płyn surowiczy mętny.

B. O t w a r c i e  j a m y  p i e r s i o w e j .

15. Oba płuca po brzegach wietrznie wzdęte. Prawe p łu 
co za nacięciem wydawało znaczną ilość krwi pienistej i za
wierało powietrze.

16. Lewe płuco za przecięciem prawie nie trzeszczało, 
było barwy ciem no-wiśniowej, do miąższu śledziony podobne 
i nie zawierało powietrza.

C. O t w a r c i e  j a m y  b r z u s z n e j .

18. Miąższ wątroby na przecięciu w krew’ żylną obfity, 
zresztą prawidłowy.

21. Nerki przekrwione, miąższ ich zresztą prawidłowy.

Z D A N I E .

Skóra na rozległych przestrzeniach pozbawiona na
skórka, lub naskórek z tejże wielkiemi płatam i złażący; 
pozostała tkanka skórna czerwona lub brunatna, grubo
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pargam inow o zeschnięta, przytóm na przecięciu wszędzie 
w tych miejscach przekrw iona (NN. 4. —  8 .): wszystko 
to dowodzi, że R. S. uległ silnemu poparzeniu, mocne 
zaś nastrzyknięcie drobnych naczyń krw ionośnych tych 
części skóry świadczy o tóm, że sparzeniu temu uległ 
R. S. jeszcze za życia.

Tak rozległe oparzenie, blizko połowę powierzchni 
ciała zajmujące, już w ystarcza dla wytłoraaczenia przy
czyny śmierci: wiadom o bowiem , że już oparzenie, zaj
m ujące około y3 części całej powierzchni ciała, może 
śm ierć spraw ić przez wyczerpanie sił nerw ow ych m oc- 
nemi bolami; w  obecnym zaś przypadku przyłączają się, 
jako przyczyny śm ierci, przekrw ienia i wysięki w  j a 
mie czaszkowśj i piersiowej (NN. 13. 15. 16), które 
byw ają skutkiem  oparzeń i wynikających zt%d zapaleń

Na zasadzie powyższych danych jestem  zdania:
I, że R. S. uległ za życia mocnemu oparzeniu 

skóry;
II, że oparzenie to pociągnęło za sobą wyczerpanie 

sił nerw ow ych bólem, tudzież przekrw ienia i wysięki 
w jam ie czaszkowej i piersiow śj, a przezto i śm ierć.

Inny przypadek, w  którym się także nastręczyło do
chodzenie oparzelin, znajdzie czytelnik w dalszym ciągu 
niniejszego spraw ozdania.

4. Śmierć z otrucia. Trzy razy nastręczyło się po 
dejrzenie o trucia , w e wszystkich jednak trzech przypad
kach dochodzenie chemiczne nie stw ierdziło podejrzenia.

5. Uszkodzenia mechaniczne śmiertelne stanow ią 
w  ogóle i stanow iły też tu taj najważniejszy dział w czyn
nościach sądow o-lekarskich.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 5
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Jakkolw iek § . 167. obowiązującej jeszcze u nas 
Ordynacyi krym inalnéj Pruskiej mówi o uszkodzeniach 
koniecznie śm iertelnych, indyw idualnie śmiertelnych 
i przypadkowo śm iertelnych, jednakże, korzystając z te
go, że sąd nigdy mi pytań w  tym kierunku nie zadawał, 
unikałem  stale tych kategoryj. W każdym pojedynczym 
przypadku starałem  się tylko oznaczyć przyczynę śm ier
ci najbliższą czyli fizyologiczną i tójże powód odleglej
szy; nadto, ile możności, usiłow ałem  w  każdym przy
padku uw ydatnić okoliczności postronne, które miały 
w pływ  na zejście śmiertelne.

Z pomiędzy uszkodzeń śm iertelnych, jak  zwykle, 
najliczniejsze były:

A. USZKODZENIA CZASZKI I ORGANÓW W NIÉJ ZAWARTYCH.

W ażność przedmiotu może uspraw iedliw i dokładne 
przytoczenie dochodzenia w  kilku odnoszących się tutaj 
przypadkach.

Przypadek. VIII. (Protok. Nr. 18). émieré z obrażenia 
czaszki. Prząjeelianie?

Przedmiotem dochodzenia była kobieta nieznanego na
zwiska, którą znaleziono nieżywą na ulicy. Jak zwykle w ta 
kich razach, podaliśmy w protokóle szczegółowy opis długo
ści ciała, koloru włosów i tęczy, rysów twarzy, jakości zębów 
i t. d. Dolna część brzucha już przedstawiała zabarwienie 
blado-zielone; (taka wzmianka o znaku bardziéj posuniętój 
zgnilizny uwalnia w protokóle od szczegółowego opisu plam 
pośmiertnych na grzbiecie i t. p.) Na grzbiecie lewéj ręki 
znajdował się siniak I ’/a" długi, tyleż szeroki, pod którym 
za nacięciem pokazało się podbiegnięcie krwiste skóry i tkan
ki podskórnéj. Na przedniéj stronie prawéj goleni w połowie 
jéj wysokości widać było dwa małe starcia skóry, pod któremi 
były wystąpienia krwi, nie głęboko sięgające. W lewéj oko
licy skroniowej znajdował się siniak l ' / s cala długi, tyleż
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szeroki, pod którym skóra i mięśnie krwią wylaną przesią
knięte. W lewej okolicy ciemieniowej na 1" nad przednim 
brzegiem muszli usznej zaczynała się rana pozioma, 2" długa, 
'/2"  szeroka, przenikająca tylko skórę bez naruszenia czepca 
ścięgnistego, krwią zakrzepłą otoczona. Zresztą nie znale
ziono na powierzchni ciała żadnych innych śladów obrażeń 
zewnętrznych.

Po ostrożnćm oddzieleniu powłok miękkich czaszki, skó
ra i inne części miękkie na całej niemal lewćj połowie skle
pienia czaszkowego pokazały się krwią wystąpioną przesiąkłe, 
a w szczególności cały mięsień skroniowy lewy krwią ciemną, 
galaretowato skrzepią  tak przesiąknięty, że budowy jego 
nie można było rozpoznać. W tylnej części linii półkolistej 
lewej, w równej wysokości z wierzchołkiem szwu kątowego 
(sulura lambdoidea) poczynało się złamanie kości skronio
wej, przebiegające ukośnie na przód i na dół aż do górnej ścia
ny oczodołu. W prawej okolicy ciemieniowej znajdowało się 
wylanie krwi w powłokach miękkich mniej znaczne niż po 
przeciwnej stronie. Po odpiłowaniu sklepienia czaszkowego, 
opona twarda na lewej półkuli mózgowej okazała się pokryta 
masą krwi ciemnej, galaretowato skrzepłej, przeszło 2 uncye 
wynoszącej. Półkula lewa mózgu odpowiednio temu była nie- 
tylko spłaszczona, ale i wklęśnięta. Opony mózgowe wewn. 
tejże strony nie przedstawiały nic niezwykłego. Przeciwnie 
na prawej półkuli mózgu powierzchnia opony twardej nie oka
zała nic uderzającego, ale za to na powierzchni opon we
wnętrznych i w tkance tychże znajdował się wylew krwi cie
mnej, skrzepłej, na parę linij grubości. Po tejże stronie znaj
dowała się takaż krew’ wylana na podstawie mózgu i w prawej 
jamce bocznej mózgowej. Miąższ mózgu był wszędzie blady, 
ciasto waty.

W jamach opłucnych znajdował się płyn brudno-brunat- 
ny (przesiąk pośmiertny). Oba płuca w wyższych częściach 
bezkrwiste, w tylnych i dolnych więcej krwi zawierały, tu 
dzież obfity płyn brudny, wodnisty, pienisty. Serce na po
wierzchni swej miało warstwę tkanki tłuszczowej kilka linij 
grubą i sam mięsień barwy bladej, w żółtą wpadającej, wątły.
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Tętnica główna (aorta) mocno rozszerzona; w błonie jśj we
wnętrznej liczne skostnienia. Wątroba mała, miąższ jej bla
dy; inne trzewa nie przedstawiały nic szczególnej wzmianki 
godnego.

Zdanie było tej treści: 1)  że najbliższą przyczyną 
śm ierci był przycisk w yw arty  na mózg przez krew ’ w y
laną z rozdartych naczyń opon mózgowych; 2 ) że od
leglejszą przyczyną tych zmian w  jam ie czaszkowej było 
obrażenie zewnętrzne, a m ianowicie prawdopodobnie sil
ne uderzenie lub  zgniecienie ciałem  tępem w lew a  połowę 
głow y, którem  mogło być np, przejechanie wozem.

Przypadek IX. Śmierć z uszkodzenia czaszki.
Spadnięcie z wysokości?

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki kobiety lat 40 
kilka liczącej, wzrostu średniego, dobrze odżywianej. Skóra 
na całej powierzchni ciała blada, Powieka górna oka lewego, 
barwy sinej, za nacięciem okazała w tkance podskórnej wyla
nie krwi skrzepłej. Na głowie w okolicy lewej kości potyli
c o w e j^  occip.) części miękkie przedstawiały lekkie nabrzmie
nie, jednakże bez najmniejszej zmiany barwy , ani naru
szenia całości skóry. Na brzuchu w połowie odległości od 
obrączki pępkowej do spojenia łonowego, na cal na prawo od 
smugi białej znajdowało się zasinienie skóry, cal długości, l/ 2 
cala szerokości mające, pod którem za nacięciem w tkance 
skórnój okazało się wylanie krwi skrzepłej. Podobneż zasi
nienie wielkości rubla sr. z podobnem wylaniem krwi w tkan
ce skórnej i podskórnej znajdowało się na stronie zewnętrz
nej lewego uda.—Czaszka. W miejscu odpowiadającóm opisa
nej powyżej obrzękłości w okolicy potylicznej lewej powłoki 
miękkie na przestrzeni podługowatej, 2 cale szerokości i 2 '/a 
cala długości mającej, mieściły w sobie wylanie krwi skrze
płej ciemnej. Kość potylicowa w lewej swej połowie przedsta- 
ła zupełne pęknięcie, poczynające się na 1" poniżej wierz
chołka szwu kątowego (sut. lambdoidea), a ciągnące się aż 
do końca lewego brzegu tylnego siodła tureckiego; w tym ostat
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nim punkcie widać jeszcze równoległe z powyższćm drugie 
mniejsze pęknięcie, mające parę linij długości. Między brze
gami obu pęknięć znajduje się krew' ciemna zsiadła. (Na 
okoliczność tę zwracam zawsze uwagę, dla odróżnienia od pę
knięć pośmiertnych). Między lewą połową namiotu móżdżka 
a lewą półkulą mózgową znajdowała się krew’ ciemna, skrze
pła, w ilości około 2 uncyj, w miąższu zaś lewej półkuli móż
dżku wylanie krwi ciemnej, zsiadłej, mające blizko cal długo
ści, a >/4 cala wysokości. Opony wewnętrzne na wypukłości 
półkul mózgowych zmętniałe; w jamkach bocznych znaczna 
ilość płynu surowiczego.—Płuca na przecięciu wydawały obfitą 
ilość krwi ciemnej i płynu pienistego. Serce nie przedsta
wiało nic pod względem sądowo-lekarskim godnego wzmianki, 
podobnież trzewa brzuszne.

Zdanie było: że przyczyną śmierci denatki było pę
kniecie kości potylicowej, wylanie krw i w  oponach móz
gowych i móżdżka; tych zaś obrażeń przyczyną powodo
w ą m usiał być g w a łt zewnętrzny w yw arty na tylną część 
głowy denatki, który mógł być spow odow any np. spad
nięciem z wysokości.

Godne uw agi w  powyższym przypadku są tak n ie 
znaczne ślady zew nętrzne obrażenia.

W drugim  podobnym przypadku (protok. Nr. 106) 
znalazłem pęknięcie kości czołowej z prawej strony, 1 \/2 
cala długości m ające, i w ylanie 4 uncyj krw i skrzepłej 
między okostną a oponą tw ardą mózgową w  odpow ie- 
dniśm  miejscu,* zew nętrznie zaś kilka starć  skóry parga- 
minowo zeschniętych, po 7*2 —  i — * x/ i  ca â długości 
mających, w  okolicy czołowój, skroniowej prawój i na 
grzbiecie nosa.

Jeżeli w dwóch tych przykładach spadnięcie z w y
sokości było uznane jako  jedna z możliwych przyczyn 
uszkodzenia czaszki, to w dwóch innych razach było ono 
obrażenia czaszki niezawodną przyczyną. W jednym
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z tych przypadków kancelista w ojskow y NN. wyskoczył 
był z okna z drugiego pietra na bruk (prolok. Nr. 8 1 .) .  
Przy dochodzeniu pośm iertnem  znaleziono złam anie po
przeczne kości mostkowej w  okolicy przyczepienia 3go 
żebra; w  jam ie czaszkowej pęknięcie prawej kości skali - 
stój i rozległe w ylania krw i pod oponą tw ardą, szcze
gólnie na podstawie mózgu. Drugie zdarzenie szczegó
łowo przytaczam.

Przypadek.  X. (Profok. Nr. 86.) Spadnięcie z wyso
kości. Śmierć w skutek pęknięcia czaszki i wstrzą- 

śnienia mózgu.

Chłopiec 12-letni spadł był z przyrządu gim nasty
cznego i w krótce po przywiezieniu go do szpitalu um arł.

........... 4. Górna powieka lewego oka była mocno na
brzmiała, barwy sinej; za nacięciem okazała się w tkance pod
skórnej znaczna ilość wylanej krwi ciemnej na wpół skrzepłej.
5. Lewy otwór nosowy i muszla lewego ucha otoczone krwią 
skrzepłą. 6. W prawym przegubie łokciowym ślady świeżego 
upustu krwi. 8 . Po odpreparowaniu powłok miękkich czaszki 
okazało się, że na powierzchni ograniczonej z przodu połową 
wysokości kości czołowej, z tyłu górnym kątem kości potylico
wej, po bokach zaś liniami rownoległemi od szwu strzałkowego 
na 2 '/» cala po obu stronach od niego odległemi, znajdowała 
się warstwa krwi ciemnej, galaretowato skrzepłej, parę linij 
grubości mająca, pomiędzy skórą a okostną. 9. Po odjęciu od- 
piłowanego sklepienia czaszkowego i po bliższem przypatrze
niu się takowemu, przekonano się, że kości czołowe rozstąpiły 
się w szwie czołowym. Rozstąpienie to przedłużało się: a) 
w tył w kierunku dalszym rozstąpionego szwu strzałkowego 
aż do szczytu czaszki, a dalej na prawo w kości ciemieniowej 
prawej jako pęknięcie cal długości mające; b) na przód zaś 
i na dół aż do podstawy czaszki, tak, że kości rozstąpiły się 
tu wzdłuż grzebienia koguciego, dalej zaś szło pęknięcie kości 
sitowej po lewej stronie aż do przedniego brzegu siodła tu
reckiego. Brzegi tych pęknięć wypełnione krwią. 10. Opona
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twarda mózgowa w okolicy obu kości czołowych pokryta na 
parę linij grubości wylaniem krwi ciemnej, skrzepłej; w przed
niej części zatoki podłużnej górnej widać było rozdarcie, cała
niemal zatoka próżna__  12. Miąższ mózgu blady, ciastowa-
ty, za otwarciem opony twardej opadał. 14. Serce wietkie, 
mało krwi płynnej zawierało. 16. W średniej części kiszek 
cienkich kał bardzo ciemno zabarwiony (przymięszanie krwi?).

Zdanie. 1, Przyczyną śmierci iizyologiczną było 
przerw anie czynności mózgu w skutek w strząśnienia te
go narzędzia (porow n. n r. 12) i pęknięcia czaszki (n r. 
9 ) i naczyń krw ionośnych w tejże (nr. 10); 2, zmian 
tych dalszą, przyczyną mogło być spadnięcie z wysokości 
i uderzenie czołem o ciało tw arde, tępe.

Godną uwagi i w  tym przypadku jest ta  okoliczność, 
jak  mało znaczące były obrażenia widoczne przy docho
dzeniu zewnętrznem  (n r . 4 i 5 . )

Przypadek.  XI. (Protok. Nr. 44.) Uderzenie w gło
wę dachówką. Zapalenie opon mózgowych. Śmierć 

z uszkodzenia czaszki.

Zwłoki mężczyzny 30 kilka lat mieć mogącego, dość do
brze odżywianego, na całej swój powierzchni nie przedstawiały 
śladów obrażeń zewnętrznych, z wyjątkiem skóry na głowie, 
która w miejscu odpowiadającym zetknięciu się szwu wieńco
wego z linią półkolistą lewą miała otwór nieregularny, 3V ' 
długi, '/a'' szeroki, przenikający aż do kości czaszkowej. Po 
oddzieleniu skóry okazało się, że takowa na około rany powy
żej opisanej przedstawiała mocniejsze, niż w innych częściach, 
nastrzyknięcie naczyń krwionośnych. Jednakże kość w miejscu 
odpowiadającćm rzeczonej ranie tak z zewnątrz, jak, po odpi- 
łowaniu czaszki, z wewnątrz, nie przedstawiała żadnego zła
mania ani pęknięcia. Posuwając się bliżej ku linii środkowej 
(szwowi strzałkowemu) w strefie wspomnianej rany, widać było 
mnićj więcej na ’/ 2" odległości od linii środkowej w powło
kach miękkich podbiegnięcie krwi kilka linij w średnicy ma
jące, zbite, barwy bladej. Po odjęciu sklepienia czaszkowego,
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w miejscach odpowiadających wymienionej ranie i dopiero co 
opisanemu podbiegnięciu krwi opona twarda mózgowa przed
stawiała na swój zewnętrznej powierzchni złogi istoty żółtćj 
gęstawój, jakby włóknikowćj, 1" ' grubości, a po kilka linii 
średnicy mające; na około tychże znajdowały się drobniejsze 
podobne złogi. Naczynia krwionośne opony twardćj były wy
raźnie czerwono nastrzyknięte. Za odjęciem opony twardćj 
z lewćj półkuli mózgowej, wewnętrzna powierzchnia opony 
twardćj okazała się pokrytą masami żółtemi, dość zbitemi, do 
nićj przylegającemi, łączącemi się z podobnemiż masami, któ
re, w grubości przeszło linii, już nieco płynniejsze, pokrywały 
całą zewnętrzną powierzchnią opon wewnętrznych tej półkuli. 
Ta ostatnia powierzchnia, po spłókaniu i zeskrobaniu tych 
mas, przedstawiała postać ziarnistą i fioletową od mocnego 
napełnienia i niezwykłego rozwinięcia drobnych naczyń, zwła
szcza żylnych. Opony te (wewnętrzne) były zresztą także prze
siąknięte podobnemi masami żółtemi, bardziej stałemi. Wszyst
kie te zmiany zachodziły, lubo w mniejszym nieco stopniu, na 
dolną powierzchnią lewćj półkuli mózgowćj. Prawa półkula 
mózgu zawierała większą, niż zwykle, ilość krwi, zwoje były wię- 
cćj spłaszczone, a w części zbliżonćj do szczeliny podłużnej 
znajdował się wysięk surowiczy w przestrzeniach podpajęczych. 
Jamki mózgowe znacznie rozszerzone, surowicą w ilości zwięk
szonej napełnione. Narzędzia jamy piersiowój i brzusznćj nie 
przedstawiały zmian pod względem sądowym godnych uwagi.

Zdanie było: że denat umar ł  z zapalenia opon móz
gowych zewnętrznych i w ew nętrznych lewój półkuli móz
gowej; zapalenia tego przyczyną był gw ałt mechaniczny, 
którem u uległa lewa połow a głowy.

Ze śledztwra sądowego okazało się, że tym gw ałtem  
mechanicznym było uderzenie dachów ka.

Jeżeli w  powyższych trzech przypadkach łatw o by
ło w ykryć związek pomiędzy gw ałtem  zewnętrznym  
a śm iercią, to następujący nieco większe pod tym w zglę
dem przedstaw iał trudności.
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P r z y p a d e k  X I I *  (Pr otok. Nr. 61.) R a n a  g ł o w y .
Kopni ca. Śmierć.

Dnia 6. kwietnia 1861. r. we wsi K. wszczęła się kłótnia 
między kolonistami, małżonkami M. z jednéj, a małżonkami 
W. z drugiéj strony, przyczém ostatecznie Jan M. pobił Woj
ciecha W. luśnią (czy tśż kłonicą) w głowę. (Akta, fol. 7, 9, 
9 verso, 16 v., 19 v.)— Z obdukcyi sporządzonój dnia następ
nego przez lekarza powiatu—  pokazuje się, że Wojciech W. 
miał wówczas na wierzchołku głowy „ranę dartą“ , 4" długą, 
do kości drążącą; na tyle zaś głowy podobną ranę dartą 1 */," 
średnicy mającą; u nasady nosa rankę vri“ średnicy mającą; 
nadto górną część lewego przedramienia „w skutek pobicia“ 
znacznie spuchniętą i zasiniałą; żalił się na mocny ból i za
wrót głowy, oraz na ból i sztywność w lewém przedramieniu 
{fol. 6.) Tegoż dnia, to jest 7. kwietnia, Wojciech W. przy
wieziony był do szpitalu Dzieciątka Jezus dla leczenia; w kilka 
dni potém stan jego zdrowia już był znacznie pogorszony; 
wreszcie rzeczony chory zmarł w miesiąc prawie po przybyciu 
do szpitalu, to jest dnia 5. maja 1861. r. {fol. 14, 18.) Z pro
tokółu pośmiertnego dochodzenia sądowo-lekarskitgo, do
konanego przezemnie w dniu 7. maja przytaczam tu ważniejsze 
dane (1). 1. Ciało we wszystkich swych częściach w wysokim 
stopniu wychudłe, brzuch zapadły, skóra barwy ziemisto-żółta- 
wéj. 2) Na czaszce całój skóra ogolona ma, wyjąwszy okolicę 
czołową, kolor sino-zielonkawy. 3. W kierunku szwu strzał
kowego idzie przerwa w powłokach miękkich czaszki, poczy
nająca się z przodu na 2" powyżej nasady nosa, mająca prze
szło 3" długości, a szerokości w średniśj części około 1". Na 
dnie téj rany, mającćj gładkie brzegi, widać ogołocone kości 
czaszki, w przedniéj części brodawkami (granulationes)  po
kryte. Począwszy od téj rany, powłoki miękkie czaszki są na

(1) Dla oszczędności miejsca pojedyncze ustępy protokółu nie są dru
kowane od nowego wiersza, jak się to w protokóle pisanym robi; z tego 
samego powodu opuszczam zagłówki pojedynczych działów protokółu 
(porówn. str 63 i 64.) Wygoda wynikająca ze szczegłówego oznaczenia 
ustępów liczbami jest zbyt w oczy bijąca, abym potrzebował jej dowodzić.
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wszystkie strony od kości odłączone, któreto oddzielenie po 
bliższćm zbadaniu okazało się, że na prawo sięga wszędzie 
mnićj więcśj na 3" odległości od szwu strzałkowego, na lewo 
zaś ogranicza się u dołu linią poziomą idącą w wysokości 
wierzchołka muszli ucha. Na tćj ostatniej linii znajduje się 
w powłokach miękkich otwór o brzegach dość gładkich, ale 
cienkich, mający 1" średnicy i dochodzący aż do kości. Z wy
jątkiem wyżćj wspomnianego miejsca, granulacyami pokryte
go, zresztą na całćj powierzchni, gdzie skóra jest odłączoną 
od kości czaszkowych, te ostatnie są pokryte szczątkami tkan
ki łącznćj brunatnemi, mazistemi, właściwćj woni gangreno
wej. Mięsień skroniowy lewy jest też w części w taką masę 
zmieniony. Kość w miejscach, gdzie do nićj takie strzępki 
przylegają, po zeskrobaniu ich okazuje się chropawa, dziurko
wata. 4. Powyżśj opisana rana i zatoki podskórne, w obie 
strony idące, wypełnione były skubanką przesiąkniętą przez 
śmierdzącą posokę. 5. Na grzbiecie rozległe plamy sine po
śmiertne.—7. Po odpiłowaniu sklepienia czaszkowego, kości 
tegoż, dokładnie zbadane, okazały się nieuszkodzone. 8 . Opo
na twarda była naprężona; po odjęciu jój okazały się opony 
wewnętrzne blade, wodnisto przesiąkłe; w przestworach pod- 
pajęczych znaczna ilość płynu surowiczego nagromadzona. 
W jednćm tylko miejscu w półkuli mózgowćj lewćj, na linii 
środkowćj, w punkcie odpowiadającym tylnćj części rany skór- 
nśj znajdował się w oponach wewnętrznych złóg włóknikowy 
żółtawy i tamże było zrośnięcie z oponą twardą. Złóg rze
czony miał około 4" długości, tyleż szerokości, w miąższ zaś 
mózgu nie sięgał. 9. Mózg zresztą był surowiczo przesiąkły; 
w jamach bocznych znaczna ilość surowicy. — 11. Oba płuca 
na przecięciu wydają obfitą ilość płynu wodnistego, pienistego, 
krwi mało zawierają. Prawe płuco świeżemi błonami rzeko- 
memi do żeber przyrośnięte. Lewe w dolnym swym płacie 
przedstawia liczne stwardniałości, mnićj więcćj stożkowate, 
podstawą do powierzchni płuca przylegające, wielkości od 
ziarnka grochu do orzecha włoskiego. Stwardniałości te na 
przecięciu są bledsze od reszty miąższu, barwy różowśj lub 
żółtawćj i wydają za naciskiem płyn ropiasty lub posoczny.
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13. Serce wietkie, bardzo mało krwi zawiera; zastawki pra
widłowe; mięsień barwy bladej, brudnej.—14. Śledziona 6^ 
długa, 5" szeroka; na przecięciu j<*j miąższ w ogóle miękki, 
rozłażący się, barwy jasno czerwonej, przedstawia tylko w kil
ku punktach, bliżej powierzchni, miejsca twardsze, barwy 
czarniawej, klinowate, podstawą ku obwodowi skierowane, 
wielkości orzecha laskowego lub włoskiego. 17. Kiszki tak 
grube, jak cienkie, ściągnięte, mają błonę śluzową ścieńczałą, 
bladą i zawierają kał płynny.

Zdanie brzm iało juk następuje: , ,Z s cyi sądowój 
pokazuje się, że najbliższą czyli fizyologii zna przyczyną 
śmierci Wojciecha W. było zakażenie krwi  ropne czyli 
ropnica (pyaemia), jak  za tćni przemawiaj : znaczne w y
chudnięcie ciała, barw a skóry ziem isto-żółtawa (pro~ 
tok. nekc., n r. 1.), surowicze przesiąknięcie mózgu 
(n r . 9 .) ,  kiszki ścienczałe, blade (nr. 17 .), szczegól
niej zaś złogi t. zw. przerzutow e ( depositiones meta- 
słaticae) w płucu lewem (nr. 1 l )  i w śledzionie (n. 14):

, , Dalsza przyczyną ropnicy, a zatem i śmierci, było 
zapalenie części miękkich podskórnych n<i głow ie (nn.
3 i 4 ), będące znów skutkiem zadanej Wojciechowi W . 
rany.

, , Tu jednakże czuję się w obowiązku nadmienić, że 
tego rodzaju rany nie koniecznie i nie zawsze byw ają 
śm iertelnem i i że w tym szczególnym przypadku do tak 
niepomyślnego zejścia choroby wiele, a naw et głów nie 
przyłożyło się powietrze szpitalne, na którego działanie 
chory blizko przez miesiąc był w ystaw iony, a którego 
m iazm ata usposabiają zarówno do sposoczeń, jak do 
ropnicy. “

Przy tak w arunkow em  zdaniu bardzo praw dopodo- 
ną jest rzeczą, że Sąd policyi poprawczej, do którego 
sp raw a ta  przejść m usiała, zażadał wyższego zdani?i
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(superarbitrium) od Urzędu lekarskiego. Czy sie to stało, 
i jak ie było zdanie, tego nie umiem powiedzieć. Dla 
porów nania zaś przytaczam z jednego z przeszłorocznych 
poszytów czasopisu C a s p e r a  (Vierteljahrssckr. f. ger. 
u. Offentl. Med. 1 863 ., t. XXIII., str. 1 2 4 —  135) przy
padek z powyższym niejakie podobieństwo mający.W  przy
padku tym zdania lekarza obducenta i lekarza, który 
chorego za życia leczył, były całkiem  sprzeczne: piówszy 
tw ierdził, że przyczyną śmierci było tylko z a p a l e n i e  
m ó z g u  i j e g o  o p o n ,  u s z k o d z e n i e m  z e w n ę t r z 
n y m  z r z ą d z o n e ;  drugi zaś przyczynę śmierci u p a try 
w a ł w yłącznie w r o p n i c y  s z p i t a l n e j  (pyaemia 110- 
socomialis) ,  pomijając całkiem związek tejże z obraże
niem czaszki.

Henryk Ef. otrzymał był dnia 5. marca 1862. wieczorem 
w kłótni uderzenie w głowę trzciną bambusową, w skutek 
czego upadł na ziemię i kilka minut leżał bez przytomności. 
Krwawienie było obfite. Przywieziony tegoż wieczora do Kli
niki chirurgicznej (pomieszczonej w szpitalu Wszystkich ŚŚ.), 
przedstawiał na lewój połowie kości czołowój ranę 1 '/2 cala 
długości mającą, o brzegach tępych; okostna w tylnej tylko 
części była uszkodzona. Okłady zimne.—Dnia 11. marca cho
ry skarżył się na ból głowy, który mu spać nie dał; wyglądał 
blado i cierpiąco. Tętno drobne. Rana sucha, brzegi jćj mier
nie nabrzmiałe, za dotknięciem bardzo bolesne. Zimne 
okłady były choremu uciążliwe, zamieniono je więc na letnie 
okłady nalewem z rumianku. W tym stanie osłabienia, do 
którego przyłączył się jeszcze brak apetytu, chory pozostawał 
aż do dnia 15. marca wieczorem, kiedy nawiedziły go silne 
dreszcze, z następujące mi potami.—Dnia 16. marca chory czuł 
się bardzo osłabionym; bole głowy silniejsze, brzegi rany co
raz bardziej suche, nabrzmiałe, bolesne, brudnej barwy. Kwasy 
mineralne; miejscowo aqua empyreumatica (?). Wciągu dnia 
zjawiły się jeszcze dwa napady dreszczów, które powtórzyły się 
dnia 17. i d. 18. Do tego przyłączyły się dnia 19. gwałtowne
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bole głowy, nudności i wymioty kilkakrotne. China i kwasy. 
Od dnia 23. z nowym dreszczem nastała zupełna bezprzyto- 
mność. Dnia 26. zmarł chory pośród znaków coraz większe
go wy czerpni ęcia sił.

Udzieloną historyą choroby, z którćj powyższe dane są 
wyjęte, zakończył prof. M i d d e l d o r p f  następującemi wyra
zami:

„Z historyi choroby i z wypadków otwarcia zwłok ( Sec- 
tions-resultate), o ile takowe doszły do naszćj wiadomości, 
wynika z niezawodną niemal pewnością, że H. Ef. nie umarł 
z następstw bezpośrednich i koniecznych uszkodzenia, ale że 
śmierć jego nastąpiła z zakażenia krwi ropnego, jakie w więk
szych szpitalach się pojawia.“

Z protokółu dochodzenia pośmiertnego sądowo-lekar- 
skiego, dokonanego w dniu 29., zapis ujemy tu następujące 
ważniejsze dla nas dane: Cera skóry żółto cytrynowa. Istota 
gębczasta ( diploś)  kości czołowćj i ciemieniowśj częścią czar
na, częścią żółta, ropą przesiąkła. Wewnętrzna powierzchnia 
tych kości pokryta grubą warstwą ropy. W odpowiedniśm 
miejscu na oponie twardćj spoczywała warstwa ropy gęstśj, 
śmierdzącej, wgniatająca oponę twardą na cal grubości. Opo
na twarda wt ^ m miejscu również rozmiękła, ropą przesiąk
nięta, barwy żółto-zielonćj, częścią czarniawój. Zatoka po
dłużna górna zawiera małą ilość krwi na wpół skrzepłćj, wą
tłe skrzepy włóknikowe i kłaczki ropiaste; ściany tćj zatoki 
są żółto-szare, chropowate. Na dolnćj powierzchi opony twar- 
dćj w tćmże miejscu znaczny pokład ropy. W oponach mięk
kich po prawój stronie ciecz żółtawa, po lewej stałe wysięki 
i ropa, a w środku przedniego lewego płatu jama wielkości ja 
ja gołębiego, zawierająca ropę gęstą żółto-brunatnawą i skrzep 
krwi brudno-brunatny, wielkości ziarnka grochu szablastego; 
ściany tćj jamy nierówne, rozmiękczone, brudno-brunatne. 
W zatokach u podstawy mózgu mierna ilość krwi ciemnśj, na 
wpół skrzepłśj i żółte wątłe skrzepy włóknikowe. Opona twar
da przedniego i średniego dołka czaszkowego (Schadtlgrube)  
po lewćj stronie powleczona ropą żółtą, gęstą, odstaje od ko
ści czołowćj i ciemieniowćj; kości te są zmienionćj barwy,
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ich środkoście (diploë), mocno zaczerwienione, czarniawe. 
W dolnym zrazie lewego płuca ropnie przerzutowe (abscessus 
metasiatici)  wielkości orzechów laskowych. W wątrobie ro
pień wielkości jaja gołębiego.

Obducenci (dr. K o e h l e r ,  lekarz powiatowy, i Dix,  chi
rurg powiatowy) wydali zdanie: 1) że denat zmarł w skutek 
zapalenia mózgu i jego opon; 2) że śmierć ta spowodowaną 
była uszkodzeniem głowy, którego tenże doznał w dniu 6. mar
ca; przyczém przeciwko zdaniu profesora M. przytaczali mię
dzy innemi tg okoliczność, że w tych czasach, o ile wiadomo, 
nie panowała w szpitalu Wszystkich ŚŚ. epidemia ropnicy, 
zwłaszcza że rewizya szpitala, odbyta w dniach 24. i 26. mar
ca przez tajnego radcę lek., dra B r e f e l d a ,  chwali pod wszel- 
kiemi względami administracyą szpitalną, podnosząc szczegól- 
Biéj piękne położenie tegoż i wygodne rozmieszczenie chorych. 
(Bresl. Z/g.  8. April 1862).

Przed sądem przysięgłych na posiedzeniu z dnia 8. lipca 
1862. A. Ek. (ten, który ugodził Henryka Ef.,) obwiniony był
o umyślne pokrzywdzenie, które śmierć za sobą pociągnęło.

Obducenci obstawali przy swćm zdaniu.
Przywołany lekarz, pod którego pieczą chory w szpita

lu się znajdował, profesor M. oświadczył: 1) Ef. nie zmarł 
z zapalenia mózgu; 2) ropnica nie wynikła z uszkodzenia; 
tylko 3) Ef. zmarł z ropnicy, która, niezależnie zresztą od 
jakości rany, rozwinęła się samoistnie u chorego w skutek 
pobytu jego w szpitalu.

Przysięgli wyrzekli: m e  w in n y :

WT przypadku powyższym mamy obok siebie posta
wione dw a zdania sądow o-lekarskie krańcow o sobie prze
ciw ne. Czyliżby między niemi nie mogło stanąć trzecie, 
pośrednie? a m ianowicie téj treści: 1)  że najbliższą 
przyczyną śmierci była ropnica (pyaemia); 2 ) że dalszą 
ropnicy przyczyną było uszkodzenie czaszki i w ynikłe ztąd 
w  jam ie czaszkowej ropienie; 3) że do rozw inięcia ro 
pnicy przyłożyło się powietrze szpitalne.
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Przypadki tego rodzaju, jak powyższy, nie należą do 
zbyt rzadkich; mnie samemu już kilka podobnych w przecią
gu 2 %  lat się zdarzyło: pożądaną więc byłoby rzeczą, aby 
w  tak ważnóm, bo niem al o życiu obw inionego rozstrzy
gającym pytaniu, doświadczeńsi lekarze sądowi wyrzekli 
swe zdanie, czy to potw ierdzając zdanie W rocławskiego 
profesora chirurgii, czy przeciw temuż obstając; byleby 
na przyszłość w yrobić jakąś zasadę postępow ania w  po
dobnie trudnych i drażliwych przypadkach.

(Dalszy ciąg nastąpi).
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SPRAWOZDANIA SZPITALNE.

SPRAWOZDANIE LEKARSKIE 
SZPITALU Ś. ŁAZARZA W WARSZAWIE ZA ROK 1861. 

przez

Dra Henryka P0D0WSKIE60,
Naczelnego Lekarza.

Szpital Ś, Łazarza w roku 1861. podejmował w ogóle 
chorych 3139; w liczbie tśj było:

Wenerycznych ..............................  2942
Świerzbowatych ............................  110
Parchow atych................................. 29
Rakowatych ................................... 58

Razem .............  3139
Z liczby tój zgłosiło się dobrowolnie osób 962; reszta, to jest 

2177, nadesłaną została przez władze czuwające nad zdro
wiem mieszkańców.

Jaka była liczba chorych zgłaszających się dobrowolnie 
na kuracyą do szpitalu Ś. Łazarza w przeciągu lat dziesięciu, 
następujący wykaz objaśnia:
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w roku 1852 mężczyzn 647, kobiet 509, razem 1153
— 1853 — 561 — 425 — 986
— 1854 — 544 — 509 — 1053
— 1855 — 498 -  456 — 954
— 1856 — 554 — 440 — 994
— 1857 — 658 — 458 — 1116
— 1858 — 624 — 374 — 998
— 1859 — 634 — 366 — 1000
— 1860 — 626 — 363 -  989
— 1861 — 642 — 320 — 962
Tak znakomita liczba chorych dobrowolnie zgłaszających 

się, bo prawie '/3 część ludność szpitalu stanowiąca, jest naj
lepszym dowodem zaufania do szpitalu.

Nad korzyściami, jakie z tego powodu w hygienie pu
blicznej okazały się, zbytecznym byłoby rozwodzić się.

Postęp ten w wyobrażeniach klasy mniej ukształconćj 
jest przyczyną, iż między choremi z miasta przybywającemi 
dawniej tak częste choroby zadawnione należą dziś na szczę
ście do rzadkości. Rzecz się ma przeciwnie z choremi ze wsi 
przybywającemi: brak zaufania w pomoc lekarską, wiara do 
leków najniedorzeczniejszych domowych, powierzanie się szar
latanom mającym na celu swoje korzyści; trudności mate- 
ryalne, jakie napotykają się w potrzebie przesłania całych fa- 
milij do szpitalu; trudności diagnostyczne w samym zarodzie 
choroby u dorosłych, a jeszcze większe u niemowląt; obojęt
ność tćj ludności, która, dostrzegłszy ślady widoczne tej cho
roby, takową tając, szerzy zarazę między zdrowemi: wszystkie 
te okoliczności, razem wzięte, są przyczyną, iż choroba ta, raz 
zaszczepiona w pewnych gminach, przedstawiała tyle trudno
ści do zupełnego jej wytępienia.

Wiadomą jest rzeczą, jak trudne jest rozpoznanie cho
roby wenerycznej w zarodzie u niemowląt. Usilne prace 
pod tym względem specyalistów wiele zostawiają do życzenia: 
niedosyć zbadana dotąd natura jadu wenerycznego, długo 
ukrywającego się; niedosyć odznaczone zmiany, jakie jad ten, 
zwłaszcza w początkach w organizmie sprowadza, zmiany, 
które dopiero po pewnym przeciągu czasu stają sia jawniej-
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szemi, przekonywają, o ile natura tego jadu jest dla nas dotąd 
tajemniczą. Chciwi rozjaśnienia tćj tajemnicy, napróżno cie
szymy się z każdego odkrycia w dziedzinie medycyny, sądząc, 
że ono posłuży do wyjaśnienia tej tajemnicy; ale te najlepsze 
chęci dotąd pozostały tylko życzeniami.

Ta trudność wyśledzenia pierwszych objawów choroby 
wenerycznej u nowonarodzonych najoczywiścićj przekonywa
o prawdziwości powyższego twierdzenia.

Śmierć noworodków dotkniętych tą chorobą, najczęstszy 
skutek tej choroby, najbardziej utrudnia śledzenie zmian pa
tologicznych, jakie w samym zarodzie choroba ta u dzieci 
sprowadza.

Szkoła nowa pod tym względem dzieli się na dwa obozy: 
jedni utrzymują, że jad weneryczny, sprowadzający śmierć 
płodu, jest jadem gatunkowym, którego śladu w zmarłćm 
dziecku odkryć nie można, bo ginie z śmiercią dziecka; dru
dzy utrzymują, iż zarażenie płodu objawia się w taki sam 
sposób, jak zaszczepia się i rozwija zaraza u dorosłych. Usu
wając na bok teoryą, trzymając się drogi doświadczenia, nie 
można ganić tych usiłowań, bo ich celem jest wyświecenie 
prawdy tyle ważnej dla nauki. Idąc za faktami prawdę śle- 
dzącemi, jest nadzieja, iż dojdziemy z czasem do wyjaśnienia 
skutków tej tajemniczej w pewnych zdarzeniach choroby. 
W praktyce codziennej któremuż z lekarzy nie robiono zapy
tań, na które tylko prawdopodobnym sposobem odpowiedzieć 
można? Czyż można stanowczą dać np. odpowiedź, kiedy le
czeni na tę chorobę mogą wchodzić w związki małżeńskie bez 
niebezpieczeństwa zobopólnego?- czy zrodzone dzieci z takich 
ojców lub matek będą wolnemi od choroby, którą przebywali 
rodzice?— z czyjej winy pochodzą częste peryodyczne poronie
nia? — kogo obwiniać należy, jeśli u mamki okaże się wrzód 
na piersi, który szkoła nowsza za pierwotny uważa?—kto był 
pierwotną przyczyną choroby, jeśli na dziecku późnićj dopiero 
choroba się objawi?

Przypadki te, często w praktyce zdarzające się, stanowią 
niemałe trudności w razie żądanej opinii; stawiają leka- 
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rzy w większym kłopocie, jeśli pytania podobne zrobionemi 
będą na drodze sądowej.

Nie mogąc dziś objaśnić sobie pewnych zjawisk téj cho
roby, staraliśmy się zbierać przypadki, jak się nastręczały; 
spostrzegaliśmy takowe z całą ścisłością, pewni, iż na téj dro
dze dojdziemy do ściślejszych danych w przyszłości.

Jad weneryczny, jako działacz gatunkowy niszczący od
żywianie i prawa życia w tak zjadliwy sposób u dorosłych, ile 
jest niebezpiecznejszy dla płodów i dzieci, z tego, co dotąd 
powiedzieliśmy, łatwo się tłómaczy. Powikłania téj choroby 
z innemi chorobami dziedzicznemi tak dalece wyradzają cho
robę weneryczną u niemowląt, iż rozpoznanie takowéj w po
dobnych wydarzeniach jest bardzo trudne.

Dawniejsze monografie lekarskie, poświęcone téj choro
bie, nader niedokładnie opisują choroby weneryczne noworod
ków. Badania tego, tak ważnego przedmiotu gruntowniejsze, 
napotykamy dopiero w dziełach F a l l o p i u s z a ,  B ó t a l a ,  
B o e r h a a v e g o ,  A s t r u c a ,  D u b l e t a ,  a głównie w dziele 
R. G. B e r t i n a .  H u n t e r ,  który z taką znajomością i trafno
ścią badał tę chorobę 11 dorosłych, zaledwie wzmiankę robi
o niéj u nowonarodzonych, w rozdziale o chorobach mających 
podobieństwo do choroby wenerycznéj ogólnéj.

W nowszych czasach V i d a l  de Cas s i s ,  T r o u s s e a u ,  
D i d a y  i P u t e g n a t  wielkie oddali usługi swemi poszu
kiwaniami nad tą chorobą u niemowląt. Dzieła dwóch ostat
nich uwieńczonemi zostały przez Towarzystwo lekarskie w Bor
deaux

Autorowie opisujący chorobę weneryczną u noworodków 
zgadzają się na to, iż choroba ta może być u nich miejscową, 
czyli pierwotną, i dziedziczną, to jest następnego pochodzenia.

Piérwsza, pomimo licznych spostrzeżeń, pomimo, iż co
rocznie w szpitalu odbywa się przeszło trzydzieści porodów, 
nie licząc większćj daleko liczby poronień, tylko u dzieci s ta r
szych dostrzeganą bywa. Nie widziałem jéj u noworodków. 
Zawsze miała swoje siedlisko na tych częściach, które były 
w bezpośrednićm zetknięciu z organami choremi osoby udzie
lającej zarazę takową takim dzieciom. Choroba ta przebiegała
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te same okresy i ulegała takim samym zmianom, jakie u osób 
dorosłych dostrzegamy.

Druga, to jest choroba dziedziczna, była zapewne skut
kiem zakażonego nasienia ojca, albo zarodku matki; lub tśż 
zarażenie płodu następowało przez krew’ matki wtenczas, 
gdy ta w krótce po zapłodnieniu uległa chorobie pierwotnej.

D e v i 11 e jest zdania, że ojcowie, dotknięci chorobą 
pierwotną lub trzeciorzędną, wpływają na rozwinięcie tej cho
roby u potomstwa swego, matki zaś ulegające chorobie dru
gorzędnej mogą zarażać swe płody.

R i c o r  d zaprzecza możności udzielania choroby dzie
cięciu karmionemu, jeśli matka lub mamka ulegały chorobie 
pierwotnej. Doświadczenie nasze jest temu przeciwne; a lubo 
objawy takiej zarazy pokazują się późno, widziałem jednak 
po dwakroć zarażenie tą drogą. B e r  t i n tćż utrzymuje, iż 
widział dzieci zarażone mlekiem karmicielki; a na poparcie 
swego twierdzenia, przytacza dane, które w codziennej prak
tyce napotkać nie jest trudno, jak  np. następstwa szkodliwe 
po karmieniu dziecięcia piersią kobiety przestraszonej, lub 
rozwinięcie się choroby u noworodków za pośrednictwem na • 
sienią ojca nią dotkniętego. Jakkolwiek przypadki widziane 
przez B e r t i n a  i te, które ja spostrzegałem, są rzadkie, za
przeczyć ich wszakże nie można.

Najczęstszórn następstwem choroby wenerycznej płodów 
jest ich poronienie, o czem się przekonywamy u chorych w szpi
talu leczonych. Tejto, a nie innej przyczynie przypisać na-: 
leży peryodyczne poronienia u pewnych kobiet, które przeby
wały choroby weneryczne, tak dalece, że te częstokroć nie 
wprzód mogą dochować się potomstwa, aż po odbytej kuracyi 
metodycznej przeciwko chorobie wymienionej.

W niższym stopniu chorobą dotknięte matki jeśli rodziły 
dzieci w okresie właściwym, dzieci te bywały zawsze prawie 
bez oznak zewnętrznych przekonywających o istnieniu tej cho
roby. Były one budowy wątłej, słabej, jakby zwiędłe. Otwarcie 
zwłok stale wykazywało przeistoczenia właściwe tej chorobie 
w gruczołach, płucach, w wątrobie lub w kiszkach, których
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szczegóły pomijam, jako nie różniące się od opisanych w mo
nografiach tej choroby.

Spostrzeżenia nasze codziene przekonywały nas, iż dzieci 
weneryczną chorobą dotknięte, żywo rodzące si§ prawie zawsze 
bez oznak zewnętrznych chorobę cechujących przychodziły na 
świat. Czemu przypisać prędsze lub późniejsze zjawienie się 
oznak tćj choroby na noworodkach, nie zgadzają się lekarze. 
Doświadczenie przekonało, że choroba okazywała się prędzej 
u tych dzieci, które dostały się mamkom silnym, zdrowym. 
Gdy pokarm był uboższy, lub gdy okoliczności zmuszały dzić- 
cię ostatecznie podkarmiać, w takich przypadkach choroba 
później się rozwijała.

Marnki w ogólności, biorące dzieci takie do wykarmienia, 
nie mające pojęcia o skutkach, jakie w przyszłości niewiado- 
mość ta, a często objętność sprowadzają na nie same, a na
stępnie na całe familie i osady, szerzą zarazę między ludnością 
wiejską. Ażeby temu nieszczęściu zaradzić, wypadałoby dzieci 
podrzucone dopiero po upływie sześcio-tygodniowym oddawać 
na wykarmienie mamkom wiejskim. Trudność posiadania po
trzebnej ilości mamek w domach podrzutków na przypadek 
zbyt wielkiej ilości dzieci takich nie powinna być przeszkodą 
przy wiedzenia wniosku tego do skutku, jeśli zważymy na 
nieobliczone nieszczęścia, jakie wynikają z dzisiejszego postę
powania z podrzutkami.

B o u c h u t  i D i d a y  termin okazania się choroby na
stępnej u noworodków pozornie zdrowych oznaczają między 
drugim a szóstym tygodniem po urodzeniu; utrzymują oni, że 
objawy te, jako nader dwuznaczne, robią wielką trudność 
w rozpoznaniu. De v i l l e ,  Paweł D u b o i s ,  G o u b l e r  utrzy
mują, iż widzieli dzieci rodzące się ze znakami wyraźnemi, 
cechującemi chorobę weneryczną. R i c o r d spostrzeżenia te, 
jako na małćj liczbie uczynione, za wątpliwe uważa. Sądzi 
on, że choroby skóry, przez powyższych lekarzy za chorobę na
stępną poczytywane, uważać należy za skutek poczynającej 
zgnilizny naskórka, a nie za chorobę weneryczną następną (V). 
Spostrzeżenia p. G o u b l e r ,  który często miał sposobność 
uważać dzieci rodzące się z wyrzutem bąblastym (pemphigus) ,
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zgodne są ze spostrzeżeniami naszemi. Czyli jednak wyrzut 
ten zawsze i stanowczo jest skutkiem wyłącznym zarazy we- 
nerycznéj, nie ma dotąd zgody.

Liczne porody odbywane w szpitalu przez kobiety we
neryczne ułatwiły możność robienia spostrzeżeń zaraz po po
rodzie ich dzieci. Z tych spostrzeżeń okazało się, iż dzieci 
takie zwykle nie okazywały śladów tćj choroby.

D e v i l l e  opisuje plamy śluzowe (1), które dostrzegał na 
częściach płciowych i około stolca zaraz po urodzeniu się 
dzieci. My oprócz nabrzmienia i czerwoności na tych czę
ściach, a następnie wydzielania się płynu żółtawego, innéj 
postaci choroby wenerycznej nie dostrzegaliśmy.

Zjawiska choroby wenerycznej wydatne pewniejsze, które 
uważaliśmy na dzieciach po ich urodzeniu, w peryodzie wyżćj 
oznaczonym, szły po sobie zwolna w kolei następującśj: a) 
czerwoność, połączona z większem lub mniejszćm nabrzmie
niem, na częściach płciowych, pośladkach i na piętach; b) 
łuszczenie się naskórka na końcach palców, następnie na dło
niach i podeszwach, rzadziéj na pośladkach, a jeszcze rza
dziej na twarzy; c) łuszczenie się naskórka w fałdach przy 
stawach członków; d) owrzodzenia na częściach, z których 
łuszczył się naskórek, koloru szaromiedzianego; ej późnićj 
i mniéj często uważaliśmy plamy różowe, nieforemne, na brzu
chu i kończynach, rzadziéj na plecach, twarzy i kończynach; 
f j  najpóźniśj dostrzegaliśmy plamy wyniosłe (plaques mu
queusesJ około stolca, na środkroczu i wargach większych, 
oraz krostki i pęcherzyki; a najrzadziej, bo raz tylko, mia
łem sposobność widzenia wyrzutu guziczkowatego na czole
i około nosa.

Taka była zwykła i najczęstza koléj zjawiania się form 
choroby wenerycznéj nastçpnéj u noworodków. Objawy te 
okazywały się często pojedynczo; były jednakże przypadki, iż 
na raz jeden, u jednego dziecięcia, wszystkie te formy na róż
nych częściach ciała były widzianemi.

(l) Czy nie plaques muqueuses? Red.
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Rokowanie w chorobie wenerycznej noworodków, a  bar
dziej jeszcze płodów, jest nie dobre, gorsze niż u dzieci ule
głych tej chorobie po urodzeniu.

Wszyscy nozografowie zgadzają się pod tym względem, 
a wykazy liczebne śmiertelności takich chorych, w szpitalach 
leczonych, nie pozostawiają tu żadnej wątpliwości.

Wielu lekarzy oddających się specyalnie tej chorobie 
jest zdania, iż wielka śmiertelność płodów i noworodków do
tkniętych nią jest skutkiem wieku i że wątła ich budowa nie 
może się oprzeć wpływowi jadu z taką siłą działającego na 
części tak płynne, jak stałe tych słabych stworzeń; słowem, 
że wiek ich jest główną przyczyną tak wielkiej śmiertelności. 
Tłómaczenie to, pozornie wiele prawdy za sobą mające, nie 
wystarcza do wyjaśnienia tego niezaprzeczonego zjawiska. 
Spostrzeżenia zebrane w szpitalu naszym okazują, iż nie sam 
wiek, nie sama wątła budowa, są przyczyną tej tak rażącej 
śmiertelności płodów i noworodków; bo gdyby tak było, inne 
choroby niemniej silnie na nie działające, jakiemi są choroby 
zapalne i wyrzutowe, powinnyby sprowadzać podobne wypadki 
pod względem śmiertelności, a jednak tak nie jest. Ospa na
wet, choroba tyle analogii mająca z chorobą weneryczną, nie 
zrządza tak wielkiej śmiertelności, jak choroba, o której mó
wimy. Muszą zatóm być inne powody tćj wielkiej śmiertel
ności płodów i noworodków.

Jakoż, przebieg choroby wenerycznej wrodzonej czyli 
dziedzicznej, objawy jej u płodów i noworodków, są odmienne 
Od przebiegu i objawów u dzieci starszych, ulegających cho
robie po urodzeniu. Jeszcze większa różnica pod tym wzglę
dem spostrzegać się daje u dorosłych. Dla tego tćż słusznie 
utrzymuje D id ay , że choroba dziedziczna noworodków i na
byta po urodzeniu są chorobami podobnemi, ale nie jednako- 
wemi. Ztąd także wynika, że i rokowanie w obu tych razach 
musi być odmienne. W chorobie dziedzicznej jad weneryczny 
zwolna, niewidocznie sprowadza ubyt ogólny, czyli atrofią, 
a następnie na raz powstają widoczne zmiany patologiczne w or
ganach brzucha i piersi. Tego wszystkiego nie dostrzegamy 
u dzieci dotkniętych zarazą po urodzeniu się, chyba w przypad
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kach wyjątkowych. Tej zatem przyczynie, a nie samej wątłej 
budowie płodów i noworodków przypisać należy wielką śmier
telność tych ofiar. U dorosłych choroba ogólna zwolna się roz
wija; u płodów dzieje się to jeszcze wolniej, z tą jednak różni
cą, że nim zapłodnienie nastąpiło, jad, wszystkie organa do 
zapłodnienia i wykształcenia płodu służące przeniknąwszy, od 
pierwszego zawiązku aż do zupełnego wykształcenia płodu 
wpływem swoim każde włókno, każdą komórkę w formacyi 
histologicznćj kazi; formacya i wzrost zarodka ani na chwilę 
nie są wolne od jego wpływu szkodliwego. U dorosłych jad 
ten działa tylko na odżywianie; u płodu działa nadto na jego 
rozwój. Tato przyczyna, sprowadzając powolne obumieranie 
płodów, tłómaczy zarazem tak wielką śmiertelność noworod
ków chorobą tą dotkniętych.

Dodać do tego wypada inne jeszcze okoliczności, których 
zaprzeczyć dziś nie można, a do któryęh należą: 1) większa 
śmiertelność niemowląt, niż dzieci starszych, w ogólności; 2) 
większa śmiertelność niemowląt urodzonych w miastach, niż 
po wsiach; 3) większa śmiertelność niemowląt rodziców bie
dnych, niż zamożnych; 4) większa śmiertelność między dziećmi 
z nieprawego łoża zrodzonemi; 5) większa śmiertelność u no
worodków sztucznie karmionych; 9) większa śmiertelność 
u dzieci karmionych przez mamki, niż przez matki.

To wszystko więc zebrane razem, jak niemniej nadsyła
nie niemowląt na obserwacyą bez mamek, w takim stanie, iż 
wkrótce po przyjęciu ich do szpitalu umierają, dostatecznie tłó
maczy nadzwyczajną ich śmiertelność w szpitalu Śgo Łazarza.

Dr. K a c z k o w s k i  uważał, iż w roku upłynionym przy
padków zadawnionych i ciężkich by!o mnićj, niż w latach ze
szłych. Chorzy po użyciu prołoiodureii hydrargyri  i stoso- 
wnćm opatrzeniu opuszczali szpital. Do użycia wcierań mer- 
kuryalnych rzadziej on przystępował, niż w latach zeszłych; 
mało zauważał w tym roku lepieży z wazką podstawą (eon- 
dylomaia acuminata); raz tylko u dwudziestoletniej dziewczy
ny wyrośle te dochodziły wielkości główki dziecięcia nowona
rodzonego, a podwiązania częściowe, wycinanie i trawienie 
środkami żrącemi usunęły chorobę.
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Natężenie wysypek nie było silne. Ustępowały zwolna przy 
użyciu środków merkuryalnych. Tenże lekarz dostrzegał przy 
wrzodach twardych częste zapalenia chroniczne gruczołów 
limfatycznych pachwinowych, przechodzące w ropienie, wbrew 
zdaniu R i c o r d a ,  który utrzymuje, iż bubony ropiące oka
zują się tylko przy wrzodach miękkich, a bardzo rzadkie są 
przy wrzodach twardych. Osoby szczególnie skrofuliczne, ma
jące zwykle gruczoły limfatyczne powiększone, jeśli ulegną 
zarazie wenerycznej, sprowadzającej objawy następne, doznają 
łatwo podrażnienia gruczołów limfatycznych pachwinowych, 
a przy mocniejszym nieco ruchu gruczoły te następnie u nich 
ropieją.

Przebieg wprawdzie zapalenia jest wtedy inny, niż przy 
bubonach zapalnych. Przy szankrach twardych jest daleko 
powolniejszy, mniej ostry; nie wszystkie na raz gruczoły prze
chodzą w ropienie, lecz pojedynczo, tak, że, gdy wjednem 
miejscu sprawa ropienia kończy się, w drugim zaczyna swój 
przebieg, w skutek czego bardzo często tworzą się zatoki. 
Wszelako, gdy się to wydarza także, i nie zbyt rzadko, przy 
szankrach miękkich, przeto ropienie bubonów nie powinno 
być branem za znak bezwarunkowo patognomoniczny szankra 
miękkiego.

Z ośmiu przypadków trzeciorzędnej choroby syfilitycz- 
nej trzy przedstawiały się pod postacią zbrzęknienia kości, 
pięć zaś innych jako owrzodzenia kości nosowych i podnie- 
bieniowych. Pierwsze dały się usunąć użyciem wewnątrz jod
ku potasu, a zewnątrz tynktury jodowej. W jednym z pięciu 
przypadków owrzodzenia kości podniebieniowój u czterdziesto
letniej kobiety udało się zagoić owrzodzenie użyciem liąuoris 
ferri $esquichloratv, dość znaczny otwór w podniebieniu za
bliźniony został.

Na dowód, jak należy być ostrożnym w rozpoznawaniu ja 
kości wrzodów i przepowiadaniu z nich następstw, przytaczamy 
spostrzeżenie następujące:

S. J., służący, lat 26 mający, przyjęty do szpitalu dnia 
30. lipca r. z., miał około szyi żołędzi wrzód w okresie roz
woju, trwający od dwóch tygodni. Podstawa wrzodu była

www.dlibra.wum.edu.pl



89

miękka; gruczoły limfatyczne obu pachwin, zapalone silnie, 
okazywały dążność do ropienia. Użyto na wrzód roztworu 
chlorku wapna; na bubony kataplazmatów. Dnia 2. sierpnia 
pluskanie było jawniejsze. Dnia 5. wrzód oczyścił się, mało 
ropiał, pluskanie było wyraźne. Otworzono bubony przez 
nakłócie. Dnia 9. wrzód był w okresie gojenia się, bubony 
obficie ropiały. Byłto przypadek mogący służyć za typ wrzo
du miękkiego, z ropiącemi bubonami, nie sprowadzającego 
objawów następnych. Ropa z takich bubonów zaszczepiona 
powinna zrządzać wrzód miękki. Po zaszczepienia jćj na 
powierzchni wewnętrznej uda powstały dwa wrzody, które 
zniszczono ciastem cżarnćm. Wrzód na żołędzi i bubony za
goiły się. Nim odpadły strupy, pokrywające miejsca, gdzie 
zrobiono zaszczepienie, co trwało dosyć długo, z powodu, iż 
chory był wyniszczony, około 1. października okazała się ró
życzka syfilityczna, w dwa i pół miesiąca po zarażeniu się 
szankrem miękkim, którego rozpoznanie potwierdzonym zo
stało szczepieniem. Wprawdzie chory miał przed kilką ty
godniami rzerzączkę, ta jednak ustała na miesiąc przed za*- 
raźeniem się wrzodem, na który przyszedł leczyć się w szpi
talu. Przypuściwszy, że obok trypra był wrzód twardy w ka
nale moczowym, to czas upłyniony, pięć i pół miesiąca, był 
za późny do okazania się różyczki. Dalćj, przy tryprze nie 
było trudności oddawania moczu, nie było krwotoku, ani to
warzyszącego takim wrzodom stwardnienia. Przypuszczając 
znowu, że wyrzut ten jest skutkiem wrzodu miękkiego, zaprze
czylibyśmy teoryi R i c o r d a ,  opartćj na licznych spostrzeże
niach. Ale nie pierwszy to przypadek sprzeczny z teoryą tego 
lekarza; jest on tylko dowodem jedDym więcej, jak potrzeba 
być oględnym w rokowaniu przy wrzodach wenerycznych.

Dra P a w l i k o w s k i e g o  oddział składały kobiety wiej
skie Uważał on, iż stosunek chorób pierwotnych do drugo-
i trzecio-rzędnych był = 8: 63; z czego się pokazuje, iż u kobićt 
tych choroby są zaniedbane, kiedy u kobićt ulegających re- 
wizyom peryodycznym stosunek jest inny: dotkniętych cho
robą pierwotną jest pomiędzy niemi nierównie więcćj, a ztąd

www.dlibra.wum.edu.pl



90

i czas leczenia ich daleko krótszy. Czas średni leczenia w cho
robie następnej wynosił dni 35; w chorobie pierwotnćj 24. 
Ze śródków merkuryalnych lekarz ten najczęściej używał 
protoioduretum hydrargyri, od 1 do 2 gran dziennie.

Porównanie z lat trzech ostatnich pod względem stosun
ku chorób pierwotnych do następnych w oddziale dra P a w l i 
k o w s k i e g o  okazało, iż:
w roku 1859. było chorych z chorobami pierwot. 33, z drugorzędnemi 54

— 1860. — — — 30 — 62
— 1861. — — — 70 — 66

Chorych przeto z chorobą pierwotną w roku 1861. było 
dwa razy więcćj, niż lat zeszłych. Wypadek ten jest nad
zwyczaj ważny i pocieszający, przekonywa bowiem, iż klasa 
niższa zaczyna pojmować szkodliwość choroby wenerycznśj, 
a unikając przykrych jej następstw, udaje się o pomoc do 
szpitalu.

W liczbie 2242 wenerycznych, było; 
z chorobami pierwolnemi mężczyzn 280, kobiet 567; 
z chorobami drugorzędnemi mężczyzn 326, kobiet 410; 
z chorobami trzeciorzędnemi mężczyzn 19, kobiet 29.

Do liczby powyższej dodać trzeba 197 mężczyzn leczo
nych na choroby nie weneryczne, a mianowicie:

na trypra ..........................................  103
na zapalenie jąder ........................  57
na zapalenie żołędzi i napletka . 26
na zwężenie kanału moczowego . 11

razem ......................  197
Nadto kobiet leczonych na białe upławy 314

Stosunek chorób pierwotnych do następnych u męż
czyzn był 1 :1  W, u kobiet był 1 : 3/4.

Śmiertelność u wenerycznych, oddzieliwszy niemowlęta, 
była następująca:

U mężczyzn na 905 zmarło 10 
U kobiet na 1612 — 17 

Wszyscy ci zmarli przybyli do szpitalu z chorobami dłu- 
gotrwałemi, zaniedbanemi, będącemi skutkiem różnych nad
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użyć, a głównie pijaństwa, i tak daleko posuniętemi, iż wszel
ka pomoc sztuki okazała się bezsilną.

Rakowatych zmarło w ciągu roku osób 24 na 58 przy
byłych. Chorzy ci, po przebyciu wszelkich kuracyj możliwych 
po za szpitalem, szukali u nas przytułku, a pomoc ograni* 
czała się do zrobienia im ulgi w cierpieniach, jakie choroba 
ta sprawiać zwykła.

Śmiertelność między dziećmi nadsyłanemi głównie ze 
szpitalu Dzieciątka Jezus, z których w roku 1861. zmarło 
179 chłopców i 166 dziewcząt, usprawiedliwialiśmy w ustę
pie o chorobie wenerycznćj u dzieci. Dodać tu winniśmy, iż, 
w liczbie zmarłych, 21 dzieci zmarło w kilka godzin po przy
jęciu ich do szpitalu, a 165 po przebyciu jednego tygodnia. 
Liczby te dają pojęcie o stanie, w jakim dzieci te przybywają 
do szpitalu, i przekonywają, o ile pomoc sztuki jest trudną. 
Wszystkie prawie dzieci umierały na wyniszczenie, będące 
skutkiem zajęcia organów trawienia i oddychania, które spro
wadziła choroba weneryczna, a pogorszyło sztuczne karmienie 
z powodu braku mamek, nie zawsze z dziećmi takiemi na ku- 
racyą do szpitalu nadsyłanemi. Czy godzi się narażać mamki 
zdrowe na zarażanie się od tych dzieci chorych, bez pewności 
ochronienia dzieci od niechybnśj śmierci, którćj zaród każde 
w sobie nosi, jest wrażnóm pytaniem.

Niemowlęta takie leczyliśmy dwojakim sposobem: to jest, 
zadając środki gatunkowe współcześnie karmiącym i karmio
nym; albo w braku karmiących dawaliśmy takowe niemowlę
tom samym. Pierwszemu sposobowi, jako korzystniejszemu,
o ile okoliczności dozwalały, dawaliśmy pierwszeństwo. Lecze
nie drugim sposobem było mnićj korzystne, a często niemo
żliwe, z powodu bardzo częstych pleśniawek i biegunek, które 
się przy użyciu środków gatunkowych pogorszały. Z prze
tworów merkuryalnych dawaliśmy pierwszeństwo merkuryuszo- 
wi Hahnemana. Czasami używano jodku pićrwszego mer- 
kuryuszu od y, 0 do '/* grana dwa do trzech razy dziennie. 
Wcierania maści szarćj, zalecane przez lekarzy francuzkich, 
kilkakroć probowane, gdy nie można było zadawać merku- 
ryuszu przez usta, nie odpowiedziały oczekiwaniom W taki
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sposób postępując uleczyliśmy z chorobami następnemi dzieci 
68, to jest chłopców 37, dziewcząt 31.

Nielicząc operacyj pomniejszych, do ważniejszych należą: 
wypuszczenie płynu z osłony pochwowej jądra u siedmiu, tu
dzież odjęcie z pomyślnym skutkiem u pięciu kobiet tłuszcza- 
ków ( lipomala)  warg większych lub około stolca.

CZYNNOŚCI TOW ARZYSTW A LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO.

POSIEDZENIA ODDZIAŁOWE.

ODDZIAŁ CHIRURGII I OKULISTYKI. 

Posiedzenie 8me, dnia 7. kwietnia 1864. r.

Przewodniczący p. L e  B r u n .

Tętniak tętnicy udowej (aneurysma a. cruralis); podwiązanie tętnicy 
biodrowej zewnętrznej (a . iliaca ext.)] zapalenie otrzewnéj, śmierć.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia—

Przewodniczący opowiedział przypadek tętniaka czyli 
anewryzmatu tętnicy udowéj w okolicy pachwinowéj, który spo
wodował go do podwiązania tętnicy biodrowéj zewnętrznój 
fart. iliaca externa) . Wielka ta operacya, poraź  piérwszy 
w r. 1796. przez A b e r n e t h e g o  wykonana, lubo dotąd już 
około stu razy przez różnych chirurgów robioną była, w krajn 
naszym dopiero piérwsze znalazła zastosowanie.

Przedmiotem operacyi téj był 30-letni mężczyzna, stry
charz, silnéj budowy ciała. Przed czterema laty przy robocie 
wpadł on w dół trzy łokcie głęboki, poczém cierpiał długo 
na krzyż i parę miesięcy nie podnosił się wcale. Wkrótce 
potém postrzegł guz w okolicy pachwinowéj prawéj, który
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mu jednak z razu nie dokuczał i dopiero od niejakiego czasu, 
przy coraz wiçkszém rozrastaniu się, zaczął być bolesnym
i utrudzającym chodzenie, przy siedzeniu zaś sprawiał przy
kre czucie odrętwienia.

Gdy chory ten przybył do kliniki chirurgicznéj, guz był 
wielkości cytryny, zajmował okolicę pachwinową prawą, zaled
wie w odległości cala pod więzem Pouparta. Nie było żad- 
néj wątpliwości, że guz ten był tętniakiem tętnicy udowéj. 
Lubo podwiązanie tętnicy biodrowéj zewnçtrznéj (art. iliaca 
externa)  po rozpoznaniu téj choroby natychmiast się nastrę
czało, jako jedyny środek mogący ją usunąć, Przewodniczący 
zaczął jednak probować nacisków powyzéj guza tętniakowego, 
do czego pozostawało małe i ograniczone miejsce, zaledwie 
cal przestrzeni mające, w którćm tętnica ta do gałęzi pozio
mej kości łonowćj przycisnąć się dawała. Z razu przez parę 
tygodni chory sam przerywauie wykonywał ten nacisk palca
mi własnemi i wstrzymywał przypływ krwi do tętniaka, póź- 
niéj przez 60 godzin bez przerwy dniem i nocą robili to stu 
denci na klinikę uczęszczający. Atoli usiłowania te nie mogły 
doprowadzić do pożądanego celu: chociaż bowiem rzeczywiście 
pod naciskiem guz malał, i zdawało się, że objętość jego 
zmniejszyła się, wnet jednak po zniesionym nacisku wracał 
do dawnéj objętości; a nadto z powodu czerwoności, nabrzmie
nia i znacznego bólu w miejscu nacisku, który ciągle na tym 
samym punkcie odbywać się musiał, obawiać się należało na
stępstw zapalenia skóry i tkanki podskórnej na samym guzie 
tętniakowym. Wszystko to kazało zaniechać dalszego leczenia 
na téj drodze i chwycić się jedynego sposobu, jaki pozosta
wał, to jest podwiązania po nad guzem tętnicy biodrowéj ze- 
wnętrznćj.

Gdy części po nacisku nabrzękłe przyszły do siebie i cho
ry czuł się zupełnie dobrze, p. L e  B r u n  przystąpił do ope- 
racyi dnia 6. kwietnia o godzinie 12. z rana. Wykonał ją  
przy pomocy chloroformu, sposobem C o o p e r a ,  albo raczéj 
R o u x ,  zasadzającym się na zrobieniu cięcia skórnego, nieco 
wypukłego ku dołowi, równolegle z więzem Pouparta, poczy
nającego się w odległości 15 milimetrów od kolca biodrowego
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górnego i dochodzącego do środka tego więzu. Prseciąwszy 
w tym kierunku z należną ostróżnością skórę, tkankę łączną, 
mięśnie brzuszne i ich rozcięgna, doszedłszy do tak zwanej 
powięzi poprzecznej (fascia transeersalis), oddzielającej po
przeczny mięsień brzucha od otrzewnej, po przecięciu tej po
więzi, usunięto palcami odkrytą otrzewną i ujrzano szukaną 
tętnicę przy brzegu wewnętrznym mięśnia lędźwioudowego 
(psoas). Przeprowadzenie w tśm miejscu podwiązki pod tę
tnicą nie było trudnem i dało się uskutecznić igłą tętniako
wą C o o p e r a ,  podprowadzoną ostrożnie od wewnątrz ku 
zewnątrz. Operacya odbyła się z bardzo małą krwi utratą, 
chory był ciągle w stanie bezczułości i dopiero ocknął się, 
gdy się już znalazł opatrzony na łóżku. Ułożono go równo 
na wznak, końce podwiązek zabezpieczono na ścianie brzu
sznej, brzegi rany zbliżono plastrami, a ranę sarnę pokryto 
skubanką i otoczono stosowną opaską, całą zaś kończynę ob
winięto kołderką flanelową.

Bezpośrednio po operacyi ustało tętnienie w guzie, który 
widocznie zmalał, i w całej kończynie, która coraz więcej sty
gła. Niebawem po operacyi tętno zaczęło słabnąć i było co
raz powolniejsze, tak, że spadło do 48 uderzeń na minutę. 
Po kilku godzinach zaczął chory uskarżać się na ból silny 
w krzyżu, który się ciągle wzmagał, przyczem kończyna była 
zimną. Pod wieczór już koło godziny 8mćj tętno podniosło się 
do 70 uderzeń, a przez noc doszło do 92. Chory odzyskał 
wprawdzie przytomność, zachował jednak wejrzenie odurzone
go chloroformem. Wejrzenie to nie opuściło go wcale i dni 
następnych, a nadto twarz jego przybrała rysy smętne, oczy 
nabrały szczególnego blasku i zaczerwieniły się, oddech był 
trudny, skóra nie wróciła do naturalnego koloru, przebijała 
się na niej barwa sinawa. Po bezsennej i niespokojnej nocy 
powróciło ciepło w ostygłej kończynie, tętno doszło do 120 ude
rzeń, duszność była powiększona, oddech się przyspieszył; chory 
czuł się mocno osłabionym. (Upuszczono 8 uncyj krwi, prze
pisano napój kwaskowaty i lód w pęcherzu na ranę). Naza
jutrz upadek sił większy, tętno 140, małe i prędkie, oddech 
42 razy na minutę, ciepłota kończyny prawej wyższa niż le-
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wćj. Po zdjęciu opatrzenia brzegi rany okazały się blade, 
odstępujące od siebie. Ból w dolnój części brzucha, gorącz
ka, wielkie pragnienie. (OL ricini.) Czwartego dnia tętno 
144, oddech 45 razy na minutę. Wejrzenie chorego śmier
telne. Ciągłe nudności, czkawka, wymioty, wyraźne oznaki za
palenia otrzewnśj. Dnia 5go przypadłości nerwowe, majacze
nie, zrywanie się, czkawka, wzdęcie brzucha i śmierć.

Śledztwo pośmiertne wykryło gwałtowne zapalenie otrze
wnśj (peritonitis exsudativa.) Otrzewna sama nie naruszona. 
Podwiązka należycie ściskała tętnicę biodrową zewnętrzną, 
guz tętniaka zapuszczał się głęboko pomiędzy mięśnie, pra
wie do samśj kości, był już po części wysłany warstwami 
włóknika. Żyła udowa, po za nim przebiegająca, w przestrzeni 
'/* cala całkiem była zarośnięta.

Przewodniczący, poprzestając na tym krótkim opisie 
tak ważnego przypadku, który w sprawozdaniu z czynności 
kliniki chirurgicznej obszerniśj rozebrać zamierza, dodał je
szcze, że do nieszczęśliwego wypadku operacyi przyczyniło się 
w tym razie najsmutniejsze usposobienie umysłu tego chorego. 
Jakoż przez cały czas pobytu tegoż w szpitalu choroba jego, 
jako nader rzadka, zwracała uwagę powszechną; słyszał ciągle
o ważności i niebezpieczeństwie operacyi, za pomocą którśj 
jedynie mógłby być uleczony; a nawet, gdy już był na nią 
zezwolił, przed samem jćj wykonaniem ostrzeżono go, że, pod
dając się jej, na konieczną śmierć się wystawia. Nie miał za- 
tćm odwagi przyjść na salę operacyjną i żądał odłożenia ope
racyi na później. Upłynęło parę tygodni, zanim zdołano go 
uspokoić i znowu pozyskać jego zezwolenie, a nawet żądanie 
operacyi.

Poddał się jój spokojnie, bo rozsądek wziął górę nad oba
wą; lecz niepodobna przypuścić, aby nie pozostawał pod wpły
wem smutnych myśli, jakie przez tak długi czas umysł jego 
niepokoiły. Do takiego stanu umysłu dołączyło się jeszcze 
złe usposobienia organizmu przed samą operacyą, a to skut
kiem chloroformowania chorego. Czyto, że chloroform nie 
był dość czysty, czy tśż, że chory należał do osób mnićj czu
łych na wpływ tego środka, dość, że upłynęło może minut 20,
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lub więcej, zanim zdołano wprowadzić go w stan bezczucia, 
do czego około 2 uncyj chloroformu zużyto. Tak długo trwa
jące odurzenie musiało najniekorzystniśj wpłynąć na stan móz
gu, a tćm samćm na odczyn całego organizmu.

Dr. K  P a w l i k o w s k i .

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECiCH I DZIECI. 

Posiedzenie 18te, dnia 1S. styeznia 1864. r .

Przewodniczący p. T y r c h o w s k i .

I. Wymioty ciężarnych. II. Rozdarcie macicy i sklepienia pochwowe
go u rodzącej; śmierć. III. Ospa ochronna. IY. Wybory.

Protokół z posiedzenia poprzedniego odczytano i przy
jęto.

I. P. D u d r e w i c z  opowiada, że miał sposobność w o- 
statnich czasach użycia szczawianu tlenku ceru (oxalas ceni), 
środka zaleconego na jednćm z posiedzeń przez kolegę K o n i t -  
za  przeciwko uporczywym wymiotom ciężarnych. Młoda ko
bieta ciężarna trapiona była wymiotami. Wezwany do nićj 
p. D u d r e w i c z  przepisał szczawian tlenku ceru. Skutek był 
najpomyślniejszy, kilka dawek bowiem tego środka usunęło 
cierpienie. Zwracając się następnie do przyczyn powodują
cych wymioty ciężarnych, p. D u d r e w i c z  uważa, że opu
szczenie macicy, przytoczone jako jedna z nieb, trudnćm jest 
do przypuszczenia u pierwiastki.

Przewodniczący zgadza się na to, że u pierwiastki zdro- 
wćj opuszczenie macicy miejsca nie ma, jednakże w stanie 
chorobnym, przy długotrwających upławach białych nastąpić 
może.

II. Przewodniczący opowiada następnie ciekawy przypadek 
rozdarcia macicy i sklepienia pochwowego u kobiety rodzącej. 
Osoba lat 40 licząca sześć razy rodziła szczęśliwie dzieci do
noszone i żywe; po siódmy raz brzemienna, widziała zbliżający 
się kres ciąży, której przebieg żadnemi szczególnemi nie od
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znaczał się zjawiskiem. Dnia 27. grudnia r. z. wieczorem po
czuła pićrwsze bole porodowe, które w znacznych odstępach 
ponawiały się przez cały dzień następny, a wieczorem tegoż 
dnia ustały, tak, że rodząca całą noc z dnia 28. na 29. spo
kojnie przespała. Dnia 29. około wieczora przy bolach silniej
szych pęcherz pękł i wody płodowćj znaczna ilość odpłynęła, 
a dnia 30. grudnia z rana przywołana druga akuszerka uznała 
potrzebę umiejętniejszćj pomocy, która tóż przez dwóch leka
rzy udzieloną została. Po wielu godzinach pracy, w ciągu 
którćj usiłowano zrobić obrót i kleszczami uchwyconą główkę 
wyprowadzić, przy czćm znaczna ilość krwi zbroczyła podłogę 
izby, lekarze, nie mogąc zaradzić nieprawidłowości porodu, po
lecili przewieźć rodzącą do Instytutu położniczego, dokąd wie
czorem tegoż dnia o godzinie 6ćj przybyła. Kobieta wzrostu 
średniego, dobrze zbudowana; brzuch mocno wydatny, na do
tykanie miękki, przy pukaniu odgłos bębnowy wydaje; w niż- 
szćj okolicy nad spojeniem łonowem czuć się daje część okrą
gła, wielkości głowy dzićcięcia, w dotknięciu jędrna, chwilami 
nawet trwadniejąca, sięgająca prawie aż do pępka; powyżćj
i z boku wyśledzić można drobne części dzićcięcia bardzo wy
raźnie, tuż za ścianą brzucha. Badając wewnętrznie, znalezio
no w pochwie nieco krwi skawalonćj; ujście macicy było na 2 
przeszło cale rozwarte, wargi grube, mianowicie przednia, jak
by zwieszona, od strony lewćj wyraźna przerwa ciągu ust ma
cicznych, jednakże z powodu wysokiego umieszczenia ściślćj 
oznaczyć się nie dająca. W ujściu pętla pępowiny przewią
zana tasiemką, a nieco wyżej we wchodzie miednicy główka 
dzićcięcia objęta dolnym odcinkiem macicy dająca się palcem 
unosić, na czaszce skóra obrzękła (przedgłowie). Droga po
rodowa obszerna, dzićcię nie żyło; matka osłabiona, kończyny 
chłodne, tętno drobne, nudności, głos ochrzypły. Po dokona- 
nśm zbadaniu nie było wątpliwości, że macica w ciągu porodu 
uległa rozdarciu, że tułów’ dzićcięcia przedostał się do jamy 
brzusznćj, i sama tylna główka pozostała objęta dolnym od
cinkiem macicy, która, pozbywszy się dzićcięcia, ściągnięta, 
przedstawiała się nam w dolnćj połowie brzucha w postaci 
jędrnśj i za dotykaniem trwardniejącćj kuli, sięgającćj pra- 

Pam. T. 1. W. Tom LU. 7
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wie do pępka. W tak krytycznćm położeniu nie wiele było 
nadziei ocalenia matki. Cała nasza pomoc, jeśli to rzeczywi
ście pomocą nazwać można, ograniczyła się (powiada kol. T.) 
na wydobyciu dziecięcia przez obrót i pociąganiu za dolny ko
niec ciała. Operacya ta dokonaną została bez wielkićj trudno
ści; łożysko za dzićcięciem samo wypadło. Matka zmarła 
w pół godziny po wydobyciu dziścięcia, które było płci męz- 
kiśj, donoszone, długości miało cali 21, a obwód główki wy
nosił cali 13 '/2. Przedgłowie zajmowało tylną okolicę kości 
bocznśj i część tyłogłowia. Otwarcie zwłok wykazało rozdar
cie dolnćj części macicy ze strony lewśj i od tyłu w długości 
5 cali, w kierunku prawie pionowym. Rozdarcie to docho
dziło w części i do sklepienia pochwowego, brzegi jego były 
dosyć równe, miąższ macicy zdrowy; krwi skrzepłój w jamie 
otrzewnśj było niewiele.

Takim był koniec dramatu, którego zawiązek i dalsze 
rozwinięcie gruba powleka zasłona. W braku dokładniejszych 
danych przebiegu porodu (kończy p. T y r c h o w s k i ) ,  nie chcę 
czynić domysłów, ani stawiać wniosków, któreby przy bliższym 
rzeczy wyjaśnieniu mniśj uzasadnionemi okazać się mogły; 
poprzestaję na prostćm wyłuszczeniu faktu, jak się przedsta
wił po przyjęciu rodzącćj do kliniki położniczćj.

III. P. D o r a n t o w i c z ,  z powodu objawiającej się ospy 
rodnićj w mieście, przytacza, że ma zwyczaj u chorych nie- 
szczepionych, u których objawy przedwstępne zdają się zapowia
dać wysypkę tę, szczepić ospę ochoronną i że w przypadkach 
tych przez niego spostrzeganych przebieg wysypki jest łago
dniejszy, jak mu to znów stwierdził przypadek u chorego, któ
ry obecnie pod jego opieką w szpitalu pozostaje.

IV. W końcu posiedzenia przystąpiono do wyboru do
rocznych urzędników Oddziału na rok 1864. Większość gło
sów powołała tychże samych członków do dalszego pełnienia 
urzędu, a mianowicie, pp. T y r c h o w s k i e g o  na Przewodni
czącego, K o n i t z a  na Zastępcę przewodniczącego, Jana 
B r a u n a  na Trzymającego pióro.
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Posiedzenie iSste , dnia 9. lutego 1864. r.

Przewodniczący p. T y r c h o w s k i .

I. Częstość porodów. II. Porody nieprawidłowe. Położenie poprzecz
ne. Placenta praevia. Krwotok porodowy. III. Gorączka połogowa. IV. 
Hydrometr a. V. Płód obumarły, 7 miesięcy w macicy przebywający. 
VI. Wypadnięcie łożyska.

Protokół z posiedzenia ostatniego odczytano i przyjęto.
I. Przewodniczący zwraca uwagę, że obecnie porody są 

częste; nawet w Instytucie położniczym liczba odbywających 
się porodów jest nierównie większa, niż w odpowiednich mie
siącach lat poprzednich. Przypadki gorączki połogowćj w o- 
góle są rzadkie, przebieg łagodniejszy; zapytuje kolegów, czyli 
w swćj praktyce dostrzegają także rzadsze pojawianie się go
rączki połogowćj.

II. P. A p t e  gorączki połogowćj w zeszłym miesiącu 
nie zauważył, jakkolwiek w wielu przypadkach przebieg poro
dów nieprawidłowy mógłby przyczynić się do jćj powstania. 
Przy tćj sposobności opowiada ważniejsze zdarzenia ze swój 
praktyki położniczćj, mianowicie: Wezwany do kobiety pier
wszy raz rodzącćj przekonał się, że ciąża doszła tylko do 8go 
miesiąca. Badając wewnętrznie, znalazł ustawienie dzićcięcia 
poprzeczne z wystającym łokciem prawym. Dzićcię było nie
żywe, a bole tak słabe, że nie można się było spodziewać ry
chłego ukończenia porodu siłami natury przez wyklucie do
browolnie (evolutio spontanea). Sprowadził przeto nóżki na 
dół i przez pociąganie wydobył dzićcię niedonoszone, nieżywe, 
rozmiękłe, dotknięte nadto wodną puchliną głowy (hydrocepha
lus congenitus). — U innej kobiety, drugi raz brzemiennćj, 
w 8m miesiącu okazała się krew’ z części rodnych: przy za
chowaniu się dietetycznym odpływ krwawy powstrzymał się; 
atoli po kilku dniach pojawił się w ilości daleko większćj. P. 
A p t e  znalazł placentam praeviam lateralem ze strony pra- 
wćj, ujście rozwarte do wielkości 2-złotówki; pęcherz nienaru
szony, część poprzedzającą wysoko nad wchodem miednicy 
umieszczoną, trudną do rozpoznania. Bole słabe wzmogły się
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po zadaniu głownicy żytniej, ale zarazem i krwotok powiększył 
się, co spowodowało do założenia zatykadła (tamponu) kauczu
kowego. Krwotok się wstrzymał, bole coraz częściej pojawiały 
się, a gdy po wyjęciu tamponu usta maciczne okazały się roz
warte do wielkości rubla, p. A. otworzył pęcherz, poczśm główka 
nasunęła się do wchodu miednicy i w niespełna % godziny 
urodziło się dziecię nieżywe, niedokrwiste.—Do innej znowu 
kobiety wezwany został z powodu krwotoku w 5ym okresie. 
Akuszerka, usiłując wydobyć łożysko, oderwała pępowinę. Ma
cica znacznej objętości, miękka, przez zewnętrzne działanie 
ręczne nie dała się pobudzić do skurczenia; wprowadziwszy 
więc rękę do macicy, odkleił łożysko od strony prawej silniej 
przyczepione, poczćm też krwotok zaraz ustał. We wszystkich 
wyżej przytoczonych przypadkach przebieg połogu był prawi
dłowy, gorączki połogowćj nie było.

III. P. G l i s c z y ń s k i  przed dwoma miesiącami udzielił 
swśj pomocy kobiecie rodzącej w 8 . miesiącu ciąży: poprze
dzało łożysko; dzićcię sztucznie przez obrot wydobyte wkrótce 
zmarło; matka w połogu chorowała na zapalenie macicy, dre
szcze (ropnicowe) powtarzały się codziennie przez 4 tygodnie, 
a gdy przy użyciu chininy ustały i chora czuła się zdrowszą, 
pojawiło się zapalenie obojga płuc, któremu towarzyszyły przy
padłości groźne, a zarazem tak osobliwe, że p. G l i s c z y ń 
s k i  opisanie szczegółowe przebiegu tej choroby zamierza 
przedstawić na zebraniu ogólnćm Towarzystwa. Chora obec
nie powtórnie powraca do zdrowia.

IV. Następnie pan Gl. opowiedział ciekawy przykład ze
brania płynu surowiczego w macicy (hydrometra) u kobiety 
23 lat liczącej, która w dniu 2. stycznia r. b. przybyła do szpi
talu Dzieciątka Jezus z cierpieniem nieżytowem oskrzeli. Przy 
bliższem badaniu okazało się, że chora od 1 % roku nie mie
wa odpływów miesięcznych, które po raz pierwszy pojawiły się 
w 17. roku życia; ciąży nie przyznaje. Zwiększona objętość 
brzucha, a w nim guz wielki, gruszkowatój postaci, dnem swo- 
jem sięgający na trzy palce powyżej pępka, twardość jego 
znaczna, jednostajna, chełbotanie w nim niewyraźne; część 
pochwowa rozpulchniona, ujście zewnętrzne rozwarte tak, że

www.dlibra.wum.edu.pl



101

weń palec wprowadzić można, sklepienie pochwy pełniejsze 
cokolwiek. Ponieważ znaków ciąży nie było, a domyślano się 
zebrania krwi w macicy, w celu lepszego zbadania nie bez 
trudności wprowadzono zgłębnik maciczny, przy czem puścił 
się z macicy płyn surowiczy w ilości dwóch kwart. W miarę 
odpływania cieczy, guz stopniowo się zmniejszał tak, że w 7 
dni trudno już było macicę wyśledzić i płynu prawie już nic 
nie odchodziło. Przypadek ten hydrometrae jest tóm ważniej
szy, że się wydarzył u kobiety, która nie była w ciąży i nie 
rodziła, u którśj macica, poprzednio zdrowa, do podobnego 
cierpienia bynajmniśj nie była usposobioną. Po upływie 2ch 
tygodni u kobiety tćj pokazał się z macicy odpływ krwawy 
przez 18 godzin trwający, który p. Gl. uważa jako powraca
jący odpływ miesięczny, tóm bardziej, że w właściwym przy
padł czasie.

V. Ciekawsze jeszcze p. G l i s c z y ń s k i  przedstawił spo
strzeżenie kobiety 37 lat mającśj, która już raz urodziła dzić- 
cię donoszone i zdrowe. Na początku ubiegłego roku zaszła 
powtórnie w ciążę. W miarę postępującej brzemienności czu
ła ruchy dziecięcia przez 1 % blizko miesiąca. W miesiącu 
lipcu r. z. w skutek zmartwienia dostała wymiotów żółciowych, 
drgawek, a przez dwa dni była nieprzytomną; przez następne 
dwa dni cierpiała wielkie bole w brzuchu z uporczywćm za
parciem stolca. Leczona przez kol. J a n i k o w s k i e g o  (ojca) 
wkrótce wróciła do zdrowia, atoli wzrost macicy powstrzymał 
się i ruchy płodu ustały. W 6 mnićj więcćj potóm tygodni 
zaczął wypływać z pochwy płyn ropiasty cuchący i odeszła 
kostka (kość goleniowa), którą chora starannie przechowuje. 
Stan ten trwał cztery miesiące, poczóm odpływ z pochwy ustał, 
a natomiast skóra około pępka nabrzmiała i pępkiem takiż 
sam płyn cuchnący wyciekać zaczął. Obecnie macica przed
stawia objętość taką, jak  w 6ym miesiącu ciąży, w pępku wy
rośle krwawiące gębczaste; zapuszczony między nie zgłębnik 
zachodzi dość głęboko w kierunku macicy. Od strona lewćj 
przy nagnieceniu brzuch bolesny. Śledząc wewnętrznie, znaj
dujemy pochwę wydłużoną, macicę wyciągniętą (aseensus ute- 
r i )  tak, że małoznaczny otwór ust macicznych znajduje się na
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równi z górnym brzegiem kości łonowych. Zgłębnik prze
chodzi do jamy macicy i tam natrafia na zbiór rozlicznych 
kości, które nawet poruszać się dają; odpływ z pochwy i pęp
ka jest mocno cuchnący, stan ogólny choréj dosyć dobry. 
Jestto więc jedyny może przykład płodu obumarłego i pozo
stałego przez tak długi przeciąg czasu (albowiem 7 miesięcy) 
w macicy. Dla ułatwienia odejścia kości otwór ust macicznych 
rozszerza się gąbką prasowaną, do macicy wtryskuje napar 
rumianku; płyn wtryśnięty do macicy wypływa pępkiem.

P. C h w a t  radzi, aby rozszerzenie ust macicznych mogło 
być w krótkim czasie dokonaném (dilatation forcée);  albo
wiem obawia się przypadłości ropnicowych, które obecność 
dziścięcia gnijącego łatwo może wywołać. Dla łatwiejszego 
wyprowadzenia kości zaleca ich pogruchotanie w macicy za 
pomocą narzędzi używanych przy litotrypsyi.

Przewodniczący, chorą przerzeczoną kilkakrotnie bada
jąc, przekonał się, że płód obumarły rzeczywiście mieści się 
w macicy, jednakże nie sądzi, aby rozszerzenie szyi macicy 
mogło być dokonaném w sposób zadawalniający. Wydobycie 
kostek tą drogą będzie trudne i niebezpieczne; dla tego jest 
zdania, aby zrobić bliżśj pępka nacięcie przenikające ścianę 
brzucha i ścianę macicy i tą drogą macicę wypróżnić. Nie
bezpieczeństwa nie ma, albowiem niewątpliwie macica zrośnię
ta z ścianą brzucha nie dopuści dalszego obrażenia otrzewnéj.

P. C h w a t  obawia się, aby nacięcie macicy, ktôréj ścia
ny są zapewne w stanie chorobnym, nie wywołało szkodliwych 
następstw, aby zagojenie rany nie było trudném.

Przewodniczący podobnych skutków niepomyślnych nie 
przewiduje, owszem sądzi, że prawdopodobne owrzodzenia we- 
wnętrznśj powierzchni macicy po nacięciu staną się dostępne- 
mi miejscowemu zastosowaniu środków lekarskich, np. przy- 
żeganiu kamieniem piekielnym.

VI. P. K o n i t z  przytacza przypadek wypadnięcia ło
żyska (prolapsus placentae), który miał sposobność spostrze
gać u mleczarki 5. raz rodzącśj. W  8. miesiącu ciąży okazał się 
u niéj krwotok, w skutek czego praca porodowa rozpoczęła 
się, a przyzwany p. K o n i t z  znalazł w pochwie łożysko za
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wieszone na pępowinie występującej z macicy, w macicy zaś 
dziecię poprzedzające pośladkami. Krwotoku nie było; przez 
pociąganie wydobyto dziecię nie żywe i po części rozmiękłe.

Dr. Jan B r a u n .

ODDZIAŁ ANATOMII, FIZYOLOGII I NAUK PRZYRODNICZYCH. 

Posiedzenie 6 te , dnia 96. stycznia 1864. r.

Przewodniczący p. H o y e r .

Okazy drobnowidowe. Hematokrystalina, hemina; rogówka.

Przeczytano i przyjęto protokół z posiedzenia poprze- 
jącego.

I. Przewodniczący oznajmił, że ostatniemi czasy miał 
sobie przez p. S e i f m a n a  przysłaną do zbadania krew’ zwie
rząt chorych na księgosusz. Mikroskop wykrył w niej grzyb
ki pleśniowe, wibriony i wiele krążków krwi w podobny sposob 
zmienionych, jak we krwi żyły wątrobowej. P . H o y e r  nie 
przywięzuje żadnej wagi do wypadku tych badań, gdyż krew’ 
była bardzo nieświeża. Niezawodnie te same zmiany mikro
skop byłby wykazał w każdej krwi podpadłej rozkładowi.

II. W końcu p. H o y e r  pokazywał pod mikroskopem 
hematokrystalinę sposobem R o l i  e t a  przez siebie otrzymaną, 
to jest za pośrednictwem zamrażania, heminę sposobem T e i c h -  
m a n a  dobytą, i rogówkę, której komórki sposobem p. Rec-  
k l i n g h a n s e n a ,  to jest za pośrednictwem roztworu saletra- 
nu srebra, uwydatnionemi zostały.

Posiedzenie Vine, d. 93. lutego 1864. r.

Przewodniczący p. H o y e r .

I. O dławcu Ccroup) i błonicy (diphtheritis). n. Wybory.

Przeczytano i przyjęto protokół z posiedzenia poprzedza
jącego.

www.dlibra.wum.edu.pl



104

P. N a t a n s o n  okazał dość spory, bo przeszło 4 centi- 
metry długi, a 2— 3 cent. szeroki kawałek t. zw. błony dław- 
cowćj (Croup-Membran) pochodzący z tchawicy 13 letniej 
dziewczynki; przyczćm nadmienił, że błony takie niewłaściwie 
poczytują za utwory składające się z wysięku włóknikowego. 
P. N a t a n s o n ,  opierając się na swych badaniach mikrosko
powych, twierdzi, że błony takie przeważnie składają się z ko
mórek i że wyrastają bezpośrednio z powierzchownej, tuż pod 
nabłonkiem znajdującej się warstwy błony śluzowej; a nadto 
dodaje, że, ściśle rzeczy biorąc, trudno znaleźć istotną różnicę 
między sprawą dławcową (krupową) a błonicową (dyfterytyczną): 
pierwsza z nich, zdaniem p. N a t a n s o n  a, jest powierzcho- 
wniejszą, druga zaś głębiej sięgającą i dla tego właśnie bar
dziej niszczącą.

Sprawozdawca Oddziału (dr. B r o d o w s k i )  oświadcza, 
że zdań tych kolegi N. nie podziela: zarówno dławiec, jak i bło
nicę odnosi do spraw przeważnie wysiękowych. Różnica między 
niemi głównie na tćm zależy, że w dławcu wysięk włóknikowy 
znajduje się na wolnśj powierzchni błony śluzowćj; w błonicy 
zaś wysięk, także włóknikowy, nie tylko ma miejsce na po
wierzchni, lecz zarazem, a nawet przeważnie, w samej miaz- 
drze błony śluzowej, która przy znaczniejszej ilości wzmianko
wanego wysięku podpada zniszczeniu, a to już skutkiem sa
mego ucisku, na jaki ze strony tego wysięku jest wystawioną. 
Nie przeczy Sprawozd., że obok wysięku włóknikowego w t. zw. 
błonach dławcowych znajduje się większa lub mniejsza ilość 
nowoutworzowych komórek, lecz te nie pochodzą z błony ślu
zowej, owszem są one wypłodem podniesionej czynności twór
czej (formacyjnej) komórek nabłonkowych. Spraw, w końcu 
dodaje, że, gdyby kol. N a t a n s o n  miał słuszność co do wy
rastania utworów dławcowych z błon śluzowych, w takim ra 
zie dławiec przy warunkach pomyślnych inaczej nie mógłby 
się zakończyć, jak tylko albo zgrubieniem błony śluzowćj, albo 
też stratą większej lub mniejszej ilości z jej miąższu. Tym
czasem wszystkim wiadomo, że w razie pomyślnego zakończe
nia sprawy dławcowej dotknięte nią błony śluzowe nie przed
stawiają żadnej zmiany w swćj budowie.
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PP. S z o k a l s k i  i J o d k o  podzielają, zdanie kol. B ro 
d o w s k i e g o  i popierają takowe swerai spostrzeżeniami nad 
spojówką oka, poczynionemi tak poczas dławcowych, jak błoni
cowych zapaleń téj błony.

P. N a t a n s o n  nie przestaje utrzymywać, iż t. zw. dła
wiec nie jest sprawą wysiękową, a to dla tego, że w błonach 
dławcowych oprócz komórek do nabłonkowych wcale niepo
dobnych i masy drobinkowéj nic więcój nie dostrzegał; włókie- 
nek zaś włóknikowych takich, jak te, które się znajdują w skrze
pach krwi, nigdy w pomienionych błonach nie widział.

Sprawozdawca twierdzi, że w t. zw. błonach dławco
wych, oprócz przytoczonych przez kol. N a t a n s o n a  komórek, 
które, jakkolwiek do nabłonkowych nie są podobne, lecz od 
nich pochodzą, znajduje się jeszcze i wysięk włóknikowy, czę
sto nawet w takiéj saméj postaci, jak w świeżych skrzepach 
krwi. Ta masa drobinkowa, o ktôréj nadmienił kol. N a t a n 
son , niczém inném nie jest, jak wynikiem przeistoczeń od
bywających się w wysięku włóknikowym. Że kol. N a t a n s o n  
w błonach dławcowych nigdy nie widział włókienek właści
wych włóknikowi, to zdaniem Sprawozdawcy dowodzi tylko, 
że kol. N a t a n s o n  brał do badań mikroskopowych skrawki 
ze starszych warstewek błon wzmiankowanych, w których włó- 
knik znajdował się już w stanie rozpadu.

Przewodniczący robi uwagę, że, gdyby błony dławcowe 
wyrastały z anatomicznych pierwiastków błon śluzowych, toby 
zawierały nowoutworzone naczynia, jak to ma miejsce w bło* 
nach rzekomych wyrastających z błon surowiczych; otoż ta* 
kich naczyń w pomienionych utworach błoniastych nigdy nie 
dostrzegano.

P. S z o k a l s k i  zapytuje, czy kol. N a t a n s o n  odmawia 
wysiękowśj natury i tym błonom, które niekiedy tak szybko 
powstają na skórze po przystawieniu pryszczydła (wezykatoryi).

P. N a t a n s o n  odpiera, że pomienionych utworów wcale 
za błony nie uważa; że zresztą szybkość, z jaką utwory te po
wstają, nie może być uważaną za critérium wysiękowćj ich 
natury: przypomina, że nie tak dawno jeszcze objaśniano także 
za pośrednictwem wysięków powstawanie szybko wytwarzają

www.dlibra.wum.edu.pl



106

cych się krost na skórze, a przecież wszyscy obecnie, zda
niem p. N a t a n s o n a ,  godzą się na to, że wzmiankowane kro
sty powstają skutkiem rozmnażania się komórek wchodzących 
w skład powierzchownej warstewki skóry (corpus papiUare) ,  
jak tego blizenki po ospie pozostające dowodzą.

Sprawozdawca przypomina, że na skórze może mieć 
miejsce dwojakiego rodzaju ropienie: powierzchowne i głębo
kie; siedliskiem pićrwszego jest t. zw. sieć Malpighiego, to 
jest najgłębsza warstwa naskórka; drugiego zaś sama miazdra 
skóry (derma). Krosty (pustulae) powstają pospolicie skut
kiem podniesienia twórczych czynności komórek sieci Malpi
ghiego, a więc należą do działu ropień po wierzchowych i, jako 
takie, żadnych blizn po sobie nie zostawiają. Wzmiankowa
ne przez p. N a t a n s o n a  blizenki w takich razach przychodzą 
do skutku, gdy ropienie, jak to bardzo często miewa miejsce 
podczas ospy, z powierzchownego stanie się głębokiem, to 
jest, gdy podrażnienie zapalne przejdzie z komórek sieci Mal
pighiego na komórki ciała brodawkowego (corpus papillare) 
skóry. Co się zaś tyczy błon przez kol. S z o k a l s k i e g o  przy
toczonych, te, zdaniem Sprawozdawcy, należą do działu tych
że utworów patologicznych, co i błony dławcowe, i w takiómże 
samśm znaczeniu, jak i ostatnie, mogą się błonami nazywać.

P. B a r a n o w s k i  zgadza się najzupełniej z kol. B r o 
d o w s k i m  co do wysiękowej natury błon dławcowych; nie 
widzi jednak wielkiój różnicy między dławcem, a  sprawą bło
nicową (dyfterytyczną): gdyż tak w jednym, jak i drugim 
przypadku włóknik, stosownie do zdania V i r c h o wa ,  jest 
wypłodem (produktem) podniesienia odżywczych (nutrycyjnych) 
czynności komórek błon śluzowych. Cała więc różnica na tóm 
zależy, że w dławcu włóknik wytwarza się przez komórki tuż 
ppd nabłonkiem znajdujące się, w sprawie zaś błonicowój 
przez komórki głębiej położone.

Sprawozdawca odpowiada, iż także nie widzi większej 
różnicy między temi dwiema sprawami chorobnemi nad tę,
o którój wyżój nadmienił. Co się zaś tyczy powstawania wy
sięków włóknikowych, oświadcza, że zdania V i r c h o w a w  tym 
względzie nie podziela. Stosownie do tego, c o Y i r c h o  w
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mówi o wzmiankowanych wysiękach, wypadałoby się spodzie
wać, iż podczas t. zw. dławcowego zapalenia płuc na komór
kach tkanki łącznej odstępowój (intersłitialis) dadzą się doj
rzeć ślady podniesienia odżywczej ich czynności, że zatem 
wzmiankowane komórki o wielekroć będą większe od prawi
dłowych. Otóż zmiany takiej w tych komórkach podczas po- 
mieniouego zapalenia płuc Sprawozdawca nigdy nie zauwa
żał; owszem dostrzegał niekiedy, że pierwiastki te anatomiczne 
skutkiem wywieranego na nie przez wysięk włóknikowy ucisku 
znacznie się zmniejszały. Zupełnie tożvsamo da się powie
dzieć i o komórkach błon surowiczych podczas wysiękowych 
w tych błonach zapaleń. Zdaniem Sprawozdawcy stosowniej 
jest tłómaczyć powstawanie wysięków włóknikowych podczas 
zapaleń zmianami warunków dyfuzyi w naczyniach, przez po* 
drażnienie zapalne wywołanemi.

II. W końcu posiedzenia przystąpiono do obioru na rok 
bieżący Przewodniczącego Oddziału, jego Zastępcy i Sprawo
zdawcy. Przyczśm jednogłośnie zostali wybrani wszyscy do
tychczas pełniący te obowiązki.

Dr. B r o d o w s k i .

POSIEDZENIA OGÓLNE,

Posiedzenie dnia 5. kwietnia 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Wycięcie śledziony. II. Dwa przypadki uleczanej przetoki pęcherzo« 
macico-pochwowej. Odjęcie rozrosłej części pochwowej macicy. IIL 
Wziernik dwuoczny p. G i r a u d - T e u l o n .

Obecnych członków 15 i pp. Gepner, Sikorski i Sommer, 
jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. Odczytano protokół posiedzenia 6. Oddziału chirur
gicznego.
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P. L e  B r u n ,  w dopełnieniu skreślonego w tym proto
kóle opisu wyjęcia śledziony u człowieka (1), objaśnił, że 
wspomniony chory dotychczas jeszcze nie jest zupełnie uleczo
ny, albowiem w miejscu wycięcia śledziony utworzyła się zato
ka, która dotąd się nie zagoiło; z tóm wszystkióm stan chore
go nie jest zatrważający.

II. P. N e u g e b a u e r  opowiedział następujące historye 
chorób:

1. Dwa przypadki przetoki pęcherzo-macico-pochwo- 
wej, pomyślnie operowanej za pomocą szwu drucianego. Prze
toka w obu razach była tak wielka, że przepuszczała dwa 
palce.

W jednym z tych przypadków tylna warga macicy była 
prawie całkiem zniszczona; przednia zaś, podłużnie rozłupa
na, dwiema swemi połowami stanowiła obwód górnćj części 
przetoki. Pan N., obraniwszy szeroko brzegi przetoki, zało
żył szew drutowy, który jednak tylko częściowe zagojenie spra
wił. Za drugą razą operacya zupełny skutek odniosła.

U drugićj chorćj cała tylna połowa macicy była zniszczo
na; przednia zaś w skutek równoczesnego zniszczenia całego 
stropu pochwy ściągnięta była na dół i zanurzona w jamę 
pęcherza. Skrócony przewód pochwy, zwężony poniżśj miejsca 
zniszczenia, łączył się dwoma otworami (jednym mniejszym 
wyżśj, drugim większym niżćj leżącym) z jamą pęcherza, lecz 
nie bezpośrednio, albowiem otwory zakryte były sięgającą 
w pęcherz przednią połową szyi macicy. Pan N., przecią- 
wszy most między obiema przetokami istniejący, połączył je 
w jednę, obwód obranił i brzegi zeszył 8ma drutami (żelazne- 
mi i srebrnemi). Rana zarosła z wyjątkiem maleńkiego otwor
ku w górnym jćj końcu, przez który jednak mocz nie odcho
dził. Chora wyleczona z niepowstrzymalności moczu (incon- 
tinentia urinae) szpital opuściła.

2. Nadto p. N e u g e b a u e r  opowiedział operacyą usku
tecznioną u chorśj wyleczonćj przez niego poprzednio z prze

(l) Zob. Pam. T. 1. W., t  LI, str. 201.
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toki pęcherzo-pochwowśj i z zarośnienia cewki moczowój. 
(Porówn. pro tok. z posied. 2go z r. b.) Operacya, którą z kolei 
dnia 24. marca r. b. przy współdziałaniu kol. C h w a t a  usku
tecznił p. N e u g e b a u e r  na tćjże kobiecie, polegała na odję
ciu rozrosłśj części pochwowćj za pomocą pętli galwanokau- 
stycznćj. Pomimo znaczną rozległości powierzchni przepala
nia galwanokaustycznego, nie było wcale krwotoku. Chora 
jest obecnie na drodze wyzdrowienia; rana dobrze brodaw- 
kuje.

III. P. N a r k i e w i c z - J o d k o  przedstawił Towarzystwu 
wziernik dwuoczny pana G i r a u d - T e u l o n  ujęty w przyrząd 
swego pomysłu, którego przeznaczeniem jest ułatwienie badania 
obrazu wnętrza oka powietrznego odwrotnego, przez umie
szczenie tegoż w ciemnśj nieruchomej rurze. Przyrządy ta 
kie, zastosowane dotychczas tylko do wzierników jednoocz-

a. Trzon wziernika
dwuocznego.
b. Zwierciadło(r e/lec(o/)
c. Rura zewnętrzna 

(przedmiotowa).
d. Rura wewnętrzna 

(oczna).
e. Soczewka skupiająca 

promienie lampy.
f.  Podbrodnik dla unie

ruchomienia głowy 
osoby badanej.

g. Zasłona (e rra n ) dla 
osoby badanej.

h. Takaż dla osoby ba
dającej.

t. Kuleczka służąca do 
unieruchomienia oka 
badanego.
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F igura  1. Profil wziernika i przebiegu promieni wchodzących do 
oka badanego. L . Soczewka przedmiotowa. KZ. Trzon zwierciadła, w któ
rym znajdują się romboedry, a po za którym dostrzegamy graniastosłu- 
py (pryzmy) oczne. AB. część wnętrza oka badanego oświecona.
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U l
nych, służą tak dla dokładnego przerysowywania wnętrza oka, 
jako tóż i do okazywania wielu na raz osobom oka jednśj
i tćjże samćj osoby w bardzo krótkim przeciągu czasu.

Pan J., przypomniawszy, iż pobieżne wzmianki o wzier
niku dwuocznym przez niego i przez kol. S z o k a l s k i e g o  
już w roku przeszłym były w Towarzystwie robione, udzielił 
dokładny opis sposobu badania za pomocą tegoż wziernika, 
a objaśniając rzecz stosownemi rysunkami (porów. Fig. 1. i 2.), 
okazał, iż obraz powietrzny odwrotny wnętrza oka badanego, 
umiejscowiony w rurze, za pomocą romboedrów po za zwier
ciadłem (reflektorem) wziernika znajdujących się na dwa obrazy 
się rozmnaża, które, jak obrazy stereoskopowe, przy pomocy 
2ch graniastosłupów (pryzmatów), wierzchołkami ku sobie 
obróconych, szkła oczne wziernika zastępujących, w jeden się 
obraz bryłowaty zlewają (1). Obraz ten powietrzny, bryłowa
tym nazwany, ma tę wyższość nad obrazem powietrznym za 
pomocą wziernika jednoocznego pozyskanym, że gdy ten ostat
ni daje się widzieć, jako konturowy tylko rysunek, w dwóch 
rozmiarach, szerokości i wysokości, obraz bryłowaty przed
stawia się we wszystkich trzech rozmiarach ciałom bryłowa
tym właściwych, wysokości, szerokości i głębokości, czyli r a 
zem bryłowatości, a więc zupełnie tak, jak gdyby część oka 
za przedmiot badania służąca, olbrzymio powiększona, oby
dwoma oczami z blizka widzianą była. Przez umiejscowienie 
obrazu tego w rurze zupełnie ciemnśj uwydatnia się cała jego 
wyższość nad obrazami powietrznemi, które z pomocą wzier
ników jednoocznych można otrzymać, nadto podziałki umie
szczone na rurze i podstawce utrzymującej brodę osoby bada- 
nćj służą do obliczeń stopnia powiększenia i do mierzenia 
miejsc wnętrza oka badaniu podległych.

Przyrząd przez pana N. J. przedstawiony składa się 
z dwóch rur metalowych, o średnicy otworu pomiędzy P / / '  a 
1%", dokładnie w siebie wchodzących i matowo czarno we-

(1) Zwierciadło jest szklane, wklęsłe, o 16“ odległości ogoiskowejj 
graniastosłupy zaś mają kąt 7° załamania.
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F igura  2. Poziom wziernika i przebiegu promieni wychodzących z oka 
badanego. L. Soczewka przedmiotowa. A B. Część wnętrza oka badanego 
oświecona. A' B ‘ obraz powietrzny. A “ B “ obraz powietrzny umiejsco
wiony i zbliżony do oka badanego. W temże miejscu powstaje obraz 
bryłowaty. A '“ B obraz powietrzny rozdwojony i ustawiony jak rysunki 
stereoskopowe. CD. podstawa stożków promieni rozbieżnych.
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wnątrz zabarwionych. Jednę z tych rur, wewnętrzną, nazwać 
można oczną ( Ocular-Uóhre),  ma ona bowiem do tylnego 
swego końca przytwierdzony wziernik dwuoczny z graniasto- 
słupami, druga może być nazwana przedmiotową (Objectin- 
Róhre) ,  w przednim jej bowiem końcu znajduje się soczewka 
przedmiotowa.

Obie te rury mogą być zsunięte lub rozsunięte za po
mocą, szruby zębatej na wierzchu ich umieszczonej. Przy naj- 
większem rozsunięciu długość ich wspólna wynosi 10" (26 c. 
m.), zsunięte zaś przedstawiają rurę 8 ' / i ' ' (22 c. m.) długo
ści mającą. Rura przedmiotowa jest stale do podstawy przy
twierdzona, w przednim swym końcu ma umieszczoną rucho
mą około swój osi poprzecznćj soczewkę, o dwu calowej odle
głości ogniskowej. Soczewka może być z łatwością wydobyta
i zastąpiona inną, za pomocą zaś wystających z obu stron 
rury szrubek obraca się około swej osi poprzecznej. Rura 
oczna ma w swoim tylnym końcu wycięcie, przez które pro
mienie od lampki naftalinowej (1), przed wycięciem umie
szczonej, padają na wziernik dwuoczny z tyłu rury przyszru- 
bowany.

Podstawa wziernika przyszrubowuje się do stołu piono
wo i złożona jest także z dwóch części, jedna na drugiej się 
poruszających za pomocą przyrządu szrubowego, tak, iż cały 
wziernik w czasie badania z łatwością jedną lub drugą ręką 
podnoszonym lub zniżanym być może. Od miejsca, gdzie się 
podstawa do stołu przyszrubowuje, odchodzi w kierunku ru
rom wziernika przeciwnym, równolegle do poziomu, okrągły 
walec metalowy, po którym się posuwa takaż rurka ze szru- 
bą służącą do unieruchomienia rurki w danćm miejscu na 
walcu. Prostopadle do rurki na jćj przednim końcu stoi 
sztabka metalowa, do której wierzchołka przytwierdzony jest

(1) Lampa olejna łącząca szeroki płomień z małemi rozmiarami nie 
dałaby się zrobić, użyłem więc naftalinowej, która, posiadając warunki 
wymagane, jest nadto czyściejsza, niż olejna, i daje światło zupełnie białe: 
badając więc przy niej, widziemy wnętrze oka w najnaturalniejszym kolo
rze. W. N. J o d k o .

Pam. T» 1. W. Tom LII. 8
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podbrodnik przeznaczony do unieruchomienia głowy osoby 
badanćj.

Po nad wziernikiem stoi zasłonka czarna blaszana, przed 
lampką zaś do tej ostatniej przytwierdzona jest druga takaż 
zasłonka: pierwsza służy do zasłonienia oczu osoby badającej, 
druga zaś oczu osoby badanej od światła rzęsistego lampki.

Lampka sama, malutka, ruchomo z rurą oczną połączo
na, ma po stronie obróconej do zwierciadła soczewkę wypu
kłą ruchomo przytwierdzoną, o 2" odległości ogniskowej: ta 
ostatnia może być przybliżoną do lampy stosownie do potrze
by, albo też zupełnie od niej odjętą; służy ona do zmieniania 
promieni rozbieżnie od lampki idących na równoległe, i z tego 
powodu na 2" od lampki powinna być odległą. Promienie 
lampki, tak blizko zwierciadła (3 '/2") umieszczonej, odbiłyby 
się pomimo wklęsłości tegoż (16" odległości ognisk.) rozbież
nie, a przez to byłaby wielka strata światła: do skupienia 
więc światła służy soczewka pomiędzy lampką a zwiercia
dłem umieszczona; użycie jej jednak powinno być ograniczone 
tylko do przypadków, w których, z powodu mocnego zabar
wienia wnętrza oka osoby badanej, do oświecenia tegoż po
trzeba większej ilości światła. U blondynów, osób czułych na 
światło i w przypadkach chorobowych, gdzie albo brodawka 
nerwu wzrokowego albo odsłoniona twardówka wiele światła 
odbijają, użycie soczewki skupiającej jest nie tylko zbyteczne, 
ale nawet może być szkodliwe.

Przy rurze zewnętrznej, w blizkości soczewki przedmio
towej, a więc u samego przodu przyrządu znajduje się uszko, 
w które się wkłada pręt kolankowaty złożony z kilku ru 
chomo z sobą połączonych pręcików. Na ruchomym końcu 
tegoż znajduje się kulka błyszcząca, która w czasie, gdy je
dno oko podlega badaniu, służy drugiemu oku za przedmiot 
do patrzenia. Kulka ta ma podwójny użytek: ułatwia bo
wiem osobie badanój zadanie trzymania nieruchomie oka, któ
re jest badanem; a nadto, poruszana przez badającego, ułatwia 
mu oglądanie rozmaitych części wnętrza oka badanego, które, 
przez współruch z okiem w kulkę się wpatrującćm, zmienia 
swe położenie.
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Oprócz dwóch romboedrów, o których już była mowa} 
znajdują się przy wzierniku graniastosłupy zrobione z soczewek 
płasko wypukłych o 15" odległości ogniskowej. Graniasto
słupy te, o kącie 7° załamania, służą jako szkła oczne, a więc 
raz do powiększenia obrazu powietrznego, drugi raz do uwy
datnienia obrazu stosunkowo za blizko wewnątrz rury unoszą
cego się, w razie takim naprzykład, gdy osoba badająca jest 
dalekowidzącą. Dla rzeczywistego zaś powiększenia obrazu 
powietrznego, to jest w miejscu tworzenia się tegoż, można 
soczewkę przedmiotową, która, jak wyżój widzieliśmy, ma od
ległość ogniskową =  2", zamienić na słabszą (2 '/2" albo 3"); 
soczewki takie oprawione i zastosowane do średnicy rury znaj
dują się przy przyrządzie, który rozebrany ze wszystkiemi 
przynależnościami, jak buteleczką naftaliny, duplikatami so
czewek, i t. d., układa się w szkatułce niewielkich rozmiarów.

Pomysł połączenia wziernika z ciemnią nie jest nowy; 
już H a s n e r  przed 8 laty tego rodzaju wziernik jednooczny 
urządził, L i e b r e i c h  i F o l i n  udoskonalili go i zastosowali 
do użycia przy wykładach klinicznych. Zastosowanie ciemni do 
wziernika 2-ocznego jest pomysłu p. J o d k i ,  który jednak nad
mienił, że, gdy już był na ukończeniu przedstawionego przy
rządu, wyczytał w Gazette des hôpitaux, że N a c h e t  optyk- 
Paryzki, z którego pracowni wyszedł piérwszy wziernik dwu- 
oczny pana G i r a u d - T e u l o n ,  urządził go w ostatnich cza
sach i do okazywań klinicznych, a więc w tymże zapewne ro
dzaju co i pana J.; ponieważ jednak artykuł przytoczony tylko 
na téj wzmiance się ogranicza, więc nie wié p. J., o ile wziernik 
N a c h e t a  różni się od przedstawionego. Dla wy wiedzenia 
się przesłał N a c h e t o w i ,  przy liście opisującym, rysunek 
wziernika tu zbudowanego, zdjęty za pomocą fotografii, i o od
powiedzi nie omieszka Towarzystwu donieść.

Wykończenie rur oraz robotę wszystkich części przyrządu, 
prócz lusterka i romboedrów, zawdzięczamy optykowi tu tej
szemu W e i s s b l u m o w i ,  który pod kierunkiem pana J o d k i  
z części mechanicznej wywiązał się jak można najlepiéj.

W końcu posiedzenia p. J. przedstawił Towarzystwu, jako 
osobę dla wykazania praktycznego zastosowania okazanego
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przyrządu, strozakonną M. T,, którćj z przyczyny jaskry ostrej 
(glaucoma aculurn) wyciął z zupełnym skutkiem na prawśm 
oku kawałek tęczy przed rokiem, na lewćm zaś przed 4 tygo
dniami. Głębokie wklęśnięcie pagórka nerwu wzrokowego, 
znaczne odsłonienie twardówki w okolicach tegoż, oraz węży
kowato pokręcone naczynia błony siatkowćj, cechujące oznaki 
cierpienia w mowie będącego, były w całój ich okazałości 
przez wielu członków widziane. Soczewka skupiająca promie
nie była w tym razie zbyteczną, ponieważ znaczne odsłonienie 
twardówki dozwalało przy niewielkiej ilości światła użytego 
widzieć wnętrze oka doskonale.

St. J.

Kol. J o d k o  nadesłał nam uzupełnienie powyższego 

protokółu, k tóre  z chęcią w  dalszym ciągu ogłaszamy.

O BADANIU DWUOCZNĆM 

POWIETRZNEGO OBRAZU WNĘTRZA OKA.

Mówiąc o wzierniku dwuocznym p. G i r a u d - T e u l ó n ,  
do którego ciemnią i przyrząd dla okazywania wnętrza oczu 
badanych dorobiłem, powinienem był wykazać wyższość bada
nia obrazu wnętrza oka powietrznego z pomocą obu nam od 
natury udzielonych oczu nad będącym dotychczas w ogólnóm 
użyciu badaniem jednoocznem; a zarazem objaśnić przyczy
ny, dla których badanie z pomocą dwóch oczu przez używane 
dotychczas wzierniki było niemożebnćm prawie.

Krótki czas, jakim zwykłe na posiedzeniach Towarzystwa 
naszego rozporządzamy, nie dozwolił mi tego uczynić; postano
wiłem więc dodatkowo skreślić to, czegom w Towarzystwie 
nie dopowiedział.

O wyższości dwuocznego badania nad jednoocznym nie 
będę nic mówił, gdyż ta zapewne znaną jest każdemu, kto
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sprobował na bryłowaty przedmiot uważnie popatrzeć jednćm 
a potćm dwoma oczami; (obraz wnętrza oka, chociaż powie
trzny, ale ma bryłowate kształty). Powiem tylko o sposobach, 
za pomocą, których moglibyśmy obraz powietrzny wnętrza oka 
badanego obu oczami oglądać; przyczćm wykażę niepraktycz- 
ność, a w części i niemożebność zastosowania w tym wzglę
dzie dotychczas używanych wzierników. Rozpatrzmy trzy 
kombinacye, któreby zasadę badania dwuocznego urzeczywi
stnić mogły:

1. Oświecenie wnętrza oka badanego za pomocą dwóch 
jednoocznych wzierników, po za któremi znajdowałyby się oczy 
osoby badającćj.

2. Użycie, dla oświecenia oka, jednego wielkiego zwier
ciadła o dwóch otworach, albo o poziomćj szparze, po za któ- 
rćm oczy osoby badającój umieszczonemiby być mogły.

3. Użycie wziernika połączonego z graniastosłupami cał
kowicie przełamującemi, jakim jest wziernik pana G. T.

Rozbierając zastosowalność każdego z tych trzech sposobów, 
drogą wyłączenia wykażę, który z nich jest praktyczniejszym.

Co do 1. Badając oko przez dwa wzierniki, których 
otwory, a więc środki, odległe są od siebie na 2 1/ 2" (odległość 
źrenic oczu plemienia kaukazkiego), oczywiście, że skrzyżujemy 
w środku oka badanego oba stożki promieni od wzierników 
odbite, tak, iż promienie prawego wziernika oświecą część 
wnętrza lewćj półkuli, lewego zaś część wnętrza prawćj; a po
nieważ dowiedzioną jest rzeczą, iż promienie do oka badane
go wchodzące wychodzą z niego tąż samą drogą, którą weszły, 
więc i obrazy powietrzne części oka oświeconych utworzą się 
na odpowiednich miejscach. Będziemy więc mieli istotnie 
dwa obrazy wnętrza oka powietrzne, ależ jak rozmaite?—przed 
prawćm okiem obraz części wnętrza lewćj półkuli, przed 
lewóm prawej; oczywiście takich dwóch obrazów w jeden bry
łowaty zlać nie będziemy mogli.

Co do 2. Jeżeli użyjemy jednego wielkiego zwierciadła, 
po za którśm umieszczone będą oba oczy osoby badającśj, to 
oczywiście powstanie jeden obraz wnętrza oka powietrzny, 
ale czy go dopatrzyć obu oczami będziemy mogli? Dla roz
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wiązania tego pytania przypomniemy prawa, według których 
powstaje obraz wnętrza oka badanego powietrzny. Rzut oka 
na Figurę 2. ułatwi nam to zadanie. Część AB wnętrza oka, 
którą odbitem od zwierciadła światłem oświecić potrafiliśmy, 
wysyła pęczki promieni rozbieżnych; promienie te, złamane 
przez środki łamiące oka badanego, skupiają się na płaszczyź
nie A' B', a z summy tych stożków zbieżnych promieni po
wstaje obraz powietrzny odwrotny A' B'. Za pomocą soczewki 
L skupiamy te promienie jeszcze bardziśj i przybliżamy 
obraz A' B ' do oka badanego tak, iż on przyjmuje położenie 
A "B " pomiędzy soczewką a jćj ogniskiem, w niewielkiej od 
ogniska odległości. Obrazy te A' B' i A" B" są, jak to już 
powiedzieliśmy, powietrzne: obrazy te nie wysyłają promieni 
na wszystkie strony od siebie, tylko promienie, które, zbiegł
szy się na jednej płaszczyźnie, utworzyły je; w dalszym ciągu 
postępując, rozbiegają się; i oko, któreby chciało jeden z tych 
obrazów zobaczyć, musiałoby się koniecznie znajdować na 
drodze przebiegu promieni rozbieżnych, a więc odnośnie do 
A" B" na płaszczyznie ograniczonej skrajnemi promieniami 
A" C i B" D. Widziemy z rysunku, że odstęp pomiędzy C
i D jest tak niewielki, że dwoje oczu osoby badającćj po
mieścić się w nim nie mogłoby. Dla widzenia więc obu 
oczami obrazu A" B" osoba badająca znacznie dalćj odsunąćby 
się musiała, aż do miejsca, gdzie odstęp C D byłby większy, 
niż odległość obu źrenic osoby badającój. Mamy w tym przy
padku z jednej strony obrazu A" B" summę stożków, któ
rych podstawą jest źrenica oka badanego (1), z drugiój zaś 
summę stożków z podstawą równającą się odległości dwóch 
źrenic osoby badającój; ponieważ te stożki wierzchołkami się 
stykają, więc długość ich będzie się miała do siebie, jak sze
rokość podstaw.

( l)  Właściwie podstawa tych stożków będzie trochę szerszą niż źreni
ca, bo soczewka L skupia promienie, a te , przedłużone do płaszczyzny 
źrenicy, trochęby większą miały od źrenicy podstawę; ale różnica ta, gdy 
zważymy na odległość soczewki od oka badanego, nie jest wielką, tak, 
że dla prostszego rachunku możemy ją pominąć.
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Szerokość źrenicy oka badanego jest wielkością daną. 
W stanie prawidłowym równa się ona mniój więcćj 1"', a moż
na ją sztucznie powiększyć do 3"'. Odległość dwóch źrenic ple
mienia kaukazkiego równa się mniej więcćj 2 ’/a".

Odległość obrazu A" B" od oka badanego może tćż być 
poznaną, skoro znamy odległość ogniskową soczewki L i od
ległość tejże soczewki od oka badanego; obraz ten bowiem 
leży pomiędzy soczewką a jćj ogniskiem, i bliżćj ogniska, 
tak, że, przypuściwszy, iż użyliśmy do badania soczewki o dwu- 
calowćj odległości ogniskowćj, możemy śmiało obliczyć odle
głość obrazu A" B" od źrenicy oka badanego na 2". Z tych 
wielkości ułożywszy stosunek, z łatwością wynajdziemy odle
głość, do jakićj powinny się odsunąć oczy osoby badającćj, 
jeżeli mają obydwa współcześnie obraz A" B" oglądać:

1"': BO"7 =  24'": x; x  =  720/// =  5'
Przy szerokości więc V" źrenicy oka badanego trzebaby 

odsunąć się na W od obrazu A" B", ażeby go obu oczami 
oglądać. Jeśli przypomniemy sobie, jak ten obraz bywa zwy
kle malutki, to zgodzimy się wszyscy na to, że z takiej odle
głości widzieć go dokładnie niepodobna. Oczywiście, że przy 
szerszćj źrenicy i odległość ta się zmniejsza:

2'": 3 0 '" =  24"': x\ x  72« =  360'" =  2 '/2'
2

3"': 30'" =  24'": x\ x ~  3QX2* =  720 — 2 4 0 '" =  1% '
3 3

Dopiero wówczas, gdy źrenica oka badanego będzie miała 
3'" średnicy, osoba badająca potrzebuje się od obrazu powie
trznego oddalić na l 2/3/ odległości, z którćj już i tak mały 
obraz, jakim jest A" B", widzieć będzie w stanie.

P. G i r a u d - T e u l o n  zbudował tego rodzaju wziernik
i, rozszerzywszy mocno źrenicę osoby badanój, wnętrze oka 
obu oczami oglądał; ale dopiął w ten sposób celu, jak sam po
wiada, bardzo niedostatecznie: rozwiązał zadanie, ale, gdyby 
rozwiązanie to miało na tym stopniu doskonałości pozostać, 
toby się przeniosło do dziejów nauki, nie doczekawszy się 
nigdy zastosowania. Badanie bowiem przez wziernik tego ro • 
dzaju nadzwyczaj męczy osobę śledzącą.
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Badając jednćm okiem, oglądamy obraz odwrotny wnę
trza oka w pewnój odległości 2" — 3" przed tćrn okiem uno
szący się; gdybyśmy jednak nie wiedzieli tego, że się obraz 
powietrzny w odstępie 2" — 3" przed okiem badanćm unosi, 
tobyśmy przypuszczali, że widziemy go w miejscu przedmiotu, 
to jest na powierzchni błon oka wewnętrznych, a więc o 3"—4" 
dalćj, niż on się w rzeczywistości znajduje; nie mogąc go bo- 
wiem ujrzeć w miejscu tworzenia się, z powodu, że to jest 
obraz powietrzny, przenosimy go do miejsca, w którćm nam 
go doświadczenie szukać nakazuje. Przy badaniu jednoocznóm 
wszystko nas w tśm złudzeniu utwierdza: obraz jest powie
trzny, leży wprost przed miejscem, do którego go przenosimy, 
a mała różnica w nastawieniu oka do odległości 8" i 12" nie 
uczuwa się wcale.

Inaczćj się rzecz ma, gdy patrzymy na tenże obraz obu 
oczami: wówczas osi oczu badających schodzą się w punkcie 
odległym o 12", a obraz unosi się w odległości 8"; przeto oczy 
badające względnie do położenia obrazu zezują rozocznie 
i z jednego obrazu powietrznego powstaną dwa jego skrzyżo
wane wrażenia, które, ażeby w jedno zlać się mogły, muszą 
odpowiednie, mocno zbieżne ruchy oczu wywołać, to jest po
winny skierować osi oczne na punkt odległy o 8". I w istocie, 
badając przez wziernik tego rodzaju, z początku dostrzegamy 
dwa skrzyżowane obrazy; te dopiero przy bardziśj wysilnej, 
bo niewytłómaczonćj potrzebą, zbieżności oczu, w jeden się 
obraz bryłowaty łączą. Ale jakże trudno rozstać się ze złu
dzeniem, w którśm nas codzienne przy jednoocznćm badaniu 
doświadczenie utwierdziło; jak trudno sprowadzić oba oczy 
na punkt odległy o 8", gdy każde z tych oczu z osobna do
strzega przedmiot badany jakby w odległości 12"? Z tychto 
powodów tylko przy wielkićj łatwości w dowolnćm zezowaniu 
zbieżnćm będziemy widzieć obraz powietrzny z pomocą tego 
wziernika, przy bardzo rozszerzonśj źrenicy.

Dla tego tćż p. G-. T. w celu, aby ułatwić badanie wnętrza 
oka z pomocą dwóch oczu, szukał innego sposobu i znalazł go 
w kombinacyi trzeciśj z wyżej wymienionych, to jest w połącze
niu zwierciadeł z romboedrami całkowicie promienie przełamu- 
jącemi, o doskonałości czego na posiedzeniu mówiłem.
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W IADOM OŚCI Z A K B A J O W E .

K R O N I K A  L E K A R S K A  Z A G R A N I C Z N A .

Przez Ura Juliana KW EIECO

w Radomsku.

Treść: i. P a r y i .  Akademia lekarska: Teorya ruchów serca. 2. 
Nowa i ważna czynność gruczołu trzustkowego w trawieniu istot białkowa
tych. 3. Zapalenie żył jako przyczyna nagłej śmierci w złamaniach. 4. 
Własności chemiczne digitaliny. 5. Tow. chirurgiczne: Wycięcie stawu 
w ranach postrzałowych. 6. Przyczyny i leczenie nerwobolów trzonów 
amputacyjnych. 7. Kostno-chrząstniak (osteo-enchondromaj  jam noso
wych. 8. Obrzmienie limfatyczne, znaki rozpoznawcze. 9. Tow. lekar. 
szpitali: Jądro śliwki w drogach oddechowych, przypady gruźlicy. 10. 
Streszczenie wskazań do przekłócia klatki piersiowej w wysiękach zapal
nych opłucnej. 11. Londyn. Tow. med. chirurgiczne: Tętniak tętni
cy brzusznej, wyleczenie uciskiem. 12. Porażenie ciała, od szyi począw
szy; rak kręgów szyjnych. 13. W ie d e ń *  Tow. lekarskie: Badania co 
do przyczyn zapalenia połogowego macicy septycznego. 14. B e r l in *  
Tow. lekarskie: Udział układu porządkującego (regnlatorisch) nerwów 
serca w pracy tegoż. 15. Wpływ saletry (linii nitricum) na czynność 
serca.

Dnia 10. lipca 1864. r.

1. Cały szereg posiedzeń Akademii lekarsk ie j byk prze
ważnie poświęcony rozprawom czysto fizyologicznym nad 
teoryą ruchów serca, do których dało powód sprawozda
nie p. G a y a r r e t  o doświadczeniach pp. C h a u v e a u  i Ma
r ę  y (1), poczśm p. B e a u  wystąpił ze swoją teoryą. Cała 
akademia, jakby jeden mąż, bo i słusznie, jako przedstawicielka 
wszystkich lekarzy, przez swych najdzielniejszych mówców 
wystąpiła przeciw tćj teoryi, która wywraca całą podstawę roz
poznawczą chorób sercowych. Dla ciekawości łaskawego czy
telnika więcój, niż dla jakiego wyciągnienia wniosku, zesta-

(l) Patrz Pam. lek., t. XLIX., str. 153.
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wiam dawną i p. B e a u  teoryą obok siebie. Różnice są tak 
znaczne, że za piśrwszym rzutem oka dają się dostrzedz; p. 
B e a u  bowiem nie przyznaje komórkom głównśj roli w czyn
ności ruchowej serca, ale przysionkom, a mianowicie:

I. Teorya H a r v e y  a i H a l l e r a  
i dotychczasowa.

1. Po skurczu komórek następuje 
bezpośrednio rozkurcz komórek i 
wpłynienie do nich krwi z napeł
nionych przysionków, k t ó r y c h  
s k u r c z  p r z y c z y n i a  s i ę  do  
u z u p e ł n i e n i a  r o z k u r c z u  
k o m ó r e k .

2. W chwili ukończenia skurczu 
komórek rozwolnione ściany przy
sionków ustępują ciśnieniu krwi żyl- 
nej i r o z k u r c z  p r z y s i o n k ó w  
z a c z y n a  s i ę  w c z a s i e  s k u r 
c z u  k o m o r ę  k.

3. T o n  p i e r w s z y  zależy od 
uderzenia kolumny krwi o zastawki 
żylne (dwu i trzy-kończystą) i j e s t 
j e d n o c z e  s n y m  z e  s k u r c z e m  
komórek.

4. T o n  d r u g i  powstaje z ude
rzenia krwi o z a s t a w k i  p ó ł k s i ę 
ż y c o w e  i jest jednoczesnym 
z r o z k u r c z e m  komórek.

5. U d e r z e n i e  s e r c a  o ścianę 
piersi jest objawem s k u r c z o w y m,  
zależnym od skurczu komórek.

II. Teorya p. B e a u .

Rozkurcz komórek odbywa się 
w c z a s i e  i p r z e z  s k u r c z  
p r z y s i o n k ó w ;  dopóki to ostat
nie nie zaczną się kurczyć, krew’ 
nie wpływa zupełnie do komórek.

R o z k u r c z  p r z y s i o n k ó w  
zaczyna się po s k u r c z u  k o m ó 
rek ,  a mianowicie w chwili, gdy 
komórka jest zupełnie próżną.

T o n  p i e r w s z y ,  niższy, jest na
stępstwem uderzenia (choc) ko
lumny krwi wypchniętej z przy
sionków o r o z w o l n i o n e  (relâ
ché) ś c i a n y  k o m ó r e k .

T o n  d r u g i ,  wyższy, powstaje 
przez uderzenie kolumny krwi wy
pchniętej przez żyły o r o z w o l 
n i o n e  ś c i a n y  p r z y s i o n k ó w .

U d e r z e n i e  s e r c a  o ścianę 
piersi jest objawem r o z k u r c z o 
wym,  zależnym od rozkurczu ko
mórek.

Z powyższego porównania jeżeli opuścimy stronę fizyo- 
logiczną i zwrócimy się do patologii, tobyśmy zupełnie innych 
danych do rozpoznania wad sercowych szukać byli zmuszeni, 
gdy oględziny pośmiertne prawdę twierdzeń co do jeduoczesno- 
ści skurczu z piérwszym tonem, a rozkurczu z drugim jak 
najuroczyściej stwierdzają. Zresztą dosyć jest mieć przed so
bą tylko chorego z wysokim stopniem niedomykalności i zwę
żenia zastawek, a łatwo każdemu przekonać się można, że dane, 
na których dotychczas cały świat lekarski się opierał, mają 
racyonalną i zdrową podstawę.
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2. Więcćj daleko zajmującą dla lekarza jest praca p. L. 
C o r v i s a r t a  O w ażnej a  zapoznanej czynności g r u 
czo łu  trzustkow ego (pancreas)- Skreśliwszy prace P  u r- 
k i n i e g o  i P a p p e n h e i m a  z r. 1834., którzy w części 
przyznawali sokowi trzustkowemu własność rozpuszczania po
karmów białkowatych, co późniejsi fizyologowie zupełnie zapo
znali, p. C. wykazuje całą ważność wydzieliny tćj w trawie
niu. Dla ważności przedmiotu, który z pewnością rozjaśni nie 
jednę ciemną stroną patologii trawienia, przytaczam pokrótce 
doświadczenia, aby dowodniój prawdę tę okazać. Autor, wpro
wadziwszy do dwunastnicy zamkniętej w ten sposób u zwie
rzęcia żywego, że ani żółć, ani sok żołądkowy dostawać się 
do niój nie mógł, pokarmy białkowate, uważał, iż te ulegały roz
puszczeniu, a w parę godzin wessaniu. Dalój zabijał zwierzę to 
w chwili największego wydzielania soku trzustkowego, a ciecz 
otrzymana czyto przez nalew trzustki, czy przez odpływ jśj 
soku na zewnątrz w tymże czasie największćj czynności gru
czołu, rozpuszczała pokarmy białkowate ze znaczną siłą. Autor 
odrzuca myśl gnicia istot białkowatych w tych doświadczeniach 
i utrzymuje, że jedynym wpływem rozpuszczającym istoty 
białkowate był sok trzustkowy. Czynność soku uważa autor za 
tak znaczną, że w 300 dni trawienie trzustkowe może przez 
utworzone peptony odnowić ciężar bezwzględny ciała, a zatśm 
mało co ustępuje co do ważności w trawieniu sokowi żołądko
wemu. Pokarmy tak surowe jak i gotowane, opuszczając żo
łądek, czyto rozmiękczone, czytśż podzielone, lub zupełnie 
nienaruszone, ulegają po raz drugi wpływowi trawienia, a tym 
sposobem przyroda postawiła ważnego stróża i działacza do 
odnowy ustroju i zabezpieczyła, aby jak najmniej strat 
z wziętego pożywienia dla ustroju wynikało. Całą ważność 
tego twierdzenia przypadek dozwolił autorowi sprawdzić u czło
wieka. Człowiek ten, budowy silnćj, uległ zwichnieniu uda. 
Obrażenie to miało tak mały wpływ na zdrowie, że poprze
dniego dnia spożył całą porcyą szpitalną, a na 3 godziny 
przed śmiercią, (która nastąpiła nagle przy chloroformowaniu), 
wypił 200 grm. mleka (około 7 uncyj). Zimna pora sprzyjała 
doświadczeniu, gdyż ciało było zupełnie świeże; przy wyjmo-
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wauiu gruczołu, ten został nalany 14 uncyami wody świeżćj 
i zimnćj, a płyn szybko przecedzony miał woń nalewu świeże
go mięsa; następnie mięszany był z rożnemi pokarmami w ru r
kach i ogrzany do 40° C. Z tych płynów jeden zakwaszono 
kwasem solnym tak, aby lekko czerwienił papier lakmusowy, 
drugi w tym stosunku zalkalizowano, a trzeci pozostawiono 
z odczynem obojętnym. Pomimo różnego odczynu, tak włó- 
knik jak i białko zostały rozpuszczone. Podobny skutek wy
wierał tćż na białko gotowane i skrzepłe, w cztćry godziny bo
wiem siedm do ośmiu dziesiątych części zostało rozpuszczonych. 
Surowy zaś włoknik w pół godziny był nie do poznania, a w go
dzinę rozpuszczony. Trzecią część płynu nalano na 6 gramów 
surowego gruczołu, i tenże we dwie godziny we własnćj wy
dzielinie rozpuścił się. (Uunion med. T. XXII. Nr. 53).

3. Rzadkie są dosyć przypadki nagłej śmierci przy 
złamaniach i stłuczeniach powodowane zatorami 
płuc; szczegóły tejże, jak i powody przedstawił p. A z a m 
w większej pracy, której wnioski przytaczam: 1) zatory te po
wstają w żyłach obrażonćj okolicy; 2) są one, równie jak i za
palenie żył poprzedzające, w ogóle ukryte ( la tente),  mimo to 
częściejsze, niż przyjmowano; 3) badanie palcem przebiegu żył 
powierzchowych i głębszych może je wykazać; 4) nagłe przy- 
pady, jak bezdech, krwotok płucny, omdlenia i t. d. są wska
zówkami obecności skrzepów zatorowych różnych rozmiarów 
w płucu i powinny skierować uwagę chirurga ku badaniu za
palenia żył; 5) zatory żylne są mnićj lub więcej przylegające, 
w miarę plastyczności krwi; 6) nagłe ruchy lub zmiany opasek 
mogą ułatwić oderwanie się skrzepów zatorowych; 7) przy 
obecności zapalenia żył, na co chirurg mianowicie od 15. dnia 
zwracać winien uwagę, zalecać należy spoczynek, środki prze
ciwzapalne i leczenie alkaliczne. (Tamże Nr. 68).

4. Rozgłośny proces de la Pommerais, którego szczegóły 
znane są pewnie szanownemu czytelnikowi, pobudził do prac 
nad digitaliną* Przetwór ten bardzo mało u nas używany, 
do którego może najwięcćj zbliża się wyciąg wyskokowy, ró 
wnież farmakopeją naszą nie objęty, należy do środków, które 
obecnie powiększyły szereg trucizn w zbrodniczym zamiarze
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podawanych. Doświadczenia fizyologiczne na zwierzętach zdo
łały potwierdzić poszlaki, ale zarazem popchnęły do usilniej- 
széj pracy celem rozpoznania jéj w prost w ciele lub odcho
dach. Już prace H o mo l l  a ważnemi są pod tym względem, 
ale w tym przypadku nie wystarczyły i rzec można, że proces 
ten, jak i A r m a n d a ,  prawdziwą sławę medycynie sądowej 
przynoszą i stanowią nową jćj erę. Podobne jednakże przy
padki badań lekarsko-sądowycli wymagają najzupełniejszej wia
domości nietylko medycyny praktycznéj, ale zarazem chemii, 
fizyologii, patologii, i t. d.; a jak tu żądać od lekarza sądowego, 
aby się cały tym badaniom oddał, obok innych swych czyn
ności. Po tém zboczeniu przechodzę do wniosków p. L e f o r t ,  
przedłożonych akademii. Autor rozróżnia dwa gatunki di- 
gitaliny, to jest francuzką nierozpuszczalną i niemiecką roz
puszczalną; piérwsza za dodaniem kwasu solnego barwi się 
prędzój i mocniej zielono, a z gazem chlorowym ciemno zie
lono, gdy druga z tymże gazem barwi się ciemno brunatno* 
przyczém digitalina nierozpuszczalna ma woń nalewu wysko
kowego naparstnicy, a rozpuszczalna jest w mniejszym stopniu. 
Pod drobnowidem rozpuszczalna daje kryształy wyraźne, gdy 
druga masę zbitą. Najważniejszym jednak pod względem 
medycyny sądowćj jest ten wypadek, że oba te gatunki roz
puszczone, czy to w wodzie czy w wyskoku, dają się oddzielić 
od innych ciał organicznych drogą dializy, która również 
wysokie stanowisko w krótkim czasie osiągnie. (Tamże N. 71).

5. Pod względem chirurgii polowéj w Towarzystwie chi- 
rurgiczném  były zajmujące rozprawy, pobudzone odczytem p. 
Ye r n e u i l ,  co się tyczy szczęśliwego ukończenia wydęcia (re- 
sectio) stawu kolanowego przy ranacli postrzało
wych. Nadmienić tu muszę, że wypadki te p. V e r n e u i l  
miał w prywatnéj praktyce i zapytał o doświadczenia pod 
tym względem kolegów. P. L e g o u e s t  profesor kliniki chi- 
rurgicznéj w szkole wojskowej w Val*de-Grace, przyjmując 
praktykę wycięcia zamiast amputacyi w cywilnéj praktyce, 
odrzuca ją  na polu bitwy, opierając się na doświadczeniach 
w wojnie Szleswicko-Holszt.yńskićj z r. 1849, Krymskiéj i In- 
dyjskiéj, gdzie wszystkie przypadki ukończyły się śmiercią.
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Przyczynę tego widzi tenże, równie jak i p. G i r a l d e s ,  wroz- 
miarach i sile pocisków i następowych zniszczeniach w sta
wie, jakotśż w trudności, jakie przenoszenie chorego, szpitale 
najczęściej przepełnione, opatrunek i często wycieńczenie sił, 
poprzednie zranieniu, stawia zastotowaniu tego rękoczynu. 
Zdanie to najzupełniej potwierdził p. L a r r e y .—Wprawdzie 
cały nowszy kierunek chirurgii jest więcej zachowawczym, 
ale o ile mnie wiadomo, to i u nas wycięcia nie mogą świet
nych przedstawić wypadków, lubo nawet mniejszych tyczyły 
się stawów, które lepiej może, przy stosownśm opatrzeniu, 
wprost wyczekująco leczyć, zwłaszcza, że, mając wzgląd na 
wiek młody żołnierzy, przy dozwoleniu wolnego odpływu ro
pie, przy wielkiej czystości i obecnie wprowadzonem rozdra
bnianiu szpitali na pomniejsze, wpływy nagminne usuwają 
się, unika się ropnicy, a w ostateczności następowe odjęcie 
kończyny jest jeszcze możliwe; wypadki zaś tego ostatniego, przy 
stosownych warunkach, z pewnością nie są gorsze, niż świeżo 
po zranieniu robionego. (Tamże Nr. 54. 57. 60).

6. Często się zdarza potrzeba leczenia nerwobólów 
w trzonach poamputaeyjnyclt, z tego więc powodu po
daję nieco obszerniejsze sprawozdanie z rozpraw wyświecających 
ten przedmiot, które się toczyły w łonie tegoż towarzystwa na 
skutek historyi leczenia nerwobolu trzona, przedłożonej przez p. 
Azam,  który, wyczerpnąwszy wszystkie środki lekarskie, posta
nowił wyciąć kawałek nerwu podkolanowego zewnętrznego (n. 
popliteus ex ternus)  w przekonaniu, że ogniskiem bólów jest 
jedna z gałęzi nerwu kulszowego. Po upływie trzech miesięcy 
ból wrócił z całą gwałtownością i wtedy chirurg ten wyciął 
około 3 centimetrów samego nerwu kulszowego; w tej chwili 
bole ustały, jakby za dotknięciem czarodziejskiej rószczki, 
ale po siedmiu miesiącach zaczynają zwolna powracać, i autor 
zapytuje, co wypada robić, jeżeli bole w całej gwałtowności 
wrócą; a dalej, jakie są powody tych nerwobolów i co przed
siębrać, aby ich uniknąć. —P. Y e r n e u i l  przypisuje bole te 
rozrostom nerwu (neuroma), a mianowicie rozwój ich wypro
wadza z zadrażnienia nerwu w następstwie znajdowania się, 
a raczej zarośnięcia w bliźnie, lub też uciskowi o kość; a dla za
pobieżenia im, radzi przy amputacyi płatowej wycinać kawałki
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znaczniejsze nerwu, aby przeszkodzić uciskowi nerwu w bliźnie, 
tudzież uciskowi tegoż o kość. Przeciw wycięciu nerwów w pła
tach wystąpił p. M a r j o l i n ,  utrzymując, że to zmieniłoby od
żywianie tkanki trzonu, sprowadzićby mogło zgorzelinę lub tćż 
stożkowatość trzonu; a dalśj, że w praktyce jestto niemoże- 
bnćm do uskutecznienia, gdyż często się ma do czynienia 
z tkankami stwardniałemi, stłuszczonemi, a zatćm oddzielenie 
nerwu jest nader utrudnionóm.—Na te zarzuty p. V e r  n e u i 1 
odpowiada, że znaczniejsze wycięcie nerwu jest bez wpływu na 
odżywianie trzonu,' gdy nitki nerwowe odżywcze, pospolicie to
warzyszące naczyniom, biorą zwykle początek daleko wyżćj 
niż miejsce cięcia, tak, że wyciąć można od 2 do 6 centime- 
trów, nie naruszając tych nitek, a tym sposobem nie niszcząc 
ani zmniejszając odżywiania części przez naczynia, zaopatrzo
ne temi nitkami. Drugi zaś zarzut upada, jeśli trzymać się 
będziemy prawidła, że cięcie robić należy w częściach zdro
wych.—P. A z a m zapytuje, czyby nie można przypuścić, że 
przyczyna powrotu nerwobolu leży w odradzaniu się wyciętego 
nerwu; któregoto przypuszczenia p. B r o c a przyjąć nawet 
nie chce, z powodu, że przy doświadczeniach na zwierzętach 
władza i czucie nawet po sześciu miesiącach nie wracały; zre
sztą jakże przypuścić u chorego p. Az a m odrodzenie nerwu 
częściowe takie, aby czucie wróciło, gdy ruchy były porażone: 
w ten sposób wypadałoby przypuścić jakąś siłę wyborczą w ner
wach mięszanych co do nitek czuciowych, gdy ruchowe byłyby 
jćj pozbawione. Nie trzeba mięszać zabliźnienia nerwu z od
rodzeniem cewek nerwowych: piśrwsze łączy nerw tkanką włó
knistą bez powrócenia czynności przewodzenia, którą tylko 
cewki nerwowe spełniać są w stanie. Praca ta odradzania 
się cewek jest powolną, gdyż wymaga niejako przebicia się 
cewek przez tkaninę bliznową.—Przeciwko tym twierdzeniom 
pana B r  o c a przywodzi p. H o u e 1 dwa następujące przy
padki: lszy z kliniki p. N ó l a t o n ,  gdzie um łodśj kobiety, po 
wycięciu i odgięciu końców nerwu pośrodkowego (n. media- 
nus) z  powodu rozrostu nerwu ( neuroma)  w przeciągu 7 dni 
ruchy mięśni zaopatrzonych tym nerwem, a mianowicie zgi- 
nacza powierzchownego i głębokiego palców, mięśni palca
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wielkiego i t. d. wróciły, gdy przeciwnie czucie w tych miej
scach nie wróciło. Drugi przypadek spostrzegany był przez p. 
L a u g i e r, gdzie w następstwie przypadkowego obrażenia tenże 
nerw został przeciętym, a p. L. zbliżył zapomocą szwu oba 
końce nerwu; jeszcze tegoż samego dnia wróciło czucie w skórze 
a następnego dnia powróciły ruchy. Przypadki te są nad
zwyczaj ciekawe, tak pod względem fizyologicznym jak i pato
logicznym; wykazują bowiem możebność odradzenia się ce
wek nerwowych tak szybko, jakby bezpośrednio, a jednak nie 
jestto, jak przy cięciach, zrośnienie przez wypoconą limfę twór
czą, ale praca ustroju szybka, niepojęta, odrodzenia wszystkich 
warstw nerwu, to jest powłoczki zewnętrznej, rdzenia i osi 
nerwowej; czego tysiączne próby przy wiwisekcyach nie wy
kazały.—W przypadku zaś pana Az am  pp. B r o c a  i V e r -  
n e u i l  radzą wycięcie jeszcze raz nerwu kulszowego, a gdyby 
to było bezskutecznem, w takim razie nerwu udowego; gdy 
przeciwnie p. L e g o u e s t ,  przytaczając prace p. G u ó r i n do
tyczące leczenia chirurgicznego nerwobolów w ogóle, a trzonu 
w szczególe, uważa je za zwodnicze, gdyż zwykle ból wraca, 
tak dalece, że nawet uosób tych, które dla nerwobolów ze
zwoliły na amputacye, i to poświęcenie nie wystarczyło do 
uchronienia ich od powrotu nerwobolu; ostatecznie p. L. 
wraz z p. G. uważają wdawanie się chirurgii w leczenie ner
wobolu za barbarzyńskie. — Ze zdaniem tem zgadza się i p. 
R i c h e t ,  a przyczyny tego zawodu szuka wt ćm,  że powód 
nerwobolu leży zwykle daleko wyżćj, niż miejsce, gdzie się 
objawia, i że jedynie tam rachować można na wyleczenie, gdzie 
przyczyna nerwobolu spoczywa w cierpieniach ogólnych leczyć 
się dających, jakiemi są: niedokrewność, kiła i t. p .— Jakkol
wiek smutnym był wypadek tych rozpraw, bo zachwiał wiarą 
w pomoc leczniczą chirurgii w nerwobolach, myślę przecież, 
że tam nawet, gdzie ból wróci, chory z chęcią przyjmie ope- 
racyą, bo błogie mu będą i te chwile, w ciągu których wolny 
od bolu odżyje i nowych sił nabierze, aby torturo we te cier
pienia z mocą jakiś czas znosić. (Tamże Nr. 72. 75).

7. Temuż towarzystwu przedstawił p. R i c h e t może je- 
dyny przypadek kostno-clirząstniaka (osteo-eiiclion-
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droma) jam nosowych. Chora dwa razy była operowaną 
na mniemanego polipa jam nosowych: pierwszy powrót był po 
latach 3, a drugi po latach 13. Narośl ta wypełniała jamy 
nosowe, zatokę szczękową, i przedłużała się wzdłuż podnie
bienia aż do połyku, spowodowawszy podwójne wypchnięcie 
gałek ocznych (exophthalmos). P. R., chcąc przedsięwziąć 
gruntowne wyłuszczenie tego polipa, według metody p. V e r- 
n e u i l  wyciął kość szczękową; lecz jakież było jego zdziwie
nie, gdy po odjęciu kości znalazł obrzmienie oddzielające się 
kawałkami, bardzo twarde i różne co do pozoru i cech od 
polipów. Badanie drobnowidowe wykazało przyrodę jego 
chrząstkową, zmięszaną z igiełkami i jądrami kostnemi. Na 
przecięciu był biały, przeświecający, podobny do ziarnek ryżu 
skupionego, a w środku tegoż dopiero napotykały się wyżśj 
wspomniane igiełki lub jąderka kostne. Jama po wyjęciu 
była tak znaczną, że dwie pięści zmieścićby się w nią mogły. 
Mimo całćj ostrożności, aby nie pozostawić nic z tego nowo
tworu przy wyłuszczaniu, na podejrzane miejsca położył p. R. 
dla ich zniszczenia ciasto Canąuoina, które znaczne strupy 
(eschares)  zrobiło. Straty krwi nie było żadnej; chora nie 
gorączkowała po rękoczynie. Czy narośl nie wróci, to pytanie 
zostanie do czasu nierozstrzygniętem, pomimo najlepszych 
skutków zaraz po operacyi. (Tamże Nr. 72).

8. Lubo cierpienie przedstawione przez p. T r ć l a t  jest 
bardzo rzadkie w Europie, gdy jednak autor napotkał je, być 
może, że i u nas nadarzy się sposobność do uważania tegoż 
i to skłania mię do przytoczenia go pokrótce. U człowieka 
21 lat wieku liczącego, wybornćj budowy, i nie mającego ża
dnego śladu cierpień wolowych (affect. strumeuse)  znalazł 
p. T. dwa obrzmienia położone symetrycznie w pachwinach 
w trójkącie Scarpy. Zaczęły się one pokazywać w 15. czy 16. 
roku życia i zwolna zwiększały się, obecnie jednak zdają się 
stać w mierze. Są one zrazikowe, miękkie, ciastowate, i da
ją  czuć fałszywe chełbotanie jak w tłuszczaku ( lipoma)  tak, że 
że w pićrwszej chwili możnaby je uważać za tłuszczowe. Ścisłe 
badanie nie wykazuje ani żylaków, ani rozszerzenia naczyń po
wierzchownych limfatycznych skóry. Spokój w łóżku zmniejsza 
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je po dłuższym czasie i wtedy pozostaje rodzaj torebki wątłśj, 
mnićj lub więcśj skurczonej, co stanowi rozpoznawczy znak 
od tłuszczaka. Chory ten pochodzi z wyspy Bourbon, gdzie 
podobne obrzmienia s% dosyć częste. P. N ś l a t o n  nie radzi 
ich wcale operować, w przypadku bowiem z jego praktyki, 
gdzie zmuszony naleganiem chorego wziął się do operacyi, 
wydaliła się niezmierna ilość płynu podobnego do gęstego 
miśka, którego płynienia żadnemi sposobami powstrzymać nie 
mógł, i chory w krótkim czasie na ropnicę życie zakończył; 
od tego czasu radzi tenże użycie uciskającśj opaski na po
wierzchnią obrzmienia, a wewnętrznie podawanie jodku pota
su. W przypadku zaś spostrzeganym przez p. B r e s c h e t  
przy oględzinach pośmiertnych znaleziono, że wszystkie głę
bokie naczynia limfatyczne były mocno rozszerzone i wzdłuż 
stosu kręgowego tworzyły sznury stożkowate ogromne. Szkoda 
tylko, że w przypadku pana N. płyn wydalający się nie był 
chemicznie i drobnowidowo badanym, oraz, że i w drugim 
przypadku brak jest tych badań, które podałyby może lepsze 
wskazówki co do przyrody tśj choroby. (Tamże Nr. 75).

9. Spostrzeżenie następujące przedłożone Towarzystwu  
lekarzy szpitali pokazuje dowodnie, o ile przy rozpoznaniu 
nie można być dosyć ostrożnym w badaniu przyczyn choro
by. Przed trzema miesiącami przyprowadzono do pana 
G u e n e a u  de M u s s y  chłopczyka dwunastoletniego, bladego, 
wychudłego, z wejrzeniem charłaczśm, który miał kaszel czę
sty, przychodzący w napadach długich i bolesnych, przyczśm 
plwociny były ropiasto-krwawe. Poprzedziło kilka krwoto
ków małych i był ból w piersi lewśj, oraz chwilowy brak 
tchu. Przysłuch wykazywał szelest oddechowy znacznie po
mniejszony, z rzężeniami mokremi. Te znaki skłoniły autora 
do rozpoznania gruźlicy płuc, mianowicie gdy w rodzinie gru
źlica nie była obcą. Przed 10 dniami w silnym napadzie ka
szlu chłopczyk ten czuł coś, co go w garło ukłuło, i wyrzucił 
kawałek jądra śliwki. Pokazało się, że chłopczyk ten, bawiąc 
się, połknął jądro i od tego czasu pojawiły się kaszel, krwotoki i 
bezdech .Po wykrztuszeniu jądra chłopczyk szybko przyszedł do
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siebie, a przysłuch nic nieprawidłowego nie wykazuje. (Tamże 
Nr. 55).

10. Temuż towarzystwu p. B ć h i e r  przedłożył zebranie 
rozpraw krytyczne dotyczące przekłucia klatki pieralo- 
w£| w zapaleniu opłucnej. Rozprawy te przeszło pół ro
ku zajmowały posiedzenia; nie udzielałem ich częściowo, gdyż 
tyle sprzecznych zdań można było napotkać, ile było mówców. 
Teraz, gdy rozprawy te ukończono, mianowicie gdy p. B ć h i e r  
cały ich tok krytycznie skreśla, w krótkości je podam, idąc za 
torem tegoż. Powodem do tychże był przypadek p. A r c h a m 
fo a u l t ,  któremu chory 34 lat mający, zwykle dobrćm cieszący 
się zdrowiem, w czasie leczenia na zapalenie ostre opłucnćj, 
przy niegroźnych objawach i niepowiększaniu się wysięku, 
nagle umarł. Oględziny pośmiertne wykazały trzy kwarty 
płynu w prawćj jamie opłucnćj, uciskające płuco ku stosowi 
kręgowemu, zresztą wszystkie inne narządy zdrowe. P. A r- 
c h a m b a u l t  uważa, że przekłócie i oddaleniu płynu mogło 
uratować tego człowieka, a do nieprzedsiębrania rękoczynu 
skłoniło go sprawozdanie komisyi towarzystwa w tym przed
miocie w r. 1854. wyznaczonej, w którem jako wskazania do 
rękoczynu podane są: grożące uduszenie (asphyxia)  i znacz
ne zepchnięcie trzew, mianowicie serca, co u jego chorego 
nie miało miejsca; dla tego żądałby od towarzystwa rozsze
rzenia granic wskazań do rękoczynu. — P. B ć h i e r ,  oddając 
całą słuszność zaletom wyżćj wspomnionego sprawozdania, po
wiada, że obecnie nie zachodzi wcale pytanie o wykonaniu 
przekłócia w ostateczności, ale o zastosowaniu go w przypad
kach ostrych  a raczśj świeżych  wysięków przy zapaleniu 
opłucnój; w przypadkach tych, z wyjątkiem tylko wysięków 
ropiastych, co do których wyrzeczenie do przyszłych rozpraw 
odkłada, p. B. uważa przekłócie za stosowne. Podzieliwszy 
wszystkich mówców na dwa obozy, zwraca się do zarzutów pana 
Goup i l ,  który przypisuje nagłe przypadki śmierci nie o* 
mdleniu, lecz zapaleniu osierdzia, zatorom, skrzepom w piersi, 
co zarówno przy małych, jak i przy znacznych wysiękach nastą
pić może. Nagła śmierć wydarza się i po dokonanej operacyi, 
jak w przypadku p. T r o u s s e a u .  Z tych powodów radzi on
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przedsiębranie rękoczynu w znacznych wysiękach i gdy objawy 
zapalne zupełnie ustały, a zatem około 20. dnia choroby- 
Nadto p. B. wykazuje, że wypadek śmierci po rękoczynie,
o którym p. G. wspomina, nie był zależnym od rękoczynu, 
jak to on mićć chciał, ale przyczyną tójże było nierozsądne 
zachowanie się chorego. Nie przypuszcza p. B. złych na
stępstw rękoczynu, czego 12 zebranych przypadków dowieść 
miało, a rozbierając je po szczególe, wykazuje, że rękoczyn ten 
przy stosownóm wykonaniu nie pociąga za sobą żadnych złych 
następstw i że z tśj strony robione zarzuty nie s^ w stanie 
wytrzymać zimnej krytyki. Zarzutu zaś pana G a l l a r d ,  że 
przekłócie nie skraca przebiegu choroby, nawet nie uważa za 
pewny,gdyż często, rzec można, skutek tegoż jest bezpośrednim. 
Wykonywając rękoczyn wcześnie, to jest w dziesiątym lub je
denastym dniu choroby, mielibyśmy w przekłóciu najpewniej
szy środek zapobiegający tworzeniu się błon utrudniających 
następne rozszerzanie się płuca. Co się tyczy przypadków 
nagłśj śmierci takich, gdzie znaleziono skrzepy w sercu i wiel
kich naczyniach, to zgadza się z panem G a l l a r d ,  że prze
kłócie nie może mićć wpływu na rozdzielenie tych skrzepów, 
ale zaprzecza zdaniu tegoż, aby nie miało przeszkadzać ich 
tworzeniu się. Gdy zapalenie opłucnój połączone jest z wy
siękiem utrudniającym, a często znoszącym oddychanie po je- 
dnćj stronie: ułatwiając oddychanie, znosi się prawie dążność 
do tworzenia się skrzepów. Zarzutu, że czasem przekłócie nie 
jest w stanie zapobiedz śmierci, nie można kłaść na karb nie
skuteczności działania, bo zresztą któryżto środek jest nieo
mylnej skuteczności w medycynie? Odrzuca dalćj mówca sta
tystykę pana B o w d i t c h z Bostonu, przez p. B. przytoczoną, 
jako nie mającą naukowej podstawy, gdyż w nićj zmięszane są 
wszystkie rodzaje wypocin, co jednak ważny wpływ na śmier
telność wywiera; a mimo to z 150 przekłóć u 75 chorych do
konanych podano tam 39 natychmiastowych wyzdrowień. Sta
tystyka zaś samego p a n a W o i l l e z  na 127 chorych daje 42 
wypadki śmierci, ale znajdują się w nią wliczone przypadki bez 
nadziei, dalej przeciągłe i z ropiastą wypociną. Odrzucając 
te przypadki, bo trudno było czegokolwiekbądź po przekłóciu
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oczekiwać, odrzuciwszy dalćj wysięki ropiaste lub ropiasto- 
surowicze, mamy, według p. W., 54 przekłóć przy wysiękach 
surowiczych: z tych 45 wyzdrowień, a 9 ukończonych śmier
cią, w których zdaniem p. W. nie przekłócie było przyczyną 
śmierci, lecz powikłania z rakiem opłucnćj, płuc, wodnicą 
osierdzia, jakotćż i obrażenia obrzusznej przez przeponę. 
Cała wina tych wyzdrowień leży w tćm, że może i bez ręko
czynu przypadki te przy leczeniu wewnętrznćm byłyby się 
dobrze ukończyły; ale smutny przykład pana A r c h a m b a u l t  
zamienia winę w zaletę. Zarzut pana Chauf f a j r d ,  że prze
kłócie ułatwia przekształcenie się płynu surowiczego w ropia- 
sty, nie jest ważnym, gdyż zachowanie stosownych ostrożno
ści może od tego zabezpieczyć. Przeszedłszy w ten sposób 
przeciwników rękoczynu, zwraca się do jego obrońców, i powia
da, że przyznają przekłóciu brak wszelkiego niebezpieczeń
stwa, przy zachowaniu stosownych ostrożności; uważają je za 
najlepszy środek zachowawczy od nagłój śmierci, jako przywra
cający czynność płuc, a przy powikłaniu z wysiękiem w osier
dziu usuwający niebezpieczeństwo; twierdzą dalej, że usuwa 
łatwość tworzenia się skrzepów; a w końcu, że, ułatwiając 
utlenianie ciałek krwi, zapobiega tej powolnej stopniowćj 
asfiksyi, która nawet z bezdechem nie jest połączoną. Z uwag 
tych wyprowadza p. B e h i e r  następujące wnioski: że ręko
czyn ten jest wskazanym, gdy  wysiąk obfity szybko się nie 
zmniejsza p r zy  użyciu zw ykłych  środków , ale nawet się 
zwiększa; gdy  chory je s t  w ą tły  i  nie mógłby znieść d łu 
g ie j pracy wessania w ysięku , zajmującego zupełnie lub 
prawie całkowicie jed en  bok\ gdy, mimo to, ze w ysiąk nie 
j e s t  bardzo znacznym, w drugiem płucu  j e s t  przyczyna  
utrudniająca oddychanie, ja k  nieżyt oskrzeli i t . p .; w koń
cu u wszystkich osób z usposobieniem gruźliczem, lub gdzie  
naciek gruźliczy istnieje. Co się tyczy właściwego czasu  ope
rowania, to radzi czekać, jeżeli się da, dopóki objawy zapal
ne nie zmniejszą się, to jast operować między dziewiątym a 
jedenastym  dniem. Przy wykonywaniu działania, kładzie za 
pierwszy i najważniejszy warunek niedopuszczenie powietrza 
do jamy opłucnój.—Rozprawy te z dwóch szczególniej wzglg-
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dów zasługują na uwagę: to jest, że lekarz, opierając się na 
ich powadze, z pewnćm przekonaniem może działanie wykonać; 
tudzież że wykazują niebezpieczeństwo ociągania się, gdyż na
gły wypadek śmierci zwykle spoczywa na barkach lekarza, 
a ciężar ten zrzucić z siebie jest naszym najgłówniejszym 
obowiązkiem. (Tamże Nr. 73).

11. Leczenie tętniaków, samo przez się trudne, w ostat
nich czasach wiele zyskało na wprowadzeniu zaniechanej da- 
wnćj metody leczenia ich uciskiem; pierwszym jednak w ro
cznikach chirurgicznych przypadkiem będzie następujący pana 
M u r r a y ,  wyleczenia przez ucisk, tętniaka tętnicy 
brzusznej, przedłożony Towarzystwu medyko-chirurgicz- 
nemu w Londynie. Chory, 26 lat wieku mający, budowy wą- 
tłćj, brukarz, z zatrudnienia swego przymuszony nad siły 
pracować przez użycie wielkiego drewnianego walca do wbija
nia kamieni, jedenaście miesięcy temu po ciężkićj pracy uczuł 
mocny ból w karku, a we dwa miesiące później uczuł ból w brzu
chu, i to tak silny, że mu oddech tamował. Przed dwoma 
miesiącami począł czuć bicie w brzuchu i wkrótce potćm 
przyjętym został do szpitalu w Newcastle nad Tynem. Bada
nie po przyjęciu wykazało: brzuch wychudły, wyraźne tętnienie 
widoczne w okolicy pępka. Pod ręką czuć się tam daje wy
raźny guz twardy nieco poruszalny, postaci jajowatćj, który tę 
tni bardzo mocno i uderza w rękę z nagłym podskokiem 
( stroke)\  a po przyłożeniu obu rąk na guz, rozszerzenie te
goż bardzo wyraźnie je od siebie oddala. Jest on wielkości 
pomarańczy, a ucisk, wywarty na tętnicę powyżśj tegoż, spro
wadza zupełne ustanie tętnienia; zwolniwszy zaś ucisk, czuć 
można wyraźnie drżenie towarzyszące fali krwi wpływającej 
do guza. Stały szmer słyszeć się daje nad guzem. Tętnicę 
brzuszną czuć można pod obrzmieniem i to prawie prawidło
wo tętniącą. Tętno promieniowe dobre i prawidłowe. Zatrzy
manie stolców; stan zdrowia ogólny dobry, nieco tylko bólem 
i wynikłą ztąd bezsennością nadwątlony. Przy badaniu ukła
du tętniczego nie znaleziono w nim żadnych śladów wyrodze- 
nia. Pan M., wyczerpawszy wszelkie środki łagodzące, założył 
po nad tętniakiem turnikiet w postaci podkowy tak, że jedno
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ramię opierało się na stosie kręgowym, a drugie po lewéj stro
nie między ostatniém żebrem a linią białą w okolicy nadpęp- 
kowéj ( regio epigástrico) . Dnia 16. kwietnia b. r., przy za- 
chloroformowaniu chorego, wywierano ucisk przez 2 godziny 
z przerwami; skutku jednak nie było żadnego. Dnia 19. rów
nież przy śnie chloroformowym wywierano ucisk z małemi 
przestankami 5 godzin, a po zwolnieniu tegoż pokazało się, 
że tętnienie było bardzo słabem; prócz małego dreszczu i zdrę
twienia z towarzyszeniem zimna stóp i goleni, żadnych innych 
objawów nie było; wieczorem zaś tego samego dnia tętnienia 
wcale czuć nie było można. Dnia 20. chory był niespokojny 
i rozdrażniony, kończyny dolne były zdrętwiałe i prócz tego 
skarżył się na kłócie jakby szpilkami w stopach. Obrzmienie 
było nie tętniące, twarde, zmniejszone; pod obrzmieniem nie 
można było czuć tętnienia w tętnicy brzusznéj, ani téz w tę
tnicach udowych. Dnia 21. kwietnia chory miał się lepiéj, 
czuł się wolnym od bolu; brak tętna w tętnicach udowych; 
w jedném lub dwóch miejscach czuć się daje tętnienie w ścia
nach jamy brzusznéj. Twarde, zbite obrzmienie wielkości 
jabłka czuć się daje po lewéj stronie pępka, a w czasie głębo
kiego wydechu jest widzialném. Na oko jest nieruchomém, 
a ręką przyłożoną na górnym tegoż brzegu czuć można bardzo 
słabe ruchy ku przodowi, jakby udzielone od tętnicy po nad 
niém tętniącej; żadnego ruchu rozprężającego, ani drżenia lub 
szmeru czuć nie można. Zdrętwienie stóp ustąpiło. Dnia 25. 
obrzmienie jeszcze bardziéj się pomniejszyło; chory przechadza 
się, bolu nie ma żadnego, lecz po dłuższóm chodzeniu czuje 
lekkie zdrętwienie przez parę minut, od pępka aż do stóp. 
Od téj chwili chory ciągle miał się lepiéj, a dnia 9, maja zu
pełnie zdrów opuścił szpital. Szczęśliwe to ukończenie tego 
dotąd bezwarunkowo śmiertelnego cierpienia pokazuje, że tę
tnica brzuszna może być nieprzechodnią bez wielkich objawów 
i zboczeń; ważny jest nadto wpływ chloroformu, który dozwo
lił znieść dłuższy ciągły ucisk, co bez tegoż byłoby niepodob- 
ném. (Med. Times and Gazette Nr. 727).

12. Następujący przypadek porażenia wszystkich 
części ciała, od szyi zacząwszy, zasługuje na uwagę
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Z tego powodu, że rozpoznanie raka kręgów szyjny eh
było trudnóm dla braku objawów. Ból między łopatkami nie 
był dosyć ograniczonym, aby upoważniał do wniosku; wtedy 
bowiem tylko może on służyć za wskazówkę, gdy idzie za 
kierunkiem pewnego nerwu. Nagłe wystąpienie objawów po
rażenia nie przemawiało za rakiem kręgów; lubo tenże zwolna 
w kościach rozwijać się może, a ucisk na rdzeń pacierzowy 
może być nagłym. Dawid B., 25 lat liczący, od 10 miesięcy 
cierpiał na bole w szyi i łopatkach, które uważano za gośćco
we; bole te znacznie się zmniejszały po użyciu łaźni wscho
dniej. Na trzy miesiące przed śmiercią zaczął się zmieniać 
kształt szyi, która zgrubiała; przytem skarżył się chory na 
trudność w prowadzeniu pióra. Dnia 23. lutego b. r. po łaźni 
czuł się gorzśj, a następnego dnia przy śniadaniu nagle stra
cił władzę w rękach i nogach, gdy czucie pozostało aż do kil
ku godzin przed śmiercią zupełne. Śmierć nastąpiła dość 
nagle w skutku bezdechu.—Badanie pośmiertne wykazało opo
nę naczyniową mózgu lekko nastrzykaną, zresztą nic niepra
widłowego. Rdzeń kręgowy i opony jego zdrowe, z wyjątkiem 
miejsca naprzeciw 2. i 3. kręgu szyjnego i chrząstki między
żebrowej. Z ciała tych kręgów, które w części są zniszczone, 
wychodzi obrzmienie wielkości orzecha, które uciskało rdzeń; 
opony rdzenia nie zmienione. Pod drobnowidem składa się 
guz z komórek ziarnistych nieforemnego kształtu. W odpo- 
wiedRich gruczołach nie ma złogów następowych. Śledziona, 
wątroba i nerki nastrzykane, zresztą prawidłowe, równie jak 
i inne narządy. W rdzeniu przedłużonym nie napotkano nic 
nieprawidłowego, lubo badanie o tyle można nazwać niedo
statecznym, że było robione na rdzeniu nie stwardniałym za 
pomocą kwasu chromnego, lub t. p., co nadzwyczaj badanie 
ułatwia. (Tamże Nr. 728).

13. P. M a y r h o f e r  ^rzediożyl Towarzystwu lekarskie
mu w Wiedniu  pracę swą o przyczynach spraw choro- 
bnych połogowych, a mianowicie pobocznych (sep-  
tische Processe). Przyczyną sprawy chorobnój posocznej 
u położnic są podług niego małe drobnowidowe ustroje, tak 
podobnie, jak drobnowidowe ustroje są przyczyną fermentacyi,
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o czéra badania chemiczne przekonały. Idąc za zdaniem prof 
B u h l  a, że w chorobach połogowych zapalenie macicy jest 
piérwszém umiejscowieniem cierpienia, co téz i autora bada
nia potwierdziły, szukał p. M a y r h o f e r  tych drobnowido- 
wych ustrojów w macicy i rzeczywiście je tam znajdował; 
wprowadziwszy bowiem do macicy dopiero co zmarłej położ
nicy rurkę szklaną i uzyskawszy za jéj pomocą płyn gęstawy, 
widział w nim zawsze cieniutkie i krótkie żyjątka, w postaci 
pręcików (vibriones). Giną one w płynach, które oddziały
wają kwaśno, a rozwijają się w tych, które oddziaływają al
kalicznie. Że zaś płyny części płciowych kobiet rodzących 
oddziaływają kwaśno zwykle aż do pęknięcia pęcherza wód 
płodowych, potém zaś dopiero, a rzadko kiedy wcześniej, 
zmieniają się na obojętne, albo oddziaływające alkalicznie; 
przeto żyjątka, będące przyczyną chorób połogowych, dostaw
szy się do sromu, rozpoczynają działanie swoje zwykle do
piero po pęknięciu pęcherza wód płodowych. Przejściu ich 
ze sromu w górę pochwy macicznéj i do macicy dopomaga 
badanie rodzącśj za pomocą palca. Łatwo także dostają one 
się do macicy i następnie tamże rozwijają się, gdy po pęk
nięciu pęcherza wód płodowych przedłuża się praca porodo
wa, z powodu np. za wielkich wymiarów główki dziścięcia, 
tudzież, gdy przez dłuższy czas trwa odchód krwi przed pęk
nięciem pęcherza wód płodowych. Mniemanie swoje stwier
dził autor w jednym przypadku, gdzie, na kilka dni przed za
częciem się pracy porodowéj znalazłszy oddziaływanie alka
liczne śluzu pochwy i obecne żyjątka, przepowiedział rozwi
nięcie się zapalenia i to sprawdziło się. W końcu dodaje 
autor, że przy badaniach pośmiertnych, zaraz po śmierci do
konanych, nie znalazł nigdy żyjątek we krwi, ale znajdował je 
statecznie w wypocinach opłucnój i obrzusznéj, a mianowicie 
żyjątka dz\ovikowdXQ.(Wiener medie. Wochenschrift.N. 25.26.)

14. W Towarzystwie lekarskiem Berlińskiem  p. T r a u -  
b e czytał O udziale porządkującego układu nerwów 
serca w pracy tegoż, a mianowicie, że udział ten nie ogra
nicza się na opóźnianiu tętna, ale zarazem opóźnia w sposób 
rytmiczny zużycie sił naprężenia dostarczonych sercu, to jest
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krwi tętniczej, która dostarcza mięśniowi sercowemu tlenu 
i tych ciał, które w połączeniu z tlenem służą do wydobycia sił 
żywotnych. Opuszczam dawniej znane doświadczenia dotyczące 
wpływu nerwu błędnego, a przytaczam następne z większą pew
nością ten wpływ okazujące. Otruwszy zwierzę worarą tak, aby 
Straciło ruchy, i utrzymując sztuczne oddychanie, p. T r a u b e  
przeciął nerwy błędne na szyi: wtedy, drażniąc prądem elek
trycznym końce odsercowe nerwu, sprowadzał długi, czasem 

minuty trwający rozkurcz serca, (szczególniej przy nie wy
sokim stopniu otrucia), przyczśm ciśnienie z wielką szybko
ścią opadało; lecz z ustaniem drażnienia ciśnienie wzrastało 
również z wielką szybkością, a nawet po nad punkt zajmowany 
przed zadrażnieniem. Doświadczenie to tłómaczy się w ten 
sposób, że w czasie długiego rozkurczu ciągle przez naczynia 
włosowate przypływająca krew’ odżywia mięsień i zwiększa si
łę jego rozprężną tak, że po ustaniu drażnienia mięsień na
zbieraną siłę rozwija, i ztąd ciśnienie po nad prawidłowy stan 
się podnosi. Drugie doświadczenie jeszcze lepiej wpływ ten 
wyjaśnia. U zwierzęcia małemi dawkami worary otrutego 
podtrzymywał sztuczne oddychanie: przeciąwszy nerwy błędne 
i przerwawszy sztuczne oddychanie, potrzeba było 4 — 5 mi
nut, aby serce obumarło, a mianowicie najpierw obumierała 
komórka lewa, przyczem zupełnie znikała zmiana w ciśnieniu 
i naprężeniu układu tętnicowego; pozostawiwszy przeciwnie 
nerwy błędne nienaruszone, można do jedenastu minut prze
dłużyć przerwę w utrzymywaniu sztucznego oddychania, za
nim serce obumrze. Doświadczenie to dowodnie wykazuje,
o ile nerwy błędne są w stanie siły naprężające serca prze
dłużyć. (<4Hg. med. Central-Zeitung. Nr. 42).

15. Tenże przedłożył temuż towarzystwu pracę swą 
o wpływie saletry (saletrami potażu) na czynność 
terra. Z doświadczeń tych wypada, że pod względem terapeu
tycznym nie jest jedno i to samo, czy się zapisuje saletran po
tażu lub też sody, co w ostatnich latach było uważane za je
dno; gdyż pierwsza sól ma własności trucizn sercowych, gdy 
druga ich zupełnie nie posiada. I tak, 5 gran saletry zwy
czajnej ( hali nitricum) zastrzyknięte do żyły szyjnej psa śred-
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niój wielkości, natychmiast śmierć serca sprowadzały. Roz
puściwszy pół uncyi saletry w 2 uncyach wody, wstrzyknął tego 
roztworu centymetr sześcienny, poczćm ciśnienie w tętnicach 
z nadzwyczajną szybkością opadło; śmierć serca nastąpiła 
natychmiast i, pomimo utrzymania sztucznego oddychania, 
zwierzęcia do życia powrócić nie było można. To pokazało 
autorowi, że dawka ta była za silną i dla tego przygotował 
rozczyn 3 razy słabszy. Wstrzyknąwszy tę sarnę objętość pły
nu, to jest około 2 gran saletry, pokazało się, że linie krzywe 
ciśnienia były prawie te same, co przy naparstnicy (d ig ita lis) ,  
to jest podniesienie ciśnienia, a obniżenie liczby tętna; wstrzy
knąwszy zaś u tego samego zwierzęcia po przejściu piórwszego 
skutku ilość podwójną, otrzymał skutek jeszcze silniejszy, gdyż 
oprócz poprzednich objawów uważać można było znaczne pod
niesienie się krzywych linij ciśnienia sercowego. Skutek i tu 
był szybko przemijającym, lecz po zastrzyknięciu potrojnśj 
ilości szybko śmierć serca nastąpiła. Po wstrzyknięciu małój 
ilości i osiągnąwszy podniesienie ciśnienia i zmniejszenie licz
by tętna, przeciął nerwy błędne, a wtedy znikło natychmiast 
pomniejszenie liczby tętna, a jednocześnie podniosło się i ci
śnienie. Ze wszystkich tych doświadczeń pokazuje się, że z po
między trucizn na serce działających saletra w sposobie i sto
pniu działania najbliższą jest naparstnicy; co najdowodniśj 
potwierdzają dawne kliniczne spostrzeżenia, gdyż saletrę poda
wano w tych samych warunkach, co i naparstnicę. Czy saletra 
obniża ciepłotę, tego doświadczalnie autor nie sprawdzał. Co 
się zaś tyczy drogi, po którój saletra rozwija swój wpływ, to 
utrzymuje, że działa ona, równie jak naparstnica, wprost na 
istotę nerwową, a prócz tego działa swoiście na oba układy 
nerwów sercowych. Pod względem praktycznym wykazują nam 
te doświadczenia ważność saletry, jako środka leczniczego, cze
go w ostatnich czasach zaprzeczano, a nawet uważano saletrę 
jako środek lepićj w kuchni, niż w medycynie dający się za
stosować. (Tamże Nr. 44).

Sprostowanie. W tomie LI, na str. 451. i 480., za
miast Tićmaux powinno być: T r ć m a u x .
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WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.

PATOLOGIA I TERAPIA.

Alft*. Voge l t  Ogólne zasady badania chorób 
dzieci (1).

Niemowlęta, liczące zaledwie parę tygodni życia, najczę
ściej nie zważają na wszelkie badanie lekarskie. Śpią ciągle, 
a gdy się je wyjmie z obcisłych powijaków i poduszek, bardzo 
im to się podoba i są zupełnie spokojne. Od chwili jednak, kie
dy dzieci zaczynają poznawać i rozróżniać otaczające przedmio
ty, (co się z resztą już w trzecim miesiącu życia wydarza), lęka
ją  się każdój obcej twarzy, a zatem i przywołanego lekarza. 
Lękliwość ta trwa u niejednych dzieci od 18. do 20. miesiąca 
życia, zmniejsza się później, czasem powiększa, a niekiedy trwa 
aż do 4. lub 6. roku życia.—Zależy to wiele od warunków, pod 
jakiemi dzieci wzrastają: im mniej ludzi widzą, tem się więcej 
lękają; dzieci z miasta są zawsze śmielsze, niż dzieci ze wsi.

Lekarz badający dzieci napotyka na trzy największe 
przeszkody: brak mowy, niespokojność i rzucanie się w cza~ 
sie badania , i  krzyk.

Pierwszej przeszkody, rozumie się, że usunąć nie można: 
zastępuje się ten brak dokładnem wybadywaniem osób otacza
jących. Dwie ostatnie należy usunąć. Dziecię umyte, kiedy się 
napiło lub najadło, zasypia. U dzieci porządnych rodziców od
bywa się to mycie lub karmienie o jednym prawie czasie, nie 
trudno więc zobaczyć dzieci śpiące. Dzieci przed ułożeniem do 
snu należy tak okryć, iżby potem, nie budząc dziecka, można 
było to okrycie podnieść.

Podczas snu badamy te zjawiska, które tylko podczas zu
pełnego spokoju dziecięcia mogą mieć wartość. Ocenienie zaś 
takich zjawisk, na które rzucanie się dziecka i krzyk nie mają 
żadnego wpływu, można odłożyć aż do przebudzenia się dztó-

(l) Ustęp z dzieła p. n.: „Łehrouch der Kinderkrankheiten — von 
Dr Alfr, V 9 g e 1, Erlangen 1860.”
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cięcia. Bada się więc d z i e c i  s p o k o j n e  i n i e s p o 
k o j n e ,  rzucające się.

Tylko podczas zupełnego spokoju badać można: ry sy  twa
rzy ,  ułożenie i mimowolne ruchy tułowia i kończyn , tętno, 
ilość i  rodzaj oddechów, a w końcu objawy przysluchu.  U nie
spokojnych dzieci badać można skórę i jćj barwę, ciepłotę  
i chorobliwe zmiany ja m y  ust, brzuch, części płciowe, otwór  
stolcowy , kończyny, sposób ssaniu, a przedewszystkiem krzyk

1) Wyraz twarzy zdradza wiele u najmniejszych dzie
ci i wprawnemu badaczowi wiele ułatwia rozpoznawanie i roko
wanie w chorobie. E n s e b e  d e  S a l l e  słusznie utrzymu
ję, że zdrowe zupełnie niemowlęta (oseski) nie mają żadnego 
wyrazu w twarzy, i każdy się z nim na to zgodzi, prócz może 
jakićj zaślepionej matki.

Nierównie atoli ważniejszą jest rzeczą, że chore dzieci na
bywają pewnego stałego wejrzenia, pochodzącego częścią z ubyt
ku tłuszczu w tkance łącznej, a częścią od skurczu mięśni twa
rzowych, zwykle rozwolnionych.

Każda obfita biegunka, szczególniej zaś cholera, zmienia 
rysy zdrowego dziecka tak nagle, że go często po 24 godzinach 
trudno rozpoznać. Gałki oczne wpadają w oczodół, powieki nie 
kryją ich dokładnie, pod dolną powieką tworzy się marszczkBj 
nos robi się spiczastym, a okrągłe przedtóm wargi nabywają 
ostrych zarysów.

Przy długotrwałym wiądzie {atrophia) znikają ostatnie 
szczątki tłuszczu na twarzy, skóra marszczy się, jest jój jakby 
za wiele; a w końcu w skutek drażnienia mózgu powstają różne 
skurcze mięśni czołowych (corrugatoris supercili i , leva tor is  
alae nasi et labii superioris), nadające twarzy dzićcięcia wyraz 
zgrzybiałości. Francuzcy pediatrykowie nazywają taką twarz 
bardzo niegrzecznie wolterowską  twarzą.

J  a d e 1 o t  oznaczył 3 zarysy na twarzy, mające zdradzać 
choroby wewnętrzne. Piśrwszy zarys poczyna się u wewnętrz
nego kąta oka i ginie na kości jarzmowej. Nazwał go le trait  
oculo-zygomatique. Drugi poczyna się na górnćj części skrzy
dła nosowego i otacza półkolem mięsień okrężny ust (m. orbicu
laris oris); dzieli się on na 2: na nosowy ( trait nasal) i police-
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kowy (tra it  genal). Trzeci zarys rozpoczyna się od kąta ust 
i ginie ku podbródkowi. Pićrwszy ma oznaczać choroby mózgu, 
drugi brzucha, a trzeci jamy piersiowćj. Sądzę że zbytecz
nym byłoby objaśniać rozsądnemu czytelnikowi, że sąto próżne 
mrzonki. Tak łatwo nigdy nie będzie lekarzowi, by mógł 
z rysów twarzy poznać każdą chorobę. Jedna tylko charak
terystyczna oznaka pewnój już choroby znajduje się w twarzy, 
a tą jest podnoszenie się skrzydeł nosowych przy każdym wde
chu, z czego z największą pewnością wróżyć możemy o zapatnćj 
chorobie w płucach.

2) Nowonarodzone dziócię zwykło przybiśrać to samo 
położenie, jakie miało w macicy; grzbiet jego jest na zewnątrz 
wygięty, głowa ku piersiom pochylona, kończyny do tułowia 
zbliżone. Jeżeli dziócię leży spokojnie, śpi ciągle i mocno, obu
dzone porusza się żwawo i silnie, — mówimy, że dziócię jest 
zupełnie zdrowe. Rozumiś się, że odróżnić tu należy stan bez
władności i odurzenia odznaczający się pozornym spokojem. 
W takim jednak razie oczy niemowlęcia stają słupem, dziócię 
nie patrzy za matką lub mamką, co już nieraz 4ro-tygodniowe 
robić zwykły, powieki nawet we śnie pokrywają tylko rogów
kę do połowy. Jeżeli dzieci rzucają się, są niespokojnemi przy 
każdśm ułożeniu, ciepłotę mają podwyższoną, potćm zaś nagle 
uspokajają się, a ciepłota przecież nie obniża się, powstaje to 
w skutek osłabienia i rokowanie pogorszą się.

Przy  chorobach, wypocinowych w mózgu zwykle dzieci 
przekrzywiają główkę ku tyłowi. Przy wiądzie mózgu, w skut
ku ogólnego ubytku w ciele, trą główką o poduszkę, a rączkami 
targają po głowie i uszach. Zdrowe dzieci, kiedy się zmęczą, 
śpią w każdćm położeniu mocno i ciągle. W zapaleniu płuc  
kładą się najczęścićj na wznak, lub po stronie chorego płuca 
na bok; ułożone na boku zdrowym zmieniają natychmiast 
położenie. Twarzą na dół układają się najczęściej dzieci ze  
skrofulicznem zapaleniem oczów, a niekiedy z bolami w głowie.

Niemowlęta ułożone podczas ssania lub wkrótce potćm na 
na stronę lewą najczęściój są niespokojne i womitują. Pocho
dzi to z tąd, że zbyt duża wątroba gniecie w tćm położeniu na 
pełny żołądek. Dzieci dla tego najchętnićj ssą pierś lewą, i do
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tejże je najczęściśj dosadzają, i w lewej piersi najczęściej wię
cej znajduje się pokarmu. Prawdę tę poprzeć można do
świadczeniem: jeżeli niemowlę nie chce ssać piersi prawej, 
bierze ją przecież chętnie, jeżeli mu się nóżki przełoży pod 
prawe ramię karmicielki i ułoży je się na boku prawym.

Rączkami najczęściej dzieci pokazują miejsce cierpienia. 
Podczas ząbkowania chwytają się za usta; przy ostrej puchli
nie głowy i zadrażnieniu mozgowem chwytają się za włosy 
lub za części płciowe; przy dławicy przyciskają i trą  szyję. 
"Większe dzieci przy bolu w brzuchu chwytają za tenże. Przy 
cierpieniach w pęcherzu (często pryszczydłami (vesicantiaj  
spowodowanych) za pęcherz; przy robakach świdrują palcem 
w nosie lub w otworze stolcowym. Zawiędłe dzieci mają pal
ce podwinięte i ściskają dłonie silnie. Chwilowe kurczenie 
i wyciąganie nóg z krzykiem jest zwykłą oznakę odęcia i 
ustaje zwykle, gdy wiatry odejdą.

3. Badanie tętna, jeżeli ma być z pożytkiem, winno 
się odbywać tylko w czasie snu dziecięcia. Wiele ponosić 
musiemy trudności z dzieckiem, które się nagle zbudziło i jest 
niespokojnem, przez częste obmacywanie. Dziecię chce się 
koniecznie wyrwać i im silniej trzyma się go za rączkę, tem 
ono silniej napręża mięśnie, i tętna namacać nie można. 
Podawano różne sposoby dla dobadania się tętna nawet 
u dziecka nieśpiącego, jak piersi, smoczek, lub palec, który 
dziecko ssie; ruchy jednak przy ssaniu przyśpieszają oddy
chanie i bicie serca, sposób więc ten nie daje pewnych wy
padków. Najlepszy sposób jest, zbliżyć się do śpiącego dzie
cięcia i palcem wskazującym u ręki domacać się tętnicy spry- 
chowejfa. radia lis) ,  a jeżeli dziecko zaczyna się poruszać, to 
iść za temi ruchami z ręką bez najmniejszego oporu. Dzieci 
wówczas najczęściej się uspokajają i zasypiają znowu. Jeżeli 
jednak mimo tej ostrożności dziecię porusza ręką, należy 
zaraz odjąć dotykający palec; gdyż inaczej z pewnością się 
obudzi, a nic trudniejszego do badania, jak dziecię tylko co 
obudzone. Być może, iż zaniedbanie tych przepisów ostroż
ności jest właśnie powodem, dla czego wielu autorów podaje 
liczbę uderzeń serca za wysoką (130— 140). Y a 11 e i x, lekarz

www.dlibra.wum.edu.pl



144

w domu podrzutków w Paryżu, badając 13 zdrowych, śpiących 
dzieci od 3 do 21 dni mających, znalazł średnią liczbę 87 (naj
niższą 76, najwyższą, 104). Co do mnie na 24 dzieci bada
nych pod temiż warunkami znalazłem najniższą liczbę 92, 
najwyższą 136, średnią 109. Trudniej jest nierównie, przy tak 
małej pojemności tętnicy, oznaczyć twardość lub miękkość 
tętna. Głównie więc zwraca się uwagę na rytm uderzeń, albo
wiem niemiarowe, przepuszczające tętno towarzyszy zwykle 
chorobom mózgu i serca. Wielka szybkość tętna mniej znaczy 
u dzieci, niż u dorosłych, gdyż u dzieci powstaje szybkie tętno 
po najlżejszem wzruszeniu. Znacznie tętno wolnieje przy 
stwardnieniu w tkance łącznej podskornej i przy ucisku na 
mózg. Dzień przed śmiercią, a czasem i dłużej, nie czuć tę
tna zupełnie.

4. Badanie narządu oddechowego U dzieci przed' 
stawia bardzo wiele trudności, raz dla małej pojemności tych
że, a po drugie dla niespokojności i bojaźni dzieci, które się 
mają badać. Fizyczne badanie dzieli się na obejrzenie, p u 
kanie, przys luch  i obmacanie. Dwa pierwsze wykonywają 
się na zupełnie spokojnćm dziecięciu; dwóch ostatnich można 
użyć, choć dziścię krzyczy.

O b e j r z e n i e .  Co się tycze l iczby oddechom, u dzieci, 
które jeszcze nie ukończyły roku życia, nie da się nic stałego 
oznaczyć. Świadczą o tem różniące się zdania najsumienniej
szych pisarzy: 18—35 oddechów na minutę są zwykłą granicą. 
Zwrócić tu jeszcze należy uwagę, że liczba oddechów nie jest 
równą u jednego i tegoż samego dziecięcia, gdy śpi i gdy czu
wa. Tylko we śnie oddechy są miarowe. Mierzyłem liczbę 
oddechów 60 razy u 22 dzieci od 3 — 4 tygodni mających 
i średnia cyfra wypadła 26,4 na minutę. Jak się tylko dzie
cię obudzi i poczyna być wesołóm, wówczas każde dotknię
cie, każdy niezwykły łoskot, każda zmiana oświecenia w po
koju zmienia oddychanie: przerywa się ono na dłużej niż 
zwykle, poczem następuje kilka szybkich powierzchownych, 
lub powolnych głębokich wdechów. Jeżeli jeszcze dziecię po
cznie do tego krzyczeć, ustaje wszelka rytmiczność oddechów, 
zazwyczaj atoli wczasie krzyku zwiększa się ilość oddechów.
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Dla tychto powodów fizyologicznych mała różnica od liczby 
oddechów prawidłowych nie ma wielkiego znaczenia przy roz
poznawaniu chorób u dzieci.

Dzieci, które już ukończyły pierwszy rok życia, oddycha
ją, jeżeli są spokojne, bardzićj miarowo. Zboczenia w płu
cach, szczególnie zrazikowe zapalenie (pneumonia lobularisJ, 
stwardnienie, zmięśnienie zakaźnicze, podwajają i potrajają 
oddechy, a więc będzie 50—80 na minutę, pomimo, że wprost 
przyczyny znakomitśj mechanicznej, zatkania wypociną znacz
niejszej części miąższu płuc trudno się dobadać fizycznie. 
W późniejszych latach, aż do ukończenia powtórnego zębowa- 
nia, niektóre tylko choroby zmniejszają liczbę oddechów, 
a mianowicie te wszystkie choroby mózgu, które wywołują 
ucisk na miąższ jego. A więc przedewszystkiem ostra opuchli- 
na mózgu (hydrocephalus aculus), gruzełki w mózgu, a nie
kiedy zapalenie opon mózgowych i wynaczynienia, jeżeli ropa 
lub krew’ tworzą na tychże błonach pewnej grubości warstwę. 
We wszystkich tych przypadkach oddechy są nadzwyczaj: nie
równe, raz za szybkie, to znów wolnieją, głębokie, ciche, lub 
połączone ze stękaniem. U dziecięcia zdrowego, niemającego 
roku, oddychanie jest głównie brzuszne, to jest przepona kur
czy się silnićj, niż mięśnie klatki piersiowej; a ta ostatnia nie 
rozszerza się ku górze, ale więcćj ku dołowi, tak, że brzuch 
i klatka zmieniają swą postać. Sposób oddychania w różnych 
chorobach płuc jest różny: dla tego uważne przyjrzenie się 
klatce piersiowćj jest bardzo ważnem; naprowadzi bowiem na 
wiele domysłów jeszcze przed fizycznóm badaniem, którego 
czasem niepodobna dokładnie dokonać.

P u k a n i e  na dzićcięcćj klatce piersiowej najlepiej gdy 
się odbywa bez plessimetru i młoteczka, ale palcem na palcu. 
Owo chirurgiczne prawo: „unikaj wszelkich narzędzi tam, 
gdzie można je zastąpić ręką“, winno tu mieć zastosowanie; 
tem bardzićj, że dzieci 2 — 3 letnie boją się plessimetru i mło
teczka. Przeciwnie, obchodząc się z niemi łagodnie, palcami 
pukać można dowolnie. Dzieci, które się już noszą, najlepiój 
opukiwać na ręku matki. Tym sposobem przedstawia się naj • 
lepiśj cały grzbiet, na który szczególną przy badaniu zwrócić 
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uwagę należy. A nadto dzieci, czując się przy matce, łatwićj 
się dają badać. Dzieci w powijakach opukuje się leżące na 
boku, bez żadnćj przeszkody. Że ręce, zaczćm się niemi do
tkniemy dziścięcia chorego, winny być należycie wygrzane, ro
zumie się samo przez się. Lekarze, mający ręce zawsze zimne 
i pocące się, nie zdatni są do badania dzieci.

Pukanie odbywać się winno zupełnie lekko , słabo, 
• zwolna; należy je  tak długo pow tarzać  n a jedn em  miej
scu, dopóki nie przec iągnie  się p rzez  chwilę najgłębszego  
wdechu i dokładnego wydechu, do czego zwykle potrzeba  
8 — 10 uderzeń. Silne pukanie, jakiego zwykle używamy na 
plecach barczystego mężczyzny, nie może mićć miejsca na 
cienkiśj i sprężystćj klatce dzićcięcia, na tak małćm płucu. 
Przez silne pukanie powstaje oddźwięk w odleglejszych czę
ściach, jak w kiszkach, a nadto dzićcię z pewnością się znie
cierpliwi i będzie niespokojne. Trzeba pukać zwolna , gdyż 
do rozpoznania odgłosu i zrobienie o nim sądu zawsze po
trzeba pewnego czasu; przez szybkie, bębniące pukanie nie 
wykryje nawet najwprawniejsze ucho delikatniejszych odcieni 
odgłosu.

Winienem tu zwrócić uwagę na jedno zjawisko, które 
chociaż powtarza się codziennie, mało na nie dotąd zwracano 
uwagi. Opukując mianowicie płuca u zdrowego dziecięcia do
2. — 3. roku życia z obu stron z tyłu, dopóki to dziścię jest 
spokojne i żadnego nie wydaje z siebie głosu, po obu stronach 
mamy jawny, mnićj więcśj bębenkowy odgłos. W chwili atoli, 
gdy dziścię poczyna być niespokojnćm, szamotać się, stan ten 
zmienia s ię  zupełnie. Miasto jednakowego jawnego odgłosu 
po obu stronach, powstaje w lewćm płucu odgłos nieco stłu
miony, w prawem zaś płucu z tyłu aż do wyrostka łopatki, 
odgłos zupełnie tępieje. Pukając na tćm samćm miejscu parę 
sekund, aby uchwycić tę chwilę, w którśj dzićcię robi najgłęb
szy wdech, (przyczem przepona musi zwolnieć), sprawiamy 
znowu podczas nićj ów pierwotny jawny odgłos. Po ustaniu 
wdechu ogłoś znów tępieje.

Dzieci zniechęcone pukaniem poczynają wrzeszczćć, przy- 
czćm jest w ruchu tłocznia brzuszna, a jak długo to ma miejsce,
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szczególniej u dziecięcia roczniaka, można z łatwością tego 
objawu się dobadać. Najbliższą przyczyną tego tępienia od
głosu wprzód jawnego jest owa tłocznia brzuszna, prąca sto
sunkowo za wielką jeszcze wątrobę ku górze. Z przodu klatki 
piersiowej i na obu bokach zmiany te w odgłosach równie się 
zjawiają, lubo w mniejszym stopniu. To właśnie opisane zja
wisko zachwiało wielce moję wiarę w wiele opisów zapaleń 
płuc u dzieci, jakie napotykamy w książkach i dziennikach le
karskich, a szczególniej, gdy w tych opisach odgłos tępy naj
częściej bywał dostrzeganym z tyłu w szczycie prawego płuca. 
Takim tylko badaniom fizycznym w takim razie winniśmy przy
znawać wartość, przy których wyraźnie jest wspomni anćm, że 
odbywało się podczas zupełnego spokoju dziecięcia i że to 
stłumienie trwało dni kilka. Jestem mocno przekonanym, że 
znaczna liczba zapaleń oskrzeli, którym zwykle z początku 
towarzyszy bezdech i gorączka, uchodzi za zapalenie p łuc  
jedynie z braku wiadomości o owóm tępieniu odgłosu w pra
wem płucu. Łatwo sobie wytłómaczyć, dla czego w takich 
przypadkach i leczenie jest nadzwyczaj pomyślnem i wyzdro
wienie szybko następuje.

Pukając w klatkę piersiową krzyczącego  dziecięcia, mo
żna zauważyć jeszcze jeden objaw, a mianowicie tak zwany 
dźwięk metaliczny. W każdej chwili można go na samym 
sobie wywołać, uderzając pięścią w kość mostkową i śpiewając 
jednocześnie długą nutę. Ton wówczas przerwie się chwilowo 
odgłosem jakby metalicznym, równej wysokości jak śpiewana 
nuta, która po ukończonem uderzeniu wraca do pierwotnej czy
stości. Odgłosu tego trudno pomięszaćz odgłosem w jamie gru
źliczej u dorosłych, lub z tak zwanym bruit de pot fele\ powsta
je on bowiem tylko w czasie krzyku, podczas gdy odgłosy z ja 
my gruźliczej słyszeć zawsze można, choć chory żadnego z sie
bie nie wydaje głosu. Gdy dziecię spokojnie oddycha, nigdy 
nie słychać dźwięku metalicznego, a jamy gruźlicze w płucach 
przed 2. rokiem życia są nadzwyczajną rzadkością, a choćby 
i były, to odgłosu tego nie dopuka się.

Pukaniem wybadać można wielkość gruczołu mostkowe
go. Pukając w mostek jak można najprędzej, ale uważnie
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i lekko, dosłyszeć można stłumienie, które późnićj od mie
siąca do miesiąca zmniejsza się. Tym sposobem badając, 
można się przekonać, że wiele dzieci ma wielki gruczoł most
kowy, a przecież nie cierpią one na skurcz głośni i nawzajem, 
że wiele dzieci, co cierpią na skurcz głośni(asthma thymicum), 
mają tak mały gruczoł, że się go pukaniem nie dobada.

P r z y s ł u c h  (ausculłatio) , t a  najznakomitsza część fizy
cznego badania u dorosłych, na nie wiele się przydaje u dzie
ci. Przyczyną tego jest ciągła niespokojność dziecięcia, nie
równe oddychanie, brak powierzchni, zbytnia sprężystość 
ścian klatki piersiowej, ztąd łatwość udzielania się odgłosów, 
a w końcu ta okoliczność, że dziecię nie zniży ani nie pod
niesie głosu na żądanie badającego. U wychudłych dzieci, 
gdzie przestrzenie międzyżebrowe są zapadłe, trudno jest na
wet przystawić dokładnie stetoskop; z przodu i z boku rzad
ko które dzićcię daje się słuchać: pozostaje więc tylko po
wierzchnia tylna. U dorosłych możemy oznaczyć ściśle gra
nice, dokąd się udziela oddech z tchawicy; u dzieci bardzo 
trudno to zrobić. U dzieci prawie w całych płucach słychać 
głośny wydech  i wdech, podczas, gdy też same objawy u do
rosłego stwierdzają niewątpliwie rozszerzone stwardnienie 
w płucach. Nadto u dzieci nie znać granic pomiędzy prawi
dłowym oddechem pęcherzykowym, a oddechem oskrzelowym, 
lecz na wielu miejscach słychać w płucach oddech bardzo zbli
żony do oskrzelowego. Najwięcćj nam chodzi o to u dzieci, 
aby rozpoznać, po którśj stronie ten oskrzelowy oddech jest 
większy, tam bowiem domyślać się można zmiany w miąższu 
płuc. Już więcśj nam przyniesie korzyści badanie głosu sa
mego. Brzmi (consonatio) wprawdzie głos po całćj klatce 
piersiowej dzićcięcćj, ale gdzie miąższ płuc jest stężony, tam 
to brzmienie głosu jest najmocniejsze, jakby badający przy
łożył ucho do samych ust dziecięcia. Objaw ten przy bada
niu tćm więcćj cenić należy, że go można dostrzegać nawet 
na niespokojnych dzieciach, a nawet tylko u nich, i nie po
trzeba, badając, zachowywać wiele ostrożności i tracić wiele 
czasu.
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O b m a c a n i e  jest najwygodniejszym i najprostszym spo
sobem badania klatki piersiowej u dziecięcia. Kładąc rękę 
na piersi, czuć zarazem ciepłotę i stopień wilgoci na skórze. 
Dzieci najczęściej są niespokojne, i w domowej praktyce tru 
dno używać ciepłomierza; potrzeba więc przyuczyć się, ręką 
odgadywać stopień ciepłoty. Podwyższona ciepłota jest naj
znaczniejszym z objawów tak zwanej gorączki, i tylko według 
niej nieraz stosujemy nasze leczenie.

Prócz tych ogólnych spostrzeżeń, ręka położona na pier
si czuje jeszcze drżenie, wibracye głosu  i udzielanie się ich 
klatce piersiowej. Wibracye te, (falowanie głosu) najsilniejsze 
są na miejscu ich powstania, to jest na krtani i tchawicy, 
bardzo silne wzdłuż stosu kręgowego, na przestrzeni między- 
łopatkowej, bardzo znaczne po bokach, nad obojczykiem i na 
mostku. W tych miejscach, gdzie się serce i wątroba bezpo
średnio stykają ze ścianą klatki piersiowej, nie ma ich zupeł
nie. Nagromadzenie tłuszczu w tkance łącznej podskórnej 
zmniejsza wibracye.

Wszystkie te objawy, jakie dostrzegamy u zdrowego dzie
cięcia, zmieniają się, jeżeli część miąższu płuc staje się zbitą 
przez twarde wypociny gruźlicze, nasięki rakowe, lub zwą- 
trobienie. W takim razie, jeżeli większe gałązki oskrzeli, prze
chodzące przez miejsce stwardniałe, przepuszczają jeszcze po
wietrze, głos na tćm miejscu silniej wibruje. Zatkanie oskrze
li znosi wszelki głos po nad stwardniałą częścią płuc zupeł
nie. Płynne wysięki w worku opłucnym, w miejscach, gdzie 
się stykają ze ścianą klatki piersiowej, nie dopuszczają głosu; 
za to w miejscach, gdzie płuco bezpośrednio dotyka ściany klat
ki, wibracye są bardzo silne.

Zapomocą obmacania można jeszcze prócz głosu badać 
stan oskrzeli. Powietrze, wpadając i wypadając z tchawicy 
i oskrzeli, pobudza śluz nagromadzony tamże w postaci błon 
lub belek poprzecznych do drżenia, które się udziela łatwiej 
ścianie klatki piersiowój, niż wszelkie inne szmery. Na tym 
polegając objawie, sądzono, że te szmery tam powstają, gdzie 
je najwięcej słychać. Im bliżej tchawicy leży wibrująca błona 
śluzowa, tćm to rzężenie więcej słychać po całej klatce pier-
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siowśj; im mniejsza jest pojemność oskrzeli napełnionych ślu
zem, czyli im te bliżćj leżą ku obwodowi, tem je więcćj słychać 
ograniczone na jednśm miejscu.

Nie należy nigdy zaniedbywać zbadania głosu i oskrzeli, 
bo to u niespokojnych dzieci zastępuje miejsce przysłuchu 
i pukania.

Oto są główne zasady, na które lekarz winien mieć ba
czenie przy dziścięciu spiącćm lub spokojnćm. Pukanie za
wsze odbywać się powinno na końcu, ponieważ przez nie 
dzićcię się najczęścićj budzi.

5. Ważniejszćm nierównie jest badanie brzucha, 
gdyż choroby przewodu pokarmowego częścićj się trafiają 
u dzieci, niż choroby płuc. U dorosłego, dla częstćj zmiany 
ilości gazów w kiszkach, pukanie brzucha nie zawsze pewne 
daje wypadki; u dzieci niedokładność ta jest jeszcze większą. 
Prawie przy wszystkich rodzajach nieżytu w kiszkach brzuch 
się wydyma, a wątroba i śledziona przy pukaniu zdają się 
większe. V a l l e i x  radził sobie w ten sposób, że dzićcię, 
mające być badane, kazał przynosić szybko przed okno jasne, 
lub przed jasnćm stawiał światłem: niespokojność dzićcięcia 
ma natychmiast ustawać, bo dzieci lubią się patrzćć na 
światło. Z chwili tćj należy korzystać i wykonać na brzuszku 
coraz mocniejszy nacisk, który dzićcię znosi, jeżeli mu nie 
sprawia bolu. Tym sposobem można nieraz tak silnie brzu* 
szek ucisnąć, że czuć stos kręgowy. Jeżeli ucisk taki połą
czony jest z bólem, dzićcię zawsze mocno zakrzyczy i twarzą 
ból okaże.

Wysięki surowicze w jamie brzucha, tak częste po szkar
latynie i przy gruźlicy otrzewnćj, trudno odkryć w leżącóm 
położeniu na wznak; bo w takim razie surowica spływa na 
spód, a w górze są kiszki. Ułożywszy dzieci na brzuszku* 
lub badając siedzące, z łatwością wysiąk wykryć można.

Otwór stolcowy trzeba u każdego dzićcięcia nale
życie obejrzeć. Przy każdćj biegunce zaczerwienia się on 
i daje pewną wskazówkę i gwałtowności i czasu trwania bie
gunki. Na otworze stolcowym okazują się piśrwsze oznaki 
wrodzonego przymiotu ( syphilis congenita). Badanie od
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bytu nie przedstawia żadnych trudności. Nasmarowawszy oli
wą dobrze mały palec u ręki i wkręcając zwolna, można go 
wprowadzić w kiszkę odchodową; sprawia to jednak ból dziec
ku i nie należy tego czynić bez wyraźnego wskazania.

Części płciowe zasługują w niektórych przypadkach 
na dobre zbadanie. Zaczerwieniają się i one przy biegunkach, 
szczególniej worek jądrowy prędko się obciera, u dziewczy
nek więcśj śluzu wychodzi z pochwy. Cewkę moczową u chłop
ców najlepićj badać zgłębnikiem srebrnym cienkim, wygię
tym w kształcie kateteru; sposób ten w niektórych przypadkach 
wstrzymania się moczu najlepszym jest środkiem leczniczym. 
Wewnętrzna powierzchnia uda  najlepszym jest dowodem, 
czy dzićcię chudnie w czasie choroby. Jak wiadomo, rzeźnicy 
nasi tym samym sposobem poznają, czy bydło dobrze jest wy
pasione. Choroba, a szczególniej biegunka, już po kilku pra
wie godzinach robi na udach skórę? wietk^, nie tak naprężo
ną, a po 24 godzinach powstają już fałdy. Jeżeli zaś choroba 
trwa dłużśj, to z owych poduszek tłuszczowych robią się zwię
dłe wiszące worki ze skóry, które jednak przy dobrćm odży
wianiu nadzwyczaj szybko się wypełniają i wewnętrznćj po
wierzchni dawną przywracają postać.

Jamę ust zawsze trzeba zbadać. Uciska się z lekka 
na dolną szczękę, przyczćm dzieci zazwyczaj otwierają usta 
szeroko; gdy to nie pomaga, przesuwa się palec po błonie 
śluzowej policzka aż do tylnćj części szczęki dolnćj, tam z ła
twością wsuwa się go między szczękę górną a dolną i można 
według woli roztworzyć usta. Mając nieco wprawy, można 
z łatwością palcem wskazującym obmacać tylną ścianę połyku, 
tylne otwory nosowe, języczek, a nawet szparę głosową. Przy
dać się to może w niektórych przypadkach dławca i ropni 
w ścianie przełyku.

Język ma być „zwierciadłem żo łądka .“ Nie zawsze 
to się sprawdza u dorosłych, a rzadzićj jeszcze u dzieci. Dzie
ci cierpiące na chorobę kiszek mają nieraz czysty, czerwony 
język, i przeciwnie mające dobrą chęć do jadła i dobrze tra
wiące mają biały lub białemi wysepkami pokryty. U wielu 
rodziców uczą już dzieci w pićrwszśj młodości wystawiać ję
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zyk na dany rozkaz i bardzo się im to podoba. Małe dzieci 
wówczas posuwają to posłuszeństwo do tego stopnia nieraz, 
że lekarzowi domowemu, którego poznają na ulicy, pokazują 
język ciągle z daleka, na uciechę przechodzących. Dzieci 
przy zębowaniu, mające dziąsła mocno zaczerwienione, niechę
tnie pokazują jamę ust. Winien więc lekarz przyuczyć się 
jednćm pociągnieniem palca zbadać oba rzędy zębów, by dzie
ci długo nie nudzić.

6. W końcu są jeszcze dwa odgłosy, na które przy bada
niu baczność mićć należy, a mianowicie: krzyk i kaszel.

Dzieci krzyczą albo przy wydechu, albo przy wdechu, 
albo przy obu razem. Zwykłe k r z y c z e n i e  odbywa się tyl
ko przy wydechu, jest głośne i u dzieci jednego wieku prawie 
tśjże samój wysokości tonu. Ma atoli każde dziócię coś szcze
gólnego i odmiennego w głosie, co jednak trudno opisać, po
dobnie jak różnicę głosu u dorosłych.

Podczas krzyku powietrze w płucach ścieśnione jest przez 
tłocznią brzuszną, przez szparę atoli głosową naprężoną wcho
dzi zwolna i nieodpowiednio do ucisku; musi więc powstawać 
chwilowa przerwa w krążeniu. Po silnym wdechu dziócię tym 
sposobem krzyk podwyższa, że otwiera usta szeroko, przyczćm 
widać na brzegu dziąseł język z słabemi ruchami drgawko- 
wemi; skrzydła nosowe rozszerzają się, oczy się zamykają, a na 
jagodach i na czole rozliczne tworzą się fałdy. Gdy dziócię 
krzyczy dłużśj, twarz się więcój czerwieni, żyły szyi i głowy 
nabrzmiewają i trwa to dopóty, dopoki dziścię wytrzymać mo
że bez nowego wdechu. Gdy nadejdzie ta chwila, dziócię sil
ny robi wdech, a twarz się chwilowo wypogadza. Dopóki 
dziócię jest niespokojne, przekształcenie to twarzy jest ciągłe; 
jak się tylko uspokoi, znikają zmarszczki na twarzy, oddechy i 
wdechy wyrównywają się, dziócię jeszcze wydaje parę krzyków 
poczćm następuje małe znużenie, zwykle kończące się zaśnię
ciem. Czasem wśród wydechu słychać 3 —4 przerywanych, 
szybko po sobie następujących krzyków, poczóm nadchodzi 
długi przeciągły krzyk, kończący się drżąco. Krzyk taki 
wiele ma podobieństwa do beczenia kozy. Należy tu jeszcze
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wspomnieć, że dzieci nie mające roku (a takich krzyk do
piero co opisaliśmy) nigdy nie płaczą łzami.

Najważniejsze pewniki, jakie z rodzaju krzyku co do 
bytności choroby wyprowadzić potrafimy, są następujące: dzie
ci chorujące na zapalenie płuc lub opłucnćj, dzieci, którym 
się płuca mało rozszerzają, nie hrzyczą nigdy głośno  i ciągle, 
najwięcej stać ich na smutne, ciche stękanie. Dzieci, które 
chorują na zapalenie gardła nieżytowe, dlawcowe, nie mogą 
wydać głosu zupełnie. Bardzo lekkie zapalenia nieżytowe 
tchawicy nie tłumią głosu, ale go robią chrypowatym. Dzieci 
z ostrą puchliną głowy wydają od czasu do czasu parę pis
kliwych głosów i wpadają znów w ciągłą śpiączkę. Dzieci 
gorączkujące nie krzyczą nigdy ciągle i głośno, nawet gdy 
im co mocno dolega. Najbardzićj krzyczą dzieci przy zapa
leniach ucha (o t i t is ) ,  przy ropniach głębokich i po zranie
niach.

Sposób k a s z l a n i a  wiele nam się przydać może do 
ocenienia stanu narządów oddechowych. Jeżeli dzieci kaszlą 
głośno, wilgotno i bez bolu, mamy wówczas najczęścićj z  pro
stym nieżytem do czynienia; jeżeli zaś krzywią twarz przy 
każdym kaszlu, kaszel ten jest suchy i cichy, i jeżeli dzićcię 
usiłuje go powstrzymać, najczęścićj wówczas jest w płucach 
cierpienie zapalne. Dławiec rozpoczyna się suchym, szcze
kającym kaszlem, który się wkrótce przemienia na bezgłoś
ne chrapanie. Przy kokluszu kaszel jest długi, kurczowy, 
miarowy, przerywany jedynie silnym, świszczącym wdechem. 
Dzieci z gruźlicą kaszlą ciągle, dzień i noc, w krótkich prze
stankach. Kaszel u tyfusowych, w porównaniu z temi zmia
nami, jakie w płucach fizycznie wykazać możemy (najczęściej 
na zwłokach), bardzo jest nieznaczny i bez dolegliwości.

Oto są główne rzeczy, na które lekarz winien zwrócić 
uwagę, badając chore dzićcię. Co się tyczy samego postę
powania, lekarz chcący leczyć dzieci, winien mieć wiele cier
pliwości i łagodności. Najtrudniej jest leczyć dzieci od roku 
do 3 lat mające. Niemowlęta i dzieci nie mające roku rzad
ko się lękają i łatwo je oswoić; późnićj lękają się zazwyczaj
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każdćj obcój twarzy. Do takich dzieci nie należy wprost przy
stępować do łóżka, ale pierwej obrócić się tyłem, nie zważać 
na nie, z rodzicami lub służącemi łagodne prowadzić rozmo
wy a w końcu dopiero zabliżyć się do dziecięcia z czćmś 
świecącćm lub kawałkiem cukru. Usiadłszy przy łóżku, nie 
należy dziecięcia zaraz odkrywać, po brzuchu go gnieść i roz
poczynać fizyczne badanie. Należy je wprzód popytać stoso
wnie do wieku, wymódz na nićm parę ,,tak“ lub „nie“ , po
dziwiać jego zabawki leżące na łóżku, lub opowiadać mu
0 innych, których jeszcze nie posiada, a które mu się obiecu
je i t. d.; krótko mówiąc, trzeba się z dzićcięciem zapoznać, 
zacz^m rozpoczniemy porządne badanie, przez co zyskuje się 
prędko jego przyjaźń. Po zawartej przyjaźni, okazawszy się 
ostrym nieco i stanowczym, prędko się ma nad dziścięciem 
przewagę, o jakiej otaczający je  nawet nigdy nie zamarzyli. 
Dzieci dozwalają się wówczas spokojnie badać, kładą się na 
każdą stronę, na którą sobie życzymy, i dopomagają nawet le
karzowi wszelakim sposobem. W takim tylko razie, kiedy 
otaczający popełnili tę niedorzeczność, że oczekiwanego leka
rza przedstawili dzićcięciu jakby straszydło, dłuższego użyć 
trzeba czasu na poprawienie tego błędu.

Nigdy i pod żadnym, warunkiem, nie należy używać zbyt 
ostrego postępowania, trzymania silnego, lub w końcu uderze
nia, by zmusić dzieci do posłuszeństwa. Nie tylko, że tym 
sposobem zwiększa się bojaźń w dziecięciu i krzyki jego, ale 
wzbudza się w rodzicach, najczęściej nierozsądnych , wstręt
1 nienawiść ku sobie. Przeciwnie, zachowując w takim razie 
obojętność i głos spokojny, narobi się tylko takim rodzicom 
wstydu za ich niestosowne prowadzenie dzieci. Biją je tóż 
nieraz za to, tak że lekarz wystąpić musi w obronie, za co 
tćż otrzymuje plac boju i poddanego zupełnie pacyenta. 
Ogólnie dowiedzionym jest, że im dzićcię jest słabszóm, tćm 
się łatwiej daje badać.

Lekarzowi początkującemu, w leczeniu dzieci nie biegłe
mu, może tych kilka uwag zdawać się będzie bez znaczenia. 
Jednak, gdy się, jak to mówią, wdroży w tę pracę, wtedy się 
przekona, że, nie zachowując tych przepisów, pomimo wszel 
kich wiadomości o sposobach leczenia, nie zdoła leczyć szczę
śliwie i trafnie.

Tłómaczył Dr. J a w u r e k  (w Wiskitkach).
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Z A K Ł A D Y  N A U K O W E .

SZKOŁA GŁÓWNA WARSZAWSKA.

Obrona rozprawy na «topień doktora medycyny.

W dnu lO.sierpnia, w sali posiedzeń Kaźmirowskiego pa
łacu, wobec rektoraSzk. gł. W., grona profesorów, wyższych 
urzędników Komisyi W. R. i O. P. i licznie zebranych gości, 
tudzież studentów Szkoły głównej, odbyła się uroczysta pro- 
mocya p. Józefa W s z e b o r a ,  który na stopień doktora me
dycyny bronił swój rozprawy p. n. „O całkowitem jednostron- 
nem i obustronnem wypiłowaniu szczęki górnej (De resectio- 
ne totali sine unius, sine utriusque ossis m axillae supe- 
r ior is ) .  Warszawa, w drukarni S. Orgelbranda. 1864. roku.“ 
(w 8-ce, 65 stron). Oponentami z urzędu byli profesorowie 
K o r z e n i o w s k i  i G i r s z t o w t ;  ten ostatni kładł szczegól
niej przycisk na potrzebę uwzględniania w tego rodzaju roz
prawach dziejów sztuki lekarskiśj krajowćj. Dalej z grona 
wydziału lekarskiego czynili jeszcze zarzuty: prof. B r o d o w s k i  
głównie ze stanowiska anatomii patologicznej, i dr. K o s i ń 
ski ,  prosektor, ze stanowiska anatomii opisowój. W ciągu 
opozycyi prof. B r o d o w s k i e g o  rzucił t£ż rektor Szk. gł., 
dr. Mianowski, kilka pytań kandydatowi, na które tenże za
dawalająco odpowiedział. W końcu z grona słuchaczy akade
mickich oponował stud. med. D o b r z y c k i .  Czynione zarzu
ty doktoryzujący się odpierał w sposób jasny, zwięzły* a nieraz 
dosadny. Następnie profesorowie wydziału lekarskiego odda
lili się na chwilę z sali, a gdy wrócili z narady, zastępca dzie
kana, prof. W i s ł o c k i ,  oznajmił kandydatowi, że obrona roz
prawy uznaną została za zupełnie dostateczną i, po przyjęciu 
sponsyi tegoż, doktorem medycyny go ogłosił. Uroczystość 
ta zakończyła się przemową wice-dziekana, który podniosłemi
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wyrazami skreślił nowo mianowanemu doktorowi ważność po
wołania lekarskiego i godności, której dostąpił; ten ostatni 
zaś w odpowiedzi wyraził wdzięczność dla szkoły, której jest 
uczniem, i gotowość poświęcenia nabytych w niéj wiadomości 
na pożytek kraju.

P. Józef W s z e b o r  ukończył nauki lekarskie w r. 1862. 
w tutejszej Akademii med. chirurg., a w r. 1863. już w Szko
le głównój otrzymał stopień lekarza z prawem ubiegania się 
w każdym czasie o stopień doktora medycyny po obronie przez 
siebie napisanéj rozprawy. Obecna więc doktoryzacya jest 
właściwie piérwszém uroczystém przyznaniem stopnia doktor
skiego wychodzącćm ze Szkoły głównćj tutejszéj, gdyż p. 
Ksawery P a s i u t e w i c z ,  który w r. p. bronił tu już swéj roz
prawy na stopień doktora medycyny (1), był obcego uniwer
sytetu wychowańcem.

Rozprawa p . W s z e b o r a  obejmuje między innemi opis obu
stronnego wypiłowania kości szczękowych górnych, wykonane
go w Polsce po raz piérwszy przez prof. G i r s z t o w t a .  Wstęp 
do tego opisu, przez samego operatora skreślony, znajduje się 
w Pamiętniku Tow. lek. Warsz. w tomie XLVII, na str. 11—19

Wykłaily na wydziale lekarskim i materna* 
tyczno-fizyeznym w ciągu półrocza letniego roku 
nauk 1863/4. były następujące (2).

AJ W ydzia ł lekarski.

Pr. Le B r u u ,  dziekan: klinika chirurg. Pr. Chałubiń
ski: klinika terap. Pr. Tyrchowski: klinika położn., choroby 
dzieci, nauka położnictwa. Pr. Kryszka: materya med. i to
ksykologia. Pr. Wisłocki: medycyna sądowa prakt., policya 
lek.; i medycyna sądowa teoret. Pr. Dybek: patologia i te
rapia ogólna. Pr. Szokalski: oftalmología, klinika oftalmicz-

(1) Zob. Pam. T. 1. W., t. XL1X, str. 364.
(2) Podług ogłoszonego drukiem. „Spisu wykładów w Szkole głów* 

nćj Warszawskiej w letniem półroczu roku nauk. 1863/4. się odbywają
cych. Warsz. 1864.“ (w 8-ce w. 42 stron).
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na i otiatryka. Pr. Hirszfeld: anatomia. Pr. Girsztowt: chi
rurgia teoret. Pr. Hoyer: fizyologia i histología. Pr. Werner: 
farmacya i farmakognozya. Pr. Rosé: patologia I terapia 
szczeg. Pr. Korzeniowski: chirurgia operacyjna. Pr. Łuczkie- 
wicz, sekretarz wydziału: propedeutyka lekarska i historya 
medycyny XIX. wieku. Dr. PJąskowski: hygiena z dietetyką
i psychiatrya. Dr. Brodowski: anatomia patologiczna i kazui- 
styka anatomo-patologiczna. Dr. Glisczyński: gynekologia
i akuszerya teoret. Dr. Pilcicki: ćwiczenia anatomiczne. Dr 
Baranowski: semiotyka. Dr. Narkiewicz-Jodko: oftalmosko- 
pia. Dr. Fudakowski: fizyologia (trawienie, wydzielanie, wy
miana materyi, oddychanie, ciepło zwierzęce). Dr. Neugebauer: 
nauka o operacyach akuszeryjnych, z ćwiczeniami na trupie. 
Mag. weter. P. Seifman: epizoocyologia i policya weter.

D)  W ydzia ł matematyczno-fizyczny.
P r. Frączkiewicz: rachunek różniczkowy i integralny. Pr. 

Baranowski (Jan): astronomia sferyczna i kosmografia. Pr. 
Alexandrowicz: anatomia i fizyologia roślin (dokończ.); ukła- 
dnictwo botaniczne i botanika lekarska; demonstracye bota
niczne. Pr. Natanson (Jakób): chemia organiczna. Pr. Bab- 
czyński: algebra wyższa i fizyka. Prof. Pęczarski: geometrya 
analityczna, geom. wykreślna i optyka. Dr. Dybowski: zoo
logia szczeg. (o rybach) i demonstracye zoologiczne. Kand. 
Jurkiewicz: systematyka mineralogiczna. Mag. Dudrewicz: 
chemia analityczna ilościowa i sądowa.

Wiadomości statystyczne.
Ciało nauczające Szkoły głównćj składało się w pół

roczu zimowém r. nauk. 1863/4. ogółem z 57 osób, a miano
wicie: wydział prawa i administracyi liczył 9 osób, w. lekar
ski 24, w. filol.-hist. 14, w. matem.-fiz. 10.

W témze półroczu zapisanych było (studentów na czte
rech wydziałach ogółem 602, a mianowicie:

KursI. Kurs II. Kurs III. K. IV. K. V. 
na wydziale prawa i adm. 115 206 — — — 321 

„ „ lekarskim 23 26 4 14 32 99 
M „ filol.-hist. 15 23 — — —  38 
„ „ matem.-fiz. 92 52 — — — 144 

Razem 245 307 4~ 14 32  ̂ 602
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Zamianowania*

Przez rozporządzenie Komisyi Rz. Wyzn. Relig. i Ośw. 
Publ. mianowani: adjunkci wydziału lekarskiego Szkoły głó- 
wnéj w Warszawie, doktorowie medycyny, Józef Rosé ,  Hipo
lit K o r z e n i o w s k i  i Henryk Ł u c z k i e w i c z ,  profesorami 
nadzwyczajnemi tegoż wydziału.

WSZECHNICA KRAKOWSKA.
Wybory.

Na odbytych wyborach władz akademickich w m. lipcu 
r. b. do godności rektora na rok nauk. 1864/65 powołany 
został prof. D u n a j e w s k i  (z wydz. prawa), a dziekanami 
wydziałów obrani zostali profesorowie: teologicznego ks. dr. 
W i l c z e k ,  prawnego dr. Bu h l ,  lekarskiego dr. Gustaw P i o 
t r o w s k i ,  i filozoficznego dr. Józef K r e m  er. Wybory te 
jednak nie zostały zatwierdzone przez Rząd Państwa, który 
wybory na godności akademickie zawiesił aż do dalszego cza
su. Równocześnie zamianowani zostali: rektorem prof. dr. 
W a c h h o l z ;  dziekanami profesorowie: dr. S c h i n d l e r  (teol.), 
dr. H e y z m a n n  (praw.), dr. B r y k  (lek.) i dr. W a l e s k i  
(filoz.); prodziekanami zaś profesorowie: dr. W i l c z e k ,  dr. 
B u h l ,  dr. T e i c h m a n n  i dr. K a r l i ń s k i .

Posady i zamianowania. Kliniki.
Po 12-letnich usilnych zabiegach wydziału lekarskiego, 

ustanowioną została posada chemika patologicznego , z roczną 
pensyą 800 zł. w. a. i z rocznym zasiłkiem na potrzeby zakła
du 200 zł w. a.; dodany nadto będzie laborant z płacą rocz
ną 300 zł. w. a., a na piérwsze urządzenie pracowni prze
znaczono 40 zł. w. a. Na powyższą posadę zamianowany 
został dr. S t o p c z a ń s k i ,  który przez długi czas był asy
stentem przy prof. H e l l e r z e  w Wiedniu.

Dr. Maciéj Leon J a k u b o w s k i ,  otrzymawszy zatwier
dzenie Ministerstwa Stanu na docenta chorób dzieci, otworzył 
już ruchomą klinikę dzieci (ambulatorium) w zakładzie kli
nicznym przy ulicy Wesołej.

Co do stosunku szp ita li  do klinik Krakowskich  do
wiadujemy się z przeszłorocznego Przegl. lek. (Nr. 34), że
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służące wydziałowi lekarskiemu uniwersytetu Jagiellońskiego 
prawo, przedstawiania kandydatów na wszystkie posady lekar
skie szpitalne w Krakowie, w ostatnich czasach wcale nie jest 
wykonywane; atrybucya ta przeszła na władzę administracyj
ną, która znów polega na zdaniu swego referenta, to jest Rad
cy lekarskiego. Tym sposobem stało się np. w r. p. że 
opróżniona posada praktykanta chirurgicznego w szpitalu św. 
Ducha w Krakowie przyznaną została, pomimo ubiegania się 
doktorów m edycyny , p. L e w i c k i e m u ,  wysłużonemu chirur
gowi (to  jest fe lczerowi) obwodowemu, nie mającemu na
wet dyplomu m agistra chirurgii , jak tego rozpisany kon
kurs się domagał, i to nie na lat dwa, jak statut przepisuje, 
ale stale czyli dożywotnie.

Odczyty na wydziale lekarskim w ciągu ubiegłe
go półrocza letniego r. 1864. były następujące;

Prof. Kozubowski wykładał: anatomią, opisową ludzką 
(naczynia i nerwy); i o narzędziach oddechowych zwierząt krę
gowych. Pr. Majer: fizyologią oddychania i rozwqju; antro
pologią dla kandydatów wszystkich wydziałów; i fizyologią 
głosu i głosek. Pr. Piotrowski: fizyologią mięśni i nerwów; 
histologią; conversatorium  o najważniejszych częściach fizy- 
ologii, ćwiczenia w pracowni fizyolog. Pr. Skobel: farmako- 
gnozyą, terapią ogólną, farmakologią i encyklopedyą lek. Pr. 
Teichmann: anatomią patolog., ćwiczenia prakt. w sekcyach 
patol., anatomią trzew brzusznych. Pr. Dietl: patologią i te
rapią szczeg., tudzież prowadził klinikę lek. Pr. Bryk: szczeg. 
patologią i terapią chorób chirurg, wraz z kliniką chirurg. 
Dr. Rosner: o chorobach skórnych i wenerycznych, wraz z kli
niką. Pr. Sławikowski: klinikę okulistyczną. Pr. Maduro
wicz: klinikę położniczą, chorób kobiet i dzieci; o chorobach 
dzieci; położnictwo dla akuszerek. Pr. Gilewski: policyą le
karską i praktyczne ćwiczenia w wywodach z oględzin sądowo- 
lekarskich. Dr. Mohr: o chorobach stadnych i zaraźliwych 
zwierząt. Dr. Kryda: semiotykę moczu; chemii lekarsko-są- 
dowćj część III., to jest o fałszowaniu potraw i napojów, tu
dzież o sposobach wykrycia tychże zafałszowań; ćwiczenia 
prakt. w rozbiorze chem. i mikrosk. wydzielin patologicznych,
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Zadanie konkursowe.

Z zapisu dr. Józefa J a k u b o w s k i e g o ,  b. Protomedyka 
W. Ks. Krakowskiego, wydział lekarski uniwersytetu Jagiel
lońskiego rozpisał nagrodę w ilości 400 zł. austr. za rozpra
wę o zapaleniu nerek, napisaną według następującego pro
gramu:

1) Zbadać w ogólności histologią nerek, w szczególności zaś zwrócić 
uwagę na to, czy cewki moczowe są rzeczywiście dwojakiego rodzaju; 2) 
wykazać zmiany, jakie przy zapaleniach nerek w tychże narzędziach 
powstają, a mianowicie, w razie rzeczywistej dwojakości cewek, wskazać 
różnice spostrzegać się w nich dające przy tym chorobowym stanie; ozna
czyć wreszcie wpływ, jaki rozmaite choroby, tak ogólne jak miejscowe, 
na zapalenie nerek wywierają; 3) uwzględnić wszelkie okoliczności do
tyczące zapalenia nerek ze stanowiska klinicznego.

O nagrodę powyższą ubiegać się mogą nie tylko ucznio
wie wydziału lek. uniw. Jagiell., ale wszelcy lekarze, którzy 
kiedykolwiek otrzymali stopień doktora w Krakowskiej wszech
nicy. Wypracowania winny być napisane po polsku i złożone 
w sposobie zwykle używanym na ręce sekretarza wydziału lek. 
najdalćj po dzień 1. października r. 1865.

ZASZCZYTNE ODZNACZENIA.

W Berli.iie otrzymało dwóch Wielkopolanów nagrody za 
rozprawy konkursowe z wydziału lekarskiego, to jest p. F ran
ciszek W i n k l e r  i dr. Zygmunt R a d z i e j o w s k i .

Od Redakeyi.

Brak miejsca zmusza nas odłożyć do następującego po- 
szytu przygotowane do druku materyały, a mianowicie: Wy- 
ciągi z pism czasowych, Bibliografią , Krytykę  (o pracach 
Towarzystwa Lekarzy Podolskich), tudzież Wiadomości krajo
we  (o i owarzystwach naukowych i Nekrologią).
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O POKĄTNEM LECZENIU.

Rzecz czytana na posiedzeniu ogólnem Towarzystwa lekarskiego 
Warszawskiego z dnia 6. września 1864 r.

przez

Dr. Stanisława JANIKOWSKIEGO.

Zapobieganie praktyce lekarskiej w ykonyw anej przez 
osoby do tego nie upow ażnione jest jednóro z ważniejszych 
zadań policyi lekarskiej. Krzyw da zdrowiu powszech
nemu w yrządzana przez nieum iejętne i niepotrzebne le
czenie jest zbyt w idoczną, skutki  tejże w  codziennej prak
tyce tak  pryw atnej, jak  szpitalnej, są nam zbyt znane, 
ażebym nad potrzebą w kraczania policyi lekarskiej w  te 
dziedzinę potrzebow ał wiele słów  tracić.

Przyczyny znacznego krzew ienia się pokątnego n ie 
praw nego leczenia są w ielorakie: jedne z nich leżą w  m a- 
łem  ukształceniu publiczności, w  ułatw ionym  w  skutek 
ogłoszeń gazeciarskich pokupie środków  lekarskich t. 
zw . specyficznych (1 ) , inne pochodzą z wi ny  samych 
lekarzy i ich niew łaściw ego postępow ania, inne wreszcie 
źródło sw e m ają w  łatw ości, jak ą  w  niektórych krajach 
pew ne urządzenia służby lekarskiej dają osobom pow ierz
chow nie ukształconym  do zajm ow ania się praktyką le
karską. Na dzisiaj tylko o tych ostatnich pom ówić za
mierzam.

(1) W przedmiocie tym zobacz zamieszczone poniżej sprawozdanie 
p. Wincentego K a r p i ń s k i e g o  w imienia Komitetu Tow. lek. Warsz.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 11
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Łatwo zgadnąć, że stan felczerów mam tutaj na my
śli. Jakoż wiadomą wszystkim rzecz powtórzę, powia
dając, że stan ten, przynajmniej po miastach, stanowi 
u nas główny kontyngens nieprawnego zajmowania się 
praktyką lekarską.

Cześciowe ukształcenie, które im bvwa udzielane 
i  1 *

w  szkole felczerskiśj, u zuchwała ich do zajmowania się 
praktyką lekarską w  sposób nader dla publiczności szko
dliwy. Wszak z Ustawy dla szkoły felczerów (z r. 1840.), 
dotychczas obowięzującej, wynika, że felczer w  szkole 
nabywa , , ogólnych wyobrażeń z chirurgii, “  a miano
w icie między innemi: o zapaleniu, o róży, o wrzodach, 
ranach i fistułach, o przepuklinach i t. d ., i t. d ., a na
w et o rozróżnieniu anewryzmów i guzów żylnych od 
wszelkich innych guzów lub obrzękłości! (§ . 6 .)

Z drugiej strony Inslrukcya dla felczerów (z r. 1838.) 
upoważnia ich do nastawiania zwichniętych staw ów  i 
, , pospolitszych złam ań“  (str. 5 .) ,  do wydobywania ciał 
obcych z uszu, do zaprowadzania kateteru, , , jeżeli za
trzymanie uryny nie pochodzi z chorobnego zwężenia ka
nału urynowego lub z kurczu“  (str. 7 .) ,  i t. p. Jakże 
przy wiadomościach koniecznie powierzchownych wym a
gać można od felczera, aby był w  stanie zrobić ścisłe 
rozpoznanie, nieraz i dla lekarza nie łatwe, którego w y 
magają powyższe przepisy? Gdzie granica miedzy rzad- 
szóm a pospolitszym złamaniem? Jak przypuścić, aby 
felczer mógł ściśle i bez szkody dla chorego rozpoznać 
zwężenie cewki moczowój lub kurcz pęcherza? Jakże ztąd 
łatw e i niemal konieczne przekraczanie atrjbucyj w le 
czeniu przyznanych felrzerowi? Czyliż wreszcie Instru- 
kcya nie upoważnia lekarzy do zlecania felczerom rew i- 
zyi osób podejrzanych o choroby zaraźliwe, jakoto o cho«
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robe weneryczna, św ierzbę, ospę lub t. p. (s tr . 13), 
co w ym aga nie m ałych znajomości diagnostycznych?

To, co dotychczas powiedziałem, w ystarcza na w y
kazanie, jak  dalece dotychczasowe urządzenia lekarskie 
krajow e służą do mimowolnego niem al naprow adzania 
felczerów na drogę niepraw nego leczenia; że już nie 
wspom nę o przypadkach, które się daw niéj w ydarzały, 
udzielania przez wyższą w ładzę upow ażnień felczerom 
do praktyki lekarskiéj.

Ale w  owym  czasie, gdy przepisy te u nas stano
wiono, były one uspraw iedliw ione brakiem  dostatecznéj 
liczby lekarzów  w  K rólestw ie, zkąd tóż cześć atrybucyj 
lekarza, zwłaszcza na p row incji, trzeba było przelać na 
felczera. Teraz jednak w  krotce tego braku już  nie bę
dzie: liczba lekarzy coraz w zrasta i dalszy wzrost istnie
niem  Szkoły Głównój jest zapew niony. Czas w ięc już 
przyszedł zmienić te urządzenia, o ile one felczerskiego 
stanu dotyczą, ażeby skuteczniéj zapobiedz leczeniu przez 
nielekarzy w ykonyw anem u, które, niegdyś może konie
czne, dziś jest w ielką wradą urządzeń lekarskich.

Najlepszym ku temu celowi prowadzącym  środkiem 
byłoby, zdaniem mojém, zniesienie zupełne stanu felcze
rów  i ustanow ienie na ich miejsce p o s ł u g a c z ó w  d l a  
c h o r y c h  (infirmiers, Ileilgehiilfeiï).  Wszak są kraje, 
jak  Francya, gdzie stan felczerski w cale nie istnieje, 
gdzie cała t. zw . m ała ch irurg ia  przez lekarzy jest w y
konyw ana; a z drugiéj strony jeszcze bardziéj nauczają
cy mamy przykład na Prusach, gdzie stan felczerski, od 
daw na istniejący, zniesiony został od r. 1849.

Sam a już zmiana tytułu z fe lczera  (którego dotych
czas bardzo często eufemicznie chirurgiem  nazyw ają) na 
p o s łu g a c za  chorych  przyczyni się do zmniejszenia pochop-
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ności służby niższój lekarskiej do pokątnój praktyki. Do 
tegoż samego celu przyłoży się w  skromniejszych g ra n i
cach zam knięta nauka dla takow ych posługaczy, o g ran i
czona do technicznych tylko działań, pobierana niemal 
w yłącznie przea praktykę w  szpitalach, z którój przeto 
w ypuścićby należało nieprzydatne w cale, a tylko niepo
trzebną zarozum iałość rodzące wiadom ości z anatom ii
i z chirurgii. W reszcie zgodnie z tem zmienione, to jest 
uszczuplone pow inny być obowiązki i atrybucye tej niż
szej służby lekarskiej, które ograniczać się mają do dzia
łań  mechanicznych w ykonyw anych z polecenia lekarza, 
a m ianow icie do zakładania opasek (bandażów ), staw ia
nia baniek, w ezykatoryj, synapizm ów, kataplazm ów , 
w ycinania nagniotków  i daw ania enem, wreszcie posługi 
przy wykonywanych przez lekarzy o tw arciach zwłok, 
z w yraźnśm  opuszczeniem upustu k rw i, nastaw iania 
zw ichnień i opatryw ania złam ań. Nauka  o ra tow aniu  
w  nagłych przypadkach nie całkiem  usuniętą,  ale odpo
wiednio w  skromniejszych granicach pow innaby być 
zam knięta.4. fc

W kilku powyższych ustępach, wiem dobrze, iż rze
czy bynajm niej nie w yczerpałem ; chciałem  tylko d o - 
świadczeńszym w  tej mierze kolegom dać pobudkę do 
objaw ienia swego zdania w  tak ważnym  dla kraju  n a 
szego przedmiocie publiczno-lekarskim .

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć ustęp 
z czasopisma literackiego, w ydaw anego w  W arszawie na 
początku tego stulecia, z którego się pokazuje, że i w ów 
czas pytanie pokątnego leczenia zajm owało u nas umy
sły. Bardzo wiele w  tym ustępie, z małemi zm ianam i, 
da się i do dzisiejszego stanu rzeczy zastosow ać. Jestto 
w yjątek z ar tykułu p. n. , ,Rzut  oka na naukę lek a rsk ą“
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drukowanego przez nieznanego mi autora, podznaczone- 
go B. M.t w  Nowym Pamiętniku Warszawskim, (r. 1801, 
t. II. str. 139 —  145).

„Ludzie chorzy sobie samym najczęściej są winni swoje 
nieszczęścia, gdy na ratuuek takich używają lub słuchają 
osób, które wcale inne mają w spółczeństwie przeznaczenie» 
niż być lekarzami. Można to przypisywać z ich strony pra
gnieniu rychłego uzdrowienia, lub niesposobności o inne sta
rać się środki, które wyciągają kosztów. To zdarza się naj- 
częścićj w klasach ludzi ubogich, ledwo mających z czego wy
żywić się z liczną swoją familią, choć życie pracowite prowadzą; 
lecz gdy inne osoby, ogłaszając się pomiędzy ludźmi tćm, 
czćm nie są, przedsiębiorą chorych ratować, w takim przy
padku cierpiącym przebaczać wypada i o podobnych fałszy
wych lekarzach ostrzegać należy.

Te przykłady nadto są liczne, a  mianowicie po wielkich 
miastach, gdzie ci fałszywi lekarze najczęścićj z prawdziwemi 
wojnę toczą. Ich najpierwszy przymiot jest samochwalstwo
i innych znudzenie.............. Umiejętności zaś ich ztąd pocho
dzą: iż jedni byli cyruliczkami w mieście, drudzy w wojsku; 
jedni u Doktorów, Chirurgów, Aptekarzów; inni po lazaretach 
chorym golili brody, krew’ dobrze lub źle puszczali i inne 
czynili usługi, przez które zdawało się im, iż chorzy odzyski
wali zdrowie. Inni, jak Idzi B la s  sus ,  lekarzom służyli i 
nazwisk różnych lekarstw na pamięć się pouczyli. Nie mówię 
ja tego z domysłu, bo nie raz widziałem takich ludzi, którzy 
nie umieli ani czytać, ani pisać, tak dalece, iż do pisania re 
cept trzymali sobie pisarków, którzy mało co więcój od nich 
umieli.

„Jedyny sposób dla wygubienia takowej za razy  od 
prawdziwych za leży  lekarzów, którzy, gdy usiłować będą 
pokazać, do jakiego stopnia w ich sercu ludzkość i miłość 
bliźniego panuje, potrafią zdjąć z oczu ludzkich tę zasłonę, 
która im prawdę ukrywa.“
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O RZEŻĄCZCE U KOBIET.

Napisał Dr. Karol KACZKOWSKI,

Lekarz ordynujący w Szpitalu Św. Łazarza w Warszawie. 
(Dokończenie.)

II.

Pojęcie choroby . Rozpoczynając szczegółowy opis 
rzeżaczki u kobiet, wypada mi przede wszystkióm dać jój 

określenie.
Dział poprzedzający tśj rozpraw y (1 )  wykazał, że 

choroba ta  nie m a nic gatunkow ego.
Dotąd, jak  już wyżój w spom niałem , nazyw ano rze - 

żączką zapalenie pochw y macicznej po spółkow aniu nie
czystym pow stające, inne zaś formy odpływem  białym . 
Częstokroć różnica natężenia spraw y chorobnśj powodo
w a ła  odmienne nazyw anie jużto rzeżączką, już  upław am i 
białem i; tak, że gdy rzeżączką przeszła w  białe upław y, 
co p raw ie zawsze przy niestosownym zachowaniu się 
chorój ma miejsce, to w tedy jedna i ta  sam a choroba 
w  początku trw an ia  swego m iała inną nazw ę, a w  póź
niejszym przebiegu inną otrzym ała. N iew łaściw ość 
tych nazw  pokazuje się najw ybitniej w tedy, kiedy cho
robę sp raw iło  nie spólkow anie nieczyste, ale zupełnie 
czyste, tylko zanadto często, w  krótkim  przeciągu czasu 
powtórzone; albo niestosunkowość rozm iarów  narzędzi 
płciowych obu indyw iduów , lub  jak ab ąd i mechaniczna

o) zob. str. 3 — 19.
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przyczyna; albo stan połogowy, tyfus, cholera, białacz
ka i t. d .; albo wreszcie jeżeli jest podejrzenie, że ch o 
ra nabyła śluzotoku rzeczywiście z pow oda nieczystego 
spółkow ania, ale nie chce w yznać przyczyny.

Zebrawszy zaś wszystkie postaci śluzotoków , jak ie 
kolwiek nazwy im dają, przekonamy się z ła tw ością , że 
do ich w ytw orzenia się potrzeba było koniecznie za
palenia błony śluzowej pochwy macicznśj; bez tego n ie
odzownego wa r u n k u  żaden śluzotok nie pow stanie.

Nie przyczyna w ięc w yw ołująca chorobę stanow i jśj 
istotę, lecz sp raw a chorobna będąca jś j  podstaw ą. N a
zwa rzeżączka, albo inne,  przyw ięzują zawsze do siebie 
jak ieś pojęcia z n a tu rą  rzeczy niezgodne; tymczasem w y 
raz zapalenie daje o stanie chorobliwym  bardzo dobre 
w yobrażenie.

U mężczyzn przyczyną śluzotoku byw a praw ie za
wsze spółkowanie tak zw ane nieczyste, to tśż tutaj  od
rębna nazw a prędzój mogłaby być użytą; ale i u mężczyzn 
założenie cew nika ( katheter) ,  spełnienie czynności płcio
wej w stanie upojenia, albo powtórzenie jej częste, po 
poprzednióm um iarkow aniu , i tym podobne przyczyny 
sprow adzają śluzotok; w ięc i tu ła tw o  pobłądzić. Sądzę 
zatem, że wyraz zapalenie daleko lepićj istotę rzeczy okre
śla i daje o niej w łaściw sze pojęcie, niż wyraz rzeżącz
ka, malujący tylko jedne przypadłość ch o ro b y (l), u męż
czyzn nie zawsze, a u kobiet nieskończenie rzadko dają
cą się spostrzegać. Ażeby jednak nie stać się niejasnym 
przez pominięcie w yrażeń utartych, tam , gdzie m ówić 
będę o zapaleniu pochwły macicznśj przez nieczyste spó ł-

( l )  Rzeżączka od rzezania, bolu.
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kow anie w yw ołanym , zachowam  daw ną nazw ę rzezącz-  
kif rozum iejąc pod nią zapalenie gatunkow ości w  sobie 
nie m ające.

Objawy towarzyszące powstawaniu choroby są dla 
nas tajem nicą. P raw ie nigdy podczas zupełnego rozw o
ju , a tóm bardziej w  początku nie następuję tutaj  o d 
działyw anie ze strony organizmu,  w iec początek zapale
nia uchodzi uw agi chorych, a przynajm niej nie prze
szkadza im. w  zwykłych zatrudnieniach; d la tego nie m ia
łem  dotąd sposobności w idzieć początku rozwoju, tylko 
już chorobę dojrzałą.

Niektórzy pisarze, zapew ne na zasadzie podobień
stw a do innych tego rodzaju niemocy, podają czucie 
pełności, suchość błony śluzowój pochwy, swędzenie, 
jako znaki przedw stępne; inni przyznają się do n iew ia- 
domości w  tym wzgledzie. Praw dopodobnie, jeżeli za 
palenie pochwy poprzedzone jest zapaleniem  w arg  w sty
dliwych, wzbudzającym od początku zaraz pew ne czucie 
bolu, szczególniej przy chodzeniu, w tedy czucie to od
noszą także i do pochwy; co zdaje się niesłusznem , bo 
o ile w argi w stydliw e są draźliw em i, o tyle pochw a, im 
bliżśj m acicy, tem mniój je s t czułą. Zresztą położenie 
tego narzędzia, ze wszystkich stron osłoniętego, ochrania 
je  od przyczyn ból w yw ołujących.

Znana niechęć kobiet do przyznania się do choroby 
części płciowych stanow i najw ażniejszą przyczynę uk ry 
w an ia  początków choroby i okazyw ania dopiero zupełne
go jej rozw oju. Wtedy najważniejszym  cechującym  ją  
objawem  jest odpływ śluzuj dla tego postanow iłem  co
kolw iek dłużej zastanow ić się nad jego  jakością i  w ła
snościami.

M ów iąc o w ypływ ie śluzu przy zapaleniu pochw y
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macicznój niepodobna mi ograniczyć się ściśle tylko do 
opisu płynu tego jako wypłodu choroby pochw y. Macica 
z pochw ą łączą się tak, że ostatnią pod pew nym  wzglę
dem można uw ażać za przedłużenie p ierw szśj. Płyn 
z macicy przez pochw ę tylko może się dostać na ze
w nątrz, tam  więc w  zetknięciu ze śluzem pochw y, jeżeli 
ta znajduje się w  stanie zapalnym , ulega pewnym zm ia
nom. Zresztą potrzeba dla rozpoznania w ykazać ró ż 
nicę pomiędzy śluzem z pochwy i śluzem z macicy po
chodzącym, a przeto przy opisie jednego przynajm niej 
wzm iankę uczynić o drugim.

Przy badaniu pochwry macicznej i części pochw ow ej 
macicy w  stanie zapalnym  ostrym  lub przew lekłym  za po
mocą wziernika, najczęściej natrafiam y na 3 rodzaje pły
nów: 1) biały podobny do m leka, albo śm ietanki, mniój 
lub więcej gęsty i różnego także stopnia ciągliw'OŚci, — 
wydziela go pochw a; 2) b iało -szaraw y, opalizujący, 
prześw iecający, zawsze bardzo ciągliwy, śluzow y, sp u 
szczający się często j akby tasiem ka od otw oru ust m a
cicznych na dolną pow ierzchnią pochwy, — pochodzi z szyi 
macicy; 3 ) przeźroczysty, szklisty, jasny, mniej c iąg li
wy, w ypływ ający przez usta macicy cżęstokroć k ro 
p lam i,— wypłód jamy macicy. To są trzy wzory i jako 
wzory w yróżniłem  je tutaj dla rozpoznawczej wartości.

Nie zawsze, a naw et powiedziałbym rzadko można 
widzieć wycieki w  owej wzorowój postaci; przeciw nie, 
ulegają one zmianom, te jednak nie zacierają w  nich 
głów nego charak teru , a w wielu bardzo przypadkach 
odróżnić je  można po ich cechach w ybitnych.

Niemniej w ażną odróżniającą w łasnością jest oddzia
ływ anie  chemiczne :alkaliczne śluzów pochodzących z m a
cicy, a kw aśne pochodzących z pochwy.
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Gdyby zawsze śluzy odpływ ające z części rodnych 
kobiety nosiły te w ybitne cechy, rozpoznanie ich było
by bardzo łatw em  i możnaby z w łasności płynu w nosić
o części podległój chorobie. Tymczasem codzienne do
świadczenie przekonyw a, ze się rzeczy inaczśj mają.

Jeżeli np. pochw a i szyja macicy znajdują się w sta
nie zapalnym , w tedy zwiększone wydzieliny obu tych 
części, mieszając się z sobą, tracą cechę każdej z nich 
w łaśc iw ą. W tedy śluz z szyi macicy stanie się rzad
szym, bielszym, a odczyn alkaliczny zamieni się na 
obojętny. K ó l l i k e r  i S c a n z o n i  przypuszczają, że 
zm iana ta pochodzi od działania kw aśnego odpływ u po
chw y na alkaliczny płyn szyi macicznój; kw as bowiem 
octowy spraw ia w nim podobne zjaw iska, praw dopodo
bnie przez ścięcie mucyny.

W  słanie p raw id lo ioym  pochw a i m acica wydzielają 
śluz potrzebny do zw ilżania pokryw ającej je błony śluzo
w ej; można się o tćm przekonać co do pochw y za życia 
kobiety, co zaś do macicy, poszukiw ania pośm iertne w y
kazują błouę jej śluzowy także śluzem pokrytą. W y
dzielina ta jest jednak tak nieznaczna, że nie podobna 
otrzym ać stosownój ilości śluzu z tych części do badań 
chemicznych, których, o ile mi w iadom o,n ik t jeszcze nie 
przedsiębrał. Mikroskop nie w ykryw a w  płynie tym ża- 
dnój różnicy od śluzu wziętego z powierzchni każdej 
innój błony śluzowej; w śluzie pochwy nabłonek płaski, 
w  śluzie macicy nabłonek w alcow aty, w obu bardzo 
rzadko jakaś kom órka śluzu: oto wszystko, co tu w i
dzieć można, a zat£m nie więcćj nad to, co byw a 
w  wydzielinach z tak zw anych praw dziw ych i fałszy
w ych błon śluzowych.
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W stanie chorobnym zmiana co do ilości i  jakości 
tych płynów  jest bardzo w ielką: w stanie praw idłow ym  
chcąc zebrać śluz do poszukiwania m ikroskopow ego, po
trzeba łopatką np. m etalow ą zbierać n iew ielką jego 
ilość z błony śluzowćj; w  stanie chorobnym  wydziela się 
go czasami około kilku uncyj podczas jego rozwoju, 
a ilość ta  w /ra s ta , dopóki choroba nie zacznie zmniej
szać sw ego natężenia. W tedy wydzielający się płyn nie
m a w łasności podanych pod nr. 1, jest gęstym, żó łta
wym , w pada naw et czasami w  kolor zielonkow aty, nie 
ciągnie się jak  śluz z jam y macicy, lecz w ypływ a g ę- 
stemi kroplam i przez o tw ór pochwy i d rażni pow ierz
chnią skóry przyległych części. M ikroskop w ykryw a 
w  nim w ielką ilość kom órek śluzu, ropy i stosow nie do 
okresu zapalenia w iększą lub m niejszą liczbę kom órek 
płaskich nabłonka.

Różnica co do obfitości komórek nabłonka w  śluzie 
z rozmaitych okresów  zapalenia błony śluzowej ma sw o
je  przyczynę w  m echanizmie spraw y zapalnój. W tedy, 
kiedy ciecz przesiąka przez ściany w łoskow atych naczyń, 
kom órki nabłonka odchodzą z n ią  razem na zew nątrz
i towarzyszą jój dopóty, dopóki w iększa ich część nie 
oddzieli się z błony śluzowej zapaleniu uległój. Podczas 
zapalenia błona w yjęta z pod praw  zwyczajnego życia 
nie tworzy kom órek nabłonka: wpł yni e  chorobowym  w i- 
dziemy tylko w ielką ilość komórek śluzowych w ykształ
cających się, jak  wiadom o, n a  płaski albo w alcow aty 
nabłonek stosownie do miejsca, w  którem  się znajduje 
jego  jedna albo druga postać. W późniejszych więc 
okresach zapalenia pochwy nie ma w  śluzie komórek pła
skich, bo wszystkie na początku choroby odeszły, jest zaś 
w ielka obfitość komórek śluzowych, jako  zarodków  przy
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szłego nabłonka mającego się tw orzyć w m iarę u staw a
nia stanu zapalnego.

Im więcój błona śluzow a zbliża się do stanu p raw i
dłowego, tem mniój obfitą jest jej wydzielina i w  ko
m órki śluzu uboższą. Możnaby m niem ać, że nowo w y
tw arzane komórki nabłonka płaskiego powinnyby sie 
znajdow ać w  w ielkiój ilości w śluzie przy samym końcu 
choroby; nie mogłem jednakże przypuszczenia tego s tw ie r
dzić spostrzeżeniem , a naw et prawdopodobniejszą jest 
rzeczą, że nowe kom órki zostają już na powierzchni 
błony, gdyż w śluzie z końcowego okresu zapalenia po
dobnie jak  w' śluzie praw idłow ym  wF bardzo małej ilości 
się pojaw iają.

W idzieliśmy wyżej, że ilość komórek płaskich n a 
błonka w śluzie wydzielanym przez pc-chwę w  rozm ai
tych okresach zapalenia jest różną: w  początkach zapa
lenia w zrasta, późniój zmniejsza się, nakoniec dochodzi 
do zera. Można przeto wredług mego zdania z ilości k o 
m órek nabłonka w nosić o okrtsie  zapalenia, a zatćm
o większej lub mniejszćj ostrości śluzu w  różnych okre
sach choroby wydzielanego. Jeżeli w płynie w yciekają
cym z pochwy macicznój podczas jej zapalenia mi k r o 
skop wykryje w ielką obfitość komórek płaskich nab ło n 
ka, możemy w nosić, źe choroba jest w  okresie swego 
wzrostu, pochw a wydziela śluz drażniący w  wysokim 
stopniu, zdolny sprow adzić u mężczyzny śluzotok ostry. 
W przeciwnym  razie, to jest jeżeli w  płynie będzie m ała 
ilość kom órek nabłonka, albo w cale ich nie będzie, ś lu
zotok wzniecony będzie łagodnym .

T y l e r - S m i t h  z zasady, że b łona śluzowa pochwy 
pokrytą jest nabłonkiem  płaskim , macicy zaś w alcow a
tym, chciał w łaściw ości tój użyć za znak odróżniający
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płynów, z obu tych narzędzi pochodzących. Gdyby w  i- 
stocie płyny te unosiły z sobą oba te rodzaje kom órek, 
odróżnienie byłoby bardzo za pomocą mikroskopu u ł a -  
tw ionem : tymczasem nigdy w  śluzie wyciekającym  z m a
cicy nie mogłem dostrzedz komórek w alcow atych, i o ich 
bytności tamże nie spotkałem  żadnej wzmianki  w  n ie
licznych zresztą spraw ozdaniach w  tym przedmiocie. P ra
ce A r a n a wykazały, że nabłonek w alcow aty jam y 
macicznej przechodzi podczas sp raw  zapalnych w  płaski; 
praw dopodobnie w ięc dla tego komórki jedynie płaskie 
przy badaniu Ślu70t0ku widzieć można.

Płyn biały, mleczny, śluzowy, czasami ścięty jak  
mleko zsiadłe podałem jako  wzór wypł ywu z pochwy m a- 
cicznój podczas jój zapaleń. Rzeczywiście, badając poch
wę maciczną w  stanie chorobowym , najczęściej natra fia
my na płyn tego rod ¿aj u; w łaściw ym  on jest przew le
kłem u zapaleniu pochwy; naturalnie w  innych jój choro
bach ulega zmianom, jak  to już widzieliśmy w  zapaleniu 
ostróm, głów ne jednak  jego cechy, m ała ciągliw ość i n ie- 
prześw iecalność, zostają.

Gęstość jego i kolor żółty w  zapaleniu ostrćm przy
pisują wielkiój obfitości komórek nabłonka, śluzu, ropy; 
sarno z siebie jednak  w ypada, że gęstość ta zaw isła od 
mniejszój lub większej ilości cieczy przesiękającój z n a 
czyń w łoskow atych. Podczas ciąży np. płyn ten nie jest 
bardzo gesty, ciągle bowiem zwiększony przypływ krwi  
do naczyń i zwiększona ich ilość dostarczają mu obficie 
części wodnistych.

Sluz w yciekający z pochw y w  zapaleniu przewle
kłam ma wyżój opisane, dostępne dla oka w łasności. Za 
pomocą drobnow idu w idać w nim wiele wykształconych 
kom órek śluzu, bardzo m ało komórek ropy, i jeżeli cza
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sam i zuajdują się w  nim  kom órki nabłonka, to w  b a r
dzo małój ilości.

Dodam jeszcze, że woń płynu, kw aśno oddziaływa
jącego, podobna do mastki (smegma), tém je s t silniejsza
i odczyn wiecéj kw aśny, im ostrzejszy jes t przebieg cho
roby. W oń ta odróżnia także śluzotok pochw y od rzad
kiego płynu, woni zgniłej, przy raku macicy w ydobyw a
jącego się, i od zupełnie wodnistego przy nagromadzeniu 
surowiczem  w  macicy (hydromelra), że już nie wspom nę
o moczu i kale, które z przetok pochw owych w yciekają.

Opisałem w ięc dw ie g łów ne postaci wypłodu cho- 
robnego w  zapaleniu pochwy; niewiele pobłądzę, jeżeli 
powiem , że między temi dw iem a praw ie tyle jest postaci 
przejściowych, ile kobiet chorobie téj podległych: pię
tno bowiem  ustroju osobowego w ybija się tutaj może 
w iecéj, niż w  innych cierpieniach, gdzie przebieg m iej- 
scowéj spraw y zakrytym  jest dla oka, a tu dostępnym. 
Pomimo to, m ając na uwadze g łów ne cechy w zoru, oraz 
dw ie krańcow e, że tak powiem, postaci: nie trudno  bę
dzie zorientow ać się choćby w tysiącznych odcieniach gę
stości, b arw y  płynu i rodzaju części stałych, za pomocą 
drobnow idu dostrzeganych.

Dla uzupełnienia tego opisu dodać mi jeszcze w y
pada że D o n n é  odkrył w  płynie śluzotoku pochwy jedno
kom órkow e żyjątko , nazw ał je trichomonas vaginalis i 
przypisyw ał mu siłę zarażającą w  rzeżączce, czemu jednak  
sam  później zaprzeczył. Dokładne, choć cokolw iek róż
ne w iadom ości o żyjątku tein znajdują się w  następują
cych dziełach: D o n n é .  Recherches microscopiques sur la 
nature du mucus. E j . Cours de microscopie. K ö 11 i k e r
u . S c a n  z o n  i.ß ö s  Sekret der Schleimhaut der Vagina etc. 
(  W Beiträge zur Geburtskunde und Gynäkologie) .
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R o k i t a n s k y ,  p a th .  Anatomie , i w ielu innych. N ad
mienię tu tylko, że rzeczywiście najprędzej znaleść moż
na  łrichomonas vag inalis  w  śluzach cokolwiek jakby  
spienionych przez w ydobyw anie się z nich baniek po
w ietrza; że podaw ane różnie jego rozmiary dowodzą róż- 
n^j j eg° w ielkości; z pomiędzy największych, jak ie  zna
lazłem, są: długość ciała 0 ,0 4 4  m m .,szerokość 0 ,0 2 0 , 
długość ogona 0 ,0 8 8 , a zatem znacznie większe od w y
miaru podanego przez S c a n z o n i e g o :  długość ciała 
0 ,0 1 8 , ogona 0 ,0 3 0 ; że niekoniecznem jest natych
m iastow e poszukiwanie po wydobyciu płynu z części 
płciow ych, gdyż miałem niejednokrotną sposobność w i
dzieć żyjątko to w  kilka godzin po wydobyciu płynu 
z pochwy; i nakoniec, co najw ażniejsza, znalazłem je  
także w  śluzie pochodzącym ze sztucznego zapalenia 
pochwy. W ypadek ten naprow adza na myśl zależności 
pow staw ania żyjątka od nieznanych w praw dzie, ale 
miejscowych, to jes t w łaściw ością pochwy będących 
w pływ ów .

Oprócz łr ichomanas vaginalis  znajdują się jeszcze 
w  śluzie pochwy, jak  rów nież i macicy, grzyby ferm en
tacyjne i vibriony; te jednak zdają się pow staw ać już 
przy rozkładzie śluzu, gdyż najłatw iej znaleść je  można 
na 2  lub 3 dni po w ydobyciu go z narzędzi płciow ych.

Powróćm y teraz znowu do przypadów: najw ażniej
szym z nich był w ypływ  śluzu; zobaczmy inne.

W skutku większego napływ u krw i, a tóm sarnóm 
rozszerzenia w łoskow atych naczyń, koloi' powierzchni 
błony śluzowej pochwy ulega zmianie. W stanie p ra 
w idłow ym  kolor ten jest u największej liczby kobiet różo- 
wo-cielistym , szczególniej u młodych. U blondynek ró 
żow ość ta więcój odbija od białości skóry i dla tego jest
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w yraźniejszą. W  późniejszym w ieku blednieje pochw a 
macicy coraz bardziój. U anemicznych jest bladą zu 
pełnie, a u skorbutycznych sinaw o-fioletow ą. Widziemy 
w iec taka rozm aitość kolorów  za zdrow ia i wczasie cho-c i.

rób: zapalenie błony śluzowej pochwy zmienia je  na 
czerwony; ale w  czerwoności tej będzie zawsze znać 
daw niejsze zabarw ienie, więc pow stanie ztąd tyle m ie
szanin rozmaitych kolorów, ile ich było przed chorobą. 
Jakąż teraz czerwoność podać za praw idło  w  zapaleniu 
pochwy? T rudna jest na to odpowiedź, gdyż trzebaby 
w iedzieć w  każdym przypadku, jaki był kolor błony za 
zdrow ia. Jeszcze gdyby błona śluzow a pochwy ulegała 
zapaleniu częściowo, możnaby mieć porów nanie koloru 
ze zdrowem i miejscami; ale w  narzędziu tak bogatśm  
w  naczynia zapalenie rozszerza się szybko na całą po
w ierzchnią.

Zastanów m y się teraz nad praktyczną trudnością 
ocenienia koloru pod;*zas zapalenia. W tym celu trzeba 
w prow adzić w ziernik: w tedy z pomiędzy jego ram ion 
pokaże się pew na tylko część błony śluzowej, pokryta 
płynem; po usunięciu tej przeszkody zabieram y się do 
ocenienia koloru, a w tedy płyn, którego nie można było 
usunąć, z po za ram ienia w ziernika w ypływ a na oczy
szczoną już błonę i znowu inną stanow i mieszaninę k o 
lorów . Cóż dopiero, kiedy wydzielanie jest bardzo obfite, 
w tedy po oczyszczeniu błony natychm iast z tego samego 
miejsca w ypływ a śluz.

Pomimo to jednak  w niektórych przypadkach, m ia
nowicie podczas ostrego zapalenia, czerw oność błony by
w a  bardzo naw et w yraźną i może tóź służyć jako ozna
ka choroby; w  postaci zaś przewlekłej czerwoność ta jest 
przynajm niej bardzo nieokreśloną. W ogóle można po
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wiedzieć, że przy dłuższóm trw a n ia  choroby kolor błony 
śluzowój w pada w  ciemniejszy. W  bardzo zaś zadaw nio
nych przypadkach, którym  zwykle towarzyszy ka tar m a
cicy i organizm skutkiem  u tra ty  znacznśj ilości wydzie
liny przechodzi w  stan niedokrw isty, błona śluzow a poch
wy jest bardzo bladą.

B ó l  jeszcze mniejsze m a znaczenie w  zapaleniu błony 
śluzowej pochwy. Jeżeli sam a pochwa podlega chorobie
i zapalenie nie rozszerza się na w arg i w stydliw e, co 
w  mnićj ostrćm  często, a w  przewlekłam  praw ie zawsze 
ma miejsce, w tedy chore nie skarżą się nigdy na ból. 
Czucie pełności podaw ane za podmiotowy objaw , musi 
nadzwyczaj rzadko dokuczać chorym. Nie słyszałem 
nigdy użalań  się pod tym względem; w praw dzie spostrze
żenia moje czerpane są praw ie wyłącznie ze szpitalu, 
gdzie chore nie są bardzo draz'liwemi i nie zdają sobie 
spraw y z podobnych w rażeń.

B rak bolu tłómaczy bardzo m ała ilość nerw ów  
w  pochwie rozgałęzionych, pochodzących od 3. i 4. krzy
żowego i od splotu podbrzusznego dolnego (p i . hypoga-  
str icus) .  Wejście zaś do pochw y jest przeciwnie bardzo 
czułem, jak  również, lubo w mniejszym stopniu, w arg i 
w stydliw e. Z tego powrodu w  postaci ostrój zapalenia 
pochwy, gdzie zawsze części te przyjm ują udział w  cho
robie, ból jest naw et bardzo wielki, tak dalece, że w pro
wadzenie w ziernika, a naw et palca, spraw ia bardzo do
kuczliwe cierpienia.

Ból daje się uczuw ać, jeżeli zapalenie obejm ie także 
część pochw ow ą macicy, szczególniej jeżeli ta  ostatnia 
pochyloną je s t ku przodowi: w tedy boli szyja macicy, 
uciskana o ty lną ścianę pochwy, a to tćm więcej, im 
więcej chora używa ruchu.

Pam. T. L W. Tom L II 12

www.dlibra.wum.edu.pl



178

Jeszcze w  jednym  przypadku czucie bolu dokucza 
chorym , a m ianowicie kiedy zapalenie rozciągnie się na 
cew kę moczową: w tedy chore czują swędzenie w  okolicy 
w arg  mniejszych i ból przy oddaw aniu moczu szczegól
niej pod koniec tegoż; a jeżeli zapalenie dosięgnie i szyi 
pęcherza, w tedy objawom  tym towarzyszyć będzie śc i-  
skaw ica (tenesmtis). W razie zapalenia w arg wstydli
wych, strum ień moczu spraw ia czasami czucie bolu; moż- 
naby w ięc w  takim przypadku m niem ać, że cew ka m o
czowa uleg ła zapaleniu.

C u 11 e r  i e r podaje bardzo dobry i prosty sposób 
przekonania się o tem: każe zaprowadzić cew nik dość 
gruby  w  cew kę, ale tak, żeby nie zapełniał całego prze
w odu: jeżeli jest zapalenie cewki, to mocz, przepływ ając 
po chorćj błonie, po za cewnikiem leżącej, będzie ją  
drażnił i sp raw i ból; jeżeli zaś tylko mocz drażnił zapa
lone w argi w stydliw e, to bolu nie będzie.

W ogóle zapalenie cewki bardzo rzadko jest następ
stwem  zapalenia pochwy. R i c o r d  i inni syfilografo- 
w ie utrzym ują: że, jeżeli oba te narzędzia jednocześnie 
ulegają zapaleniu, w tedy zawsze przyczyną tśj choroby 
jest spółkow anie nieczyste. Nie śmiem w ystępow ać prze
ciwko takiśj powadze; trudno sobie jednak wytłómaczyć, 
dla czegoby koniecznie ta, a nie inne przyczyny w yw o
ływ ały  przejście zapalenia i  błony śluzowej pochwy na 
takąż b łonę cewki. W idziałem po dw akroć przewlekłe 
zapalenie pochw y, do którego podczas trw an ia  choroby 
przyłączyło się zapalenie cew ki: czyżby podejrzewane 
w tym  razie nieczyste spółkow anie, jako przyczyna, miało 
dopiero po miesiącach trw ania takiej jak  zapalenie poch
w y choroby sprow adzać sobie w łaściw e skutki? Czemu 
przechód zapalenia z błony na błonę objaśniać koniecznie
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gatunkow em i przyczynami? czemu, jak  wszędzie, tak i t u 
taj nie szukać przyczyny w  łączności wzajemnój naczyń 
włoskowatych?

Rozpoznanie.  Dla nakreślenia dokładniejszego ob ra
zu choroby, oznaczenia jój postaci i rozróżnienia jój od 
nieżytu macicy, będę usiłow ał opisać najwybitniejsze jej 
postaci.

1. Nabrzm ienie obu w arg  ( I ) ,  czerw oność ich ze
w nętrznej i w ew nętrznej powierzchni, pokrytych wydzie
lonym i w yciekającym  z pochwy śluzem; ból za dotknię
ciem opuchłych części, zwiększający się przy chodzeniu; 
ciepłota podwyższona; zaprowadzenie w ziernika, szczegól
nie przy w ejściu do pochwy, bardzo bolesne; błona ślu 
zowa pochwy zwykle przy otworze najwięcój, powyżćj 
nie tak  mocno zaczerw ieniona, wydzielająca płyn gęsty, 
żółtaw y, czasami zielonkowaty, w  znacznej obfitości; b ar
dzo rzadko gorączka: oto są objawy ostrego zapalenia 
pochwy, łączącego się zawsze z większóm lub mniejszym 
zapaleniem  w arg  wstydliwych.

2. W argi zdrowe; zaprowadzenie w ziernika nie b o 
lesne; błona śluzow a pochwy najczęściej na całój prze
strzeni lekko ciem naw o zaczerwieniona, wydzielająca płyn 
biały, mleczny, śluzow aty, czasami ścięty jak  mleko zsia
dłe; żadnego bolu, żadnej gorączki: taki stan jest przy 
zapaleniu przew lekłam  pochwy.

W argi i pochw a zdrowe; część pochw ow a macicy 
cokolwiek obrzm iała, zaczerwieniona; usta macicy o tw ar
te, sączące płyn biało szaraw y, opalizujący, prześw ieca
jący, ciągliwy; zwykle przytem niedokrw istość: są obja
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(l) Jeżeli jedna tylko warga opuchła, dowodzi to obecności na niej 
wrzodów.
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w am i nieżytu macicy. Umieszczam tutaj te cechy dla od
różnienia od zapalenia pochwy.

Przedstawiłem  dw a obrazy zapalenia pochwy, różne od 
siebie, m alujące jednak te same chorobę, ^ec¿ w  różnych 
jéj okresach. Im więcej choroba będzie zbliżoną do s ta 
nu przewlekłego, tém obraz jéj podobniejszym będzie do 
drugiego1, im zaś będzie wiecéj ostrą, tém bardziéj zbliżać 
się bedzie do piérw szego. Aznow'u pomiędzy terni dwom a 
w zoram i pow staną rozliczne, pośrednie stopnie, n ietru 
dne do uchw ycenia, jeżeli w  pamięci u tkw ią dwie g łó 
w ne postaci.

D e v i  I l e  opisał oddzielny rodzaj zapalenia pochw y 
macicznej i nazw ał je zapaleniem brodawkowatém  (v a g i 
nite granuleuse) . Postać te bardzo rzadko spotkać moż
na; najczęściej zdarza się u ciężarnych, dla tego D e v i l  l e  
uw ażał ją , jako  ciąży w łaściw ą.

Brodaw ki te w cale nie są podobne do brodaw ek 
przy zagajaniu się ran  powstających: w idać je  na błonie 
èluzowéj pochwy, jako małe półkuliste wzniesienia, pod
staw ą do błony, wierzchołkiem  zaś do jam y zwrócone, 
i cłuć pod palcem jako dość tw arde ciałka. Zdaje się, 
że one nie są w ypłodem  zapalenia, bo w  bardzo św ie
żych przypadkach już odkryć je  można; nie znikają, cho
ciaż zapalenie ustanie. Gzy potém długo zostają, trudno 
powiedzieć, bo chore usuw ają  się przed spostrzeganiem  
a brodaw ki te tak  rzadko spotkać można, że piYypadek, 
w  którym by, po ustaniu zapalenia, dla jakiej przyczyny 
m ożna było chorą zatrzym ać, nie ła tw o  się zdarzy.

P rzejśc ia .  Ostre zapalenie pochwy macicznej, zo
staw ione sam em u sobie, przechodzi zawsze w przewlekłe, 
co i pomimo leczenia nie rzadko się zdarza; przew lekłe 
zaś bardzo często przechodzi w nieżyt macicy. W czasie
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trw an ia  zapalenia pochwy, a m ianowicie ostrego, może 
pow stać zapalenie w arg  w stydliw ych. W ydarza się tak 
że, ale bardzo rzadko, zapalenie cewki moczowej (w  2 
przypadkach na 100).

Zdaje mi się prócz tego, że zapalenie ostre pochwy 
w yw ołuje czasami d y m ie n ic e ^ ta e s ^ ro p ie ją c e ;  nie mam 
jednak  na to dostatecznego dow odu. W iadomo, że dy - 
mienice tego jrodzaju pow stają w  skutek w rzodu syfili- 
tycznego miękiego, mogłem wiec przy śledzeniu chorćj 
wrzodu nie dojrzeć. Szczepiłem w praw dzie ropę z ta 
kiej dymienicy i w kilku razach otrzym ałem  wypadek 
zaprzeczny, to jest ropa ta nie zrządziła wrzodu, co mo
cno przem aw ia za praw dopodobieństw em  mego przy
puszczenia; ale za mało jeszcze zebrałem  spostrzeżeń, 
żeby można było wnieść z nich coś więcej stanowczego.

S ta ty s ty k a .  W przeszłym (1 8 6 1 .)  roku 198 kobiet 
dotkniętych śluzotokiem części płciow ych szukało pomo
cy w Oddziale kierunkow i mojemu powierzonym: z tych 
52  cierpiało nieżyt macicy i pochwy, 146 zapalenie 
pochwy macicznej. W  piórwszym razie choroba trw ała  
najdłużćj 119 dni, w  drugim , to jest w  zapaleniu sa -  
mój pochwy, przecięciowa liczba dni w  szpitalu przeby
tych wynosiła 20.

Leczenie. Nie będę w ym ieniał wszystkich środków  
przeciwko zapaleniu pochwy używanych: byłoby to za
nadto długiem  powtórzeniem  ustępów  o leczeniu tój cho
roby z rozmaitych dzieł; w inienem  wszakże podać spo
sób leczenia, którego używam .

W  zapaleniu ostrem jak  największy spoczynek, okła
dy letnie w arg  wstydliw ych nalew em  aromatycznym , czę
ste przestrzykiw ania pochwy tym samym nalewom, n a-
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przem ian z odwarem  siem ienia lnianego, środki przeczy
szczające, dieta ścisła*

W m iarę, jak  się zapalenie zmniejsza, i w  przew le
kłej jego postaci oczyszczanie pochwy za pomocą s tru 
m ienia wody i dw ukrotne na dzień zakładanie m ałego 
wałeczka ze skubanki zmoczonój roztw orem  saletram i 
srebra (5  gran na uncyą). Jeżeli czerw oność błony ślu
zowej jest m ało w ydatna, zam iast saletranu srebra uży
wam  a łunu . Im dłużój trw a  choroba, tóm odżyw niej- 
szą zalecam dietę.

Spoczynek i czystość uważam  za najw ażniejsze środ
ki, i im przypisuję przyczynę krótkiego trw an ia  choroby 
w  szpitalu, a długiego w  praktyce pryw atnój, gdzie 
ruch i brak dobrego opatrunku przedłuża o wiele cho
robę.

Pow ikłania w ym agają stosownego leczenia.
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SPRAWOZDANIE 

Z CZYNNOŚCI SĄDÓWO-LEKARSKICH

WYKONANYCH OD DNIA 19. LISTOPADA 1861. R. DO DNIA 31. 
GRUDNIA 1862. R. 

przez
JDra S t a n i s ł a w a  JAW IH O W SH lEG u.

(Dokończenie. — Zob. t. LI, str. 321, i LII, str. 60).

B. USZKODZENIE ŚMIERTELNE KLATKI PIERSIOWEJ.

W dniu 24. m arca 1862. r ., przy przewożeniu lo
komotywy na wozie z Drogi żelaznej W .-W ied. na D ro 
gę żel. W .-P etersb ., na Nowym Zjeździć, robotnik idą
cy obok wozu, odkręcając ham ulec, uderzony został osią, 
powalony o ziemię i przejechany.

Zewnętrznie widoczne było zasinienie całej okolicy lewej 
łopatki; na lewej bocznej ścianie klatki piersiowej smuga 
skóry brunatno-czarnśj, zeschniętej, 4 cale długa, 3 cale 
szeroka, w górnej swśj części łącząca się z drugą podobną, 
ale jaśniejszą, 3 cale długą, 1 cal szeroką, zmierzająca w tym
że kierunku do okolicy lewego stawu obojezyko-mostkowego. 
(Ślady przejechania kołem). Warstwy skóry w tych miejscach 
okazywały przepełnienie naczyń i liczne wystąpienia krwi. 
Na stronie zewnętrznej lewego uda, 6" poniżej grzebienia 
kości biodrowój, starcie skóry 2" długie, ’/¡j" szerokie. Przy 
wewnętrzućm dochodzeniu znaleziono złamanie wszystkich że
ber po lewej stronie, rozdarcie płuca ostremi odłamami i wy
lanie krwi w opłucnej w ilości około 3 uncyj.
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C. USZKODZENIA ŚMIERTELNE TRZEW BRZUSZNYCH, 
MIEDNICY i t. d.

a) W jednym  przypadku przyczyną śm ierci były 
następstw a rany brzucha drazacéj na 3/4 cala w  g łąb ’ 
w ątroby, a m ianowicie zapalenie otrzewnéj tak  w ą tro -  
bow éj, jakotéz kiszkowej.

b) Pęknięcia wątroby jeden tylko wydarzył się przy
padek. Przedmiotem dochodzenia były zw łoki m ularza, 
około 40 lat liczącego, silnie zbudowanego, który w  czer
w cu r. 1862. spadł był z rusztow ania przy budow ie 
domu przy ulicy M arszałkow skiej, a przywieziony do 
szpitalu, w  2 godziny um arł.

Zewnętrznie znaleziono tylko siniak 3 cale długości, 
a 3/ 4 ca â szerokości mający na prawem przedramieniu. 
Wewnętrznie zaś złamanie 3go i 4go żebra pojedyncze, a 5go, 
6go i 7go kilkakrotne po prawéj stronie; w jamie opłucnej 
téjze strony 2 do 3 uncyj krwi ciemnéj, plynnéj; w przedniém 
śródpiersiu wylanie krwi na wpół skrzepłćj. Na powierzchni 
wypuktéj wątroby, blizéj brzegu tylnego, pęknięcie na 3 cale 
długie, na Va cala w głąb' sięgające; w jamie otrzewnéj wy
lanie krwi w ilości kilku uncyj. Wreszcie kilkakrotne złama
nie kości ionowéj lewéj z wylaniem znacznéj ilości krwi cie
mnéj na wpół skrzepłćj w tkance łącznój miednicy.

D. USZKODZENIA ŚMIERTELNE KOŃCZYN.

a) Przypadek rany ciętej kończyny dolnej z nastę- 
pném zakażeniem k rw i ropném  (pyaemia) i śm iercią, 
z powodu niejakiej analogii z przypadkiem  XII. przyta
czam szczegółowo.

P r z y p a d e k  X I I I .  (Protok. Nr. 14). Rana cięta gole- 
leni 1 stopy. Kopnie», śmierć.

Wdni u  10. grudnia 1861. r. w ezw any byłem przez 
Sąd o sporządzenie obejrzenia sądow o-lekarskiego na 
osobie strażnika policyjnego J. J .,  który już od dni kil
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kunastu leżał w  szpitalu. S trażnik ten znaleziony był 
na Pradze, blizko okopów, z butem  ściągniętym  z lewćj 
nogi, pokaleczony na lew śj kończynie górnej i dolnój, 
z leżącym obok skrw aw ionym  w łasnym  pałaszem .

Dnia 11. grudnia, śledząc chorego, znalazłem, między in- 
nemi, na najniższej części lewego 'przedramienia, na powierz
chni jego wyprostnój, w blizkości stawu napięstkowego, bliżej 
brzegu promieniowego strup zeschnięty, o brzegach zupełnie 
gładkich mający 1" długości, 2"' szerokości, 'przebiegający, 
w linii prost&j ukośnie od dołu i zewnątrz ku górze i na 
wewnątrz. Na grzbiecie lewej ręki znajdował się strup nieco 
większy, zresztą całkiem podobny, w tym samym kierunku 
idący, pod którym w tkance podskórnej było nieco ropy smro
dliwej. Pomiędzy temi dwoma strupami i równolegle z niemi 
przebiegały 3 strupy powierzchowne, po 2 do 3 cali długie, 
zaledwo 1 '" szerokie. Na średniej części najniższego prze
dniego oddziału goleni lewej, na powierzchni 3" długiej, l 1/ a" 
szerokiej, znajdowała się utrata części miękkich goleni nieregu
larnie ograniczona. Na powierzchni tój i w głębokości około 
% cala mięśnie tej okolicy (tibialis ant., extensor digg. 
oomm. longus, extensor hallucis longus) były obnażone, ro
pą posoczną pokryte; ścięgna tych mięśniów poprzerywane, 
strupieszałe, części miękkie sąsiednie nabrzmiałe. Na grzbie
cie stopy lewej były dwie rany równoległe, ukośnie od przodu 
i od zewnątrz na wewnątrz i ku tyłowi idące: zewnętrzna 
4" długa, Va" szeroka, % " głęboka, wewnętrzna 3" długa, 2" ' 
szeroka, obie ropą posoczną pokryte. Cała stopa wodnisto 
nabrzękła.

Skóra była blada, sucha, gorąca. Tętno uderzało 100 
razy na minutę. Język czerwony, suchy; pragnienie; osłabię- 
nie wielkie. Kaszel; w płucach odgłos przy pukaniu prawi
dłowy i rzężenia wilgotne.

Zdanie  było: 1, że uszkodzenia powyżej opisane są 
ranam i pochodzącemi od narzędzia ostrego, klóróm mógł 
być np. pałasz; 2, że rokow anie co do dalszego prze
biegu choroby jest niepomyślne.
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Jakoż w  tydzień potem chory ten um arł, a przy do
chodzeniu sądow o-lokarskićm  pośmiertnym, wykonanym 
w dniu 20 . grudnia, znalazłem co następuje.

Ciało znacznie wychudłe. Skóra na całćm ciele, szczegól
niej zaś na twarzy ziemisto-żółtawa i twardówka gałek ocznych 
żółto zabarwiona. W wielu miejscach na skórze rozległe plamy 
od zgnilizny pochodzące, jasno i ciemno-zielone, szczególnie 
na kończynie dolnej lewej. Strupy na kończynie górnej lewej 
nie wiele różniły się od opisanych za życia, dla tego też opisu 
ich nie powtarzam. Na najniższej części przedniej powierzch
ni lewej goleni tuż nad stawem stopowym znajdowała się rana, 
około 3" długa, 1 ) / '  szeroka, ' / / '  głęboka} idąca ukośnie 
z dołu i z zewnątrz ku górze i na wewnątrz, o brzegach nierów
nych; z głębi jej widać było części strupieszałe. Przy bliższym 
zbadaniu tej rany okazała się skóra i tkanka podskórna w ca
łym miąższu zgrubiała, strupieszała, przesiąknięta posoką barwy 
czekoladowej, smrodliwą. Ścięgno m. piszczelowego przednie
go zniszczone. Od okolicy stawu stopowego w górę idąc, na 
powierzchni 4 l/ 2// długićj powierzchowna część mięśniów i 
tkanka łączna między-mięśniowa są strupieszałe: mięśnie b ru 
natne, rozmiękczone, tkanka łączna w strzępki koloru brudne
go zamieniona, wszystko przesiąkłe posoką brunatną śmier
dzącą. Na grzbiecie stopy lewej 2 rany ukośnie przebiegają
ce (kierunek i wymiary jak powyżej opisane). Części miękkie 
na całym grzbiecie stopy przerosłe, strupieszałe, zmienione 
w masę papkowatą, śmierdzącą. Stawy między kośćmi środ- 
stopowemi (o ssa  metatarsi)  a stępowemi (ossa tarsi) odsło
nięte, z więzów ogołocone, kości chropowate.

Opony mózgowe w krew’ ubogie; w przestrzeniach pod- 
pajęcznych i w jamkack mózgowych bocznych płyn surowiczy 
mętny, żółtawy, w większej niż zwykle ilości. Miąższ mózgu 
bardzo mało krwi zawierał. Oba płuca tu i owdzie z klatką 
piersiową zrosłe. Na powierzchni opłucnych widać w wielu 
miejscach błonę rzekomą parę linij grubą, świeżego pocho
dzenia. Płuca za nacięciem wydawały znaczną ilość płynu 
żółtawego, mała pienistego. Miąższ płuc w ogóle blady. Po 
wszystkich płatach obu płuc rozsiane były, zwłaszcza bliżój
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powierzchni, gruzły, od wielkości grochu do wielkości orzecha 
laskowego, postaci najwięcśj stożkowatej; w tych miejscach 
miąższ był jeszcze bledszy, kruchy, jakby twarogowaty, po
wietrza wcale nie zawierający; w prawćm płucu niektóre z tych 
gruzłów zawierały materyą ropiastą. Mięso serca blade; w pra
wem sercu wątłe skrzepy. Śledziona powiększona, krucha. 
Inne trzewa nie przedstawiały zmian szczególnych.

Zdanie . 1. Przyczyną śmierci J. J. było zakażenie 
k rw i ropne (pyaem ia )  i zapalenie p łac  przerzutow e; 2) 
te zaś zmiany, przyczyną śmierci będące, spow odow ane 
były ranam i lewej kończyny dolnej, które w  zgorzel 
przeszły. Gdybym dziś zdanie to pisał, dodałbym jeszcze 
wzmiankę o powietrzu szpitalnem , jako usposabiającem  
do ropnicy.

Ze spraw ą tą  odniósł się sąd następnie do Urzędu 
lekarskiego, który potw ierdził zdanie sądow o-lekarskie 
Iszej inslancyi, a prócz tego, jużto  w nioskując z postaci 
i k ierunku ran  na stopie i zadraśnięć ręki lewój, jużto 
opierając się na innych danych z ak t zaczerpniętych (b rak  
innych obrażeń; miejsce i położenie, w  jakiem  w  pier
wszej chw ili znaleziono ranionego, z butem  z lewej nogi 
ściągniętym  i pod głow ę podłożonym, z pałaszem  w ła 
snym obok leżącym, i t. d .), w yrzekł zdanie, że denat 
praw dopodobnie sam sobie zadał ranę (p raw ą  ręką) 
swoim pałaszem.

h) Przejechanie  było w  dwóch razach przyczyną 
śm iertelnych uszkodzeń kończyn dolnych. W  jednym  
z tych przypadków było złam anie zmiażdżające (f r a d n r a  
com m inutim )  goleni lewój, z powodu którego w ykonano 
w  szpitalu odjęcie goleni; śm ierć nastąpiła z ogólnego 
wycieńczenia ropieniem rany am putacyjnój i sposocze- 
niem części miękkich grzbietu i pośladków, (decubitus).  
W drugim  przypadku przejechanie kończyn dolnych w o
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zem było przyczyną zgorzeli części miękkich, z któréj 
w yw iązała się niedokrw istość, w odnica i ogólne w ycień
czenie; w  zdaniu nie omieszkałem nadm ienić o przyczy
nie usposahiającój, to jes t o przebytych daw niój d łu g o 
trw ałych  owrzodzeniach goleni.

E. ŚMIERĆ NAGŁA Z ROZMAITYCH CHORÓB, BEZ PRZY
CZYNIENIA SIĘ OSÓB TRZECICH, CZYLI T. ZW. ŚMIERĆ NA

TURALNA.

Przypadki tego rodzaju stanow iły najczęstsze,ale pod 
względem sądow o-lekarskim  najm niéj ciekaw e zajęcie. 
Najpospolitszą przyczyną tych dochodzeń, spraw iających 
zawód spragnionem u w rażeń  um ysłowi początkującego 
lekarza sądowego, była ta okoliczność, że rodziny cho
rych, dla oszczędzenia kosztów pogrzebu, bardzo często 
chorego już niemal um ierającego wiozą do szpitalu; z d ru - 
giéj zaś strony istnieje przepis (czy też zwyczaj), naka
zujący otw arcie /w ło k  sądow e każdego chorego lub cho- 
réj, um ierających w pierwszych 24  godzinach po przyję
ciu do szpitalu. Nie idzie za tćm , iżbym na ten przepis 
sarkał, albowiem  obok tych 33 przypadków , w których 
otw arcie zwłok było w łaściw ie zbyteczne, w  dwóch lub 
trzech razach tą  drogą w ykryta została śm ierć gw ałto 
w na, o której inaczój sądy nie byłyby powzięły w iado
mości.

Przyczyna śm ierci w  pojedynczych przypadkach by
ła  następująca:

W 4 przypadkach zalew krwisty mózgu (haemorrhagia  
cerebri)  z przyczyn wewnętrznych: 3 razy był równocześnie 
przerost serca, raz skostnienie naczyń tętniczych u podstawy 
mózgu;

w 3 przypadkach zalew krwisty opon mózgowych (hemor- 
rhagia meningum) , również z przyczyn wewnętrznych;
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w 1 przyp. przekrwienie mózgu (padaczka?); 
w 1 przyp. przekrwienie mózgu i płuc; 
w 1 przyp. przekrwienie płuc; 
w 1 przyp. zapalenie opon mózgowych i płuc; 
w 4 przyp. zapalenie płuc;
w 1 przyp. zator tętnicy płucnćj (embolia a pulmon.Jt 
w 1 przyp. pęknięcie tętniaka aorty; 
w 3 przyp. przerost serca i jego skutki; 
w 2 przyp. zapalenie otrzewnej; 
w 2 przyp. przepuklina zacieśniona; 
w 1 przyp. zapalenie nerek; 
w 1 przyp. krwotok z wrzodów goleni; 
w 1 przyp. wścieklizna (?); 
w 1 preyp. tyfus;
w 5 przyp. skutki przewlekłego pijaństwafa/coAo/i-s»!«* 

chroń.)
Z powodu bardzo posuniętćj zgnilizny odstąpiono od wy

konania sekcyi 4 razy.
Ciekawsze z powyższych przypadków  przytaczam 

w  szczegółach.

P r z y p a d e k  X.IV. (Protok. Nr. 21). Lekkie obrażenia 
zewnętrzne i lekkie oparzenia. Śmierć z zalewu 
krwistego opon mózgowych.

Jan czyli Maksym N., lat 30 liczący, który lubił naduży
wać napojów wyskokowych i często znajdował się w stanie 
opojenia (akta, k. 8. 9.), dnia 2. stycznia 1862. r. o godzinie 
6tćj wieczorem przybył do przyjaciela swego Jana H. pod Nr. 
... i opowiadał, że dopiero co był pobity, ale przytćm był naj
weselszy i nie dostrzeżono na nim znaków pobicia (k. 7. 8.). 
W pół godziny potem wyszedł, a około godziny w pół do lOtćj 
znaleziono go leżącego bezprzytomnie w tymże domu na dole, 
w sieni. Położony na materacu nie wrócił do przytomności
i wciąż tylko chrapał; odwieziono go dnia następnego, to jest 3. 
stycznia z rana do szpitalu Dzieciątka Jezus (k. 7. odwr. i 8 ), 
gdzie lekarz miejscowy spostrzegł u niego ślady obrażeń ze
wnętrznych na lewym policzku i na prawćj ręce (k. 1.) Tutaj
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J. N. zmarł dnia następnego (4. stycznia), nie powróciwszy już 
wcale do przytomności (k. 2. 3.).

Przy dochodzeniu posmiertném sądowo-lekarskióm, do- 
konaném w dniu 8. stycznia, znalazłem na lewym policzku mały 
siniak % cala średnicy mający i podobneż dwa małe starcia 
skóry, jedno w okolicy lewéj łopatki, drugie nad prawym po
śladkiem. Na stronie wewnętrznój przedramienia lewego było 
tatuowanie błękitne w postaci dwóch niezapominajek; na le- 
wém udzie tuż nad kolanem podobne tatuowanie wyobrażające 
głowę mężczyzny w kasku. (Denat był rodem z Francyi). 
Skóra na grzbiecie prawéj ręki i na dłoni w okolicy opuszki 
mięsnćj palca wielkiego przedstawiały ślady oparzenia podobne 
do tych, które poprzednio w przypadku VII. opisałem, z tym 
jeszcze dodatkiem, że na grzbiecie palców znajdowały się pę
cherzyki napełnione płynem przeźroczystym, barwy cytrynowéj, 
który za ogrzaniem wydawał skrzep obfity. W powłokach 
miękkich czaszki i w kościach czaszkowych nie było żadnych 
uszkodzeń; na górnéj i dolnéj powierzchni półkuli prawéj móz- 
gowéj znaleziono wylew krwi ciemnéj skrzepłój, razem około
2 uncyj wynoszący. Po staranném spłókaniu krwi widziano 
naczynia opon wewnętrznych wszędzie porozszerzane, krwią 
ciemną przepełnione, po prawéj zaś stronie dwa większe na
czynia pęknięte i napełnione drobnemi ciemnemi skrzepami, 
do naczynia nie przylegającemi. Jama ustna, język, gardziel, 
krtań i tchawica nie przedstawiały nic uderzającego prócz 
płynu pienistego bladego w krtani i tchawicy. Ze zmian zna
lezionych w ciele zasługiwały jeszcze na wzmiankę: nieżyt prze
wlekły żołądka, serce nieco przerosłe, przepełnienie naczyń 
w klatce piersiowéj i w jamie brzusznéj krwią ciemną, wątro* 
ba znacznie powiększona, częścią stłuczona, częścią przekrwio
na, początek przeistoczenia amyloidowego śledziony i nerek, 
wreszcie zgrubienia opon mózgowych wewnętrznych.

Zdanie. 1, J# N. zm arł z zalewu krw aw ego opon 
mózgowych w ew nętrznych, do którego usposabiały go 
skutki nałogowego praw dopodobnie nadużyw ania nap o 
jów  wyskokowych; 2, przyczyną tego zalewu k rw a w e
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go nie były lekkie uszkodzenia mechaniczne i poparzenia, 
których ślady znaleziono na powierzchni ciała.

W innym  przypadku zalewu krw istego opon móz
gowych, nie znalazłem ani śladów obrażeń zewnętrznych, 
ani widocznych przyczyn w ew nętrznych zalew u, w yrze
kłem przeto zdanie, że nie jestem  w  możności rozstrzy
gnąć, czy ta apopleksja  pochodziła z zewnętrznćj jakićj 
przyczyny.

W  innym znów przypadku (Protok. n r. 10) nierzą
dnica od lat trzech cierpiąca na , , k o n wu ł s y e “  i częsty 
ból głow y, dostała 20 kilka uderzeń rózgą w  grzbiet i 
w  pośladki; w p ię ć  dni potem  przyszedł napad drgaw ek, 
a następnego dnia chora, przywieziona do szpitalu, w k w a
drans życie zakończyła. Przy dochodzeniu pośmiertnóm 
znaleziono na powierzchni tylnśj ciała, szczególniej w  o- 
kolicy łopatek i nieco z boku lewego ślady nie zupełnie 
w yraźne pręg sinych pokrytych strupkam i, których d ł u 
gość w ynosiła do 1/ 2//, a szerokość niespełna na 
obu pośladkach podobne ślady, ale mniój w yraźne. W cza
szce przekrw ienie, zw łaszcza żyłne, opon mózgowych i 
m ózgu.—  Zdanie  było: 1) że denatka praw dopodobnie 
cierpiała na padaczkę, której ostatni napad stał się przy
czyną jej śmierci; 2) że odebrana chłosta nie była po
wodem ostatniego napadu konw ulsyj, a przeto nie była 
tóż powodem śm ierci.

IV. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH DZIECI.

Przyczyny śm ierci w pojedynczych przypadkach były 
następujące:

w 1 przypadku (u dziścięcia 4-letniego) krzywica ( r a 
chitis)',

w 1 przypadku zapalenie płuc;
w 1 przypadku (u dziecięcia kilkodniowego) niedosta

teczne rozwinięcie ciała;(długość ciała 18 '/2 cali, członki chude,
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w przyrostku dolnym kości udowćj zaledwo ślad jądra kostne
go, obrączka pępkowa niemal całkiem zabliźniona; w żołądku 
mleko zwarzone; w kiszkach kał płynny);

w 1 przypadku niedostateczne karmienie; (długość 22", 
ciało wychudłe, skóra blado-żółtawa, w wyrostku dolnym ko
ści udowśj jądro kostne mające 3"' średnicy; ogólna niedo- 
krewność; żołądek próżny, błona śluzowa blada, małą ilością 
śluzu pokryta; kiszki tak grube, jak cienkie, skurczone, nie
mal całkiem próżne, w grubych mała ilość kału żółtego płyn
nego).

V. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH NOWORODKÓW 
I  PŁODÓW.

Dochodzenia tego rodzaju bardzo często stanow ią 
przedm iot zajęcia lekarza sądow ego w  W arszawie: nie 
idzie za tóm jednak, iżby przypadki dzieciobójstwa miały 
się tu tak  często zdarzać; owszem, na 38 przypadków, 
w  których dokonywałem  dochodzenie w  ciągu r. 1862 ., 
był zaledwo jeden, w  którym podejrzewałem  śm ierć 
z gw ałtow nego działania czyto m atki, czytóż innój osoby. 
Przyczyną tak częstych dochodzeń na zw łokach now orod
ków  i płodów są śledztw a sądowe w yprow adzane w  przy
padkach porodzenia dzióeięcia nieżywego przez osobę 
niezam ężną, lub tóż now orodka w  piśrwszych dniach po 
urodzeniu zm arłego w  takichże w arunkach , wreszcie 
większą połowę tych śledzeń zajm ują płody niedonoszone 
w  podobnychże okolicznościach na św iat przychodzące, 
jak  o tóm następujący wykaz liczebny najlepiój przekona. 
Przedmiotem dochodzenia były:

Zaśniady (molae) .............................  2 razy
Płody 4 - miesięczne...........................  2 —

— 5 — ........................... 2 —
—  6 —  ......................... . . . 2  —

—  7 —  ...............................  5 —
— 8 — .................  2 —
—  9 —  ...............................  6  —
— donoszone.................................... 16 —

38
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Płody niedonoszone, przedmiotem dochodzenia bę
dące, najczęściśj przedstaw iały stan dość posuniętej zgni
lizny, którój stopień porów nyw njąc z datą  przyjścia na 
św iat, z ciepłotą pow ietrza i t. d ., w yprow adzałem  
w nioski co do chwili śm ierci tegoż w  łonie m atki.

Wrodzone wady nkształcenia znalazłem  3 razy, 
m ianowicie 2 razy t. zw . paszczę wilczą (Wolfsrachen), 
a raz rozszczepienie stosu kręgow ego ( spina bifida) u p ło 
du 9 - miesięcznego, który przyszedł na św iat w  stanie 
pozornój śm ierci i zm arł pomimo udzielonej mu pomocy.

Dochodzenie na zwłokach płodów znalezionych 
w kloace dw a razy miało miejsce: w  jednym  z tych przy
padków z w ym iarów  kilku kości, które w  szczątkach po
zostały, doszedłem przybliżenie wieku płodu (protok. nr. 
7 5 ); w  drugim  jąd ro  kostne 3 linie średnicy m ające 
w  przyrostku kości udowój upoważniło mię do wyrzecze
nia zdania, że płód był donoszony, chociaż dalszych 
w niosków  co do tego, czy po urodzeniu oddychał, lub 
nie, uczynić nie byłem  w stanie. (P rotok. n r. 6 3 ).

Wylanie krwi kropkowane pod opłucną, osierdziem, 
a naw et w  grasicy (gland. thymus) napotkałem  3  razy: 
w e wszystkich trzech przypadkach dom yśłałem  się, na 
zasadzie prac M a s c h k i  i C a s p e r a ,  znacznych prze
szkód w krążeniu i oddychaniu. Jednakże w  jednym  tylko 
z tych przypadków  podejrzewałem  uduszenie przez przy
czynienie się osób trzecich; w  dwóch zaś innych praw do
podobniejsze było zaciśnięcie sznurka pępkowego na około 
szyi podczas porodu, jako przyczyna śmierci. Jeden z tych 
przypadków  dał mi piórw szą sposobność zastosow ania 
próby płuc t. zw. optycznój, zalecanój w  ostatnich cza
sach przez dra B o u c l i u t  w  Paryżu, k tó ra w  samej 

Pam. T. 1. W. Tom LII- 13
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rzeczy okazała mi się w  kilku przypadkach bardzo uży
teczną (1 ) .

P oród  utrudniony  z powodu szczupłych w ym iarów  
m iednicy w  stosunku do płodu okazał się 3 razy przyczy
ną śmierci tego ostatniego*, w  jednym  z tych przypadków 
zakładane były kleszcze, których w yraźne ślady na g łów 
ce znalazłem (niejako odbicie kleszczów na częściach 
m iękkich); w e wszystkich śm ierć nastąp iła  albo w  czasie 
porodu, albo w  krotce po nim . Jeden przypadek zasłu
guje i z tego powodu na uw agę, że w  płucach widocz
ne były ślady w dm uchyw ania, które, jak  się późniój 
okazało, było rzeczywiście przedsiębrane przez akuszerkę 
w  celu cucenia dziecięcia. (P rotok. n r. 5 6 ).

Płuca w tym przypadku na powierzchni miały barwę 
jednostajną brunatną, od której tylko tu i owdzie odbijały 
jasno różowo zabarwione zraziki, wystające nad powierzchnią, 
sprężyste i za nacięciem opadające. Płuca rzucane na wodę 
pływały po niej częściowo; pokrajane na kawałki, częściowo 
pływały, częściowo zaś tonęły.

194

(1) Pan E. B o  u c h u  t zwrócił uwagę lekarzy sądowych w r. 1862. 
na to, że płuca dziecięcia nowonarodzonego, które nie oddychało, śle
dzone za pomocą mocnej lupy, albo za pomocą drobnowidu powiększa
jącego najwięcej o 20 średnic, przedstawiają się jako zbite, do mięśni 
podobne; w płucach zaś dziecięcia nowonarodzonego, które oddychało, 
widzieć wtedy można pod opłucną pęcherzyki napełnione powietrzem, 
przeźroczyste, okrągłe, blizko siebie położone, nie jednakiej wielkości. 
Po sztuczném wydęciu płuca, które nie oddychało, oprócz pęcherzyków 
okrągłych wewnątrz zrazików płucnych pokazują się nadto, przy takiej 
próbie, pęcherzyki podługowate, odgraniczające zraziki, a stanowiące 
rozedmę płuc między-zrazikową (em physerna interlobulare)-, co jednak 
podług dra B o u c h u t potrzebuje jeszcze potwierdzenia przez dalsze 
poszukiwania. Podobna rozedma płuc między-zrazikowa powstaje takie 
w skutek gnicia płuca, które nie oddychało, lecz wtedy nie rozwijają się 
gazy wewnątrz pęcherzyków płucnych. ( L’un ion  m édicale z  r. 1862. 
nr. 90).
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Było wreszcie 6 przypadków, w  których p raw d zi
w ie trudno rai było powiedzieć stanowczo, co było przy
czyną śm ierci, a to z powodu b raku  zm ian cborobnych 
bijących w  oczy i dających się w yśledzić w  w arunkach  
badania dość niekorzystnych, o których już poprzednio 
wspom niałem  w  części ogólnej tego spraw ozdania. 
W pływ  zimna (u  dzieci wrzuconych do kółka podrzutków ) 
i rozw ój ciała niedostateczny zaledwo w  dwóch razach 
w ystarczały na wytłóm aczenie śm ierci; w czterech in
nych najbardziój uderzyło mię w  oczy zapełnienie oskrze- 
lów  jużto śluzem, już płynem  żółtym bardziój do ropy 
podobnym, i ten stan chorobny w  zdaniu sądow o-lekar- 
skióm wym ieniłem  jako  chorobę płodow ą (bronchitis)  
będącą przyczyną śm ierci. Obecnie jednak , zastana
w iając się, zwłaszcza nad temi przypadkam i, gdzie pły
ny te m iały barw ę żółtą; zważywszy na b rak  innych 
oznak zapalenia oskrzelów  (przekrw ienia błony śluzowćj 
i t. d .) ,  i rozpatrzywszy się w  literaturze: sądzę, czy 
nie były to przypadki przedwczesnych usiłow ań oddycha
nia płodu w  łonie m atki, w  skutek których nastąpiło 
wetchnięcie wody opłodowej ze sm ółką dziścięcą. W każ
dym razie, gdy mi się podobny przypadek znowu w yda
rzy, nie omieszkam biiżój zbadać drobnow idow o i che
micznie takiego płynu.

V. DOCHODZENIA W PRZYPADKACH PORONIEŃ.

Dochodzenia te, w których szło zawsze o wyrzecze
nie, ażali pokrzywdzenie czynne (najczęściśj w  bijatyce) 
było przyczyną poronienia, nie przedstaw iały wielkiego 
zajęcia. W każdym przypadku dla wyrzeczenia zdania 
żądałem  akt sądowych i g łów ną uw agę zw racałam  na 
następujące okoliczności: 1) jak i był stan  zdrow ia ko
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biety przed zajściem, czy czuła ruchy płodu, czy nie ro 
n iła  dawniój; 2 ) jakiego rodzaju było uszkodzenie; 3 ) 
jaki czas upłynął od pokrzywdzenia do poronienia; kiedy 
kobieta przestała czuć ruchy dziócięcia, kiedy poczęła się 
pokładać; 4 ) w reszcie ze stopnia zgnilizny płodu, jeśli 
ten był przedmiotem dochodzenia, stara łem  się oznaczyć, 
czy tenże zm arł w łonie m atki i jak  daw no, dla poró
w nania tśj epoki z danemi ze śledztwa sądow ego pocho- 
dzacemi.L

MATERYAŁY 

DO T O P O G R A F I I  L E K A R S K I E J
I HYGIENY PUBLICZNEJ KRAJOWEJ.

V.
O PROSTYTUCYI MIEJSKIEJ NA PODOLU.

Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Lekarzy Podolskich 
dnia l. grudnia 1863. r. 

przez
Dra Józefa BOŁŁEGO.

Nierząd miejski jak  w gubernialnćm, tak i w powiatowych 
miasteczkach, jednym jest odcechowany charakterem; mówiąc 
więc tutaj o Kamieńcu, bgdę miał na myśli Winnicę, Mohy- 
lów, Bałtg i t. d.

Nierząd w Kamieńcu dzieli sig na publiczny i pokątny: 
pićrwszy w domach tolerowanych ma miejsce; drugi kobiety 
rozmaitego stanu ogarnia, przedewszystkićm jednak do tój ka- 
tegoryi należą pokojówki, kucharki, praczki, najemnice doraź
ne i modniarki.

Publiczny nierząd reprezentują:
1) Kobiety publiczne osiadłe w domach nierządu, a bę

dące pod kontrolą władz policyjnych. Władze, nie mogąc 
przeszkodzić istnieniu takich domów, uznawać ich, to jest na
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dawać im praw obywatelstwa nie powinny; jednak cierpieć je 
jest ich obowiązkiem, a nadto czuwać nad niemi o tyle, żeby 
rozpusta tam wkorzeniona, nie udzielała się na zewnątrz, nie 
przechodziła do domów prywatnych i nie wpływała szkodli
wie na współeczeństwo, szerząc choroby weneryczne. Domy ta
kie istniały w głębokićj starożytności, u Rzymian były to lu 
panar ia (fornicatio);  u Francuzów za Ludwika św. (1254), 
który je prześladował nieustannie, nazywano je bordeaux  od 
starego saksońskiego wyrazu bord, co znaczy mieszkanie, albo 
od bord i eau, brzeg i woda: były ony w Paryżu położone nad 
brzegiem Sekwany, kąpiele bowiem publiczne wprowadzone do 
Francyi za czasów wojen krzyżowych, a tutaj założone, prze
istoczyły się w krotce w domy nierządu. Ztądto urosła na
zwa bordel przyjęta w XVIII. w. we Francyi, u nas zaś do nie
dawna jeszcze używana; dzisiaj w języku urzędowym francuz- 
kim nadano im miano domów tolerowanych (maisons tolérées).  
Takich tedy domów Kamieniec liczy 3, a powiatowe większe 
miasta po 2 albo i po 1.

2) Nierząd publiczny reprezentują także kobiety będące 
na utrzymaniu pojedynczych osób (metresy, soderżanki). Miesz
kają ony oddzielnie i jest ich dwa rodzaje: jedne pilnowane 
od swoich amantów, ludzi zamożnych, nie udzielają się zwykle 
nikomu, przez czas jakiś przynajmniéj, po upływie bowiem 
jego, opuszczone przez chwilowego wielbiciela, albo osiadają 
w domach publicznych, albo należą do następującej kategoryi, 
to jest do takich, które mają kochanków ludzi ubogich, tym 
ofiarują pewne dnia godziny, albo i noc całą, resztę zaś czasu 
gotowe są na usługi publiczności, choć i w téj robią wybór 
niekiedy; i tak, jedne z nich przyjmują tylko ludzi statecz
nych, poważnych wdowców, starych kawalerów i żonatych 
uchodzących niekiedy w świecie za nieposzlakowanych mał
żonków, utrzymując, że to jest jedyna kategorya ludzi mają
cych pewną rękojmią zabezpieczającą od przymiotu i rzeżączki.

3) Kobiety z gminu osiadłe na przedmieściach, przepę
dzające dnie w winiarniach i szynkowniach, w nocy zaś napa
stujące spokojnych mieszkańców naszego miasteczka swojemi 
sprośnemi zachceniami; sąto najgorliwsze krzewicielki chorób 
syfilitycznych. W r. 1862. podczas pożarów niszczących Ka-
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mieniec, kiedym pełnił zaszczytny dla mnie urząd stróża noc
nego, niejednokrotnie zdarzyło mi się spotykać tego rodzaju 
kobiety i przyznaję otwarcie, żem był nieraz zgrozą, i trwogą 
przejęty na ich widok, przyznaję, żem myślał i myślę nawet 
i dzisiaj, że wydźwignienie takich kobiet z błota, obudzenie 
w nich skruchy i żalu powinno być zadaniem każdego towa
rzystwa dobroczynnego, które pragnie zyskać poklask i uzna
nie u ogółu. Zaiste bowiem, nic nie widziałem okropniejsze
go, jak kobiety tego rodzaju, na pół nagie, okryte łachmanami 
rozpadającemi się przy dotknięciu, z twarzą obrzękłą wskutek 
nadużycia uciech płciowych i trunków, z okiem i gestem do 
sprośnćj zapraszającym zabawy, z ustami wykrzywionemi prze
kleństwem, odzywające się głosem takim ochrypłym, takim 
rozbitym, że ten nic oprócz obrzydzenia obudzićby nie powi
nien. Jużto przyznać potrzeba, że nierządnice uliczne u nas 
daleko szpetnićj wyglądają, niż paryzkie napastujące na po
lach elizejskich, albo londyńskie szarpiące przechodnia i czę
stokroć bijące się między sobą o niego; tam je nędza popycha 
do nierządu, tutaj opilstwo!

Jaka jest liczba nierządnic w mieście naszćm? Oto we
dług obrachowań p. Ł a n i e w s k i e g o ,  lekarza miejskiego, 
było ich w ciągu trzech lat ostatnich (1860, 61 i 62) 150, 
albo 50 w przecięciu rocznćm, mieszkających przez kilka mie
sięcy w Kamieńcu. Zatrzymują się ony tutaj w wędrówce 
z głębi Podola do Chocimia i na Multany, gdzie stanowią głó
wny, a dość liczny kontyngens nierządu, co, między nami 
mówiąc, wcale nie przynosi zaszczytu Podolowi. Stale jednak 
ulegających śledzeniu lekarskiemu jest dziesięć.

Przypuszczamy, i nie bez pewnćj zasady, że liczba kobiet 
publicznych w danćj miejscowości jest wyrazem moralności tej 
miejscowości; a że u nas według urzędowych sprawozdań jest 
ich wcale nie wiele, bo 1 na 212 mężczyzn, kiedy w Paryżu 
przypada 1 na 12, przeto możnaby wnioskować dobrze o mo
ralności Kamieńca, gdyby wykazy urzędowe były prawdziwe. 
Że takiemi jednak nie są, dowodzą tego skutki rozpusty, to 
jest choroba syfilityczna, a ta, jesteśmy mocno przekonani, 
nie wylęga się u domowego ogniska, nie jest kwiatem wyra
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stającym z pośrodka cichych cnot rodzinnych. Że tak jest, 
a nie inaczćj, potwierdzają to cyfry. Otoż dowiadujemy się, 
że w szpitalu wojskowym w Kamieńcu leczono na rzeczoną 
chorobę:

w 1860. r ....................... 274 osób
w 1861. r .......................221 —
w 1862. r ....................... 264 — razem 759.

W szpitalu miejskim tutejszym leczono: 
w 1860. r. mężczyzn 65, kobiet 118. 
w 1861.r. — 80, — 163. 
w 1862. r. — 69, — 357.

214, 357. (1)
Z liczb wyżćj przytoczonych łatwo się dadzą takie wy

prowadzić wnioski: wszystkich dotkniętych przymiotem męż
czyzn było w ciągu lat trzech 953 czyli po 312,3 na rok. 
Nie zapominajmy, że w szpitalach wspomnianych szukają po
mocy lekarskićj:

żołnierze stanowią cy miejscową załogę, a tych w o-
góle w 1862 r. było ...........  1900 ludzi

urzędnicy .................................  557 —
mieszczanie ............................... 4480 —
kupcy .......................................... 552 —
włościanie ...............................  182 —
jednodworcy ............................. 44 —

7,715
Do tego dołączam liczbę 7,715, to jest drugie tyle, na 

chorych przysyłanych z sąsiednich majątków rządowych przez 
władze miejscowe; liczba to dowolna, ale w każdym przypadku 
dość znaczna i razem z powyższą wynosi 15,430. Z tego je
dnak potrzeba wyłączyć Izraelitów, którzy w tych dwóch za
kładach wcale nie są przyjmowani, a było ich w Kamieńcu 
według obrachowań statystycznych z 1862. roku 3195, zosta
nie więc tylko 12,235 osób; a że z nich ulega kile rocznie

(l) O szpitalu wojskowym raczył nam udzielić szczegół ów kol. Nar- 
k i e w i c z, o miejskim kol. R o t h e.
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312,3, przypadnie więc 1 dotknięty przymiotem na 39 
mieszkańców szukających pomocy w szpitalach wojskowym 
i miejskim, liczba dość znacząca, byśmy ją  mogli lekce ważyć 
sobie.

Teraz co do kobiet dotkniętych kiłą, a leczonych w szpi
talu miejskim. Z powyższego sprawozdania dowiadujemy się, 
że było ich 3Ó7, więc na rok w przecięciu 119, a wiemy zkąd  
inąd, że nie wszystkie nierządnice znane władzy miejscowej 
ulegają kile; zkądże naraz liczba chorych kobiet wenerycz
nych w dwójnasób przechodząca urzędowo znaną liczbę ko
biet publicznych? Ztąd, że jest nierząd pokątny, nie objęty 
kontrolą, a właśnie o wykrycie go władze miejskie powinny 
się starać, jeżeli szczerze myślą o stanie sanitarnym miasta, 
mającym tak ścisły stosunek z moralną stroną współeczeństwa. 
Wynik ten wadliwie urządzonej służby lekarskiej prostytucyjnćj 
spotykamy i w innych miastach; w Petersburgu np. w r. 1861. 
śledzono kobiet publicznych co miesiąc 1887, chorych zaś ko
biet na przymiot leczono w ciągu tegoż roku 4,122. ( Protokoły  
Obszcz. rusk. wraczej w S. Pet. str. 342).

Teraz rzućmy okiem na urządzenie domów nierządu 
u nas i na kobietę publiczną.

Domy nierządu istnieją w Kamieńcu od początku bieżą
cego stulecia. Ormianie, stanowiący jeszcze w zeszłym wieku 
główną treść mieszkańców tutejszych, należeli do rzędu ludzi 
wstrzemięźliwych, ztąd też i domy tolerowane z trudnością tu 
się wcisnęły; miasto było arcykatolickie, księża zaś kierujący 
opinią i wyobrażeniami ogółu głównie musieli powiększać te 
trudności; wreszcie i mała liczba mieszkańców (w r. 1790. li
czono ich 8,300), musiała się przyczynić do tego, że domy te 
nie stały nigdy świetnie, a dzisiaj są w rażącej sprzecznośc, 
z zasadami hygieny: nieczystość bowiem, powietrze zepsutei 
pościel brudna i opilstwo są na porządku dziennym w takich 
zakładach. Trzyma je zwykle w dzierżawie stara nierządnica, 
a rekrutuje dziewczęta do swych szeregów w garderobach, 
przedpokojach i sąsiednich zaściankach szlacheckich Umowa 
bywa zwykle dość krótka: połowa zarobku idzie na gospodynią, 
połowa na debiutnntkę; tamta za tę połowę daje wyżywienie,
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mieszkanie i opał; pranie bielizny, jak i koszta kuracyi do 
samśj nierządnicy należą. Przyczynę zapędzającą dziewczęta 
do publicznego domu nie jednokrotnie starałem się zbadać; 
z opowiadań jednak tych nie wieleśmy się dowiedzieć potrafili: 
czyto bowiem na bruku Paryża, czy w skromnym Dreźnie, 
rozpustnym Frankfurcie, kochanśj, choć brudnćj Warszawie, 
a równie nieporządnym Kamieńcu, zawsze to miłość nieszczę
śliwa, zawiedziona, której owocem było dziócię, wstyd matki, 
wstyd rodziny, a przed tym wstydem chroniąc się, biedna grze
sznica oparła się w domu tolerowanym. Kłamstwo zabawne, 
ale historya smutna i jest potwierdzeniem tćj psychologicznćj 
prawdy, że największy zbrodniarz chce w przekonaniu słucha
cza upozorować choć cieniem poezyi swój występek. Głównie 
te panie zapędza do domu publicznego lenistwo, gorsząca chęć 
strojenia się i towarzystwa z ludźmi trochę wyższego stanu, 
czasem odrobina namiętności zwierzęcśj, czasem niemożność 
oparcia się podszeptom kobiet utrzymujących zakłady pu
bliczne, a przeważnie brak zasad prawdziwój moralności i re- 
ligii. Bo nie spotykamy na naszym bruku nierządnic, któreby, 
jak się to w Paryżu często zdarza, po matkach dziedziczyły 
rzemiosło; nierząd u nas jest niedawny, braknie mu histo
rycznej przeszłości.

Co się tyczy uczucia wstydu, tym przy drzwiach zamknię
tych nie grzeszą Kamienieckie nierządnice, opinią o sobie m a
ją dość dobrą, moralność wedle ich mniemania zwiększa się 
albo zmniejsza w stosunku do większej albo mniejszej często
ści zarażeń. Gdyby zaś sądzić należało o uczuciu religijnćm 
po ogromnych stosach książek nabożnych, obrazach rozwie
szonych po ścianach, przed któremi się palą częstokroć po ca
łych dniach lampy ofiarne; gdyby nadto wnosić ze skrupula
tnego zachowywania postów i coniedzielnego, albo i coświą- 
tecznego odwiedzania kościołów; gdyby, powtarzamy, z tego 
wypadało wnosić o uczuciu religijnćm tych pań: tobyśmy za 
a nie przeciw  głosowali; przynajmniśj osobno mieszkające ko
biety publiczne bardzo pilnie przestrzegają obrządków ko
ścielnych. Znałem jednę, która się nigdy nie udzielała w nie
dzielę, inn e znowu do południa były nieprzystępne, to jest
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w czasie trwania nabożeństwa, i t. d. Mieszkające zbiorowo nie 
zachowują tego przepisu, bo tśż na nich spoczywa argusowe 
oko dzierżawczyni szukającej bez żadnych skrupułów zysku 
w nierządzie.

Pod względem wykształcenia kobiety publiczne stoją 
u nas dość nizko; po za czytanie książki nabożnćj żadna z nich 
nie sięga, a umiejętność pisania należy do wielkich osobliwo
ści w tćj klasie. W muzyce wcale się nie kochają; jednę tylko 
gitarę, ten niegdyś tak szanowany u nas instrument, późnićj 
towarzyszkę samotnego kawalerskiego żywota, dziś jeszcze 
w domach publicznych spotkać można; przyznajcie, że banicya 
dość smutna i niezasłużona.

Ubiorem nie odznaczają się one wcale, tak jak i nierzą
dnice zachodu, a chociaż nie używają ani bielidła ani rużu, 
jak to ma miejsce po większych miastach, jednakże w obejściu 
i ruchach mają coś odrębnego, co je wśród tłumu nawet 
w kościele wyróżnia. Sięgając w przeszłość, dodać tu winni
śmy, że rządy myślały niejednokr jtnie o nadaniu nierządni
com wyłącznego stroju: w Rzymie starożytnym nosiły one 
ubranie podobne do męzkiego, ztąd epitet togata  dany kobiecie 
znaczył to samo, co m eretr ix } edylom zaś polecone było pilno
wać, by nierządnice nie zmieniały ubioru. Kr. Joanna Awi- 
niońska nakazała im nosić tasiemki na czole (1347). W 1389. 
r. kobiety publiczne z Tuluzy podały petycyą do Karola VI, 
by im pozwolił nie wyróżniać się strojem od innych kobiet; 
zgodził się na to król z warunkiem, by na ramieniu na wierz
chu sukni nosiły przepaskę różniącą się barwą od reszty ubio
ru. Za rządów Henryka IV. polecono im nosić paski z klamrą 
złoconą, słusznie to jednak z czasem, bo już za Ludwika XIV. 
ustało; dzisiaj zaś, kiedy każdy odpowiada za czyny takie 
przed własnćm sumieniem, noszenie stroju wyróżniającego by
łoby gorszącóm, chociaż te panie w miastach większych mają 
sobie właściwą modę, a w Paryżu łanie (biches) brukowe 
sprofanowały czarny kolor, bo w nim zawsze w publicznych 
występują miejscach.

Co do zmian fizyologicznych w ustroju nierządnic po
strzegliśmy, że, zachodząc w lata, nabierają one ciała; dzieje
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się to skutkiem leniwego i nieczynnego żywota. Zmiana głosu 
jest także częstą, u kobiet tego rodzaju, powstaje ona od nad
użycia wyskokowych napojów; P a r e n t D u c h a t e l e t  przypi
suje ją  współkowaniu odbywanemu na ulicach. Cuchnięcie 
z ust jest następstwem niestrawności (dyspepsia ) ,  która po
wstaje w skutek nadmiernego drażnienia nerwów płciowego 
przyrządu. W jakim stanie są te narzędzia płciowe? Zmian 
szczególnych w nich dopatrzeć nie można: pochwa tylko szer
sza, niż u innych kobiet odbywających choćby częste połogi; 
łechtaczka wcale nie powiększona, co sprawiedliwie potwier
dza P a r e n t - D u c h a t e l e t ,  choć inni są przeciwnego zdania; 
błona śluzowa pochwy dość blada; odpływy miesięczne zwykle 
bywają nieobfite, nieregularne i krótkotrwałe, co ma pochodzić 
według francuzkich lekarzy z tego, że nierządnice wstrzymują 
czyszczenia wstrzykiwaniami z zimnéj wody, by te nie prze
szkadzały współkowaniu. Płodność ich według P a r e n t - D u -  
c h a t e l e t a  jest 57 na 1000, połogi odbywają dość ciężko; 
dzićcię jeżeli nie przychodzi nieżywe na świat, to bardzo pręd
ko umiera; w ogóle jednak wypada je wyprowadzać z macicy 
za pomocą narzędzi położniczych. Ta śmiertelność noworod
ków jest następstwem tego, że matki, jak to sprawiedliwie 
utrzymuje p. V e l p e a u ,  starają się o zabicie płodu, używają 
więc w tym celu leków wywołujących poronienie, a nawet i in
nych zbrodniczych działań.Tak np. tenże p. V. posiada w zbio
rze embriologicznym trzy okazy noworodków należących do 
kobiet publicznych, które w 4. miesiącu macicznego życia po
niosły śmierć w skutek przedziurawienia główki. Niektóre 
jednak nierządnice na długo zachowują zdolność zostania mat
kami, co się szczególnie objawia, kiedy po rzuceniu długo prak
tykowanego rzemiosła wychodzą za mąż; przyznajmy jednak 
że podobne przypadki do wyjątkowych należą.

Ale oto dotknęliśmy kwestyi dość ważnój, bo przyszło
ści kobiet publicznych; pozwólcie, bym nad tém zastanowił się 
chwilę. Wiemy; jaki jest koniec nierządnic we Francyi i An
glii: w najszczęśliwszym przypadku przytulisko, w mniéj szczę
śliwym więzienie, a potém wygnanie do Cayenne, Botany-Bay. 
Mówią, że kobiety te w Nowym świecie zmieniają się do nie-
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poznania; chcę temu wierzyć, za nadto ciężkie próby przecho
dzą. ony, by te na nie wpłynąć zbawienie nie miały! Co się 
staje z naszemi? Rzadko która, bo ledwie 1 na 1000, uzbiera 
sobie tyle grosza, by mogła o jego pomocy przepędzić smutną 
i upokarzającą starość; publicznym więc kobietom niższćj kla
sy pozostaje żebranina i kradzież, za którą idzie więzienie 
i osiedlenie na Syberyi, jako jej konieczne następstwo. Nierzą
dnice do wyzszéj należące kategoryi albo wychodzą za mąż 
i częstokroć stają na czele domu publicznego, albo przyjmują 
na się obowiązek komisantek, to jest dostawczyń świeżego to
waru (technicyzm od tych pań pożyczony) do zakładów pu
blicznych, nareszcie staja się faktorkami młodych i rozpu
stnych paniczów, znanemi pod różnemi nazwiskami. Najwię- 
céj rozpowszechniona u nas nazwa takich kobiet jest maka- 
relli; w dawnej Polsce mianowano je rajfurkami; w Rossyi 
zowią się 8wodnicami, weFrancyi baillive, supérieure, maman, 
maquerelle i t. d. Wreszcie zostaje im droga poprawy, po
kuty, modlitwy, ciężka, ciernista, bo pełna upokorzeń, wyrzu
tów sumienia. Czyż wiele się znajdzie odważnych, coby się 
zgodziły zamienić życie próżniacze na ciężką pracę? Wątpię 
bardzo, tém bardziej wątpię dla tego, że współeczność obojętna 
patrzy na nie kaimowóm okiem pogardy i nienawiści, a błotem 
obrzuconej przez się kobiety nie podniesie, nie przygarnie, nie 
przytuli do siebie, choćby ta męczeństwem grzeszną okupiła 
przeszłość.

Teraz z kolei rozpatrzmy, w jakim stanie jest u nas nie
rząd pod względem sanitarnym i lekarskim.

Co do miejsca, wktôrém się takie domy winny znajdować, 
uwzględnić należy tak warunki współeczne, jakotóż i publiczne
mu odpowiadające zdrowiu, albo, mówiąc innemi słowy, za
kłady podobne znajdować się mają w miejscu zdrowém, tak 
jednak usuniętćm od traktów głównćj komunikacyi, by nie na
stręczały widzowi powodów do zgorszenia, nie ubliżały przytém 
względom religijnym i moralnym. Pojęły tę prawdę rządy nie 
tylko cywilizowane, ale i uchodzące w naszém przekonaniu za 
barbarzyńskie; tak w Japonii, w miastach większych, jakoto 
w Yeddo, nierządnice zajmują osobną część miasta. W Paryżu
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według prawa od 18 1. r. do dziś obowięzującego domy nie
rządu nie mogą być w blizkości świątyń wszelkich wyznań, 
obok mieszkań wysokich dygnitarzy, zakładów naukowych, tak 
kobiecych jak męzkich, a także w okolicy pewnych hotelów 
mających na to przywiléj. Dom publiczny nie może być otwar
ty w daném mieszkaniu bez urzędowego zezwolenia na to jego 
właściciela. Napoleon I. nie pozwalał osiadać tym paniom 
w mało uczęszczanych uliczkach i w sąsiedztwie posterunków 
wojskowych.

Co do urządzenia samego mieszkania, to według rozkazu 
p. P a s q u i e r ,  wydanego pod wyżej wzmiankowaną datą, po
winno być zdrowe, obszerne, widne, każda z kobiet ma posiadać 
osobne łóżko (przed tém używano w takich zakładach wspól
nych łóżek) i osobny pokój. Sklepy tak w czasie rewolucyi 
rozpowszechnione w domach nierządu znajdujących się w pała
cu królewskim (Egalité, Palais-Royal)  skasowano zupełnie, 
zabroniono umieszczać dwa zakłady w jedném obejściu i t. d. 
Dozór nad tém wszystkiém oddano inspektorom policyi. Roz
porządzenia te weszły w użycie i dziś są z wielką przestrze
gane surowością. Jakże jest u nas pod tym względem? smu
tno się przyznać, ale zamilczeć nie można, że prawa takie nie 
istnieją wcale. Tak naprzykład domy publiczne umiejscowio
ne są- na ulicy Pocztowéj, jednéj z najludniejszych i najwiçcéj 
uczęszczanych, zanadto blizko, bo w sąsiedztwie klasztoru gre
ckiego obrządku położone; dwa z nich, chociaż o dwóch wej
ściach, przypierają do siebie, a wychodzące z nich o zmierzchu 
nierządnice kłócą się z sobą o werbowanych przechodniów. 
Kontroli nie ulegają prawie żadnćj, prawo ich nie zabezpiecza, 
są więc na łasce piérwszego lepszego policyanta, spokojność 
ich zależy od wiçkszéj albo mniejszéj jego pobłażliwości, od 
większego albo mniejszego uwzględnienia pieszczot, jakiemi 
jest obrzucony. Surowy tedy dozorca policyjny zanadto chło
sta nierządnice, miękki zanadto jest wyrozumiały, a zdrowie 
publiczne zawsze na tém cierpi. W skutekto tego lekceważe
nia i przymiot stosunkowo częstszą jest u nas chorobą, niż 
gdzie indziéj.
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urządzeniu wewnętrznśm mówiliśmy wyzéj. Dziewczęta 
najczęścićj mają mieszkania wspólne, łazienek nie posiadają 
wcale, chodzą w brudnéj bieliźnie wydzielającój odrażającą woń 
su i generis , nie zachowują przepisów tak koniecznych przed 
i po współkowaniu, słowem znajdują się w warunkach bardzo 
sprzyjających krzewieniu niemocy syfilitycznéj.

Prawo jednak wkłada obowiązek na lekarza miejskiego 
dopełniania opatrunku co tydzień z warunkiem, by o dotknię
tych przymiotem donosił policyi, ta zaś winna odsyłać chore do 
szpitalu miejskiego. Dobreby to było, gdyby się i jedna i dru
ga strona ściśle trzymała przepisów i gdyby wszystkie kobiety 
ulegały opatrunkowi. W rzeczywistości jest jednak inaczéj, 
ledwie bowiem */,„ nierządnic ulega temu; inne zaś dla jakichś 
nie zrozumiałych wcale względów praktykują rzemiosło bez
karnie, inne znowu na bruku miejskim pochwycone na uczynku 
po odsiedzeniu pewnego czasu w areszcie wypuszczane bywa
ją  na to, by piérwsxego wieczora rozpocząć to, za co były przed 
chwilą ukarane; słowem, nie ma porządku i sprężystości, od
dawanie zaś do szpitalu tyle napotyka drobnych formułek 
i niedogodności, że niekiedy, jeżeli sama chora tego sobie nie 
życzy, miesiąc cały może praktykować rzemiosło, nim ją  policya 
na kuracyą odstawi.

Nie bez pożytku przeto będzie spisać tutaj rozwój tego 
rodzaju przepisów we Francyi obowięzujących. W 1494. roku 
jeszcze władze kazały wypędzać z miasta nierządnice dotknięte 
przymiotem (grosse-vérole),  nie wolno ich było przyjmować 
w szpitalach dla trędowatych (léproseries). Ludwik XIV. 
w r. 1684. ustanowił prawo karcenia kobiet zapadających na ki
łę, nadto szpitale kary  (coś podobnego jak u nas za czasów 
pańszczyźnianych), w których nibyto je leczono. Opatrunek 
lekarski wprowadzono we Francyi w r. 1791., a w r. 1810. 
cesarz Napoleon I. nakazał założyć rodzaj osobnych infirme- 
ryj (d ispensaires de salubrité) ,  w których dawano nierządni
com bez żadnego wynagrodzenia radę lekarską i leki potrze
bne. Infirmerye te wkrótce przyłączono do zarządów policyj
nych i zamieniono je na sale opatrunkowe. Opatrunkowi ule
gały w nich dwa razy na miesiąc: 1) kobiety publiczne miesz
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kające oddzielnie; 2) przechodzące z jednego do drugiego za
kładu; 3) wyrzekające się nierządu (zmęczone powołaniem 
wedle wyrażenia prawa); 4) żądające paszportu na wyjazd 
z Paryża; 5) wracające do dawnego rzemiosła z więzienia albo 
ze szpitalu. Rozdano im karty, na których zaznaczano dzień 
opatrunku, powtarzającego się dwa razy na miesiąc. Nierzą
dnice umieszczone w zakładach publicznych postanowiono re
widować raz na tydzień. Codziennie polipya aresztuje 20 do 
30 kobiet za kradzież, między któremi jest spora liczba dziew
cząt publicznych do najostatniejszéj warstwy współeczeństwa 
należących;otoż nierządnice te, osadzone w tymczasowym areszcie 
(dépôt), nim przejdą do więzienia, ulegają także opatrunkowi. 
Liczba takich opatrunków zwiększała się stopniowo z laty, tak, 
że kiedy w 1823. r. nierządnica ulegała mu 16 razy do roku, 
w 1832. opatrunek taki miał miejsce 53 razy, a w 1860. roku 
doszedł do 104 razy na rok.

Opatrunek lekarski miał zbawienne następstwa, miano
wicie: 1) Za pośrednictwem jego wprowadzono ścisłą kontrolę 
domów publicznych; z niéj dowiadujemy się, że w r. 1831. 
liczono ich w Paryżu 209, nierządnic zaś 39,128; w r. 1860. 
pierwsze urosły do 300, a liczba dziewcząt do 90,000; każdy 
zakład mieścił ich od 7 do 18 najwięcćj, reszta mieszkała 
osobno. 2) Za pośrednictwem jego wstrzymano szerzenie się 
przymiotu, w ciągu bowiem lat 18 (od 1815. r. do 1832.) wy
kryto 17,376 kobiet publicznych dotkniętych kiłą. 3) Nadto 
opatrunek ten stopniowo wpływał na zmniejszenie zarażeń, 
bo kiedy w 1812. r. przypadała 1 dziewczyna kiłowata na 39 
kobiet publicznych, w 1832. r. była już 1 na 60, w 1860. r. 
1 na 94; że jednak szpitale paryzkie przepełnione są nierzą
dnicami syfilitycznemi, dowodzi to jeno większej liczby kobiet 
oddających się prostytucyi. 4) Opatrunek ten przekonał je
szcze, że w czasie większego zebrania się ludności w daném 
miejscu i choroby syfilityczne znacznie się zwiększają: tak 
każdy karnawał w Paryżu wpływa na podniesienie ich cyfry, 
a lata 1814. i 1815., kiedy sprzymierzone wojska przepełniały 
stolicę Francyi, na zawsze zostaną w dziejach kiły pamiętne; 
choroba ta wówczas jakby nagminnie występowała. 5) Na

www.dlibra.wum.edu.pl



208

reszcie jako wynik opatrunku było oddawanie dotkniętych 
kiłą, do szpitalu; leczenie nierządnic w domu surowo zostało 
prawem wzbronione, gdyż mogło dawać powód do nadużyć; ko
bieta publiczna dotknięta jeno nie nadto wyraźną postacią 
przymiotu zostawała w domu, z warunkiem, że do następnćj 
wizyty, to jest na dni cztery zaprzestanie nierządu, zanim 
lekarz nie wyrzeknie stanowczo o stanie jój zdrowia; przekro
czenie tego rozkazu surowo jest karane bo więzieniem od 15 
do 30 dni.

Przepisy te, obowięzujące we Francyi, dałyby się zasto
sować i u nas; dobrych jeno chęci, dobrych chęci, a iniciaty- 
wy z góry potrzeba.

Gdy nierząd publiczny osiadły w domach ku temu celowi 
służących tak jest źle kontrolowany, cóż mówić o nierządzie 
pokątnym, stanowiącym % 0 w kategoryi prostytucyi miejsco
wej! Cała nasza służba niewieścia z małym tylko wyjątkiem 
stanowi kontyngens sprośny. I tak, wyobraź sobie, mój czy
telniku, że kucharka twoja z objęć żołnierza przystępuje do 
przyprawienia ci posiłku; służąca ubierająca twą żonę noc całą 
spędziła z lokajem z sąsiedztwa, piastunka twego dziecięcia 
wykrada się po kilka razy na dzień, by zadość uczynić swym 
chuciom z młodym furmanem z dziedzińca, którego sowicie 
obdarza pocałunkami i pomadą z masła wykradzionego nie
ostrożnej gospodyni. A jeźli chcesz widzieć, jak się młode dziew
częta wprawiają do tego rzemiosła, to dość ci o zmroku przejść 
ulicę w piękny wieczór czerwcowy, w każdej bramie spotkasz 
mnóstwo par śmiejących się i wesołych; to dopiero g r y  pla to-  
niczne, jak je słusznie nazwał jeden z moich znajomych, koń
czące się wcale nieplatonicznie zniknięciem pary z tego wesołe
go towarzystwa! Podaję wam wcale nieprzesadzony obraz sta
nu moralnego służby naszej; cóż chcecie, wina ciąży na nich, 
ale przyznać też należy, że większa jej połowa na nas spoczy
wa; nie umiemy się zdobyć na tyle nawet odwagi cywilnej, by 
odchodzącej od nas słudze dać dobre, albo złe świadectwo 
w miarę tego, jak  na to zasługuje; ztąd tćż tyle dzieci niepra
wego łoża zabiega nam drogę, wyciągając rękę żebraczą, ztąd 
tyle kradzieży po domach, a szpiegostwo i obmowa są na po
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rządku dziennym. Widzę jednak, że uśmiechem politowania 
zbywacie te moje lamentacye: więc nie pojmujecie całej do
niosłości złego, które z tąd wypływa; nie pojmujecie tćj soli
darności, jaka nas łączy ze służbą; zapominacie, że i ci, co wam 
służą, są, równie jak wy, obywatelami kraju, stanowią jednak 
proletariat, który, jak kula u nóg uwiązana, ciąży postępowi 
i cywilizacyi współeczności. Oświecić ich więc wypada. Oświata 
wypleni nierząd. Władza tego bez naszego współdziałania nie 
potrafi dokonać: wspierajmy ją więc ludzkiem obchodzeniem 
się ze służbą, kształceniem jćj, o ile to możebne; wspierajmy 
stowarzyszenia religijne, do których nasza służba należy, po
pierajmy rozwój szkółek niedzielnych, zapewnijmy służbie po
moc w nieszczęściu i chorobie, wprowadźmy w życie instytucye 
emerytalne dla kalek, podeszłych wiekiem i poczciwie swe 
obowiązki wypełniających: a spożyjemy zapewne godne takićj 
pracy owoce, poczciwy zaś sługa, znany teraz z trądycyi, prze
stanie wówczas być osobliwością, albo jeno pamiątką, którćj 
opis w starych znajdujemy książkach.

Ale jest jeszcze innego rodzaju nierząd pokątny, którego 
poskromienie należy do władzy: mówimy tutaj o tych kobietach 
z najniższćj warstwy współecznśj, kryjących się przed światłem 
dziennćm w szynkowniach, a wylęgających na ulice pod cie
niem opiekuńczym nocy. Nie śmiem wam malować tćj postaci 
ochydnćj, rozbestwionej trunkiem, rozźwierzęconćj nierządem, 
brudnćj, odartej, roznoszącćj w koło siebie powietrze pełne 
zgnilizny. Nie śmiem, powtarzam raz jeszcze, stawiać przed 
wami tćj postaci, którą występek spycha na najniższy szczebel 
szpetoty moralnej; oko bowiem najwięcćj do występku nawykłe 
zamyka się na jćj widok mimowoli! Rzec można śmiało, że 
stoją ony niżój jeszcze od utatuowanych nierządnic paryzkich, 
służących gwoli marynarzy odwiedzających stolicę Francyi. 
Otoż kobiety podobne stanowią pepinierę przymiotu miejskie
go. Władza powinna objąć je kontrolą, poddać je opatrunkowi 
częstemu i przestrzegać, by się nie odawały nierządowi na uli
cach i placach publicznych

Skreśliłem tutaj wizerunek współeczności naszćj pod wzglę
dem rozpusty. Nie dotknąłem w tej pobieżnćj opowieści klas 

Pam. T. 1. W. Tom LII. 14
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wyższych, mają ony bowiem smutny przywilej dopuszczania się 
grzechu bezkarnie: dla czego? bo karą w klasie tćj jest głos 
opinii publicznej, niestety bardzo względnej, jeżeli nie zupeł
nie milczącej; i kobieta nawet do tćj warstwy należąca, byle 
tylko pokątnie oddawała się rozpuście, słynąć będzie jako bar
dzo moralna, a częstokroć pobożna i uczynna ; darujcie mi, ale 
takiej uczynności zrozumieć nie mogę. A cóż mówić o naszej 
męzkićj połowie? cóż mówić? i jeszcze się pytań bez końca 
znajdzie, na które odpowiedzieć trudno i chyba zwalić wszyst
ko na wadliwe urządzenie naszej współeczności, na jćj niegrun- 
towne i arcypowierzchowne wykształcenie i na wiele, wiele 
jeszcze czynników, których połowę usunąć byliśmy w stanie, 
usunięcie zaś drugiej połowy nie od nas wcale zależało.

Spisuję wam wprawdzie dzieje nie dzisiejszej epoki, bo 
ta w skutek wyjątkowych boleści, trwogi i oczekiwań, wyjątko
wą jest; piszę o tćm, co się działo u nas przed bardzo nie 
wielą laty.

Ale zarzucicie mi, że potępiam, a jednak rady na złe nie 
podaję; macie ją więc tutaj w przytoczonych poniżej twierdze
niach: 1) Oświata i umoralnienie Itlas n iższych  współeczności 
miejskićj zawsze i wszędzie pierwsze zajmują miejsce. Już się 
dosadnie przekonano o tem, że zakładanie szkółek rzemieślni
czych, wieczornych i niedzielnych zmniejsza liczbę więźniów 
danój miejscowości; kluby i przy nich czytelnie dla ubogich 
wyrobników w Anglii znacznie wpłynęły na zmniejszenie liczby 
uczęszczających do szynkowni. Wszystkie więc wyżej wspom
niane środki niepomału wpłyną na ludność miejską, wykształ
coną już do tyła, by zdolna była pojąć dobrodziejstwa nauki. 
Stowarzyszen ia  re l ig i jn e , połączone z pewnemi obowiązkami 
mającemi na celu dobroczynność, nadzwyczaj kształcą serce 
prostej kobiety, która, wcale nie rozumując, za literę prawa 
przyjmuje to, co kapłan w nauce jćj powie.... Korzyści więc 
ztąd płyną wielkie, a poczucie obowiązku nakazane przez 
przedstawiciela religii może i moralnością natchnąć i od roz
pusty powstrzymać. Małżeństwo także tu niepoślednie zaj
muje miejsce. Panuje u nas przesąd, że służba małżeńska nie 
jest dobrą, a to dla tego, że za nędzne wynagrodzenie chcemy
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sługę kupić najzupełnićj, wyzyskujemy wszystkie jej chwile 
wolne, dając ledwie czas na spoczynek i modlitwę. A przecie 
we wszystkich państwach po za kordonem pańszczyźnianym 
uwalniają służącego na kilka godzin w tygodniu, któremi mo
że rozporządzać najzupełniej. W Paryżu każdy garęon w re- 
stauracyi choćby najwięcej uczęszczanej, każda suberetka , pra
cująca w magazynie, wymawia sobie parę godzin codziennie, 
które poświęca przechadzce, albo innym niewinnym uciechom. 
Pensye emerytalne dla służących  podniosłyby ich bardzo 
moralnie, posagi dla ubogich dobrze prowadących się dziew 
cząt wypleniłyby u nas rozpustę, a kasy oszczędności uwol
niłyby nie jednego rzemieślnika od opilstwa, do którego często
kroć pobudza nędza i niefortunne z losem zapasy. 2) W yda
nie s ta łych  przepisów co do domów publicznych i nierządnic  
jest ważnym środkiem ograniczającym tak rozpustę, jak i 
szerzenie się kiły. Że domy publiczne są potrzebne, na to 
składa nam p. L ó w e  w swojej historyi prostytucyi Berlina 
dowody oparte na liczbach. Nie mówię tu jednak o pod
niesieniu nierządnic do godności obywatelstwa, bo nierząd 
uważam jako z łe  konieczne; ale mówię o przepisach za
bezpieczających kobiety publiczne od samowoli, zapewniają
cych spokój zewnętrzny nierządnicy z jednćj strony, a ograni
czających rozpustną swawolę z drugiej. Przepisy takie istnie
ją  w ościennych krajach, a zniesienie publicznego nierządu 
w niektórych państewkach Rzeszy niemieckiej, jak w Saksonii, 
wcale nie podniosło moralności ogólnćj. Raz bo jeszcze powta
rzamy, że współeczność może być względnie dobrą, moralną, 
ale nigdy idealnie doskonałą; doskonałość jest celem nieustan
nych jćj pragnień, a wątpimy bardzo, żeby to pragnienie zi
ścić się kiedy mogło na ziemi; „przy jdź  królestwo Twoje“ za
wsze będzie prośbą niewysłuchaną. Więc o przepisy pewne 
dla nierządnic wołamy i żądanie to stawiamy na drugiem miej
scu. Do tćj kategoryi należą opatrunek lekarski i surowy 
dozór policyjny. Wyżćj wykazaliśmy już doniosłość tych dwóch 
czynników we Francyi i tam odsyłamy ciekawego czytelnika.
3) Zaprowadzenie środków sanitarnych w samym zakładzie, 
zapobiegających szerzeniu się chorób syfilitycznych. Po szcze
góły odsyłamy do listów p. R i c o r d a  o przymiocie. 4) Szpi
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tale dla nierządnic. Szpital taki, według naszego mniemania, 
powinien być oddzielny, wyłącznie tylko leczeniu choroby 
wenerycznej przeznaczony; praca nie męcząca, czytanie, ćwi
czenia religijne powinny być w nim wprowadzone. Kobieta 
bowiem zamknięta w murach jego, zagnana do tego czasowego 
więzienia koniecznością, wśród ciszy i porządku, odosobniona 
od reszty świata, mimowoli zastanowić się musi nad życiem 
miuioném. A jeśli temu zastanowieniu przyjdzie w pomoc 
zdrowa rada dozorczyni, czy kapłana, słowo otuchy, nadzieja 
przebaczenia, to kto wie, czyli wspomnienie rozpusty dawniej- 
széj nie wywoła rumieńca wstydu, w którym już leży nadzieja 
i zachcenie poprawy. By jednak była zupełną, na to potrzeba 
przytułku, kongregacyk religijnej, temu zaś celowi najlepiéj 
odpowiadają — 5) Domy schronienia dla kobiet w yrzeka ją 
cych się nierządu . Piérwszy przytułek taki założony był 
we Francyi jeszcze w XIII. wieku przez biskupa Wilhelma III, 
nosił on nazwę domu dziewcząt Bożych; Św. Ludwik i Karol
V. znakomicie przytułek ten uposażyli. W 1492. roku Jan 
T i s s e r a r d ,  słynny kaznodzieja nawrócił wiele kobiet publicz
nych, a Karól VIII. pozwolił na założenie dla nich ochrony, 
będącej pod opieką osobnego stowarzyszenia. W 1618. roku 
wzniesiono trzecią ochronę, bo tamte nie wystarczały. Znako
mite stowarzyszenie Ś. Pelagii, mające tyle rozgłosu, powstało 
w 1665. r. Wszystkie te zakłady, jako stowarzyszenia religijne, 
zniesione zostały w czasie piérwszéj rewolucyi francuzkiéj; ale 
za konsulatu już jeden z nich pod wezwaniem Ś. Michała po
wołano do życia, przyjmowano w nim kobiety publiczne od
dawane tam przez rodziców lub krewnych, zamienił się więc 
na rodzaj więzienia i dopiero w r. 182!. otwarto ochronę no
szącą nazwę Bon-Pasteur, która do dzisiaj istnieje, oddając 
wielkie usługi moralności publicznej. W początkach po 20 
nierządnic corocznie szukało w niéj przytułku, od 18-33. liczba 
ta urosła do 50, przed 1848. r. wynosiła ona 86 na rok. Wy
znać jednakże musiemy, że stare jeno nierządnice, liczące 
po lat 36, 40 i 50, kołatają do drzwi zakładu; młodych od 18 
do 25 lat jest wcale nie wiele, ale po większćj części dotknięte 
są kalectwem. Reguła tego zakładu jest dość surowa, miano
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wicie: a)  Co do pożywienia: pensyonerki mają chleba, ile zechcą 
(à  discrétion);  jest on równie dobry, jak używany w szpita
lach francuz kich. Mięso jedzą trzy razy na tydzień, w inne 
dnie jarzyny i rybę. Woda zafarbowana winem jest tu jedy
nym napojem. Owoce z ogrodu należącego do ochrony, jak 
równie mleko od krów będących jego własnością, są na zawo
łanie sióstr stowarzyszenia, b) Co do pracy: wstają o godzi
nie 5téj. Pół godziny przeznacza się na ubranie, potérn idą do 
kościoła na półgodzinną modlitwę. Po śniadaniu słuchanie 
mszy św. Po powrocie z kościoła praca do l lé j  godziny. Po 
pracy znowu krótka modlitwa południowa w kościele. Po obie- 
dzie godzina rekreacyi. Do godziny 5éj praca, potém krótki 
pacierz, godzina przechadzki po ogrodzie, wieczerza, pacierze 
i spoczynek o 9. wieczorem. Widziemy więc, że pacierza tu 
więcej, niż roboty; ależ nie zapominajmy, że to penitentki, 
które długie lata bez modlitwy spędziły! Podobny dom po
prawy dla moralnie zaniedbanych kobiet istnieje w Warszawie 
od lat czterech i mieści w sobie do 50 kobiet. Otoż założe
nie takiego stowarzyszenia u nas byłoby bardzo pożytecznćm. 
Dozorczyni sumienna, wyrozumiała i pobłażliwa, wsparta świa
tłą radą opiekunek z wyzszéj warstwy współeczności miejsco
wej, potrafiłaby dobrze kierować zakładem, a płaca za robotę 
wykonywaną przez moralnie zaniedbane kobiety wieleby się 
przyczyniła do zmniejszenia kosztów utrzymania. Niech jeno 
myśl tg ogrzeje miłosierdzie publiczne i ludzie chętni wezmą 
się do jéj wykonania, a pewnie prędko zakwitnie podobny za
kład. Naturalnie warunki czasu stoją temu na przeszkodzie; 
projekt więc wyrozumowany zatrzymujemy u siebie, warując 
sobie podniesienie go przy więcćj sprzyjających okolicznościach.
6) Wreszcie zamykamy uwagi nasze wzmianką o więzieniach  
dla nierządnic .Według naszego mniemania więzienia dla kobiet 
publicznych, bez względu na przyrodę występku, powinny być 
od innych oddzielone koniecznie, ćwiczenia religijne i praca 
mają zapełnić wszystek czas uwięzionych; brak bowiem zaję
cia jest straszną dla nich plagą dla tego, że: a)  rozpowszech
nia rozpustę; b) zamykanie w jednéj sali mniéj zepsutych 
z więcćj zepsutemi pozwala tym ostatnim wpływać nie arcy-
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zbawiennie na pierwsze; c) brak zajęcia przyzwyczaja wię
źnia do lenistwa, które potem po za kratą więzienną, po od
siedzeniu kary zmusza go do popełnienia nowego występku, 
więzienie bowiem jest dla niego rękojmią, że nie umrze z gło
du, nie zmarznie pod płotem; d)  brak więc pracy prowadzi 
za sobą odzwyczajenie się od nićj i szkodzi o tyle, że z cza
sem pomimo najlepszych chęci, nie umiejąc zarobkować, musi 
do dawnego powrócić nałogu, do zbrodni. Bierzmy pod tym 
względem przykład z innych państw, jak  Anglii, Francyi, Bel
gii, Badeńskiego, gdzie system więzienny jest więcćj szkołą, 
warsztatem: więzień tam bowiem może się nauczyć rzemiosła 
i ciągnąć z niego korzyści o tyle, że w końcu, po odsiedzeniu 
kary wychodzi w świat z pewnym kapitalikiem; a należycie 
umoralniony, zostając wreszcie pod opieką Towarzystwa czu
wającego nad byłemi więźniami, może zasłużyć sobie z czasem 
na poczciwe imię. Zajrzyjmy tylko do opisów więziennych 
angielskich, a snadno się przekonamy, jak rzadko powroty do 
więzienia mają tam miejsce, kiedy u nas są zwyczajnem na
stępstwem i zdarzają się póty, póki więzień nie zostanie wy
słany na osiedlenie do Syberyi. Jakićj przyrody ma być ta 
praca, nie do nas mówić należy, naturalnie nie jestem bez
względnym zwolennikiem deptaka  używanego po więzieniach 
angielskich ( treadmill)-, zresztą o rodzaju pracy orzec powin
ny równie stopień wykształcenia uwięzionego, jak i osobiste 
jego skłonności.

Wracając do prostytucyi, dodam tutaj, że za kratą wię
zienną odbywa się ona na wielką skalę; w jaki sposób może to 
mieć miejsce przy obostrzonćm rozdzieleniu płci obojśj prak
tykowanym u nas? jest to tajemnica dozorców więziennych, 
którą może z czasem troskliwym badaczom uda się odsłonić; 
bądź co bądź dowody oczywiste stosunków płciowych zdarzają 
się po kilka razy do roku, nieprawe dzieci bowiem zrodzone 
za kratą nie są wcale osobliwością.
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VI.
UWAGI POD WZGLĘDEM HYGIENICZNYM

0  Z A K Ł A D Z I E  S T A R C Ó W  I K A L E K
POD OPIEKĄ WARSZ. TOWARZYSTWA DOBROCZ. ZOSTAJĄCYCH.

Ze sprawozdania złożonego Wydziałowi Ekonomiczno-Administra
cyjnemu Towarzystwa.

przez Dra Stanisława JANIKOWSKIEGO.

I. Główną przyczyną złego powietrza w całym zakładzie 
jest przeludnienie sal, które, równie jak wiele innych niedo
godności zakładu, nie da się podobno usunąć bez zbudowania 
kiedyś nowego całkiem gmachu.

Sale infirmeryi pod względem ilości powietrza przypa- 
dającćj na 1 łóżko korzystniejsze są od sal przeznaczonych dla 
zdrowych (1), co zresztą jest rzeczą nader słuszną, bo w infir
meryi starcy dzień cały spędzają, przeciwnie zaś na sale t. zw.

( l )  Udowadnia to następująca tablica, w której zestawiłem liczbę 
łóżek, długość, szerokość i wysokość wszystkich sal infirmeryi, tudzież 
(dla porównania) niektórych sal ,,zdrowych“ i wynikającą ztąd ilość 
łokci sześciennych przestrzeni przypadającą na jeduę osobę. W oblicze
niu tem, tylko przybliżonem, nie jest potrącona przestrzeń zajęta przez 
piece, łóżka, szafy, i t. p. sprzęty. M. znaczy salę mężczyzn. K. salę 
kobiet.

Infirmerya.
Sala 12. M. Dług. łok. 24, szer.. 14, wys. 73/i; łóż. 13. Na ł. przyp. 156

— 11. M. — — 24, — 13, — 73/<; — 20. — — 109
— 10. K. — — 24, — 13, — 73/ 4; — 22. — — 99
— 9. K. — — 24, — 13, — 7S/,; — 21. — — 104
— 8. K. Jak sala 9ta.

Sale zdrowych (na dole).
Sala l. M. Dług. łok. 38, szer. 10, wys. 73/*» łóż. 25. na łóż, ł. sz. 106

— 2. M. — — 38, — 16, — 7'Y*i — 54- ~  “  78
— 3. K. — — 23, — 14, — 7y 4; — 24. — — 94

Dla porównania muszę tu przytoczyć, ż e B o u d i n  (Ann, d'hyg. 
publ. 1854. N. Ser, t. I.), na zasadzie swych wyrachowań wymaga, iżby 
w sali szpitalnej na l osobę przypadało przestrzeni od 15 do 60 metrów
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zdrowych wracają tylko na noc, a w ciągu dnia, gdy prawie 
wszyscy w salach roboczych, na dziedzińcu, i t. p. są zajęci, 
sypialnie mogą być należycie wietrzone, co w infirmeryi czę
stokroć jest trudne z powodu oporu chorych (słusznego, albo 
na przywidzeniu opartego).

Na salach zdrowych łatwoby było zaprowadzić przewie
trzanie zapewniające czystość powietrza, ograniczając się na 
tćm, aby w cieplejszej porze roku okna przez cały dzień były 
otwarte, bez względu na opór pozostałych na sali kilku star
ców, w zimie zaś kilkakrotnie na dzień» bez względu na wyni
kającą ztąd potrzebę pewnej przewyżki w wydatku na opał. 
Na salach infirmeryi, gdzie otwieranie okien częstokroć, jak 
już wspomniałem, jest niemożliwe, zaradziłyby złemu kominki, 
na których przez znaczną część dnia paliłby się ogień, spra
wiając przez to stosowną i nie uciążliwą dla chorych wenty- 
lacyą.

II. Na salach infirmeryi pomimo nader gorliwego i wzo
rowego starania Siostry Miłosierdzia, tudzież pracowitości po
sługaczy i posługaczek, (których na każdą salę, to jest średnio 
na 20 łóżek 1 przypada), około chorych i ich pościeli panuje 
wielka nieczystość, pasorzyty w bardzo wielkiej gnieżdżą się 
liczbie. Tak smutnego stanu rzeczy, który i na zdrowie sta r
ców źle wpływa, a między innemi ma tę niedogodność, że leka
rza od ścisłego badania chorego w nie jednym przypadku od
strasza, takiego stanu rzeczy, powiadam, różne są przyczyny, 
jakoto.

1. Niektóre zwyczaje starców, między innemi zwyczaj, 
szczególniej u staruszek rozpowszechniony, kładzenia się do 
łóżka w ubraniu: zwyczaj ten powinienby być wzbroniony (1).

sześć., to jest od 78 do 312 łokci sześć. Otoż zważywszy, że obliczona 
powyżej przestrzeń przypadająca na jednę osobę w salach Zakładu star
ców i kalek jest znacznie przesadzona, gdyż nie policzono przestrzeni za
jętej przez piece, sprzęty, i t. d : przekonywamy się, że na sali Nr. 2 ilość 
powietrza jest niższa od m inim um  wymaganego przez p. B o ud  i n, a na
wet na najkorzystniejszej sali, to jest Nr. 12, niższą jest przeszło o po
łowę od maotimum  naznaczonego przez tegoż autora

(1) W infirmeryi przestrzegam zakazu w tej mierze, o ile możności.
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2. Główną jednakże przyczyną nieczystości jest brak zu
pełny kąpieli, istniejąca bowiem łazienka, złożona z 1 wanny 
miedzianśj i 4ch małych drewnianych, zaopatrywana wodą 
przywożoną z wodociągu, nie wystarcza nawet na potrzeby 
Sióstr Miłosierdzia i Szkółki sierot płci żeńskiej.

Zważywszy, że każdy ze zdrowych starców potrzebowałby 
raz na tydzień, lub przynajmniej na 2 tygodnie wykąpać się; 
że dla wielu w infirmeryi codzienna kąpiel jest niezbędna; 
i wreszcie, że w obec wielu chorób jestem niemal całkiem 
bezwładnym z powodu braku łaźni parowćj: łatwo pojąć, jak 
naglącą jest potrzeba kąpieli i łaźni przy Zakładzie starców 
i kalek.

Kąpiele nietylko przez utrzymanie czystość ciała star
ców przyczyniłyby się do usunięcia owadów z sal, ale nadto 
urządzićby się dała przy łaźni izba sucha, mocno ogrzewana, 
w którój przez wystawienie odzieży, pościeli i t. d. na wysokie 
ciepło oczyszczałyby się takowe z pasorzytów.

Tutaj pozwolę sobie zrobić jeszcze następującą uwagę. 
Ze sprawozdania Komitetu wyznaczonego w dniu 18. marca 
1862. r. z łona Towarz. lek. Warsz. (1) pokazuje się, że w W ar
szawie bardzo niedostateczną jest w stosunku do liczby miesz
kańców ilość kąpieli wannowych i łaźni parowych, istniejące 
zaś są w ogóle ¿byt drogie dla ubogiej klasy mieszkańców. 
Zdaniem wię mojćm Warsz. Towarzystwo Dobrocz. uczyniłoby 
dla klasy roboczćj wielkie dobrodziejstwo, zakładając dla nićj 
kąpiele i łaźnie po cenie zniżonej, jak się to już w Londynie, 
Paryżu i Berlinie praktykuje (2). Z zakładem takim łatwoby się 
dała połączyć pralnia publiczna dla tśjże klasy, która to pral
nia znacznie przyłożyłaby się do uzdrowienia mieszkań naj
uboższej warstwy ludności, usuwając z nich najważniejsze źró
dło wilgoci, to jest pranie domowe. Jestem przekonany, że 
przedsiębierstwo takie dałoby się bez zbytecznych ofiar do

(l) Zob. Pam. T. lek W., t. XLVII, str. 298 -  324.
2) Porówn. Tygod. lek., r. 1861. nr. 27. Notatki policyjno-lekarskie 

z podróży. III. Kąpiele i pralnie publiczne w Paryżu i Berlinie,
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skutku doprowadzić, albowiem dla instytucyi takiój, jaką jest 
Towarzystwo Dobroczynności, spodziewać się należy, iż zarząd 
wodociągów po umiarkowańszćj cenie dostarczyłby wody.

III. Ważnśm źródłem zanieczyszczenia powietrza w gma
chu Tow. Dobrocz. są wychodki: głównie tego przyczyną jest 
sposób urządzenia dołów kloacznych, które nie są wypróż
niane przez wywożenie kału, ale dla oszczędzenia kosztów czy
szczenia połączone są wprost z kanałem idącym do Wisły. 
Te przykanały nie mają, jak się zdaje, potrzebnego spadku, 
zatykają się od czasu do czasu, są więc źródłem nieznośnych 
wyziewów i wymagają periodycznie niebezpiecznego działania, 
to jest przepychania nieczystości do głównego ścieku, do Wi
sły idącego.

G-łównych wychodków w całym instytucie jest cztery: 2 
na dole, 2 na lszćm piętrze. Są ony w ogóle przez starców 
i służbę dość porządnie utrzymane, górne jednak, lubo dalsze 
od dołów kloacznych, smrodliwsze są od dolnych. Przyczyną 
tego jest ta okoliczność, że do górnych uczęszcza w ciągu dnia 
niemal cały instytut, do dolnych zaś wychodków chodzą, tylko 
w nocy, kobiety kilku sal. Za dowód tego posłużyć może na
stępujące obliczenie. Do wychodków górnych uczęszczają 
stale:

a)  Wszyscy starcy z infirmeryi, to jest z pięciu sal, 
które w przecięciu mieszczą osób ........................................ 85

b)  Mężczyźni z dwóch sal NN. 1 i 2, które, lubo na 
dole, lecz bardzo blizko są położone od wschodów prowa
dzących do infirmeryi .............................................................  88

c) Kobiety z sal zdrowych NN. 13, 14 i 15, na 
lszem piętrze położonych ........................................ .........  73

Razem więc stale chodzących do kloak górnych jest osób 246
Pozostają jeszcze sale dolne kobiet zdrowych (NN. 3, 4, 

5 i 6), mieszczące w sobie razem około 90 osób. W nocy 
wprawdzie mieszkankom tych sal za daleko jest chodzić na 
lsze piętro, udają się przeto wtedy do dolnych wychodków, 
ale w ciągu dnia większa połowa tych kobiet zajęta jest na 
lszóm piętrze w sali fabrycznćj, lub w pralni, i wtedy znowu 
chodzą do wychodków górnych.
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Z tego powodu należałoby ścisłym zakazem uczęszczanie 
do wychodków górnych ograniczyć li tylko do starców z infir- 
meryi, którzy już jako chorzy szczególniej smrodliwe mają od
chody; inni zaś starcy powinniby schodzić na dół, co nie jest 
wcale rzeczą tak uciążliwą i nawet nie pociąga za sobą potrze
by przejścia przez podwórze (1). Na takićm ograniczeniu zyska 
powietrze w salach infirmeryi, które wszystkie mają drzwi 
wchodowe na przeciwko górnych wychodków.

O WŁOŚNIKU (TRICHINA)
I W Ł O Ś N I C Y  ( T R I C f ł f N I A S I S ) .

NAPISAŁ

magister P iotr S E IF IIA I,
Profesor Weterynarji (2).

Wiadomość historyczna.

Anatom angielski H i l t o n  był, ziaje się, pierwszym, 
który włośnika ( tr ich in a )  w ciele ludzkióm spostrzegł. W r.

(1) Odkąd posługacze przestrzegają tego zakazu, powietrze na sa
lach infirmeryi rzeczywiście wiele się poprawiło.

(2) Jako źródła do niniejszego pisma, oprócz niektórych artykułów 
pobieżnie rzecz traktujących, posłużyły mi głównie następujące obszer
niejszych rozmiarów rozprawy:

1. Y ir c h o  w Rud.  Darstellung der Lehre von den Trichinen mit 
Rücksicht auf die dadurch gebotenen VorsichtSmaassregeln für Laien und 
Aerzte. 2te verm. Auflage. Mit Holzschnitten u. e. Tafel. Berlin 1864.

2. H a u b n e r  K a r l .  Ueber die Trichinen mit besonderer Berück
sichtigung der Schutzmittel gegen die Trichinenkrankheit beim Menschen. 
Mit Abbildungen. Berlin 186 1.

3. M e i s s n e r H. Bericht über die neuern Beiträge zur Trichinen
frage. (W. Schmidts Jahrbücher der in und ausländischen gesammten 
Medicin. T. 122 . N. 6. z r. 1864).

4. P i e t r a  S a n t a .  La trichina spiralis étudiée au triple point de 
vue de l’histoire naturelle, de la pathologie et de l’hygiène publique. 
(W Annales d’hygiène publique, w zeszycie za miesiąc kwiecień 1864 r, 
str. 304 — 323).
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1 832. zauważył on w mięśniach zwłok jakiegoś starca zna
czną ilość drobnych ciałek podłużno-jajowatych, w środku 
przejrzystych, a przy końcach światła nie przepuszczających, 
milimetr długich, które uważał za nieznane dotąd twory żywot
ne, a które, jak się zdaje, stanowiły właśnie w części już zwa- 
pniałe torebki, w jakich włośniki zwykle się mieszczą. Jednak
że sam wnętrzak (entozoon) dopiero w 3 lata późnićj opisany 
został. Dostrzegł go w r. 1835. znakomity zoolog Owen ,  któ
ry, ze względu na postać włosistą i śrubowate zwinięcie, dro- 
bnowidowego tego robaka oznaczył nazwą trichina spiralis  
(włośnika śrubowatego).

Po tóm odkryciu był włośnik wielokrotnie znajdowany 
w ciele ludzkićm i rozmaitych zwierząt i opisywany między 
innemi przez B i s c h o f f a ,  H e n l e g o ,  L u s c h k ę ,  G u r l t a  
i innych. Napotykano go zwykle otoczonego torebką szcze
gólnego rodzaju, jużto przejrzystą, już zwapniałą, a przeto 
światła nie przepuszczającą; nie można zaś było przypisywać 
mu stanowczo szkodliwego wpływu na organizm, który sobie 
za siedlisko obrał, albowiem był napotykany zawsze tylko 
przypadkowo i w chorobach, które od jego obecności zależeć 
nie mogły.

Ponieważ w pasorzycie znajdowanym w mięśniach nie 
można było nigdy wyśledzić ani jaj, ani nawet wykształconych 
części płciowych, przeto wyrodziły się rozmaite co do jego 
rody (natury) przypuszczenia. Pomijając już błędne mnie
manie tych, którzy w włośniku chcieli widzićć nowy dowód 
możności samorodnego powstawania istot żywotnych (genera
lia aequivoca s. apontanea)  utrzymywali jedni, jak K ü c h e n 
m e i s t e r ,  że włośnik stanowi nie wykształconą ostatecznie 
włosogłówkę (trichocephalus)\ inni, a mianowicie M e i s s n e r ,  
sądzili, iż żyjątko rzeczone jest poczwarką (harwą) trichoso- 
my; niektórzy wreszcie, a tu należy H e r b s t ,  przypuszczali, 
że włośnik przedstawia niewykształcone żyjątko z rodzaju nit
kowców (fi laria).  Inaczćj wszakże wyświetliły sporne pyta
nie ścisłe w tej mierze później przedsiębrane poszukiwania. 
Już na posiedzeniu z dnia 1. sierpnia 1859. r. udzielił prof. 
Y i r c h o w  Towarzystwu lekarskiemu w Berlinie wiadomość
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o wypadkach karmienia przezeń, w celu doświadczalnym, psa 
włośnikami mięśniowemi człowieka, z czego się okazało, że 
trichiny w przewodzie trawienia tego zwierzęcia wykształciły 
się, już w niespełna 4ch dniach, na robaki płciowo rozwinięte, 
w ktorycli profesor berliński rozróżnić mógł samice, zawiera
jące w sobie zarodki na przyszłe potomstwo, i samce z komór
kami nasiennemi. Do takich samych mniej więcśj wypadków 
doprowadziły i dochodzenia prof. L e u c k a r t a  z Giessen, 
który na posiedzeniu z dnia 28. wreśnia także 1859. r. przed
łożył Akademii paryzkiej szczegóły wykształcania, w przewo
dzie trawienia trzody chlewnćj, do zupełnego rozwoju włośni
ków, które już wówczas za nader niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego uznał.

Z tćm wszystkićm brakowało do owego czasu jeszcze fak
tycznych dowodów szkodliwości rzeczonego pasorzytu dla ustro
ju, w którym się zagnieżdża, i dopiero profesorowi Z en  k e r  
W Dreźnie należy się zasługa, że zwrócił na tę rzecz uwagę 
ogólną, do czego mu nastręczył sposobność następujący przy
padek.

W styczniu 1800. r. zmarła w szpitalu drezdeńskim le
czona przez dra Z e n k e r a  dziewczyna z choroby, która, lubo 
miała niejakie podobieństwo do gorączki durzycowej (tyfoidal- 
nej), przecie od tćjże w wielu względach się różniła. Przy 
otwarciu zwłok znaleziono w mięśniach zmarłej niezliczone 
mnóstwo włośników; dalsze dochodzenia zaś doprowadziły do 
wykrycia, że w tym samym domu kilka jeszcze osób mniój 
więcej współcześnie uległo chorobie niebezpiecznćj; że to na
stąpiło w krótce po spożyciu mięsa z zabitego na krótki czas 
przedtśm wieprza i że nawet rzeźnik, który z wieprza tego 
kawałek mięsa na surowo spożył, uległ także chorobie, za 
cierpienie dnawe (affection goutteuse) przezeń uważanej, 
która mu długi czas łóżka opuszczać nie pozwalała. Przedsię
wzięte zaś na pozostałej jeszcze wieprzowinie poszukiwania 
drobnowidowe, przy względzie na przy pady chorobowe osób 
dotkniętych, nie zostawiły wątpliwości, że właśnie ta wieprzo
wina, a raczćj zawarte w nićj włośniki stały się źródłem cho
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roby osób rzeczonych; pokazało się bowiem, że mięso to po
dobnież w wysokim stopniu włośnikami przejęte było.

Zwrócona od czasu tego wydarzenia bliższa na włośniki 
uwaga przekonała wkrótce, ?ż przypadki choroby, a nawet 
śmierci ludzi przez wnętrzaka tego spowodowane wcale do 
rzadkich nie należą, i że nawet nieraz się zdarzają prawdziwe 
epidemie, do których włośnik powód daje.

Znamy dotąd już liczny szereg podobnych wydarzeń. Na
leżą do nich między jnnemi tak zwane epidemie: w Plauen 
(na wiosnę 1862. roku około 30 przypadków chorobnych), 
w Kalbe nad Salą (w lipcu 1862. r. blizko 40 przypadków 
choroby, a 8 przypadków śmierci), w Bury (50 przypadków 
choroby, 10 śmierci), w Magdeburgu, na wyspie Rugii, w Po
znaniu (w sierpniu i wrześniu 1863. r.), nadto niektóre przy
padki spostrzegane we Francyi, Anglii, Danii, a nawet w A- 
meryce, że już nie wspomnę o wielu jeszcze innych również 
wątpliwości nie ulegających. Najważniejszą jednak z dotąd 
znanych jest epidemia, która się pojawiła w Hettstädt w po
łowie października 1863. r., w tćj bowiem, jak się okazuje 
z opisu dra R u p p r e c h t a ,  do początku grudnia tegoż roku 
uległo chorobie, po większśj części ciężko, osób 158, a z tych 
zmarło 27, to jest 12 mężczyzn, 13 kobiet i 2 dzieci.

Że takie spostrzeżenia stały się pobudką do ściślejszych 
nad włośnikiem poszukiwań, dla dokładnego zbadania go pod 
rozmaitemi względami, zbytecznćm byłoby wspominać; wzmian
kę jednak uczynić należy, że w tego rodzaju dochodzeniach 
nie mało zasłużyli się między innemi wspomnieni wyżej pro
fesorowie: V ir  ch o w w Berlinie, L e u  c k a r t  w Giessen, K ü
c h e n m e i s t e r  i profesorowie szkoły weterynaryjućj ddr. 
H a u b n e r  i L e i s e r u n g  w Dreźnie, równie jak ddr. R u p -  
p r e c h t ,  F i e d l e r ,  M o s t e r  i wielu innych.

Wykazawszy powyżćj, że choroba włośnikowa ( tr ichinia- 
s is ) ,  której w braku odpowiedniejszśj nazwę włośnicy  nada
jemy, dopiero w ostatnich pięciu latach uwagę na siebie 
zwróciła, zastanowić się teraz musiemy nad pytaniem, czy 
choroba ta poprzednio wcale nie istniała, lub też tylko dawnićj 
ją  przeoczano, a raczej z jakąbądź inną zamieniano.

222
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W odpowiedzi na to pytanie słusznem się zdaje być zda
nie między innemi H a u b n e r a  i Y i r c h o w a ,  że trudno 
uważać włośnicę za zupełnie nową chorobę, że niezawodnie 
nieraz i dawniej się zdarzała. Pomijając już przypuszczenie 
profesora berlińskiego, że włośnica może już dała powód bo
skiemu prawodawcy Mojżeszowi do zakazu używania na po
karm wieprzowiny; nie podobna nie przyznać, iż wiele przy
padków chorobnych i śmierci, które już w nowszych czasach 
nastąpiły po spożyciu przypraw z wieprzowiny, a które uważane 
były za skutki otrucia głównie trucizną tak zwaną kiszkową, 
trucizną, którćj przecie dotąd żaden chemik odkryć nie zdołał, 
że wiele, mówię, takich przypadków prawdopodobnie spowodo
wanych było przez włośniki.

Na dowód w tej mierze posłużyć może następujące wy
darzenie, choć możnaby więcej podobnych przytoczyć.

W roku 1863. wykonaną była operacya wycięcia nowo
tworu na szyi przez prof. L a n g e n b e c k a  w Berlinie, na 
nauczycielu nazwiskiem Oehme. Po przecięciu mięśnia sze
rokiego szyi (p la tysm a myoides)  zauważano w nim mnóstwo 
niezwykłych białych punktów, które przy bliższem poszu
kiwaniu okazały się być torebkami zwapnieniu już uległemi, 
w których włośniki się mieściły. Chory, badany co do źródła 
tych pasorzytów, udzielił w tej mierze takie szczegóły. W roku 
1845. podczas przerwy przy examinie, jaki się odbywał w Jes- 
sen (Luzacyi), udał się on wraz z 7ma jeszcze osobami skła- 
dającemi delegacyą examinacyjną do miejscowćj restauracyi, 
dla posilenia się. Zastawę stołu stanowiły głównie: szynka 
surowa i kiełbasa, oraz wino białe i czerwone. Jeden z człon
ków tej delegacyi nie jadł wcale i tylko szklankę wina czer
wonego wypił, pozostali zaś siedmiu, a między niemi i obecnie 
operowany, pożywali wspomniane przyprawy z wieprzowiny 
i pili wino białe. Wszystkie te 7 osób uległy wkrótce nie
bezpiecznej chorobie, w skutek którój 4 po upływie pewnego 
czasu zmarły, pozostałe zaś 2 osoby i operowany nauczyciel
O. po niejakim czasie z niebezpieczeństwa wyszli i wreszcie 
zupełnie wyzdrowieli. Naturalnie, że padło podejrzenie o otru
cie, a że wino czerwone przez jednę z osób składających po
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wyższe towarzystwo bez złych skutków było użyte, przeto zło
żono całą, winę na pozostałe pokarmy i na wino białe. Przed
sięwzięte dochodzenie chemiczne żadnej nie wykryło trucizny, 
tak, że właściciel restauracyi dla braku potępiających go do
wodów od odpowiedzialności uwolniony został. Dopiero po 
upływie lat 18 przypadek wykrył, że przyczyną choroby i 
śmierci osób, o otrucie których rzeczonego właściciela posą
dzono, były rzeczywiście włośniki, zwłaszcza, że i zebrane póź
niej wiadomości co do przypadłości i przebiegu choroby u osób 
temu wypadkowi uległych czyniony domysł bardziej jeszcze 
stwierdziły.

Kończąc tę wiadomość historyczną, winienem jeszcze 
wspomnieć, iż u nas nie są znane dotąd przypadki choroby,
o jakiej mowa, a przynajmniej takie, których stanowczość 
przez poszukiwanie drobnowidowe stwierdzonąby była; lubo 
z drugiej strony nie brak wiadomości o wydarzeniach zacho
rowania ludzi po spożyciu wieprzowiny, które dały powód do 
podejrzenia o otrucie, a które, być może, iż w rzeczywistości 
były skutkiem włośników.

Historya naturalna, różne własności włośnika, 
Jego wędrówka.

Włośnik w stanie, w jakim go napotykamy w mięśniach 
ludzi i rozmaitych zwierząt, jest żyjątkiem nie doszłćm je 
szcze do zupełnego wykształcenia, gdyż zupełne jego rozwi
nięcie, a mianowicie wykształcenie się części płciowych i zdol
ności do płodzenia potomstwa, następuje dopiero w przewodzie 
kiszkowym człowieka i niektórych rodzajów zwierząt wówczas, 
gdy jakimbądź sposobem, np. wraz ze spożytem mięsem, tam 
się dostanie.

Znamy zatem włośnika w dwóch odrębnych postaciach, 
to jest:

— jako mięśnowego, w stanie niezupełnego rozwoju, w sta
nie, że tak rzekę, poczwarkowym, w jakim go O we n  pierwo
tnie odkrył, i

— jako kiszkowego, w stanie zupełnego wykształcenia i zdol
ności do płodzenia potomstwa, w jakim od niedawnego czasu 
dopiero jest znany.
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a) W ł o ś n i k  m i ę ś n i o w y  stanowi drobniutkie włosko- 
wate żyjątko, dochodzące jednak niekiedy do y3 — >/2 linii dłu
gości, barwy białawćj, z ciałem przejrzystym, śrubowato (spi
ralnie) zwinięte i otoczone szczególnego rodzaju torebką ( c y 
stę),  która rozwija się dopiero po niejakim czasie od wkro
czenia pasorzytu do mięśni. Bywa on napotykany u człowieka 
i niektórych zwierząt, a mianowicie u trzody chlewnćj, jedy
nie tylko w tkance mięśniowej, to jest w mięśniach mających 
włókna prążkowane. F r i c k  i K n o c h  utrzymują, sprzecznie 
wszakże z twierdzeniem Y i r c h o w a  i H a u b n e r a ,  że nawet 
serce pomimo ciągłego ruchu, w jakim pozostaje przez całe 
życie, nie jest wolne od trichin; przyznają jednak, iż w każ
dym razie liczba włośników jest tu daleko mniejsza. Najwię
cej gromadzi się włośników w mięśniach szyi, szczęk i w prze
ponie, a w ogóle większą ich liczbę napotyka się przy przejściu 
mięśni w ścięgna: co zdaniem Y i r c h o w a  m arnieć przyczynę 
swoję w tóm, że wiele włośników, doszedłszy w swojej wędrówce 
do ostatecznego krańca mięśnia, tu już zatrzymać się musi, 
unikając wejścia w ścięgno, które warunkom życia rzeczonego 
wnętrzaka nie odpowiada.

Mnogość włośników w mięśniach natrafianych bywa roz
maita; w niektórych razach ma ona być przerażająco wielką
i wynosić, jak  H a u b n e r  przytacza, 1 0 ,0 0 0  do 2 0 ,0 0 0 , a na* 
wet dochodzić od 100,000 do 200,000 sztuk na jeden łót 
mięsa.

Włośnik w chwili wejścia do mięśnia jest nierównie 
drobniejszy, niż dawnićj tam osiedlony, powiększa się bowiem 
widocznie z dniem każdym przez niejaki choć bardzo krótki 
czas po wkroczeniu do mięśni. Z początku nie jest on jeszcze 
zwinięty, lecz wkrótce zwija się śrubowato, a już w 3 do 5 
tygodni po jego tu bytności zaczyna się około niesto rozwijać 
torebka, która jednak dopiero po upływie mnićj więcćj 2 
miesięcy zupełnego rozwoju dosięga. Torebka ma najczę- 
ścićj postać cytrynowatą, jajowatą, z wydłużeniami w dwóch 
przeciwnych krańcach, niekiedy zaś ma kształt więcej wrze
cionowaty, albo tśż jeden koniec jest jakby ucięty. Osią swą 
podłużną położona jest równolegle do włókien mięśniowych;

Pam. T. 1. W. Tom LII. 15
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ściany jćj, poki nie nastąpi zwapnienie czyli tak zwane skre- 
dowacenie, są przejrzyste, tak, że położony wewnątrz, śrubo
wato zwinięty włośnik, przy pomocy szkła powiększającego 
dojrzeć się daje; wydłużone jednak zakończenia torebki nie 
przepuszczają tak łatwo światła nawet wówczas, gdy zwapnie
nie wcale się jeszcze w nich nie odbywa. Objaśnia to poniżej 
umieszczony rysunek. (Fig. 1.) (1).

Taką pozostaje torebka przez czas dość długi, 
bo dopiero w rok mnićj więcśj następuje jćj 
zwapnienie, które się zaczyna zawsze od wy
dłużonych końców, a posuwa ku środkowi. Prze
istoczenie to rzadko kiedy dotyka samego wło
śnika, który tćż w zupełnie już skredowaciałćj 
torebce czas dość długi jeszcze w stanie niejako 
odrętwienia żyje, i przy zdarzonych przyjaznych 
warunkach dalćj wykształcać się i potomstwo 
wydać może. Oprócz zwapnienia następuje zwy
kle u otyłych, gdy trichiny już od pewnego czasu 

mięśnie ich zajmują, zebranie się, przy wydłużeniach torebek 
włośnikowych, ciałek tłuszczowych, drobne kłębki tworzących, 
a przez to, jeżeli zwapnienie zupełnie się już wykształciło, 

dojrzóć się łatwo dają na przecięciu mięśni na
wet gołem okiem torebki, jako drobne biała
we, lub biało żółtawe punkta, jak  to przedsta
wia dołączony rysunek. (Fig. 2) (2). W każdym 
jednak razie dla zbadania budowy samego 
włośnika bez pomocy drobnowidu obejść się 
nie można. Robak ten, oswobodzony z torebki 
swojej, po dojściu do zupełnego swego wzrostu

(1) F ig u ra  1. Włośnik mięśniowy otorebkowany, przedstawiony w po
większeniu: a, przejrzysty środek torebki, przez który pasorzyt prześwie
ca; bb, wydłużone zakończenia torebki mało przejrzyste. (Rysunek podług 
Y i r c h o w a).

(2) F igu ra  2. Płatek mięsa w naturalnej wielkości, na którym gołem 
okiem dojrzeć można białe kropki, stanowiące zwapniałe komórki włośni - 
kowe. (Rysunek podług V i r c h o w a).
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ma budowę, jak to przedstawia następny rysunek (fig. 3) (1). 
Układ trawienia i rodzajny objęte są stosunkowo tęgą okrywą, 
czyli skórą, przejrzystą i mającą delikatne poprzeczne zmarszczki.

Opisany robak, póki jest przy 
życiu,odbywa czasami ruchy, które, 
lubo nieznaczne i głównie na roz- 
szerzaniu i zwężaniu się zagięć 
śrubowatych zależące, dają się 
przecie pod szkłem powiększają
cym dojrzćć.

Widziemy zatem, że włośnik już 
nawet jako mięśniowy, płciowo je
szcze nie rozwinięty, stanowi do 
pewnego stopnia dobrze ukształ- 
cone żyjątko, które w budowie 
swojej jest tak charakterystyczne, 

Figura 3. że zamienienie go z innemi two
rami chyba tylko przy niezna

jomości rzeczy, albo użyciu niedokładnego drobnowidu nastą- 
pićby mogło.

W ogólności jest on w wysokim stopniu wytrzymałym; 
można znaleść włośniki żywe i zdolne dalćj się wykształcać
i rozmnażać, nawet gdy już torebki ich są zupełnie zwapnio
ne, gdy mięso, w którćm się mieszczą, uległo kilkotygodnio- 
wemu gniciu, gdy nawet pozostawało nie zbyt długo w cieczy 
solnśj, lub wystawione było na działanie dymu. Znajdujemy 
także żywe jeszcze włośniki w mięsie, które było zamrożone, 
jak i w takiem, które wystawione było na działanie ciepła, nie 
przechodzącego -j- 40° R. Owszem, nawet stopień -f- 50° łi. 
nie zabija od razu tych żyjątek, które dopiero w ciepłocie

(1) F igura  3. Włośnik mięśniowy 300 razy powiększony: a usta, od 
których bierze początek cienki przewód; c ciało komórkowate przewód 
ten otaczające; d  początek przewodu kiszkowego; b ujście tegoż przewodu 
na zewnątrz; e gromadka ziarnek, co do swej budowy jeszcze bliżej nie 
zbadana, umieszczona w przewodzie płciowym. (Rysunek podług V i r- 
c how a).
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-j- 58 do 60° R., to jest w takiéj, w ktôréj białko się ścina, 
tracą bezzwłocznie życie. Nadto wykazały bezpośrednie do
świadczenia, że włośniki nie tracą życia przez całe dnie jeszcze 
po włożeniu ich do spirytusu; a Y i r c h o w  przekonał się, iż 
zawarte w torebkach trichiny, polane nawet kwasem chromo
wym, jeszcze przez dni 11 przy życiu pozostawały.

Wyśledzenie włośnika w mięśniach wówczas, gdy już jest 
otorebkowany, a torebki zwapniałe, nie przedstawia, dla wpra
wnego przynajmniéj oka, żadnćj trudności; w takim razie bo
wiem, jak to już wyżćj wspomniano, i gołćm okiem torebki 
dojrzćć można, a tylko dla otrzymania zupełnej pewności, to 
jest dla wykrycia samego włośnika, uciec się musiemy do po
mocy drobnowidu, choć nie bardzo powiększającego (1). Jeżeli 
jednak pasorzyt nie jest otoczony torebką, albo gdy otoreblco- 
wanie jego nie jest jeszcze należycie ukończone, w takim ra
zie drobność pasorzytu, a głównie przejrzystość jego, oraz 
tworzącej się dopiero torebki, nie pozwalają bez pomocy szkła 
powiększającego wyrzec, czy jest włośnik, lub nie, zwłaszcza, 
że ruchy jego, jak wspomniano wyżej, są bardzo ograniczone.

b) W ł o ś n i k  k i s z k o w y  rozwija się jak następuje. Je
żeli mięso zawierające w sobie włośniki będzie spożyte przez 
człowieka, lub zwierzę, w którem ony znajdują przyjazne wa
runki życia, w takim razie torebka otaczająca żyjątko wkrótce 
bywa strawioną, przez co uwolniony robak dostaje się do ja
my żołądka i kiszek, jako już włośnik kiszkowy. Tu rozwija
ją  się włośniki kiszkowe prędzćj lub późniój stosownie do sto
pnia wykształcenia, do jakiego ony, jako włośniki mięśniowe, 
w spożytćm mięsie doszły; tak, że, gdy otorebkowane, a bardziéj 
jeszcze skredowaciałe już, byle tylko nie zmarniałe jeszcze, 
wykształcają się w kiszkach czasem już w ciągu 5 — 8 dni do 
dojrzałości płciowej i płodzenia potomstwa, to młodsze potrze
bują na to całych tygodni (od 3 do 6). Zupełnie młode zaś, jeszcze

(l) Takie drobnowidy 100 do 17G razy powiększające, a przez Vi r -  
c h o w a  zachwalane, wyrabia po 10 do 12 talarów fabryka H ä n s c h a  
w Berlinie. Odpowiedniemi do śledzenia włośników mają być zresztą 
drobnowidy pojedyncze, choć mniej powiększające, dostarczane po 20 
talarów przez znanego optyka S c h i e k a w Berlinie.

www.dlibra.wum.edu.pl



229

nie otorebkowane włośniki mięśnio
we nie mają częstokroć wcale zdol
ności zmienienia się w przewodzie 
kiszkowym na płciowo dojrzałe, lecz 
albo tu marnieją i z odchodami na 
zewnątrz wydalone zostają, albo tćż 
dla dokładnego przejścia stanu, który 
poczwarkowym nazywamy,usiłują do
stać się, jak niektórzy przynajmniśj 
sądzą, na nowo do mięśni.

Wykształcanie się włośnika kiszko
wego zależy na powiększaniu się jego
i rozwijaniu części płciowych, przy 
czćm żyjątko się wyciąga tak, że 
śrubowate zwinięcie znika. Samce 
rozwinięte są zwykle o y3 mniejsze 
od samic, których długość dochodzj 
od 2 do 3 milimetrów, czyli mnići 
więcćj do jednój linii. Różnicę w ich 
postaci widziemy na załączonych ry
sunkach (fig. 4 i 5), na których 
przedstawione są wykształcone sami
ce i samce włośnika kiszkowego 
w znacznćm powiększeniu. Ciało ich 
jest prawie obłe (walcowate), przy- 
tćm przejrzyste, jeden konies mają 
bardzićj zaostrzony, gdy drugi bar- 
dzićj jest przytępiony. Wewnątrz sa
micy przez przejrzyste ogólne okry
cie dojrzóć można mnóstwo zarod
ków, zamieniających się wkrótce na 
nader drobne żywo rodzące się wyląż- 
ki (embryones) , które w wielu przy
padkach już w dni 5 — 8 od wejścia 
włośnika do przewodu trawienia za
czynają się wymykać z wnętrza sami
cy przez służące ku temu ujście (fi. 5).
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Nie wszystkie jednak wylążki od razu się rodzą, lecz tylko 
stopniowo i w miarę dojrzewania jaj w ciele samicy. Znajdo
wano nawet jeszcze w 3—6 tygodni po spożyciu mięsa trichi- 
nowatego samice ciężarne w przewodzie trawienia. Co do 
liczby wydawanych przez jednę samicę wylążków, rozmaite 
istnieją zdania: H a u b n e r  mówi, że jedna samica rodzić 
może paręset młodych, V o g e l  podaje liczbę od 300 do 500i 
L e u c k a r t  zaś sądzi, że średnio można liczyć na jednę samicę 
1,000 wylążków. W każdym razie po spełnieniu sprawy pło
dzenia i rodzenia obumierają włośniki dojrzałe i wraz z od
chodami na zewnątrz wydalane zostają. Ubytek samców spo
strzega się zwykle wcześnićj; samice bowiem, mające wydawać 
potomstwo, dłuższy czas w przewodzie kiszkowym przy życiu 
pozostawać muszą. Ztądto pochodzi, że stosunek liczebny 
samców do samic, który z początku nie przedstawia prawie 
różnicy, zmniejsza się w dalszym ciągu, czasem tak, że liczba 
samic stanowi 9/ )0, albo nawet prawie same tylko bywają.

Nowo zrodzone wylążki po wyjściu z łona matki zaczy
nają niebawem wędrówkę do mięśni, tak, że w wielu przypad
kach trudno je odszukać w przewodzie kiszkowym wówczas, 
gdy już są nie tylko w jamie brzusznćj i piersiowćj, ale w o- 
sierdziu, a nawet w najodleglejszych mięśniach. We wszyst
kich częściach ciała, póki wędrówka się nie ukończyła jeszcze, 
podług F i e d l e r a  nie różnią się prawie od siebie wylążki co 
do wymiarów, i wynoszą w długości zaledwie 0,108 do 0,112 
milimetra. Ztąd zaś wnosi F i e d l e r ,  że dojście włośnika 
do najodleglejszych punktów ciała odbywa się nader szybko, 
gdy V o g e l  oznacza czas wędrówki włośnika, stosownie do 
odległości ciała, do którćj dochodzi, od jednego dnia do kilku 
nawet tygodni.

Co do drogi, po jakiój wylążki włośników wnikają do 
mięsni, przyjmują powszechnie, że tę torują ony sobie same,

Figura  4. Włośnik kiszkowy, samiec, znacznie powiększony.
F ig . 5. Włośnik kiszkowy, samica, u której przy ujściu na to prze- 

znaczonem widzieć się daje pewna liczba wymykających się na zewnątrz, 
żywo rodzących się wylążków. (Oba rysunki podług H a u b n e r a).
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przebijając ściany przewodu kiszkowego, otrzewnej i same 
mięśnie, bez zostawienia jednak najmniejszego śladu swego 
tędy przenikania. Wszelako niektórzy sądzą, że pojedyncze 
włośniki rozprowadzone także bywają krwi obiegiem; F i e d l e r  
przynajmniej znalazł pojedyncze włośniki u królików dotknię
tych włośnicą w skrzepach krwi prawej komórki i prawego 
przedsionka serca, a Y i r c h o w  napotykał je w gruczołach 
limfatycznych krezkowych. Za tóm, iż wylążki włośników mo
gą być i biegiem krwi roznoszone po ciele, zdaje się tćż prze
mawiać szybkość, z jaką pojedyncze dostają się czasami do 
najodleglejszych części ciała, o czóm F i e d l e r  sądzi z braku 
różnicy we wzroście między wylążkami napotykaaemi np. 
w jamie otrzewnej a temi, które bywają w najodleglejszych 
mięśniach.

Przybyłe do mięśni wylążki wwiercają się w najdelikat
niejsze włókna mięśniowe, które przez to mniej więcej znacz
nemu przeobrażeniu uledz muszą. Z początku nie są wy
lążki te jeszcze zwinięte, lecz później przez zbliżenie do siebie 
obu końców przyjmują ułożenie coraz bardziej pogięte, a po 
niejakim czasie śrubowate, jak to przedstawiają podane wyżej 
rysunki (fig. 1 i 3). Następnie po upływie pewnego czasu wy
kształcają się około włośników torebki, w których ony pozo
stają dopóty, dopóki albo torebki nie ulegną zwapnieniu i ży
jątka, nie doszedłszy dalszego rozwoju, w końcu nie zmarnie
ją; albo dopóki mięso, w któróm się włośniki mieszczą, nie 
będzie spożyte przez człowieka lnb właściwe zwierzę, w prze
wodzie trawienia którego same dalej się rozwiną i nowe wy
dadzą pokolenie.

W ogólności oprócz u człowieka i trzody chlewnej napo
tykano dotąd włośniki u kota, myszy, szczura, kreta i nie
których ptaków, nadto przekonano się, że przez karmienie 
mięsem trichinowatćm osiedla się włośnik łatwo i w ciele 
królika. Organizm zwierząt przeżuwających (ruminantia)  
nie zdaje się sprzyjać rozwojowi wylążków włośnikowych, a ra 
czej osiedlaniu się ich w mięśniach tych zwierząt. Tak przy
najmniej wykazały doświadczenia na bydle rogatćm i owcach 
przedsiebrane, o których wspomina H a u b n e r ,  wykazujące,
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że, po karmieniu rzeczonych rodzajów zwierząt mięsem zawie
rającym trichiny, wykształcały się wprawdzie włośniki mię
śniowe w przewodzie trawienia zwierząt do doświadczenia uży
tych, lecz nie dostawały się do ich mięśni.

Oprócz wspomnionych wyżej rodzajów zwierząt, odkrył! 
w roku 1863. prof. L a n g e n b e c k  w Hanowerze włośniki 
w dżdżownicy, czyli gliście ziemnej ( lumbricus łe r re s tr is ) .  
Ma się ich znajdować w jednym takim robaku średniej wielko
ści od 500 do 600. Spostrzeżenie to jednak, o ile się przy
najmniej okazuje z poszukiwań przedsięwziętych w tej mierze 
przez V ir  c h o w a, wymaga jeszcze dalszego zbadania dla wy
krycia stanowczo, czy żyjątka zauważane przez L a n g e n b e c k a  
są rzeczywiście włośnikami.

Ogólne określenie włośnicy.

Choroba, którą nazwą włośnicy ( tń ch in ias is )  oznacza
my, nie dawno dopiero, bo w początku 1860. roku, o czśm już 
wyżćj było, poznaną została; przez co jednak nie chcemy by
najmniej twierdzić, aby przed tćm nigdy się u ludzi nie zda
rzała. Zależy ona, jak to już wiemy, na tem, iż w mięśniach 
zagnieżdża się wnętrzak, nazwany przez O w e n a  włośnikiem 
śrubowatym (trichina sp ira lis ) ,  który się zalicza do robaków 
obłych, czyli walcowatych (nematodes)  i odznacza się tą 
szczególną własnością, że po dostaniu się do przewodu kiszko
wego człowieka i pewnych rodzajów zwierząt dochodzi dopiero 
do zupełnego swego rozwoju i jako taki rodzi, nie jak prawie 
wszystkie wnętrzaki jaja, lecz żywe wylążki, głównie, a raczej 
prawie jedynie, do wywołania włośnicy przyczyniające się.

Przypady i rozpoznanie cli «roby.

W ogóle przypady chorobowe stosownie do rozmaitych 
okoliczności są mniej lub więcej wybitne, co wprawdzie głów
nie zależy od mnogości wprowadzanych do organizmu włośni
ków, poczęści jednak także od osobowego usposobienia do
tkniętego niemi organizmu.

W niektórych przypadkach można rozróżnić w chorobiej
o którćj mowa, dwa dość wybitne okresy, to jest: 1) okres po-
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jawów tak zwanych gastrycznych pochodzących od drażnienia 
błony śluzowej żołądka i kiszek, jakie sprawiają tam oswo
bodzone z torebek włośniki, i 2) okres cierpienia w mię
śniach i wynikłych ztąd dalszych przypadów, który znów jest 
zawisły od wkroczenia włośników do mięśni i ich tam usa
dowienia się.

W każdym razie następują potem prędzćj lub późniśj, 
przynajmniej w cięższych przypadkach, objawy gorączkowe, 
odznaczające się często cechami właściwemi gorączce durzy- 
cowśj (tyfoidalnśj).

1. Okres p ie rw szy  zjawia się czasem już w kilka go
dzin po spożyciu szkodliwego mięsa i odznacza się nieprawi
dłowością w sprawie trawienia, a mianowicie czuciem pełności, 
odbijaniem się, zatrzymaniem odchodów stolcowych, lub prze
ciwnie biegunką, oraz bolami kolkowemi. Obok tego chory 
czuje się ociężałym, jest trwożliwym, doznaje zawrotu i bolu 
głowy, bezsenności, a ziębienie i dreszcze następują na prze
mian z podnoszeniem się ciepła ciała. Natężenie tych przy
padów bywa rozmaite i zniewala chorego do pozostawania 
w łóżku.

2. Okres drugi nierównie groźniejszemi cechować się 
zwykł objawami; następuje on zwykle na drugi tydzień (od 9. 
do 12. dnia) po spożyciu włośników, i często zaczyna się cho
roba dopiero tym okresem, w którym chory, jeżeli mógł do
tąd zajmować się pracą, staje się do zatrudnień zwykłych 
zupełnie niezdolnym. W tym okresie, oprócz opuchliny powiek, 
która szczególniśj u kobiet i dzieci na całą twarz późniśj się 
rozciąga, dają się głównie widziść objawy pochodzące od cier
pienia w mięśniach, w których ból, począwszy od jakiśjbądź 
części ciała, np. od mięśni grzbietowych, postępuje pewnym 
porządkiem coraz dalśj; przyczśm w dotkniętśj części ciała, 
obok niezwykłśj twardości mięśni, spostrzega się i nabrzmienie 
postępujące tym samym, co ból, porządkiem. Ból ten zresztą, 
wskutek którego mięśnie są nieco skurczone, bywa nadzwy
czaj dotkliwy, chory nie jest w stanie z tego powodu odbywać 
zwykłych ruchów, a kadłub, oraz kończyny, górne w łokciach, 
a dolne w kolanach, są ciągle zgięte. Jeżeli włośniki wkroczą
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do mięśni przeznaczonych do szczególnych jakich spraw, w ta
kim razie następują i w tychże zboczenia; i tak: gdy mięśnie 
oddechowe są zajęte, widziemy zboczenia w oddychaniu; jeżeli 
dotknięte zostaną mięśnie krtaniowe, wówczas spostrzegają się 
nieprawidłowości w wydawaniu głosu, który najczęściej staje 
się chrypliwym; przy zajęciu mięśni oka, chory tym organem 
dowolnie poruszać nie może, i t. d. Obok tego wzmaga się 
stopniowo gorączka, chory traci nawet niekiedy przytomność, 
doznaje wielkiego pragnienia i czucia znacznego ciepła, poci 
się często, a wskutek tego zjawiają się późnićj na skórze wy
sypki różnśj postaci. Często nie jest on w stanie nawet po
ruszać się, i albo wcale usnąć nie może, lub przeciwnie jest 
ospały. W dalszym ciągu okazują się rozmaite przypady ner
wowe, niekiedy drgawki w pojedynczych mięśniach, przy co
raz znaczniejszśm zaś wyczerpaniu sił kończy się życie spo
kojnie, zwykle między 20. a 30. dniem choroby.

Nie zawsze jednak choroba odbywa cały opisany dopiero 
przebieg, gdyż w cięższych przypadkach śmierć przerywa 
bieg jćj niekiedy już 3. — 6. dnia po jćj objawieniu się.

Do wymienionych wyżej przypadów przyłącza się nieraz 
około 4go tygodnia choroby zapalenie płuc, które między in- 
nemi przez opukiwanie i przysłuch wykryte być może; a po
wikłanie to przyśpiesza również zakończenie życia, które zwy
kle następuje wtedy dnia 5. lub 6. od początku zajęcia płuc.

W przypadkach, które mają pomyślnie się ukończyć, nie 
dochodzą najczęścićj przypady do tak znacznego natężenia, 
objawiają się później, np. około dnia 10. od spożycia mięsa 
zawierającego trichiny, to jest wówczas dopiero, gdy większa 
ilość włośników zajmie mięśnie; znikają zaś zwykle, przy sto
pniowym łagodzeniu się, z otorebkowaniem włośników.

Wszelako, jeżeli gorączka była silniejsza, a tem bardziśj 
jeżeli się przyłączyło zapalenie płuc, to powrót do zdrowia 
postępuje zawsze bardzo zwolna, tak, że chory zaledwie 
w 6, 8 lub 10 tygodni do zwykłych zatrudnień wrócić może.

W każdym razie ludzie silniej zbudowani i młodsi mają 
być więcćj na skutki choroby wytrzymali, aniżeli osoby sła
bowite i stare; u dzieci zaś mniśj niż lat 14 liczących, wedle
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spostrzeżeń dra R u p p r e c h t a ,  ma włośnica zawsze prawie 
lżćj przebiegać i rzadko kiedy śmierć za sobą pociągać.

Z powyższego już określenia przypadów chorobowych wi- 
dziemy, że w rozpoznaniu choroby (d iagnosis)  może nieraz 
zachodzić trudność i że w każdym razie żaden objaw, odręb
nie wzięty, nie może być do rozpoznania wystarczającym, 
zwłaszcza, że wiele z wybitniejszych przypadów włośnicy, a na
wet pewne ich gromady, dają się spostrzegać i w niektórych 
innych chorobach. Z tego właśnie powodu zdarzać się może 
wzięcie włośnicy za gorączkę durzycową (tyfoidalną), za tak 
zwaną gastryczną, lub gastryczno-nerwową, za gościec (reuma
tyzm) ostry, lub tćż, przy zwróconćj jednostronnie uwadze na 
nagłe powstanie choroby u kilku osób po wspólnym spoży
ciu jakiego pokarmu, włośnica może być wzięta za skutek 
otrucia.

Dla uniknienia tego rodzaju omyłek, przed oznaczeniem 
choroby mogącćj być włośnicą, wypada troskliwie zestawiać
i co do wzajemnego między sobą związku oceniać wszystkie 
przypady i cały przebieg choroby, zwracać staranną uwagę 
na domyślną przyczynę, a mianowicie zbadać, czy nie zacho
rowało więcćj w tym samym domu osob i czy ulegli chorobie 
nie używali przedtćm na pokarm mięsa wieprzowego, zwła
szcza surowćj szynki, kiełbasy surowćj i t. d. Jeżeli zebrane 
podług tych wskazówek wiadomości podejrzenie nasze o istnie
niu włośnicy do większego prawdopodobieństwa zbliżą, a czas 
upłyniony od spożycia domyślnie szkodliwego pokarmu po
zwala przypuszczać, że już włośniki wkroczyły do mięśni, 
w takim razie, dla osiągnienia większej jeszcze pewności, za
lecają przedsięwzięcie operacyi wydobycia wiązki włókien 
z mięśnia, który się zdaje być już włośnikami przejęty, dla 
zbadania jćj pod drobnowidem. W tym celu radzi V i r c h o w  
wydobyć wiązkę mięsną z miejsca, gdzie mięsień przechodzi 
w ścięgno, i w ogóle blizko przytwierdzenia jego do kości. 
Operacya ta, która, byle ze znajomością rzeczy wykonana, ża- 
dnćj szkody choremu zrządzić nie może, uskutecznia się za 
pomocą małego narzędzia zwanego harpunem M i d d e l d o r p f a  
( harpon de Middeldorpf).
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Nim się jednak do tego przystąpi, nie należy zaniedbywać 
drobnowidowego poszukiwania włośników w odchodach, w któ
rych czasami około dnia 10. i późnićj znajdowane bywają je 
szcze trichiny kiszkowe lub ich wylążki, a zarazem śledzić trze
ba pod drobnowidem znajdować się jeszcze mogące szczątki wie
przowiny, którą podejrzewany o przyczynienie się do wywołania 
choroby. Jeżeli bowiem tą drogą dojdziemy do stanowczego roz
poznania, tśm samćm zbyteczną stanie się powyższa operacya, 
która w każdym razie sprawia choremu ból mnićj więcśj do
tkliwy.

Zmiany w zwlokacli napotykane.

Ograniczymy się na przytoczeniu tu tylko zmian naj
ważniejszych, pomijając te, które, lubo niekiedy się zdarzają, 
nie są przecież statecznie w włośnicy znajdowane.

Najważniejszym zadaniem przy otwieraniu zwłok osób 
zmarłych z włośnicy, musi być, jak się samo przez się rozu
mie, odszukanie włośników. Jeżeli śmierć nastąpiła wcześnie, 
w takim razie można czasem odkryć jeszcze w przewodzie 
trawienia tak włośniki kiszkowe płciowo już rozwinięte, jako 
tćż nowo zrodzone wylążki, które znajdowane bywają także 
w jamie brzusznej, w jamie piersiowej i w osierdziu. Jeżeli 
jednak choroba trwała całe tygodnie, wtedy napotykamy zwy
kle włośniki tylko w mięśniach, mianowicie w międzyżebro
wych, w przeponie, w lędźwiowych i w innych blizko jamy 
brzusznćj położonych. Włośniki są wówczas najczęściśj je 
szcze wolne i tylko około niektórych tworzą się już torebki; 
przedstawia to fig. 6. (1). Same mięśnie dotknięte okazują 
rozmaite zmiany stosownie do okresu choroby, w którym 
śmierć nastąpiła. W przypadkach śmierci wcześniejszej znaj
dujemy mięśnie przekrwione i dostrzegamy w nich nawet śla
dy zapalenia odstępowego (infl. In ters t i t ia l is )  lub miążso- 
wego (parenckymatosa).  Jeżeli jednak włośniki są już oto-

(1) Fig. 6. Część mięśnia w powiększeniu, na której można widzieć 
pewną liczbę włośników już zwiniętych, ale nie otorebkowanych; przy a 
zaś znajduje się włośnik z rozpoczętem już otorebkowaniem. (Rysunek 
podług Y i r c h o w a).
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rebkowane, wówczas 
zawierające je mięśnie 
są  więcćj blade i mnićj 
cieczami przesiąkłe. 
Ślady przekrwienia lub 
nawet zapalenia znaj
dujemy także w błonie 
śluzowej kiszek, a nie
kiedy i w otrzewnśj. 
W niektórych razach 
napotykają się i wypo
ciny dławcowe (krupo
we) na błonie śluzowej 
kiszek, w której cza
sem, to jest wówczas, 
gdy drażnienie przez 
włośniki kiszkowe do 
wyższego doszło sto
pnia, spostrzegane by
wa nawet owrzodzenie 

Figura 6. nieżytowe (kataralne)
lub torebkowe (folikularne). Miernie zabarwiona krew’ jest 
jakby rozrzedzona i wydziela z siebie, mianowicie w prawej 
połowie serca, skrzepy, które na pewną głębokość (2 "— 3")
i tętnicę płucną zajmują. Obok tego znajdujemy często roz
maite zmiany chorobne w płucach, oraz w opłucnej, miano
wicie jeżeli w ciągu choroby powstało zapalenie płuc. Zresztą 
zdarza się, że zmiany anatomiczno-patologiczne są w ogóle 
mało wydatne, jak  to widział R u p p r e c h t  u niespełna 5cio- 
letniego dziecięcia, u którego, z wyjątkiem torebkowego 
owrzodzenia w kiszkach grubych i obecności, jak nie wątpi
my, włośników, żadnych innych zmian nie dostrzeżono.

Przyczyny.

Nie ulega wątpliwości, że przyczyną włośnicy u człowieka 
jest wprowadzenie włośników z zewnątrz do jego ustroju. 
Wprowadzenie to, czyli tak zwane, choć nie właściwie, zara-
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zenie się włośnikami, ile nauczyły dotychczasowe spostrze
żenia, następuje zawsze tylko przy pożywaniu mięsa wieprzo
wego, włośnikami przejętego, jakkolwiek w tćm mięsie są ony 
bardzo rzadko natrafiane. Dla tego tśż ważnćm jest zbadanie 
szczegółów, które, wyświetlając warunki wkroczenia do mię
śni trzody chlewnćj włośników i życia ich tamże, mogłyby 
dać wskazówkę do ustanowienia odpowiednich środków zarad
czych.

Doświadczenia przedsiębrane w ostatnich czasach, mię
dzy innemi przez szkołę weterynaryjną w Dreźnie, przekona
ły, że w skutek żywienia trzody chlewnćj mięsem zawierają
cym włośniki następuje prawie nieomylnie zagnieżdżanie się 
tych wnętrzaków w jćj mięśniach, lecz jaką drogą włośniki 
dostają się zwykle, to jest bez sztucznego karmienia, do ciała 
wieprzów, to nie jest jeszcze należycie wyjaśnionóm. Niektórzy, 
a między niemi V i r c h o w ,  sądzą, że do tego przyczynia się 
głównie pożeranie przez świnie odchodów zawierających wło
śniki. Ponieważ jednak tym sposobem, jak słusznie utrzymuje 
H a u b n e r ,  bardzo rzadko i nie wielka tylko ilość tych paso- 
rzytów dostawałaby się do mięśni trzody chlewnćj, poszukiwa
nia zaś nauczyły, że w mięśniach tego rodzaju zwierząt znaj
dowaną bywa nieraz niezliczona rzeczonych wnętrzaków mno
gość, przeto musiemy przyjąć istnienie innej jeszcze drogi 
zarażania się Świn, którśj jednak dotąd nie poznano stanow
czo. H a u b n e r  przypuszcza, że przypadkowo znalezione i 
pożerane przez trzodę nieżywe myszy, szczury, krety i t. p. 
mniejsze zwierzęta, w których włośnik zwykł się gnieździć, 
mogą być często powodem jćj zarażenia się; gdyby się zaś 
stwierdziło spostrzeżenie L a n g e n b e c k a ,  o którćm wspom- 
niono już wyżćj, iż w dżdżownicy daje się widzićć włośnik, 
w takim razie wszelkie byłoby prawdopodobieństwo, że wła
śnie dżdżownica musi bywać najczęścićj przyczyną zarażanią 
się trzody. Dotąd zatem nie jest rzeczona zagadka zadawal- 
niająco rozwiązaną. Jeżeli zaś wolno robić przypuszczenia, to 
mniemam, iż nie bezzasadną będzie rzeczą mićć w podejrzeniu
o przyczynianie się do wprowadzania włośników do ciała trzo
dy opłuczyny z mięsa wieprzowego, które nieraz trzodzie
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bywają na pokarm dawane, a w których znajdować się mogą 
i szczątki wieprzowiny włośnikami przejęte. Wszystkie je
dnak te przypuszczenia są, tylko na domysłach oparte i jako 
takie wymagają dalszych poszukiwań.

Czy rasa, do którćj trzoda należy, ma wpływ mnićj lub 
więcój sprzyjający zagnieżdżaniu się pomienionych wnętrza- 
ków, i na to trudno stanowczo odpowiedzieć. Zważając je 
dnak, że widziano włośniki u różnych ras trzody, jakie w roz
maitych krajach utrzymują, godzi się przypuścić, że wpływ 
rasowy, jeżeli w tej mierze ma jakie znaczenie, to w każdym 
razie bardzo małe. Wprawdzie są kraje, do których między 
innemi i nasz dotąd się liczy, gdzie włośnica nie była u ludzi 
spostrzegana, trudno jednak bezwarunkowo twierdzić, że w tych 
krajach trzoda chlewna jest wolną od włośników i dla tego nie 
spostrzega się włośnica u ludzi. O ile bowiem trudno jest 
zapewnić, czy obecnie nie zdarza się u nas wzięcie włośnicy 
za jaką inną chorobę, o tyle tćż nie bezzasadnym jest przy
puszczenie, że brak przypadków włośnicy w niektórych kra
jach, a więc i u nas, zawdzięczać należy głównie nieistnieniu 
zwyczaju, tak upowszechnionego w Niemczech północnych, 
gdzie tćż włośnica najwięcćj dotąd zabrała ofiar, spożywania 
mięsa wieprzowego surowo, lub prawie surowo. Nawet 
szynka wędzona niegotowana mniej jest u nas pod względem 
włośników niebezpieczną, niż w Niemczech: tam bowiem ma
rynowanie szynki trwa zwykle bardzo krótko, a zamiast wę
dzenia w dymie czasem ją tylko napawają kreozotem, octem 
drzewnym i t. d.; kiedy u nas, już przed poddaniem działa
niu dymu w wędzarni, szynka marynuje się czas dłuższy, nie
kiedy przeszło 6 tygodni, to jest pozostawioną bywa w mię- 
szaninie soli kuchennej i saletry, co, jak wykazały doświad
czenia wykonane przez K i i c h e n m e i s t r a  wspólnie z Ha u -  
b n e r e m  i L e i s e r i n g i e m ,  na wytępienie włośników wpływ 
skuteczny wywiera.

Że sposoby niektóre przyrządzania potraw z wieprzowiny, 
a mianowicie gotowanie, pieczenie i t. d. wytępiają trichiny 
w mięsie, o tćm wątpić nie można, skoro wiemy, że już w -|-600 
R, pasorzyt ten traci natychmiast życie. Wszelako jeżeli
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gotowanie, pieczenie, smażenie i t. d. nie zostało dopełnione 
z należytą dokładnością, to jest jeżeli mięso nie zostało ugo
towane, upieczone i t. d. wskroś, w takim razie nie jest ono 
zupełnie bezpieczne i choroba może tylko mnićj groźnie wy
stąpić. Przekonywa o tem  następujący wykaz liczebny doty
czący włośnicy, u 103 osób przez R u p p r e c h t a  w Hettstlidt 
w r. 1863. leczonych.

Wykaz ten świadczy, że u pomienionśj liczby 103 osób, 
nastąpiła choroba po spożyciu:

a) mięsa surowego u osób 11, a z tych umar. 4, chor. trw. śred. dni 32
b) kiełbasy surowej

(K n a c k w u rs t) .............  — 9 — — 4 — — 27
c) kiełbasy smażonej

( liostw urst) ................. — 23 — — 1 — — 23
d) kiełbasy pieczonej (Brat

wurst) i klopsów mięsnych
(Fleischklöscheri) . . . .  — 7 — — ,, — — 2

e) salcesonów (Schw ar
tenwurst) .......................  — 14 — — 1 — — 23

f )  kiszki krwią nadzia-
nśj (B lutwurst) .............  — i — — „ — — 28

g) pieczeni wieprzowej — l — — „ — — 21
h) mięsa gotowanego — 8 — — ,. — — 14
i) mięsa wołowego za

wierającego włośniki (trichi-
n isirtes Rindfleisch) (1) — 2 — — „ — — 31 

k) rozmaitych przypraw 
( diverse Genüsse) (2) — 27 — — 6 — — 20 

Razem u osób 103 — — 16 — — 23

(1) Nazwą „trichinisirtes Rindfleischu oznacza dr. R u p p r e c h t  
surową wołowinę, która była posiekaną na pniu rzeźniczym, użytym bez
pośrednio przedtem do porąbania wieprzowiny włośniki zawierającej.

(2) Rozmaite te przyprawy stanowiły: kiełbasa surowa, smażona, 
pieczona, salceson, pieczeń wieprzowa i wieprzowina gotowana. Z powo
du zaś, że przyprawy te spożywane były naprzemian, przez osoby uległe 
chorobie, na kilka dni przed jej zjawieniem się, trudno oznaczyć szczegó
łowo, która z nich wywołała chorobę u tej lub owej z pomienionych 20 
osób.
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Widziemy zatem:
— że włośnica, przynajmniej pod względem zejścia, była 

najniebezpieczniejszą, gdy ją  wywołała wieprzowina surowa, 
nawet wędzona, jaką naprzykład jest „ Knackwurst11 (kiełba
sa wędzona z surowego mięsa przyrządzona), i

— że stawała się mniej niebezpieczną w miarę tego, jak mięsa 
w skutek przygotowywania wystawione było na wyższy stopień 
gorąca, lub przez czas dłuższy na takowe. Przypadki, w któ
rych wedle przytoczonego wykazu nawet potrawy przy ogniu 
przyrządzone wywołały włośnicę, tłómaczyć się dają tylko w ten 
sposób, że użyty stopień ciepłoty nie przejmował ich wskroś, 
tak, że pewna liczba włośników w częściach środkowych nie 
utraciła życia i możności dalszego rozradzania się.

O ile, oraz jaki wpływ włośnik wywiera na organizm 
trzody chlewnej, w którym się gnieździ, objaśniają dochodze
nia przedsiębrane przez H a u b n e r a  w szkole weterynaryjnej 
w Dreźnie. Z poszukiwań tych okazuje się:

— że najwraźliwszemina włośnicę są prosięta bardzo mło
de, a mianowicie sysaki, które nawet czasami padają ofiarą tej 
choroby, cechującej się i u nich mniej więcej podobnemi jak 
u człowieka przypada mi. Brak tylko u nich niektórych stale 
pojawiających się u ludzi, a mianowicie nie ma u prosiąt opu- 
chnienia powiek, policzków i kończyn z powodu, jak H a u b -  
n e r  przypuszcza, małej podatności skóry; i

— że sztuki starsze trzody, nawet podczas zagnieżdżania się 
w ich mięśniach wielkiej ilości włośników, najczęściej nie oka
zują żadnych zmian w swym stanie zdrowia.

W każdym jednak razie, gdy już otorebkowanie włośni
ków w mięśniach trzody nastąpiło, nie podobna z jej stanu 
zdrowia sądzić o tćm, iż wnętrzak ten w jój organizmie się 
mieści. Okoliczność zaś ta, czyniąc niemożebnóm poznanie 
za życia trzody chlewnej, mianowicie przy kupnie jśj lub prze
znaczeniu na rzeź, czy zawiera w sobie włośniki, lub nie, po
zbawia nader ważnój dla celów hygieny publicznej pomocy.

Rokowanie*
Zejście włośnicy u człowieka, jak to z przytoczonych po

wyżej przykładów widzieć się daje, bywa bardzo rozmaite i za-
Pam. T. 1. W. Tom LII. 16
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leżne głównie od ilości włośników ze spożytym pokarmem do 
wnętrza organizmu wprowadzonych, a zdolnych dalój się roz- 
radzać. Na zejście zatćm wpływa wiele sposób przyrządzenia 
pokarmu, który chorobę wywołał. Gorsze następstwo jest do 
przewidzenia, gdy spożyta wieprzowina była zupełnie surowa 
lub tylko wędzona, stopniowo zaś pomyślniejsze w miarę tego, 
jak sposób przygotowania, np. zapeklowanie, smażenie, pie
czenie, gotowanie i t. d., mniejszą lub większą ilość włośników 
mógł wytępić i uczynić je tćm samćm nieszkodliwemi.

Wszelako nie ulega wątpliwości, że usposobienie dotknię
tego organizmu ma także pewien wpływ na chorobę, a więc 
i na rokowanie. Częścićj następuje wyzdrowienie u osób, u któ
rych zaraz z początku choroby, z przyczyny draźliwości prze
wodu kiszkowego, okazało się silne i dłużćj trwające rozwol
nienie, bo w takim przypadku wraz z częstemi wypróżnienia
mi pewna ilość albo wszystkie niemal włośniki zostają na 
zewnątrz wydalone. Przeciwnie zaś, gdy włośniki mięśniowe 
zatrzymały się w organizmie, jeżeli np. w piórwszym okresie 
miało miejsce wstrzymanie stolca, zejście bywa mnićj pomyśl
ne.

Takie tćż okoliczności objaśniają nam różność skutków 
Włośnicy w rozmaitych przypadkach, tak, że, kiedy czasami 
śmiertelność jest stosunkowo bardzo nieznaczna, w innych ra
zach bywa dość wielka; np. w tak zwanćj epidemii włośnicy 
w Hettstadt liczba zmarłych odnośnie do uległych chorobie 
wynosiła przeszło 17, bo na 158 chorych było 27 wypadków 
śmierci.

L e c z e n i e «

Skuteczne działanie na włośniki w mięśniach usadowione, 
a tćm bardzićj na już otorebkowane, jest niepodobne, gdyż 
mnićj silne nawet środki szkodzićby musiały organizmowi 
chorego, gdyby, przy znanćj wytrzymałości życia włośników, 
miały nasycić krew’ chorego do tego stopnia, aby ta rozpro
wadzona po rozmaitych częściach ciała była w stanie wytępić 
zagnieżdżone już w mięśniach wnętrzaki. Uwaga tśż leczące
go głównie na włośniki kiszkowe zwróconą być musi; przyczćm
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jednak nie powinien on spuszczać z oka wybitniejszych przy- 
padów, mogących wymagać leczenia symptomatycznego.

Jeżeli od spożycia domyślnie szkodliwego mięsa upłynął 
czas tak krótki, iż można się spodziewać obecności jego jeszcze 
w żołądku, w takim razie, dla wydalenia go na zewnątrz, wła- 
ściwćm będzie dawanie środków wymiotnych, które jednak 
późno zażyte, podług R u p p r e c h t a ,  raczśj szkodzić, niż po- 
módz mogą. Kiedy włośniki prawdopodobnie do kiszek już 
przeszły, wtedy zalecają środki rozwalniające. R u p p r e c h t ,  
który w Hettstadt tak obszerne miał pole do czynienia spo
strzeżeń nad skutkami leczenia włośnicy, radzi przedewszyst- 
kiem dawać kalomel, w dawce jednego skrupułu, i powtarzać 
nawet tę ilość w razie potrzeby. Późniśj daje on mleczankę 
olejną (emulsio oleosa)  na tćj zasadzie, że włośniki, jak Col-  
b e r g  przez bezpośrednie próby wykazał, już w godzinę po 
włożeniu ich do oleju żyć przestają. Zresztą zaleca także 
chininę, jako środek mający usuwać bezsenność.

Do innych środków w włośnicy zachwalanych, jakiemi 
np. są olejek terpentynowy, przetwory miedzi, pikrazotan po
tażu (ka l i  picronitricum) i inne leki przeciw-robaćzne (ant-  
helminłhica), nie przywięzuje on w ogóle wielkiej wagi; prze
twory żelaza tylko uznaje jako skuteczne po dłuższem trwaniu 
choroby, gdy się okaże ogólne osłabienie i opuchlina z niedo
krwistości pochodząca.

V i r c h o w ,  podobnie jak wielu innych lekarzy, przywię
zuje także najwięcćj wagi do środków rozwalniających, których 
radzi nie zaniedbywać nawet wówczas, gdy już wędrówka wy- 
lążków do mięśni się odbywa. Jakkolwiek bowiem w tym ra
zie nie liczymy bynajmnićj na działanie leków na włośniki, 
które już do mięśni się dostały, to jednak, wypędzając na ze
wnątrz pozostałe jeszcze w przewodzie trawienia włośniki 
i kładąc przez to tamę dalszemu wkraczaniu ich wylążków do 
mięśni, tem samśm lekami rzeczonemi zapobiedz możemy gro
żącemu w wyższym jeszcze stopniu niebezpieczeństwu. Nie 
ulega wprawdzie wątpliwości, że skuteczności środków roz
walniających wielceby w pomoc przyjść mogły leki przeciw-ro- 
baczne, gdyby były zdolne, bez szkody dla organizmu chorego,
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czyto pozbawić zupełnie życia włośniki kiszkowe, czy tćż 
wprawić je przynajmniej na czas pewny w stan odrętwienia, 
ażeby tym sposobem łatwiej było na zewnątrz je wydalić. Dotąd 
jednak, przyznać należy, nie został wykryty taki bezzawodny 
środek. W ostatnich czasach zachwalana wprawdzie była przez 
M o s l e r a ,  jako środek przeciw-robaczny, benzina, którą Mi l -  
n e  E d w a r d s  pierwszy zalecał jako lekarstwo wytępiające 
owady, a profesor weterynaryi R e y n a l  używał z najlepszym 
skutkiem u zwierząt dotkniętych chorobami skórnemi, przez 
pasorzyty spowodowanemi. Lecz, o ile głoszone pochwały 
tego środka są słuszne, na ocenienie tego więcej potrzebaby 
danych. Czy i o ile zasługują na uwagę tak zwane wódki i lik- 
wory przeciw-włośnikowe, które szarlatanizm szumnemi za
chwala wyrazami już nie tylko jako skuteczne środki zapobie
gające, ale nawet jako lecznicze w włośnicy, nad tóm rozwodzić 
się tu nie mamy zamiaru; wspomniemy tylko, iż większość ra- 
cyonalnych lekarzy, a między niemi i Y i r  c h o w, oraz H a u- 
b n e r ,  nie przywięzuje do tego rodzaju wódek i likworów 
żadn£j wagi, owszem uznaje je za szkodliwe, o tyle przynaj
mniej, że odstręczają od przedsiębrania stosowniejszych środ
ków zaradczych. R u p p r e c h t  jednak, a z nim i M e i s s n e r ,  
zdają się być zdania, iż napojom wyskokowym bezwrunkowo 
użyteczności odmawiać nie można, opierając się w tej mierze 
na kilku przykładach, w których osoby używające takich na
pojów zostały uchronione od włośnicy, lub też bardzo łago
dnej uległy chorobie wówczas, gdy pokarmy wieprzowe dla 
współbiesiadujących z niemi były powodem choroby nierównie 
groźniejszej. M e i s s n e r ,  wiedząc, iż włośniki w zwyczajnym 
spirytusie pozostają nawet przez dni kilka przy życiu, że więc 
napoje wyskokowe nie wywierają bezpośredniego przynajmniej 
działania na te wnętrzaki, przypuszcza skuteczność tego ro
dzaju napojów w tćm mniemaniu, że ciecze wyskokowe, lubo 
nie zabijają samych włośników, mogą jednak działać niszcząco 
na ich zarodki, mające się przeobrażać w wylążki, które głów
nie włośnicę wywołują.

Zapobieganie*
Podane dot^d szczegóły wyjaśniają, iż włośnicę zaliczyć 

trzeba do chorób nader niebezpiecznych; że na nią może być

www.dlibra.wum.edu.pl



245

łatwo wiele osób współcześnie wystawionych, gdy przypadkowo 
jedna tylko zdarzy się sztuka trzody chlewnśj, zawierająca 
w swych mięśniach włośniki; i wreszcie,że leczenie nie zawsze jest 
w stanie doprowadzić do pożądanego skutku, a zwłaszcza, gdy 
już włośniki dostaną się do mięśniów chorego. Ztąd zaś wynika, 
iż zapobieganie tój chorobie a raczćj uchronienie publiczności 
od nićj, jest rzeczą nader ważną i że należałoby z troskli
wością zmierzać do tego i u nas, gdyby dalsze spostrzeżenia 
wykazały, że i nasz kraj nie jest od włośnicy zupełnie wolny.

Środki ochronne w ogólności mogą mićć na celu: a)  za
pobieganie, aby włośniki do organizmu trzody chlewnój nie 
dostawały się, a przeto zniesienie niejako źródła choroby 
w samym zarodku; b)  przestrzeganie, aby wieprzowina, za
wierająca w sobie trichiny, na pokarm dla ludzi przeznaczaną 
nie była; wreszcie c) baczenie, aby wieprzowina, o którćj nie 
mamy zupełnćj pewności, iż jest wolną od włośników, była 
używaną na konsumcyą jedynie po takićm jćj przygotowaniu, 
które daje rękojmią pozbawienia życia mieścić się w nićj mo
gących pasorzytów.

Nad każdym z tych środków ochronnych zastanowimy 
się po szczególe.

a) Zapobieganie dostawaniu się włośników do orga
nizmu trzody chlewnej.

Wiemy już, że nie jest znana należycie droga, jaką wspo- 
mniony wnętrzak dostaje się do mięśniów trzody; domyślamy 
się tylko, iż to następuje po części przez pożerania odchodów 
trichiny w sobie mieszczących, głównie zaś przez zjadanie 
nieżywych mniejszych zwierząt, jak myszy, szczurów, kretów, 
być może i dżdżownic, a prócz tego przypuszczamy, iż wło
śniki dostawać się także mogą do wnętrza trzody za pośred
nictwem opłuczyn z wieprzowiny, w których znajdują się 
szczątki mięsa włośnikami przejętego. Z tych powodów wy
maga ostrożność chronienia trzody od tych wszystkich, choć 
dotąd domyślnych tylko przyczyn. W tym celu wypadałoby 
nie dopuszać zwierząt tego rodzaju do miejsc nieczystych, 
gdzieby do pożerania odchodów, mianowicie ludzkich, znalazły
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sposobność (1), nie dawać im nigdy opłuczyn z wieprzowiny 
i chronić je od pożeraniu wskazanych wyżój mniejszych zwie
rzątek, w mięśniach których włośniki znajdowane bywają.

Nie wiadomo dotąd stanowczo, czy dżdżownice zawierają 
w sobie istotnie trichiny; gdyby się jednak odkrycie to prof. 
Langebecka przez dalsze poszukiwania stwierdziło, należałoby 
zalecić utrzymywanie trzody chlewnćj ciągle na karmie stano
wiskowym, a unikanie wyganiania jój na pastwiska, gdzie rze
czone zwierzęta pożerają dżdżownice znajdowane przy ryciu 
ziemi. Przestrzeganie tćj ostatniśj ostrożności, to jest nie- 
wypuszczania trzody na pastwiska, sprzeciwiałoby się zape-

( l )  Niedopuszczanie trzody do pożerania odchodów ludzkich zasłu- 
giye na usilne zalecenie z tego jeszcze względu, że w odchodach tych, jak 
przekonały dochodzenia przedsiębrane za naszych już czasów (mniej wię
cej od lat 13), mieści gię też główna przyczyna zagnieżdżania się w orga
nizmie trzody wnętrzaków zwanych w ą g r a m i ,  cysticercus cellulosae, 
które w ciele ludzkiem zamieniają się na ta  s ie m  c a s a mo  t n e g o  (tac- 
nia solium), będącego często nieznośnych cierpień powodem.

Podajemy tu choć pobieżną wiadomość o przeobrażeniach wągra na 
tasiemca i jaj tasiemca na wągry. Wągr stanowi wnętrzaka pęcherzyko- 
watego, nie zupełnie jeszcze wykształconego, którego główka (scolex) jest 
zupełnie podobna do tasiemcowej. Jeśli taki wągr zostanie spożyty przez 
człowieka jeszcze żyjący, jak go np. napotkać można czasami w surowej 
szynce, w takim razie po dostaniu się do przewodu kiszkowego ulega dal
szemu rozwojowi; po niejakim czasie traci on postać pęcherzykowatą, u po
zostałej głowy rozwijają się zwolna tasiemcom właściwe ogniwa (proglo - 
tides) i tym sposobem wągr przeobraża się w tasiemca. Pomienione og
niwa, stanowiące jakby oddzielne indywidua, wkrótce dojrzewają płciowo 
i  zawierają jaja, z których zrodzić się ma następne pokolenie. Te ogni
wa, w miarę dochodzenia do zupełnej dojrzałości, oddzielają się od nie
dojrzałych jeszcze, a bliżej głowy znajdujących się i bywają wraz z odcho
dami na zewnątrz wydalone. Jeżeli Świnia z pożartemi odchodami połknie 
te ogniwa zawierające jaja, wówczas te wydają wkrótce żyjątka, które wni
kają głównie do tkanki łącznej międzymięśniowej rozmaitych części cia
ła, gdzie wreszcie przyjmują postać wągrów, czekając w tym stanie sposo
bności dostania się do wnętrza człowieka, dla przeobrażenia się na ta
siemca.

Widziemy zatem, że dopuszczanie trzody do pożerania odchodów ludz
kich jest głównem źródłem zagnieżdżania się w niej wągrów, które znowu 
mogą być u człowieka zarodem tasiemca, powszechnie soliterem  zwanego.
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wne w wielu gospodarstwach widokom ekonomicznym; pomi
mo to jednak nie możnaby go zaniedbywać, gdyby się oka
zało, że głównie dżdżownice są źródłem choroby tak nie
bezpiecznej, jaką jest włośnica.

b) Przestrzeganie , aby wieprzowina zawierająca w so
bie wlośniki na pokarm dla ludzi przeznaczaną nie była.

Cel ten dałby się osi ęgnąć tylko przez ustanowienie sta
łego oględu ( re w izy i )  mięsa wieprzowego na konsumcyą prze
znaczonego. Jakkolwiek ogląd taki ze względów hygienicznych 
byłby bardzo pożądany, przedstawia on jednak tyle trudności, 
iż nie ma nadziei, aby mógł znaleść powszechne zastosowanie.

Tylko wówczas, gdy torebki włośników są już zwapnione, 
a w tym stanie nie zdarzają się ony prawie nigdy u trzody 
chlewnej, możnaby je gołćm okiem dostrzedz; nie zwapnione 
zaś, a tem bardziej nie otorebkowane jeszcze włośniki tylko 
za pomocą drobnowidu wyśledzone być mogą. Dla otrzyma
nia więc pewności, iż tylko mięso wolne od włośników prze
znaczone jest na konsumcyą, potrzebaby ustanowić stały ogląd 
z pomocą drobnowidu. Lecz czy podobna wszędzie urządzenie to 
zaprowadzić? na takie pytanie musiemy odpowiedzieć przecząco. 
Śledzenie za pomocą drobnowidu wymaga pewn6j wprawy i zna
jomości rzeczy; w małych zatem miasteczkach, a tóm bardziej 
po wsiach, gdzie przecie dość często biją wieprze nie tylko na 
domowy użytek, ale nie raz i na sprzedaż, byłoby często zu
pełnie niepodobnem wykonać rewizyą dla braku osoby, której- 
by czynność tak ważną poruczyć można. Lecz nie mało tru 
dności przedstawiłby ogląd taki nawet w większych miastach, 
gdzie, co najmniej, musiałby być bardzo kosztowny. Jeden 
człowiek, przy wielkiej wprawie i najpilniejszej pracy, nie mógł
by obejrzeć dokładnie na dzień więcej mięsa niż z 20 lub naj
wyżej z 25 wieprzów, licząc, że będzie zajęty drobnowidem 
przez 5 godzin na dzień, coby znacznie utrudzało wzrok jego. 
A że np. w mieście Warszawie zdarza się, iż dzienna rzeź wy
nosi czasami przeszło 80 wieprzów, przeto do samego oględu 
wieprzowiny potrzebaby ustanowić 4, a może nawet więcej 
oglądaczy (rewizorów), wybranych z lekarzy lub weterynarzy, 
a w takim samym stosunku i w innych większych miastach,
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co, jak łatwo pojąć, znaczny wydatek za sobą pociągnąćby musia
ło. Czy zaś tak kosztowny ogląd będzie środkiem, na który z ca- 
łćm zaufaniem liczyćby można? wątpimy.Pomijając inne względy, 
to samo już znużenie oczów i oglądanie nieraz wielu setek,a mo
że i tysięcy wieprzów, bez wykrycia w nich śladu włośników, 
gdyż w ogóle nawet u trzody chlewnćj rzeczony wnętrzak na
der rzadko bywa natrafiany, czyniąc oglądających mimowolnie 
niedbałemi, pozbawią niezawodnie poruczoną im czynność tćj 
rękojmi, jaką od nićj hygiena publiczna wymaga. L e u c k a r t  
wprawdzie podaje ułatwiony sposób śledzenia w mięśniach wło
śników, przy którym ma być nie konieczną pomoc mikrosko
pu. Sposób ten zależy na puszczeniu na oddzielny drobny 
skrawek mięsa, umieszczony na szkiełku od zegarka, kropli 
roztworu potażu gryzącego, przez co mięso, ulegając rozpłynie- 
niu, przedstawia się jako masa przejrzysta, galaretowata, w któ- 
rój nawet gołćm okiem dostrzedz łatwo, mianowicie po podłoże
niu pod szkiełko jakiejbądź czarnćj materyi, torebki włośników 
w postaci białych wyraźnie ograniczonych plamek, w nich zaś 
przy stosownćm oświetleniu wkłocznemi być mają za pomocą 
lupy włośniki śrubowato zwinięte. Przypuszczając, że postą
pienie to mogłoby być dostateczne do wykrycia włośników 
wówczas, gdy ony są już otorebkowane, to i tak dla osięgnienia 
pewności, jakićj wymaga ogólne bezpieczeństwo, bez pomocy 
drobnowidu obejść się trudno. Bo gdyby wskazany przez 
L e u c k a r t a  sposób nie doprowadził do wykrycia trichin, po
zostałaby zawsze obawa, iż mięso może zawierać włośniki 
jeszcze nieotorebkowane, do wyśledzenia których wskazany 
sposób nie wystarcza. A że obawa ta przy każdśj prawie sztu
ce nastręczyćby się musiała, ponieważ włośniki, jak  to już 
wspomnieliśmy, zdarzają się u trzody chlewnćj nader rzadko, 
przeto bylibyśmy zmuszeni uciekać się prawie zawsze do po
mocy drobnowidu. Do śledzenia za pomocą drobnowidu zmu
sza zresztą jeszcze ta okoliczność, że, jak spostrzeżenie V i r- 
c h o w a  pokazało, napotykają się czasami w mięsie wieprzo- 
wem szczególnego rodzaju torebki, dotąd należycie jeszcze nie 
zbadane, zawierające wewnątrz drobniutkie ciałka postaci ja 
jowatej lub nerkowatćj, torebki zaś te, odkryte najprzód przed
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kilkunastą laty przez M i e s c h e r a w  mięśniach myszy, mają dla 
nieuzbrojonego oka, jak sam V i r c h o w  mówi, wielkie podo
bieństwo do torebek włośnikowych.

Ustanowienie przeto stałego oględu, głównie z powodu, 
że ten, jakeśmy wyżej wykazali, musiałby być drobnowidowy, 
na niezwyciężone napotykając trudności, ogólnego zastosowa
nia znaleśćby nie mógł. Sądzimy jednak, iż w każdym razie 
możnaby urządzić ogląd produktów z wieprzowiny wystawio
nych na sprzedaż, które bywają często na surowo spożywane, 
a mianowicie szynki surowśj. Po takim bowiem oględzie, któ
ry nie byłby już zbyt utrudzającym, przekonawszy się, że, 
szynka nie zawiera włośników możnaby ją oznaczyć stosowną 
cechą (pieczęcią lub plombą), jako dowód, że bez niebezpie
czeństwa dla spożycia na surowo nabywaną być może.

Co do samćj czynności oględu, pomijając tu opisanie 
szczegółowe postępowania z drobnowidem, wspomnę tylko, że 
podobnie jak przy oględzie świeżego mięsa wieprzowego, sta
rać się należy odnośnie do szynki wędzonej, aby płatki mię
sne, pomiędzy szkiełka pod drobnowid wzięte, były ile możno
ści jak najcieńsze i należycie rozpostarte, tudzież aby w kie
runku włókien mięśniowych, a nie w poprzek, lub skośnie 
względem nich były skrajane. Jeżeli przy takiem śledzeniu 
wykryją się torebki, w których, z powodu zwapnienia i pocho
dzącej ztąd nieprzejrzystości, nie daje się dostrzedz umieszczo
ny wewnątrz pasorzyt, w takim razie dla otrzymania zupełnej 
pewności starać się trzeba o uczynienie go widzialnym przez 
oswobodzenie tegoż z torebki, po rozłupaniu jej lekkiśm ci
śnieniem szkiełek, pomiędzy któremi preparat się mieści, albo 
przez przywrócenie przejrzystości torebki, ile możności 
za pomocą igły od włókien mięsnych oddzielonej, puszcze
niem na nią kropelki mocnego kwasu octowego, a jeszcze le
piej rozwiedzionego solnego. W każdym razie, dla otrzyma
nia przez ogląd należytej pewności, nie można poprzestawać 
na wzięciu z danój sztuki pod drobnowid jednego tylko skraw
ka, albo nawet kilku, z  jednej części c ia ła , lecz potrzeba 
do tego celu przygotować skrawki z rozmaitych mięśni, np. 
z międzyżebrowych, z lędźwiowych, z szyjnych, z mięśni koń
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czyn i t. d. Jeżeli zaś odbywamy ogląd szynki, bierzemy także 
więcśj niż jeden skrawek pod drobnowid, a zawsze najlepiśj je 
wyciąć z miejsc, gdzie mięśnie przechodzą w ścięgna; tam bo
wiem, jak już wspomniano, włośniki są zwykle najliczniej n a 
gromadzone.

c) Baczenie, aby wieprzowina , o której nie mamy ZU' 
p e łn e j  pewności, i i  j e s t  wolną od włośników , użytą by ła  
na konsumcyą jed yn ie  po takiern j e j  przygotowaniu , które  
daje rękojmią pozbawienia życia mieścić się w n iej mogą- 
cyc fi włośników.

Podane dotąd środki zaradcze, jak  to widzieliśmy, nie 
są dostatecznie zabezpieczającemi: zalecane bowiem ostrożno
ści co do hodowli trzody chlewnój nie dają rękojmi osią- 
gnienia założonego celu, ogląd zaś mięsa nie dałby się w ogól
ne wprowadzić w użycie; dla tego też głównie uwagę zwracać 
winniśmy na środki, któreby dążyły do odjęcia szkodliwości 
wieprzowinie, gdyby włośniki w sobie zawierała.

Wiemy, że włośnik w ciepłocie dochodzącćj -J- 60° R. 
traci niebawem życie, a tem samćm szkodzić już nie może; 
przy niektórych zaś sposobach przygotowywania potraw z wie
przowiny np. przy gotowaniu, pieczeniu, smażeniu i t. d. pod
nosi się ciepło do wyższego jeszcze stopnia: dla tego tóż, ile 
razy nie ma pewności, iż wieprzowina wolną jest od włośników, 
winna być użytą na pokarm tylko po jej przygotowaniu po
dług któregobądź z wymienionych lub im podobnych sposo
bów. W tym jednak razie niezbędnym jest warunkiem prze
strzeganie, aby sposoby te przyrządzania mięsa były starannie 
wykownywane, to jest, aby wieprzowina równie w częściach 
środkowych jak na powierzchni była zupełnie ugotowana, upie
czona, usmażona, i t. d. WTarunek ten bowiem jest tak ważny, 
że bez jego przestrzegania nie otrzymujemy i przez gotowanie, 
pieczenie, smażenie i t. d. potrzebnćj pewności, jak o tćm 
przekonały smutne wypadki, które widziano w Niemczech po 
spożyciu nawet gotowanej lub pieczonćj wieprzowiny.

Strzedz się zatćm należy głównie spożywania i wieprzo
winy zupełnie surowćj, równie jak niektórych wędlin.

Co do mięsa zupełnie surowego byłoby zbytecznćm za
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chęcanie u nas do zaniechania jego użycia na konsumcyą, 
gdyż u nas niektórzy tylko rzeźnicy mają, naganny zwyczaj 
kosztowania surowej wieprzowiny przy urządzaniu pewnych 
przypraw np. kiełbasy. Głównie zatem zasługują na uwagę 
wędliny, a mianowicie szynka surowa i kiełbasa wędzona, przez 
niektórych na surowo spożywane.

Szynka surowa, jakkolwiek nie tyle niebezpieczna jak 
mięso zupełnie surowe, albowiem marynowanie, jakiemu przed 
uwędzeniem ulega, może wytępić włośniki, przecież za bez
warunkowo nieszkodliwą uważaną być nie może, gdy się nie 
wie, czyli pozostawała dość długo, przy marynowaniu jśj, wy
stawioną na działanie soli kuchennej. Dla tegoto, celem 
otrzymania zupełnej pewności, nie pozostaje jak  ustanowienie 
oględu drobnowidowego szynki surowej na sprzedaż wystawio
nej, która dopiero po otrzymaniu odpowiedniej cechy na do
wód, iż jest wolną od włośników, mogłaby być bezpiecznie 
na surowo używaną.

Co się zaś tyczy kiełbasy i podobnie jak kiełbasa przy
rządzonych z wieprzowiny surowej przypraw, te jeszcze mnićj 
niż szynkę surową za bezpieczne uważać można, z powodu, 
że użyte do nich mięso zwykle marynowaniu nie bywa podda
wane. Ponieważ nadto do kiełbasy skuteczny ogląd drobno- 
widowy zastosowany być nie może, albowiem niepodobna pod
dać oględowi każdej z cząstek wieprzowiny, jakie w skład kieł
basy wchodzą, zbadanie zaś pod mikroskopem pewnej tylko 
liczby tych cząstek nie byłoby dostateczne, bo takowe wzięte być 
mogą z rozmaitych sztuk trzody chlewnej; z tych przeto powo
dów nie pozostaje jak zalecać, aby kiełbasa, mianowicie wę
dzona w niższej temperaturze, na surowo spożywaną nie była.

Wspomnieć tu jeszcze wypada, że części wieprza, w skład 
których właściwe mięśnie nie wchodzą, są zawsze od trichin 
wolnemi, i to nawet sztuk, w których wnętrzak ten mieści się 
w mięśniach. Dla tego słonina, żołądek, kiszki, wątroba i t. p. 
części bez wszelkiej obawy mogą być przeznaczane na kon
sumcyą i nie wymagają wcale śledzenia ich pod drobnowi- 
dem, ani szczególnej ostrożności podczas przyrządzania z nich 
pokarmów.
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SPRAWOZDANIE KOMITETU
WYZNACZONEGO

DLA ZBADANIA LEKÓW ZAGRANICZNYCH 
TAK ZWANYCH SPECYFICZNYCH.

Czytane na posiedzeniu ogólnćm Tow. Lek. Warsz. z dnia 3. maja 1864. r.
przez

Mag. Farm. Wincentego KARPllilHlECiO.

Nadmiar ogłoszeń o cudownćm działaniu środków le
karskich nadsyłanych z zagranicy, a ztąd wprowadzenie w błąd 
publiczności, skłoniły Towarzystwo Lekarskie do wyznaczenia 
z łona swego Komitetu składającego się z Drów: L a n g o w -  
s k i e g o  i B r a u n a ,  Aptekarzy: H e i n r i c h a  i K a r p i ń 
s k i e g o ,  pomnożonego dobrowolnem współdziałaniem Drów 
H e l b i c h a  i S z o k a l s k i e g o ,  celem ocenienia wartości nau- 
kowśj nadsyłanych wyrobów i obmyślenia sposobów, któremi 
możnaby położyć tamę dalszemu wyzyskiwaniu grosza i zdro
wia naszój publiczności.

O ile Komitet zdołał się wywiązać z włożonego na siebie 
obowiązku, ocenią to zebrani koledzy. Przedewszystkićm je
dnak musiemy się zastanowić chwilkę nad obecnie istniejącemi 
przepisami policyjno-lekarskiemi, jak również ułożyć jakiś po
dział środków lekarskich zagranicznych, a to dla łatwiejszego 
dojścia do zamierzonego celu.

Ogrom wszystkich specyfików z różnych krajów nadsy
łanych, liczebnie przeszło dwa tysiące wynoszący, w zajęciu się 
ich rozbiorem szczegółowym trudną do przebycia stawia tamę. 
Komitet zmuszony był ograniczyć się do tych tylko, których 
ogłoszenia częściej spotykamy w gazetach. Ogłoszenia te, szcze
gólne w swym rodzaju, zapewniające najuroczyściej, że nic do 
składu zalecanych środków nie wchodzi, jak tylko rośliny, jak
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gdyby rośliny nie dostarczały najwięcćj zabójczych trucizn, na
cechowane bezczelnością, wystarczają częstokroć same do oce
nienia ich wartości i naukowego ukształcenia wynalazcy, i gdy
by jeden tylko środek zachwalany skutkował w połowie wymie
nionych chorób, niezawodnie ludzie żyliby lata Matuzala; na 
nieszczęście środki te nie pomagają, a znaczne summy wpły
wają z kraju do kieszeni szarlatanów.

Ustawa dla Farmaceutów i aptek jak  najsurowićj zabra
nia aptekarzom sprzedawać środki niewiadomego składu, czyli 
tak zwane sekretne (1). Rozporządzenia wydane przez Komisy ą 
spraw wewnętrznych ograniczyły nawet ilości, w jakich truci
zny mają znajdować się w aptece (2).

W Taryfie ogólnej do handlu Europejskiego dla Cesarstwa 
Rossyjskiego i Królestwa Polskiego czytamy:

„Każdemu posiadającemu prawo handlu zagranicznego 
wolno jest zapisywać z zagranicy materyały i ciała niniejszym 
wykazem objęte (tu mieszczą się ciała pojedyncze), z wyjątkiem 
ciał złożonych lekarskich, czyli gotowych już lekarstw, w oddzia
le drugim tego wykazu wymienionych, (w wykazie 2. mieści się 
57 przetworów zagranicznych, tak zwanych lekarstw specy- 
alnych, ale w liczbie tśj bardzo mało się znajduje obecnie ogła
szanych), które mogą być zapisywane z zagranicy tylko przez 
aptekarzy za pośrednictwem kupców mających prawo handlu 
zagranicznego. Środki lekarskie oznaczone gwiazdką mogą być 
zapisywane z zagranicy tylko dla aptek, a to na zasadzie uwagi 
do art. 514. w dodatku 8. do 13go tomu Zbioru praw Cesarstwa 
wydania z roku 1842.”

Gdyby oprócz wymienionych w tym wykazie sprowadzane 
były z  zagranicy jakie nowe materyały lub gotowe lekarstwa, 
chociażby już znane, lecz wykazem owym nie objęte, takowe 
inaczćj przepuszczane być nie mogą, jak po przedstawieniu ich 
próby Departamentowi handlu zewnętrznego, który po znie
sieniu się z Głównym Zarządem Służby Zdrowia asymiluje do

(1) Zob. Ustawę dla Farmaceutów z r. 1844. § 83 i 93.
(2) Zob. Postanowienie Rady Administr. Król. Pol. z dnia 7 (19) 

września 1862. r., w przedmiocie środków ostrożności co do trucizn, i do
łączone Instrukcye.
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najodpowiedniejszych im z pomiędzy wymienionych w wykazie, 
których sprowadzanie jest dozwolone, lub też zakazane.

Co się tyczy rozklasyfikowania lekarstw złożonych zagra
nicznych, to te można podzielić na następujące gromady:

1. Leki zupełnie obojętne, nie wywierające żadnego dzia
łania lekarskiego, puszczane w handel jedynie dla wyzyskiwa
nia grosza. Do tych należą: Rewalenta, która się składa 
z mączki bobu, soczewicy i grochu; Racakout, złożone z cze
kolady, mączki kartoflanéj, mączki z ryżu, cukru i wanilii, i t. p.

2. Leki, które, chociaż posiadają w pewnych razach dzia
łanie lekarskie, dają się jednak tak pod względem zewnętrznćj 
formy, jak i składu, za cenę bez porównania niższą wyrabiać 
w pracowniach naszych aptek. Do tych można zaliczyć przetwo
ry niektóre z żelaza, z kubeby, z balsamu kopaiwy i inne.

3. Leki, w skład których wchodzą trucizny, jak  np. ma
kowiec (opium) i jego sole, środki drastyczne, jak np. scamo- 
nium, aloes, wyciąg z kolokwintyd. Do tych jako typowe mo
żna zaliczyć prawie wszystkie syrupy od kaszlu, jak  np. F  o r- 
g e t a ,  i wszystkie pigułki rozwalniające wyrabiane przez szarla
tanów zagranicznych i naszych krajowych, jak  pigułki Cau-  
v i n a ,  reformackie, M o r i s o n a ,  C a z e n a v a ,  ulepszone perły 
życia pana G u y o n  i t. p.

4. Nakoniec w oddziale czwartym można pomieścić wszyst
kie środki składu niewiadomego, których liczba jest bardzo 
znaczna.

Żeby dać chociaż słabe wyobrażenie o bezczelności prze
mysłowców, handlujących z uszczerbkiem zdrowia ludzkiego, 
przytaczamy niektóre ogłoszenia zamieszczane w pismach na
szych:

„Papier Wlinsi leczy rozdrażnienie piersi, katar, sapkę, 
grypę, chrypkę, zapalenie gardła, boleści nerwowe i reumaty- 
zmowe, reumatyzmy w lędźwiach, biodrowe i nerwowe.”

„Syrup z podfosforanu wapna uśmierza najuporczywszy 
kaszel, koklusz, katar i grypę, leczy wybornie rozdrażnienie 
płuc i nieocenione sprawia skutki w cierpieniach snchotników.”

„Pigułki C a u v i n a ,  niezawodne przeciw najuporczyw- 
szym zatwardzeniom żołądka, zamuleniu żołądka, zapaleniu k i
szek, boleściom żołądka, wyrzutom naskórnym, reumatyzmom,
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podagrze, brakowi regularności miesięcznój w wieku krytyczne
go przejścia, i t. p.

„Woda p. L e c h  el l e ,  skuteczna na piersi i odnawiająca 
krew’, używa się zawsze z pomyślnym skutkiem przeciw odplu- 
waniu krwią i kaszlom krwistym, katarom, ślinie, bladości ce
ry, upływom krwi u kobiet, palpitacyom serca, wszelkim krwo
tokom i cierpieniom naczyń oddechowych.”

Czytujemy także o wstrzykiwaniach z Matico, w których 
pomimo zapewnień, że nie zawierają żadnych soli metalicznych, 
jest jednak siarczan miedzi i siarczan żelaza.

Nakoniec jakiś P. D e c h a u p t  do pigułek swego wyna
lazku rozwalniających dołączył jeszcze broszurkę pod tytułem: 
„praktyczne lekcye medycyny”, wktóréj dowodzi, że siedliskiem 
choroby jest krew’, a zatém jeśli kto jest chory, to mu się krew1 
psuje, a chcąc ją naprawić, trzeba koniecznie używać jego pi
gułek, jeśli zaś kto zdrów jest, to także niech w zdrowie nie ufa, 
bo krew’ może mu się popsuć i gotów umrzeć, a jedynym środ
kiem zabezpieczającym są jego pigułki.

Pomijam wiele innych ogłoszeń szarlatanów zagrani
cznych, lękając się nadużyć cierpliwości szan. kolegów; nie mo
gę jednak przemilczeć, że i u nas spotykamy często tego ro
dzaju samochwalstwa. Mamy w piekarniach syrup od kaszlu 
(zamiast dobrych bułek), w cukierniach pastylki uzdrawia
jące z drzewa Anacahuite (zamiast herbaty i ciastek), mamy 
płyny na odciski, plastry na wszystkie choroby, pigułki często
chowskie, raszkowskie, pokątnych doktorów i aptekarzy, któ
rych celem jest nie prawdziwe dobro ludzkości, ale egoizm 
i oszustwo. Ludzie wtajemniczeni w naukę, kochający prawdę, 
czytając te wszystkie ogłoszenia, boleją nad dającą się tak otu
manić publicznością, boleją nad skutkami, jakie sprowadzają 
podobne frymarczenia, i nad pogwałceniem wszelkich przepi
sów dotychczas istniejących.

Gdyby aptekarz chciał robić i sprzedawać bez przepisu le
karza pigułki C a u v i n a ,  mógłby się znaleźć na ławie oskarżo
nych, i słusznie, bo pigułki takie, niestosownie użyte, mogą 
wywołać ciężkie przypadłości; gdy tymczasem sprowadzane 
z zagranicy stają się przedmiotem zwyczajnego handlu, jak 
pieprz, cukier, lub gwoździki; to samo ma miejsce ze wszyst-
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kiemi syrupami od kaszlu, w których skład najczęścićj wchodzi 
makowiec (opium) lub jego sole.

Z przytoczonych powyżćj przepisów pokazuje się jasno, 
że prawo, przewidując smutne następstwa sprzedaży leków 
przez osoby nieposiadające do tego odpowiedniej naukowéj kwa- 
lifikacyi, dozwoliło wprawdzie sprowadzać przetwory złożone 
kupcom gildyjnym, ale tylko na potrzebę aptekarzy, kontrola 
jednak, czy środek sprowadzony sprzedany został aptekarzom, 
lub publiczności, jest bardzo trudną, prawie niepodobną.

Wziąwszy na uwagę, że, jeśli przetwory należą do oddzia
łu piérwszego, to jest zupełnie obojętnych, szkoda wydawać na 
nie pieniędzy; jeśli do środków silnie działających, to nie powin- 
ny być, jak tylko w ręku aptekarzy; jeśli zaś są niewiadomego 
składu, to prawo zupełnie zabrania ich wyrobu, a témbardziéj 
sprzedaży; a w każdym razie środki lekarskie zagraniczne od
działu piérwszego, drugiego i trzeciego mogą być z wszelką do
kładnością tak pod względem formy zewnętrznój, jak i części 
składowych, za cenę więcój niż o połowę niższą wyrabiane w k ra 
ju: Komitet wnosi, ażeby, przez wzgląd na zdrowie publiczne, 
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zaniosło podanie do Wła
dzy właściwśj, z prośbą o niedozwalanie nadal sprowadzania 
środków zagranicznych, jako szkodzących zdrowiu i kieszeni 
publiczności; — albo tóż, aby wyjednało rozporządzenie, iżby 
przy każdym środku lekarskim, ogłaszanym w gazetach, był po
dany skład chemiczny tego środka i ilości użytych do niego 
ciał. Tym sposobem publiczność nasza przekonałaby się do
wodnie, że ogłaszane cuda nie są cudami i że równie dobre 
lekarstwa można u nas na żądanie lekarzy w aptekach wyra
biać. Nadto jeszcze uczyniłoby się zadość prawu, które wyraźnie 
zabrania sprzedawać środki lekarskie składu nieznanego.

Zamieszczamy poniżej kilka rozbiorów specyfików zagra
nicznych wraz z przepisami ich roboty, posiłkując się w tym 
względzie specyalnemi dziełami aptekarzy tak francuzkich, jak 
i niemieckich.

1. Charta antirheumatiea (Papier Wliiui).

Rp. Canłharidum pulveratarum unciam dimidiam,
Spir. sulfurico*aetherei uncias quatuor.
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Wytrawić przez dwa dni, przecedzić, odsączyć, dodać i roz
puścić:

Elemi optimi uncias duas ,
Balsami tolulani unciam,
Bals. peruńani drachmam.

Rozczyn przecedzić i dodać:
Colophonii optimi uncias Ires,
Terebinthinae laricinae unciam cum dimidia.
Masę w kąpieli wodnćj wyparować do gęstości syrupu i za 

pomocą maszynki do plastrów rozsmarować na papierze.
3. Cigarettes anti-asthmatiques.

Rp. Foliorum stramonii p a r te s  30,

Rozpuścić wyciąg makowca w wodzie i zwilżyć nią ziele 
tondery, a następnie zrobić papierosy sposobem znanym.

3. Extractum eoloeynthidum eoinpoaitum.

Rp. Colocynthidum une. quinqué, dr. s e x  et gr. quindecim, 
E xtrac ti  aloes une. undecim cum dimidia et dr. dimidiam, 
Scammonii pulv. une. tres, dr. septem et gr .  quindecim, 
Cardamomi drachm, septem cum dimidia ,
Saponis medicati uncias duas et dr. s e x  cum dimidia , 
Spiritus vini rectific. 59° Richt. libras octu. 
Kolokwintydy wymoczyć w wyskoku przez trzy dni, prze

cedzić i przesączyć; do płynu przesączonego dodać wyciąg z aloe
su, skamonią i mydło; nareszcie odparować do właściwćj gęsto
ści, dodając w końcu kardamon.

4. Ferrnm pyrophosphorieuna solubile.

Rp. A1 a tri pyrophosphorici crystallisati,
Liquoris f e r r i  sesquichlorati aa. uncias duas.
Rozpuścić na zimno pyrofosforan sody w wodzie, dodać 

rozczyn półtorachlorku żelaza, osad zebrać i opłókać; następnie 
rozpuścić w rozczynie zrobionym także na zimno z uncyi py- 
rofosforanu sody i 125 uncyj wody przekroplonéj, mięszaninę 
ogrzać do 30° odsączyć i rozlać we flaszki ośmiouneyowe.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 17

Extracti opii aquosi  
Aquae destillatae H

2,
25.

(Pyrophosphate de fer de HI. Łeras)
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Każda uncya zawiera dwa grana pyrofosforanu żelaza.
5. Injectlo matico. (Iivjeetion Matico).

Rp. Aquae malico destillatae Ubrani dimidiam,
Cupri aluminati,
Ferri sulfurici aa. grana tria.

Solve.

6» Pasta cacao cum ferro reducto. (Chocolat au fer 
réduit Que venue).

Rp. Paslae cacao partes  5000,
F etr i  reducti „ 25.

Zrobić tabliczki uncyowe.Każda zawierać będzie 3gr.żelaza.
1. Sal pro baliteo Ticltlano. (Bain de Vlclay).

Rp. Natri bicarbonici libras duas,
Natri muriatici unciam,
Calcariae muriaticae uncias quatuor,
Natri sulfurici uncias quatuor ,
Magnesiae sulfuricae unciam,
Ferri sulfurici crystallisati drachmami dimidiam.
Sole zmięszane wsypać do kąpieli, a następnie wlać pięć 

uncyj acidi sulfurici diluti.
8. Syrupus antiseorbutleus. (Sirop de raifort 

composé).

Rp. Cochleariae recentis,
Trifolii fibrini recentis,
Nasturtii aquatici recentis ,
Raphani rusticani,
Fructus aurantiorum viridium aa. partes  500,
Cinnamomi v e r i ............................partes  15,
Vini û Ibi gallici,
S a c c h a r i ........................... aa. par tes  2000.
Zioła i korzenie pokrajać i potłuc w drewnianym lub ka

miennym moździerzu, umieścić w alembiku w kąpieli wodnej, 
wlać wino i oákroplic 500 części, a w tych rozpuścić połowę 
przepisanego cukru w naczyniu zamkniętem. Pozostałość w a- 
lembiku wyprasować, a do otrzymanego ztąd płynu dodać dru
gą połowę cukru, rozpuścić w naczyniu zamkniętćm, następnie
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przejaśnić białkiem, odcedzić i zmięszać z syrupem poprzednio 
otrzymanym.
9. Syrupus antiseorbiitieiis iodatus. (Sirop de rai- 

fort iodé de MUI. Grimault et €?onip).

Rp. Syrupi antiscorbutici p  ar tes 500,
Kalii  iodati partem  . . 1.

Solve.
Jedna uncya zawiera jodku potasu gran i jednę piątą.
10. Syrupus contra tussim. (Sirop pectoral 

Lanieroux).

Rp. Pulmonem vitulinum integrum ,
Radiéis ipecacuanhae concisae uncías tres ,
Lichenis islandici,
Jujubarum ,
Dactylorum,
Radicis liquiritiae aa. libr. dimidiam,
Lichenis pulmonariae ,
Florum rhoeados,

„ vio larum,
„ malvae,
„ althaeae aa. uncías tres ,

E xtrac ti  opii gr .  duo,
Aquae lib ras  v ig in ti quinqué,
Sacchari libras  triginta.
Zioła zaparzyć wodą, po wytrawieniu dostateczném płyn 

wyprasować i odsączyć, nareszcie rozpuścić w nim wyciąg ma
kowca, a następnie cukier.

11. Syrupus Forge« i. (Sirop du Dr Forget).

Rp. Syrupi simplicis uncías quinqué,
Tincturae coccionellae aquosae drachm, duas,
Morphii acetici granum.

Solve.

18. Syrupus liypopltospliatis ealcis. (Sirop de liypo- 
phospliate de rliau\).

Rp. Syrupi simplicis uncias nocem,
„ flor. naphae unciam,

259

www.dlibra.wum.edu.pl



260

Tincturae sacchari tosti drachm, duas ,
Hypophosphatis calcis crysla llisa ti  drachm, semis. 

Solve.
13. Trageae Larlifue. (Pilules de Lartigue).

Rp. Extr. cûlocynthidis compositi drachm, quinque,
,, semin. colchici sp irituosi ,
,, digitalis purpureae aa. gr. quindecim.

M. f. massa, ex  qua f. I. a. pii. pond. gr. iernorum. 
Od dwóch do sześciu pigułek dziennie używać aż do po

żądanego skutku.
14. Trageae pur gantes fortes. (Pilules végétales 

de Camln).

Rp. Extracti aloës acido sulfurico correcti,
,, colocynlhidum,

Scammonii optimi aa. unciam.
„ M. f. I. a. cum spiritu vini pihtlae  480.

Powlec cukrem i zabarwić wyciągiem kampeszu.
Każda pigułka zawiera po granie wyciągu aloesowego, ko- 

locyntowego i skamonii.

POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie 8 me, dnia 16. kwietnia 1864. r.

Prezes p. N a t a n  son.

I. Protokół Oddziału chirurgicznego. II. Biblioteka. III. Wątpliwa 
ciąża zewnątrz-raaciczna.

Obecnych członków 15 i pp. Bruner (Mikołaj), Kinder- 
freund i Sikorski, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. Odczytano protokół posiedzenia 8go Oddziału chirurgii 
i okulistyki.

Z powodu opisanśj w tymże protokóle rany postrzałowśj,
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p. N e u g e b a u e r  wspomniał o przypadku ze swój praktyki, 
w którym kula, zraniwszy lewą rękę i przedni koniec żebra 
tśjże strony, dostała się do jamy brzusznej. W pięć tygodni po 
zranieniu chory oddał stolcem kulę, która była szorstkawą.

II. Sekretarz roczny  (Stanisław J a n i k o w s k i )  złożył 
spis książek ofiarowanych przez niego do Biblioteki Towarzy
stwa w liczbie 75 dzieł w 84 tomach, tudzież sporządzony przez 
niego spis duplikatów i dzieł treści nie lekarskiej, w Bibliotece 
zawartych, obejmujący 275 dzieł w 429 tomach.

Na wniosek Sekretarza Towarzystwo uchwaliło, aby sprze
dać pozostałe po skompletowaniu lOciu egzemplarzy Pamię
tnika Towarzystwa poszyty niekompletne tegoż z lat dawniej
szych, tudzież duplikaty niekompletnych starych czasopisów.

Spis duplikatów postanowiono puścić obiegnikiem między 
członków Towarzystwa, dla stosownego użytku.

III. P. G l i s c z y ń s k i  odczytał następującąhistoryącho
roby.

Barbara Smolarz, lat 37 wieku mająca, przybyła do szpi
talu Dzieciątka Jezus dnia 30. grudnia r. z. Stan ogólny chorej 
był wcale dobry. W okolicy dolnćj brzucha znajdował się guz 
wyraźny, ograniczony, jajowaty, wielkości głowy dorosłego czło
wieka, sięgający na pół cala powyżćj pępka; w pępku otwór nie
wielki, z brzegami różowemi, z którego wydzielał się płyn ro- 
piasto-posoczny, silnie cuchnący. Chora opowiedziała, że raz 
jeden rodziła szczęśliwie, poród odbył się dnia 9. marca 1862. r.

Około dnia 9. lutego następnego roku, zaszła powtórnie 
w ciążę; w pół pięta miesiąca uczuła ruchy płodu które przez 
sześć tygodni czuła wyraźnie i bez przerwy, poczćm zachoro
wała, miała, jak  twierdzi, konwulsye i była przez dwa dni nie
przytomną. (Leczył ja kol. Andrzćj J a n i k o w s k i  i, jak jśj po
wiedziano, kazał krew’ puścić). Od tej chwili przestała czuć 
ruchy dzićcięcia, a brzuch przestał się powiększać.

W sześć mnićj więcśj tygodni po tym wypadku zaczął wy
pływać z części płciowych, z początku w niewielkićj ilości, 
później dość obficie, płyn ropiasty mocno cuchnący i odeszła 
mała kosteczka. Odpływ ten trwał około cztery miesiące, na
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stępnie ustał, a płyn podobny pokazywać się zaczął przez otwór 
w pępku utworzony.

Badanie zewnętrzne przekonało wtedy o obecności guza 
wyżój opisanego w linii środkowćj brzucha; śledzenie wewnę
trzne wykazało, że ujście macicy było zamknięte, a część po
chwowa tak dalece skrócona, że nieznaczną tylko na około ujścia 
stanowiła wyniosłość. Zgłębnik maciczny przez ujście macicy 
do jamy guza wprowadzony wychodził końcem swym przez 
otwór pępkowy i dawał pewność, że w jamie guza znajdują się 
kości.

Skóra brzuszna w fałd uniesiona w kierunku smugi 
białćj nie dała się swobodnie przesuwać na przestrzeni począw
szy od otworu w pępku aż na dwa cale poniżej, podczas kiedy 
po bokach wszędzie z łatwością o jćj niezrośnięciu z guzem 
przekonać się było można.

Mając przekonanie, że guz opisany utworzony był przez 
macicę, pragnąłem utorować sobie drogę przez jej ujście dla 
wydalenia płodu w niśj zawartego i przystąpiłem w tym celu 
do rozszerzania za pomocą gąbki prasowanój dnia 20. grudnia 
r. z., dopomagając rozszerzaniem za pomocą odpowiednich przy
rządów. Działanie to wszakże o tyle tylko przyniosło dobry 
skutek, że ropa posoczna obficiej przez ujście wypływała, niż 
przez otwór w pępku, podczas kiedy otwór ujścia mało co się 
powiększył. Widząc nieskuteczność tego postępowania i mając 
na uwadze zrośnienie ścian brzusznych ze ścianami guza w kie
runku smugi białej, postanowiłem otworzyć nową drogę przez 
ściany brzuszne za pomocą cięcia odpowiedniego, zwłaszcza że 
chora miała od kilku dni gorączkę, wywołaną obecnością ciała 
obcego w macicy. Po zarządzeniu więc odpowiednich przygoto • 
wań, ułożeniu chorśj stosownćm na stole operacyjnym i zachlo- 
roformowaniu wykonałem cięcie w kierunku smugi białćj, po
czynając od pępka, na 2 % cala długie, przecinając warstwami, 
i tą drogą wyjąłem kości prawie wszystkie płodu w jamie guza 
zawartego, poczem guz skurczył się widocznie, a jama jego, za
wierająca przedtćm cały kościec płodu, zmniejszyła się zaraz 
po operacyi tak dalece, że zaledwie palec wskazujący w nićj się 
mógł pomieścić.
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Brzegi rany połączyłem dwoma szwami metalowemi, zo
stawiając otwór pierwotny w pępku, i zarządziłem okład z lodu 
na brzuch, oraz przestrzykiwania przez ujście macicy i otwór 
pępkowy do jamy guza.

Palec wprowadzony zaraz po operacyi do jamy guza, nie
wątpliwie przez macicę utworzonego, napotkał palec drugiój 
ręki przez ujście zewnętrzne do szyjki wprowadzony.

Już dnia 3go po operacyi odpływ posoczysty zamienił się 
na ropiasty, stan gorączkowy ustąpił, a operowana wracała 
z każdym dniem coraz widoczniej do dawnego stanu zdrowia; 
z otworu tylko w pępku długo jeszcze wydzielała się ropa i do
piero po kilkakrotnćm użyciu przyżegań głębokich kamieniem 
piekielnym i ten otwór zabliźnił się zupełnie, a obecnie stan 
zdrowia operowanćj jest lepszy, niż kiedykolwiek. Macica zaś 
skurczyła się do takiego stopnia, że objętość jćj przedstawia 
zwykłe rozmiary macicy niebrzmiennej, prawidłowej, jakkolwiek 
zawsze w okolicy pępka, z powodu trwałego przyrośnienia do 
ścian brzusznych, wymacać ją można.

Następnie chorą w ten sposób uleczoną p. G l i s c z y ń s k i  
przedstawił zebranym kolegom.

P. K o n i t z ,  zaproszony przez Prezesa  do wyśledzenia 
szczegółowego tćj kobiety, w następujących słowach zdał z tego 
sprawę kolegom: Przy zewnętrznem badaniu przedstawia się 
guz sięgający od spojenia łonowego aż na palec poniżej pępka, 
twardy, okrągławy, gładki, na którym odgłos wypukowy jest 
tępy* P° bokach zaś kiszkowy. Palec wprowadzony do pochwy 
znajduje ją  wygładzoną, lejkowatą, ku górze wyciągniętą, 
i z wielką trudnością dosięga do małego otworu.

W rozprawach nad tym przedmiotem zabrał najprzód głos 
p. N e u g e b a u e r .  Przedewszystkiem wspomniał, że w swej 
praktyce napotkał raz kobietę mającą ropień w okolicy pępka, 
przez otwór którego wszedłszy zgłębnikiem, trafił na kość. Ko
bietę tę jednak później stracił z oczu.

Co do przypadków pozostawania płodu w macicy po ukoń
czeniu ciąży w ogólności, podzielił takowe na następujące ka- 
tegorye:

I. Liczne są przykłady, że płód zmumifikowany pozosta
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wał przez lat kilka, kilkanaście, a nawet i więcej w macicy. 
Liczne tego rodzaju przypadki opisane s ą u Y o i g t l a  (Hdb. 
d. pathol. Anatomie. Halle. 180-V» a między innemi przypadek 
A l b o s i u s a  (gdzie płód 28 lat przebywał w macicy), C a m e- 
r a r i u s a  (26 lat), i t. d.

2. Pośredni niejako stopień stanowią takie przypadki, jak 
opisany przez S c h u l tza ,  gdzie po 9cio-letnićj ciąży nastały 
bóle, a po rozmiękczeniu ust macicznych nastrzykiwaniami 
letniemi, 128 kości płodu wyszło przez też usta.

3. Inne wreszcie są przykłady wyjścia zatrzymanego 
w macicy płodu drogą ropnia przez ściany brzuszne.

Z tśj kategoryi przytoczył p. N e u g e b  a u e r  przypadek 
opisany przez de  la  Y e r g n e :  w 29 miesięcy po zajściu w ciążę 
zrobił się otwór w pępku, przez który wyszły kości płodu, i cho
ra późniśj na tćj drodze odbywała czyszczenia miesięczne.

W swoim rodzaju równie ciekawy jest przypadek opisany 
przez dra W e e s e  w Toruniu. W roku 1806. Górecka, wie
śniaczka z Orzechowa, która poprzednio już 9 razy wydawała na 
świat dzieci nieżywe, przy lOtej ciąży miała w właściwym czasie 
odpływ wód płodowych. Po niejakim czasie uczuła w brzuchu 
jakby rozdarcie, ale krwotoku nie była Od tego czasu ruch 
dziecięcia ustał, a kobieta przez długi czas ciężką chorobą była 
złożona w łóżku. W brzuchu czuła guz, który ją  bolał i miękł 
powoli, aż wreszcie otworzył się ropień w okolicy pępka, przez 
który wychodziły kości dzićcięcia z początku długie, potćm 
szerokie. Po niejakim czasie, gdy się otwór oczyścił, począł 
przezeń wychodzić kał, a równocześnie odchód kału przez 
otwór stolcowy stopniowo umniejszał się i wreszcie ustał. 
W r. 1825., gdy dr. W e e s e  oglądał chorą, w środku brzucha 
znajdowało się wyniesienie stożkowate, ze szczytu którego wi
siały dwie kiszki, górna 14 */2, dolna 10 cali długości mająca, 
wywrócone na zewnątrz błoną śluzową zgrubiałą. ( Magazin für  
die ges. Heilkunde von Rus t .  1825. T. XIX. str. 195—208.)

Wreszcie co do przypadku opisanego przez kol. G 1 i 6 c z y ń- 
s k i e g o, zgadza się p. N e u g e b a u e r, że była to ciąża ma
ciczna i pęknięcie macicy.

P. K o r z e n i o w s k i  utrzymuje, iż unikaty lub przy
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padki podobnie rzadkie, jak ten, który kol. Gl. przedstawił, po
winny być poparte albo śledzeniem anatomicznćm, albo opisem 
przypadów i ich tłómaczeniem tak jasnem, iż nie pozostawiają 
najmniejszej wątpliwości w umyśle czytającego opis. Spostrze
żenie kol. G l i s c z y ń s k i e g o ,  zdaniem p. K., bynajmniej 
tej jasności opisu nie przedstawia. I tak przebieg ciąży tak do
brze może tłómaczyć ciążę maciczną, jak i zamaciczną. Z miej
scowych oznak powziętych przez śledzenie położnicze p. K. 
utrzymuje, iż prędzej można wnioskować o ciąży zamacicznśj, 
a to z powodu zupełnego zniknięcia warg macicznych i z po
wodu twardości, jaka się daje uczuć w sklepieniu pochwy, któ
rych obecność w ciąży macicznej nie daje się wytłómaczyć. 
Zbyteczne wzniesienie maciey tak, iż palec śledzącego zaledwie 
może dosięgnąć sklepienia, także więcej mówi przeciw ciąży ma
cicznej, gdyż ciąża tu ustała w 6tym miesiącu, gdy usta maciczne 
stoją jeszcze dosyć nizko. Samo rozwiązanie się ciąży tak spó
źnione, nie właściwe zwyczajnej ciąży nawet przy zrośnięciu ma 
cicy ze ścianami brzucha, które tutaj zdaniem kolegi Gl. miało 
miejsce, jest trudnćm do przypuszczenia, a to z powodu, że 
w przypadkach dłuższego zatrzymania płodu po jego śmierci, 
które się czasami zdarza u kobiet osłabionych, ze wzmocnieniem 
się organizmu poród się kończy: chora zaś kol. Gliscz tego osła
bienia bynajmnićj nie przedstawiała i przez cały czas po śmier
ci płodu cieszyła się dosyć dobrem stosunkowo zdrowiem. 
W ciągu całego czasu po śmierci płodu aż do chwili operacyi 
nie było tu  najmniejszego usiłowania ze strony macicy do wyda
lenia płodu: w pół roku dopiero po śmierci płodu otworzyła się 
droga dla odejścia ropy przez sklepienie pochwy i przez pępek; 
otwór w sklepieniu był tak twardy i niepodatny, że rozszerza
nie gąbką nie dało żadnego skutku, nadto w czasie rozszerzania 
ust nie było najmniejszego oddziaływania ze strony macicy.

Przy samej operacyi kurczenie się następne po wydoby
ciu kostek nie przemawia (zdaniem p. K. wyłącznie za macicą, 
bo każdy torbiel (cy s t is )  kurczy się po jego wypróżnieniu, 
a tem bardziej torbiel położony w jamie brzucha, gdzie same 
mięśnie ścian brzucha i rozszerzenie kiszek przez gazy dopo
magają temu kurczeniu się. Nakoniec i sama zmiana wsteczna
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(involutio) , którą kol. Gl. przywołuje na pomoc, nic była tak 
widoczną, bo i dziś jeszcze ciało twarde przytwierdzone do ścian 
brzucha jest sześć razy większe od prawidłowej macicy. W za
kończeniu pan K. powiada, iż, mając oznaki, z których można 
zrobić dwa prawdopodobne rozpoznawania, wybieramy to 
cierpienie, które się zdarza częściej, odrzucamy zaś to, które 
zdarza się rzadziej.

Tak i w tym przypadku oznaki opisane mówić mogą tak 
dobrze za ciążą maciczną, jak i za ciąią zatnaciczną, a mianowi
cie taką, która utorowała sobie dwie drogi: jednę przez skle
pienie przy samych ustach, (gdyż w tćj okolicy twardość w skle
pieniu, zniknięcie ust macicznych i trudność rozszerzenia 
otworu dowodzą, iż odbywała się jakaś sprawa chorobowa); dru
gą zaś drogę przez pępek.

Takie przypadki zdarzały się; gdy przeciwnie tak otwie
rająca się się ciąża maciczna, jak sam kol. G l i s c z y ń s k i  
dowodzi, nie zdarza się, z dwóch zatćm rzeczy prawdopodob
nych wybieramy tę, która się częścićj zdarza, bo częstość po
jawiania się powinna także ważyć na szali naszego rozpozna
wania.

Ostatecznie zatem spostrzeżenie kolegi Gl., zdaniem pa
na K., jest tego rodzaju, iż w nauce nie może służyć za dowód 
istnienia ciąży macicznćj, z rozwiązaniem się tej ostatniej 
przez zropienie płodu i przez odejście ropy oraz kostek przez 
pępek i przez usta maciczne.

P. G l i s c z y ń s k i  w odpowiedzi na powyższe zarzu
ty zaprzeczał, aby stół sekcyjny był jedynćm źródłem pewnych 
wiadomości w dziedzinie nauki lekarskićj. Otwór w sklepieniu 
pochwy znajdujący się prowadził najprawdopodobniej do ma
cicy; przypuściwszy, że prowadził do torbielą, cóż się zrobiło 
z ustami macicy i z macicą, która do zapłodnienia była potrze
bna, kiedy prócz tego guza nic innego, odpowiadającego ma
cicy śledzenie najstaranniejsze nie było w stanie wykryć? Za 
tóm, że to była macica, przemawiały nadto: wypadek śledzenia 
zgłębnikiem, postać guza, grubość jego ścian, kurczenie się 
po wydaleniu jego treści i następne zmalenie ( im olu tio )  te
goż. Wreszcie zaprzecza p. G l i s c z y ń s k i ,  iżby przetrzyma
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nie płodu zmarłego miewało miejsce tylko u kobiet osłabio
nych, w obecnym zaś przypadku w 9tym miesiącu ciąży macica 
może się kurczyła, ale chora, która wówczas była bezprzytomną,, 
nic o tem powiedzieć nie jest w stanie.

P. N e  u g e  b a u e r ,  popierając zdanie kol. G l i s c z y ń -  
s k i  eg o, nadmienił, że w przypuszczeniu ciąży zamacicznćj 
trudno pojąć, jakby ściany jaja mogły pociągnąć w górę macicę, 
którą przeciwnie musiałyby na dół zepchnąć. Najprawdopodo
bniej miało tu miejsce w 6'tym miesiącu ciąży rozdarcie macicy 
i sprawa zapalna, którćj skutkiem było zrośnięcie się macicy 
ze ścianą brzuszną. W 9tym miesiącu po rozpoczęciu ciąży 
macica już była przyrośniętą, zresztą proces ropnisty prze
szkadzał wystąpieniu bólów porodowych, co jednakże nie wyłą
czyło kurczenia się ścian macicy po wyjściu kości płodu przez 
ścianę brzuszną.

Posiedzenie 9te , dnia 3. maja 1864. r.

Prezes p. N a t a n  son.

I. Sprawozdanie. ~  II. Środki lekarskie zagraniczne.

Obecnych członków 18 i pp. Piotr Kraszewski i J. F. No
wakowski, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu poprzedzającego po
siedzenia,

I. P. W i l c z k o w s k i  odczytał sprawozdanie z rozpra
wy p. Zygmunta D o b i e s z e w s k i e g o p .  n. „Spostrzeże
nia nad ranami czaszki zadanemi przez narzędzia sieczne i tłu
kące” i wespół z kol. S z o k a l s k i m  przedstawił autora na 
członka Towarzystwa naszego.

II. P. K a r  p i ń s k i w imieniu Komitetu złożonego 
z pp. Teod. H e i n r i c h a  (przewodniczącego), B r a u n a ,  
H e l b i c h a ,  K a r p i ń s k i e g o  (sprawozdawcy), L a n g o- 
w s k i e g o  i S z o k a l s k i e g o  odczytał Sprawozdanie
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w przedmiocie środków lekarskich zagranicznych t. zw. specy
ficznych. (Zob. str. 252—260.)

W rozprawach, które się z tego powodu toczyły, Prezes  
był zdania, że nie może być zadaniem naszego Towarzystwa 
występować w roli oskarżyciela przed Władzą.

PP. H e l b i c h ,  S z o k a l s k i  i P l ą s k o w s k i  występo
wali z  poparciem wniosków Komitetu.

P. K a r p i ń s k i ,  przemawiając w obronie tychże wniosków, 
nadmienił, że w Prusach istnieje i wykonywany jest zakaz sprze
dawania tego rodzaju środków lekarskich zagranicznych.

Prezes , przypomniawszy w krótkich słowach przebieg hi
storyczny ogłoszeń środków lekarskich cudownych po naszych 
gazetach umieszczanych, dodał, że stan aptekarski, jako naj
bliżej w tćm interesowany, powinieuby wystąpić do Władzy 
w przedmiocie przypomnienia przepisów istniejących u nas, 
a zakazujących przywóz większćj części specyfików zagrani
cznych.

P. K a r p i ń s k i  zbijał powyższe zdanie, przynajmniej 
co się tyczy materyalnego interesu aptekarzy.

Wreszcie p. K o r z e n i o w s k i  był zdania, że tak co 
do tego, jak co do wszelkich innych rodzajów fuszerstwa w le
czeniu najskuteczniejszym środkiem zapobiegawczym byłoby 
założenie ogólnego stowarzyszenia lekarzy w kraju, interesa 
powołania i godności stanu lekarskiego na pieczy mającego, na 
wzór stowarzyszenia podobnego od kilku lat we Francyi istnie
jącego.

Posiedzenie lO te, dnia 17. maja 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. O prostytucyi. II. D. c. rozpraw o ciąży wątpliwej zaraacicznój.
III. Wybór.

Obecnych członków 21 i p. J. F. Nowakowski, jako gość. 
Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
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I. Sekretarz roczny (Stanisław J a n i k o w s k i )  odczytał 
pierwszą część nadesłanej przez dra Józ. R o l l e g o  z Kamieńca 
rozprawy o prostytucyi na Podolu.

II. Następnie, w przedmiocie na porządku dziennym 
będącym,

P. L e B r u n  wspomniał o chorej leczonej w r. 1852. 
w szpitalu Dziec. Jezus, z której cały kościec płodu odszedł czę
ściami przez ropień po otworzeniu się tegoż przez ścianę brzu
szną w okolicy obrączki pępkówej.

P. K o r z e n i o w s k i ,  w dalszym ciągu oceny przypadku 
opowiedzianego przez kol. G l i s c z y ń s k i e g o ,  zwrócił uwagę 
na następujące punkta: 1, kol. Gl. w opisie swoim nie powiada, 
gdzie się podziała macica; 2, otwór, przez który w górze 
pochwy wprowadził palec kol. Gl., mógł być otworem w skle
pieniu pochwy, utworzonym w skutek poprzedniego zapalenia, 
prowadzącym do przestworu po za macicą przyrośniętą do ścia
ny przedniój brzusznej; 3, dziwną jest rzeczą, że macica, która, 
według słów kol. Gl., nie mogła się kurczyć, będąc w stanie 
chorobuym, po usunięciu z nićj kości płodu poczęła się na
tychmiast jak najprawidłowiej kurczyć; 4, grubość ścian nie 
przemawia jeszcze przeciwko torbielowi, którego ściany w sku
tek przerostu tkanki łącznej mogą mieć znaczną grubość. Osta
tecznie opis niezbyt dokładny kol. G l i s c z y ń s k i e g o  pozwala 
z równem prawdopodobieństwem domyślać się w tym przypadku 
ciąży macicznej, jak ciąży zamacicznej.

P. N e u g e b a u e r  przytoczył z literatury lekarskiej na
stępujące trzy przypadki: 1, Podług B e l l a  u kobiety ciężarnej 
w końcu ciąży odeszła woda płodowa, a dopiero w niejaki czas 
potem utworzył się guz w okolicy pępka, przez który, po otwo
rzeniu go, B e l l  wydobył 2. płody. 2, L e D r a n  opisuje przy
padek, w którym kobieta brzemienna w skutek wstrząśnienia 
uległa prawdopodobnie pęknięciu macicy; w 3 tygodnie potem 
odeszło przez pochwę łożysko, a w trzy dni później przez ścia
nę brzuszną ropniem wydalony został płód. 3, Wreszcie Ca- 
s t e l l  a opisał przypadek następujący: Kobieta w 7mym mie
siącu 2iój c ąży doznała wstrząs nienia i przestała czuć ruchy 
płodu; w ciągu 8go miesiąca miały miejsce mocne krwotoki
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z pochwy, oznaki ciąży ustały. Od lig o  miesiąca zaczęły się 
znów pojawiać czyszczenia miesięczne. W końcu 2go roku po
czął się tworzyć ropień w okolicy pępka, i przez ściany brzu
szne otworem rozszerzonym krwawo wydobyto płód; przez tenże 
otwór następnie kilka razy odchodziły odpływy krwi miesięczne, 
wreszcie po pięciu miesiącach kobieta zdrowa opuściła szpital 
(w Neufchatel).

P. T y r c h o w s k i  był zdania, że fakt opisany przez 
B e 11 a nic przemawia za ciążą maciczną; przypadek L e D r a  n a 
różni się znacznie od przypadku kol. G l i s c z y ń s k i e g o ;  
wreszcie w przypadku C a s t e l l i  odpływ peryodyczny krwi 
przez ów otwór w ścianie brzusznćj nie świadczy jeszcze o zwią
zku jego z macicą, albowiem mogło to być peryodyczne krwa
wienie zastępcze (haemorrhagia nicaria).

P. T y r c h o w s k i ,  który śledził chorą kol. G l i s c z y ń 
s k i e g o  przed operacyą, znalazł wówczas pochwę wydłużoną, 
a w miejscu, gdzie obecnie koledzy znaleźli ów otwór, napotkał 
tuż nad kośćmi łonowemi otwór mający wyraźne cechy ujścia 
ust macicznych. Zgłębnik maciczny wszedł z łatwością i na
potkał na ciało twarde. Ze śledzenia ówczesnggo p Tyrch. już 
wniósł, że miał przed sobą płód zmarły wewnątrz macicy. Ta 
okoliczność, że zaraz po operacyi dwa palce wprowadzone, je 
den przez otwór w ścianie brzusznej, drugi przez otwór w po
chwie, spotkały się z sobą, nie pozostawia żadnój wątpliwości 
co do ciąży macicznćj. Z temwszystkiem szkoda, że kol. Gl i s -  
c z y ń s k i  nie opisał nieco szczegółowiej tego przypadku.

Co się tyczy przypadków z literatury przytaczanych przez 
koli. G l i s c z y ń s k i e g o  i N e u g e b a u e r a ,  to nie wszystkie 
wytrzymać mogą ściślejszą krytykę. I tak przypadek e x  Se- 
pulchreto  B o n n e t i przedstawia wyraźny obraz ciąży zewnątrz- 
macicznśj równoczesnej z ciążą maciczną. Spostrzeżenie Came-  
r a r i u s a  (opisane u Froriepa) ciąży 46 lat trwającej przema
wia bardziej za ciążą zewnątrz-maciciczną; wreszcie W e e s e  
w przypadku przez siebie opisanym nie spostrzegał chorćj od 
samego początku.
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W każdym więc razie przypadek opowiedziany przez kol. 
G l i s c z y ń s k i e g o  należy do nader rzadkich.

P. N e u g e b a u e r  jeszcze raz wspomniał, że V o i g t e i  
w swćj anatomii patol. opisuje kilkanaście przypadków przeby
wania płodu przez długie lata w macicy; G u r l t  zaś opisał kil
kanaście podobnych przypadków u zwierząt.

III. W końcu posiedzenia Towarzystwo w potrzebnćj li
czbie zgromadzone przystąpiło do głosowania, w skutek które
go p. Zygmunt D o b i e s z e w s k i  większością głosów wybrany 
został na członka czynnego Towarzystwa.

27 t

Posiedzenie l i s t e ,  dnia 7. ezerwea 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Korespondencya. II. Kandydaci na członków. III. Tętniak tętnicy 
udowéj. Chloroform nanieczyszczony. IY. Rdzeniak siatkówkin (Jungus 
medullaris retinae) V. Broszura nadesłana.

Obecnych członków 14 i pp J. F. Nowakowski i Zej- 
dowski, jako goście.

I. Prezes  przedstawił odezwę p. D u r a n d ,  wydawcy dzie
ła , Annuaire des sociétés savantes françaises et étrangères” 
domagającą się, aby Tow. Lek. Warsz. przesłało mu wiadomości 
objaśniające dzieje Towarzystwa, jego urządzenia wewnętrzne, 
dążenia, temata do rozpraw naznaczane, i t. p. Na wniosek Pre
zesa  Towarzystwo upoważniło Sekretarza s tałego  do udziele
nia żądanych wiadomości.

II. P. T y r  c h o w s k i złożył Towarzystwu rozprawę dra 
Adolfa R o t h e ,  naczelnego lekarza szpitalu miejskiego w Ka
mieńcu, członka Towarzystwa Lekarzy Podolskich, p. n. „o tor
bielach jajnika” i łącznie z Wice-prezesem , p. M a j e w s k i m ,  
przedstawił go na członka korespondenta Tow. Lek. Warsz. 
równie jak dra Aleksandra K r e m  e r  a, którego zasługi, jako 
autora piérwszego w języku polskim dzieła o badaniu chorób 
piersiowych za pomocą przysłuchu i pukania, jako autora li

www.dlibra.wum.edu.pl



272

cznych rozpraw lekarskich w czasopismach naszych zamieszcza
nych, jako tłómacza wielu dzieł naukowych, nakoniec jako jed
nego z założycieli i obecnie prezesa Tow. Lekarzy Podolskich, 
pożądanym czynią przyjęcie go do grona współpracowników na
szego Towarzystwa.

III. P. L e B r u n opowiedział rzadki przypadek tętniaka 
tętnicy udowej zewnętrznej. Operacya dokonaną została w kli
nice chirurgicznej przez podwiązanie naczynia powyżej tętnia
ka. Chory zmarł 5go dnia po operacyi, w skutek zapalenia 
otrzewnej. Jako przyczynę niepomyślnego zejścia pan L. B. 
podaje różne okoliczności nieprzyjaźnie wpływające na usposo
bienie moralne chorego (1).

P. K o r z e n i o w s k i  zwrócił uwagę kolegów na trudność 
dokładnego zachloroformowania chorego w tym przypadku, mi
mo użycia w tym celu dwóch przeszło uncyj chloroformu. Tru
dność tę i spotrzebowanie tak wielkiej ilości chloroformu przy
pisuje złej płynu tego jakości, a zdanie swoje znajduje po
partem twierdzeniem p. T r z e b i e c k i e g o ,  mag. farm., który 
chloroform znalazł zanieczyszczony w wysokim stopniu, albo
wiem w % części, wyskokiem. Chloroform w aptekach naszych 
i w składach materyałów aptecznych sprzedawany pochodzi 
z fabryk Wrocławskich, a nieoczyszczony nie tylko wymaga nie
zwykłej ilości do ubezczulenia chorego, ale nadto wywołuje 
u chorego stan odurzenia przykry i długo trwający: okoliczno
ści bardzo niekorzystne i szkodliwie wpływające na wypadek 
operacyi.

Towarzystwo na wniosek Prezesa  postanowiło uprosić 
p. K a r p i ń s k i e g o ,  aby zechciał się zająć dokładnćm ocenie
niem dobroci chloroformu sprowadzanego z Wrocławia.

Co się zaś tyczy sposobu wykonania samej operacyi, na 
zapytanie P rezesa , czemu nie wykonano w opisanem zdarzeniu 
podwiązania naczynia poniżej guza tętniakowego według myśli 
B r a s d o r a ,  p. K o r z e n i o w s k i  objaśnił, iż podwiązanie ta
kie w okolicy, gdzie tyle pobocznych występuje gałęzi, nie ro-

(1) Szczegółowy opis tego przypadku zamieszczony jest w proto
kóle 8go posiedzenia Oddziału chirurgii i okulistyki, str. 92—96.
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kuje pomyślnego skutku, co też wielokrotnym doświadczeniem 
stwierdzonem zostało.

IV. Sekretarz s ta ły  (p. S z o k a l s k i )  opowiedział nastę
pujący przypadek okulistyczny. Przed pięcią tygodniami przy
był do kliniki oftalmicznej chłopiec lat 5 liczący i zdrowo wyglą
dający. Rodzice jego i rodzeństwo, którego z rzędu 8mym jest 
członkiem, dobrym dotąd cieszą się zdrowiem. Prawe oko było 
mocno wydatne, powieka rozprężona, gałka twarda, rogówka 
i tęcza zdrowa; w źrenicy w tyle soczewki ciało żółte, a na 
niem bez wziernika widać naczynia krwionośne rozszerzone, 
poplątane; wzrok stracony. Cierpienie to rozpoznano jako 
rdzeniak siatkówki ( fungus medullaris retinae).  P. Sz. zwra
ca uwagę, że co do natury choroby tej zdania lekarzy są podzie
lone; albowiem w podobnych na pozór przypadkach zejście by
wa wcale różnym: raz następstwem bywa zanik oka (atrophia  
oculi), innym znowu razem nowotwór powiększa się, oko pęka 
i chory umiera z ropnicy.

Zdaje się więc, że są dwie oddzielne postaci tyj choroby, 
jak to już C h e l  i u s  osądził, stanowiąc podział na fungus me
dullaris  i tuberculosis oculi. Jednak podział ten dotąd nie 
jest tak ściśle uzasadnionym: należałoby zbierać jeszcze dane> 
rzecz lepićj tłómaczące; wszelako jest już jedna okoliczność 
zdolna naturę choroby wyjaśnić, t. j. spostrzeżenie, że, jeśli no
wotwór się powiększa i gałka oka pęka, natenczas mamy przed 
sobą prawdziwy fungus medullaris. Ponieważ cierpienie w obec
nym przypadku nie było jeszcze tak daleko posunięte, ozna
czenie gatunku choroby pozostało wątpliwym. P. Szok., zwa
żywszy, źe chory wzrok utracił i zepsucie oka zagraża, wyłu- 
szczył gałkę oczną sposobem wiadomym, a po rozczłonkowaniu 
przekonał się: że przodkowa część gałki ocznej, rogówka i ko
mórka przednia były zaciśnięte, soczewka do rogówki przygnie
ciona, za soczewką kula szklista, niezmieniona przeźroczysta, 
jednakże 2/» tylnój oka przestrzeni wypełnione miazgą krup- 
kowato-papkowatą, siatkówka zniszczona, od tyłu i od zewnątrz 
masa biała, ziarnista, obejmująca miseczkowato gałkę oczną. 
Nowotwór badany pod drobnowidem okazał cechy histologiczne 
właściwe rdzeniakowi. Chory w kilkanaście dni w dobrym sta-

Pam. T. L. W. Tom. LII. 18
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nie szpital opuścił, jakkolwiek co do zupełnego powrotu do 
zdrowia wielka zachodzi wątpliwość z powodu doświadczeniem 
stwierdzonśj skłonności odtwarzania się podobnych nowotwo
rów. Przyczyna, jak się zdaje, była traumatyczna.

Prezes  w wątpliwość podawał możność oznaczenia gatunku 
nowotworu przez badanie drobnowidowe. Rozpoczęto z tego 
powdu żywe roztrząsanie, które gdy dla spóźnionej pory nie 
mogło być dostatecznie rozwinięte, postanowiono więc rzecz tę 
zamieścić na porządku dziennym najbliższego posiedzenia

Y. W końcu posiedzenia p. N e u g e b a u e r  złożył nade
słaną dla Towarzystwa broszurę belneologiczną dra K r o n s e r  
z Karlsbadu pod napisem: Grundzüge der Heilwirkungen und 
Heilanzeigen von Karlsbad.

Posiedzenie lS ste , dnia 31« czerwca 1§64. r

Prezes p. N a ta n  son.

I. O zanieczyszczeniach chloroformu. II. Zrost pochwy macicznśj wro
dzony. III. Włośnica.

Obecnych członków 21 i pp. Chomętowski, Czajewicz, 
Kraszewski i Zejdowski, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu dwóch ostatnich 
posiedzeń,

I. W przedmiocie na porządku dziennym będącym, p. H e l- 
b i c h  nadmienił, źe chloroform z apteki p. W e r n e r a ,  uzna
ny przez kol. K o r z e n i o w s k i e g o  również za niedostateczny, 
przy próbach chemicznych wykonanych przez p. W e r n e r a  
okazał się niezanieczyszczonym.

P. K a r p i ń s k i .  Chloroform podług Farmakopei pruskićj 
powinien mićć c. wł. 1490 — 1496, podług S o u b e y r a n a  
1490—1500; chloroform, jaki się w Warszawie znajduje (po
chodzący z fabryki p. M e r  k a w Darmstadzie) ma c. wł. 
1490—1493, a najwyżój 1494. Chlf. zanieczyszczony wysko
kiem jest palny; warszawski nie okazał się palnym. Zawie
rający olejki lotne ciemnieje po dodaniu kwasu siarczanego;
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tutejszy nie uległ zmianie widocznej od tego kwasu. Mający 
domieszanie acetonu albo aldehydu ciemnieje z potażem kau
stycznym; czego chlf. u nas sprzedawany nie czyni. Zawie
rający chlor albo kwas solny mlecznieje z wodą,, a woda z o- 
płókania pochodzącą jest kwaśna i daje osad z saletranem 
srebra; warszawski tych cech nie posiada. Wreszcie chlf. 
nieczysty zmięszany z czystym ma mętnieć; tutaj zaś sprze
dawany zmięszany z jak najstaranniej oczyszczonym nie zmę 
tniał. Słowem, według zdania pana IŁ, chlf. tutejszy pod 
względem chemicznym żadnemu nie podlega zarzutowi.

i \  K o r z e n i o w s k i  dodał, że chlf. w Warszawie sprze
dawany pochodzi wyłącznie z fabryki w Darmstadzie, jednak
że niektórzy aptekarze nie wprost ztamtąd, tylko przez Wro
cław’ przetwór ten sprowadzają. Właściwie należałoby farma
ceutów tutejszych zobowiązać do wyrabiania chloroformu u nas, 
podwyższywszy taksę tegoż odpowiedr.io do kosztów wyra
biania..

P. S z o k a l s k i  był zdania, że co do prędkości i trwa
łości skutków chloroformu, to wiele zależy od sposobu zasto
sowania tegoż; obecnie często się zdarza, że bezpotrzebnie 
znaczną ilość chloroformu się zużywa, zanim chorego się uśpi.

P. K o r z e n i o w s k i  nadmienił, że w klinice chirurg, 
tutejszćj znajduje się chlf. paryzki nierównie silnićj i szyb- 
cićj skutkujący od tego, który się tutaj sprzedaje.

Po dalszej rozprawie, w której brali udział Prezes  i pp. 
L a n g o w s k i  i W e i n b e r g ,  Towarzystwo wyznaczyło komi
tet złożony z koli. K a r p i ń s k i e g o ,  K o r z e n i o w s k i e g o  i 
L a n g o w s k i e g o  do ściślejszego zbadania właśności chloro
formu paryzkiego i porównania go z tutejszym, z Niemiec 
pochodzącym.

II. P. W e i n b e r g  przedstawił kolegom dziewczynkę 
5-letnią ze zrostem błoniastym pochwy wrodzonym (a tres ia  
vaginae congenita).

Co do wskazanćj w tym razie operacyi, p. K o r z e 
n i o w s k i  sądził, ze lepiej jest takową wykonać przed doj
ściem do lat pokwitania, dla oszczędzenia późniśj wstydliwo- 
ści chorćj.
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P. T y r c h o w s k i  nie podzielał tego zdania, choćby już 
z tego powodu, że trudno zaręczyć, czy dziewczyna ta nie 
umrze przedtćm z innćj jakiój przyczyny.

III. P. S e i f m a n ,  skreśliwszy dzieje odkrycia włośnika 
śrubowatego (trichina sp ira lis) ,  w treściwych rysach dał opis 
przypadłości, jakie wywołuje mięso zawierające w sobie te 
pasorzyty, postać tychże i sposób rozmnażania się. Między 
środkami policyjno - lekarskiemi zapobiegającemi włośnicy 
kładł szczególny przycisk na przestrzeganie publiczności o szko
dliwości mięsa wieprzowego nie ugotowanego przynajmniej 
do -j- 50° R., mniejszą zaś przy więzy wał wagę do przestrzega
nia zetknięcia trzody chlewnśj z odchodami zwierząt, z żaba
mi, glistami i t. d., przez zjadanie których włośnik ma się 
trzodzie chlewnćj udzielać: wykonanie bowiem tego przepisu 
jest prawie niemożliwe; a również z  wielkiemi trudnościami 
połączony jest przegląd mięsa wieprzowego, na spożycie prze
znaczonego, za pomocą drobnowidu (1).

P. H e l b i c h  w śledzeniu takowćin nie upatrywał tak 
wielkich trudności, albowiem zbadanie małego wykrawka wy
starcza przy tak znacznćj ilości tych pasorzytów.

P. H o y e r co do sposobu, w jaki włośniki dostają się 
z mięsa spożytego do mięśni człowieka, sądził, że zwierzęta 
te, przebijając ściany przewodu kiszkowego, przechodzą do 
krezek i mięsniów. Wykrycie włośników w mięsie przy po
mocy nawet szkła powiększającego nie przedstawia wielkich 
trudności, mała zaś ilość włośników, spożyta, nie sprawia bar
dzo szkodliwych skutków.

P. B r o d o w s k i  podzielał zdanie kol. H o y e r a  co do 
sposobu, w jaki włośniki dostają się do mięsniów człowieka 
i niebezpieczne zejście włośnicy ( tr ichiniasis)  objaśniał ostrćm 
zapaleniem kiszek i ich otrzewnćj wskutek mechanicznego 
drażnienia przez włośniki, tudzież nadwerężeniem czynności 
układu mięśniowego.

P. S e i f m a n  obstawał przy tćm, że włośniki bez zwa-

(l) Porównaj powyżej artykuł p. S e i f m a n a  (str. 219—251),
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pnionych torebek niewidzialne są gołem okiem z powodu swój 
przezroczystości, zwapnienie zaś następuje zwykle nie wcze
śniej, niż po roku pobytu włośnika w mięśniu zwierzęcia.

Posiedzenie 13ste, d. 4 .  lipea 1 8 6 4 .  roku.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Zanieczyszczenia chloroformu. II. Chriloplasticc. III. Przetoka pę- 
cherzo-cewko-moczowa. IV. Choroba tasiemcowa. V. Ból głowy. VI. 
Aphasia. VII. Nieżyt żołądka i kiszek, obrzmienie śledziony, podrażnie
nie rdzeniowe.

Obecnych członków 16 i pp. Bartoszewicz, Czajewicz i 
Nawrocki, jako goście.

Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
I. P. K o r z e n i o w s k i  przytoczył kilka nowych swoich 

spostrzeżeń przemawiających za wyższością, chloroformu oczy
szczonego nad tym, który się pospolicie sprzedaje w W arsza
wie: pierwszego daleko mniejsze ilości wystarczają do uśpienia 
chorego, nie sprawiając z początku ani silnego odurzenia, ani 
bredzenia, jak to z nieczystym chloroformem ma miejsce.

Prezes  zwrócił uwagę członków komitetu tym przed
miotem zająć się mającego, aby nie pominęli i punktu wrze
nia chloroformu, jako znaku czystości tegoż.

II. P. K o r z e n i o w s k i  przedstawił kolegom dwóch cho
rych, u których po wyjęciu rakowca wargi ust (epithelioma)  
wykonał stosowne operacye plastyczne; rany jednego z tych 
chorych są już całkowicie, drugiego w znacznój części zago
jone.

III. P. N e u g e b a u e r  okazał Towarzystwu kobietę lat 
22 liczącą wyleczoną przez niego z przetoki pęcherzo-cewko- 
pochwowej.

Chora ta w dniu 6. marca r. b. odbyła piórwszy poród; 
położenie było główkowe, dzićcię przyszło żywe na świat: je
dnakże wieśniaczka pomagająca w czasie porodu wiele robiła 
rękami w pochwie, a po wyjściu dzićcięcia mocz natychmiast 
puścił się z pochwy Następnie aż do początku czerwca pozo
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stawała chora w łóżku, a przybywszy do Warszawy, udała się 
do szpitalu Ś. Ducha na leczenie, gdzie w dniu 8. czerwca 
przedstawiała stan następujący: Części sromowe zewnętrzne, 
tudzież skóra części sąsiednich, pozbawione naskórka wskutek 
ciągłego drażnienia odpływającym moczem. W przegrodzie 
pęcherzo-pochwowćj nieco na prawo od linii pośrodkowćj znaj
dował się otwór idący na dół i przedłużający się na cewkę 
moczową, która była w ten sposób rozłupana, że przednićj 
jćj ściany brakło prawie całkiem; ta pionowa szczelina w prze
grodzie pęcherzo-cewko-pochwowój miała długości przeszło 
11/2 cala. Chora była niedokrwista, odpływu krwi miesięcz
nego od czasu porodu jeszcze nie miała, zresztą była zdrowa. 
W dniu- 8. czerwca p. Neugebauer przystąpił do operacyi, 
ułożywszy chorą poziomo na kolanach i założywszy swój wzier
nik trójramienny; obranił oba brzegi przetoki cięciami, które 
w górze pod ostrym kątem się spotykały; założył szwy z drutu 
srebrnego nr. 49, druty skręcił i końce wlepił w gałkę z wo
sku; wreszcie natężenie błony śluzowćj zwolnił dwoma nacię
ciami aż do ciał jamistych łechtaczki. Krwotok dość zna
czny ustał po włożeniu zatykadła ( tampon)  napojonego zimną 
wodą. Następnego dnia był znowu krwotok, który półtora- 
chlorkiem żelaza nie dał się powstrzymać i dopiero po zapro
wadzeniu zatykadła posypanego garbnikiem ustał. W dniu 
15. i 16. czerwca usunął p. N. druty: okazało się wtedy, że 
pozostał jeszcze otwór 5 linij długości mający; z tego powodu 
zrobił pan N. jeszcze dodatkową operacyą, po której pozostał 
jeszcze (w dniu 23. czerwca) otwór 3 '"  długości mający. Do
tykanie saletranem srebra dokończyło uleczenie. Obecnie 
przegroda pęcherzo-pochwowa przedstawia bliznę wąziutką, 
podłużną, ujście zaś cewki moczowej okazuje się w postaci 
szpary poprzecznej nieco większćj niż prawidłowa. Chora 
może zatrzymać mocz przynajmniej 4 godzin z rzędu, co jest 
tem ciekawsze, iż S i m o n  twierdzi, że w tym celu potrzeba 
aby choć 1" długości oewki moczowćj był zachowany.

IV. P. H e l b i c h  opowiedział kilka przypadków choroby 
tasiemcowćj.
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Prezez z tego powodu nadmienił, że kusso , równie jak 
inne środki przeciw-tasiemcowe, najlepiej skutkuje zadawane 
w takim czasie, gdy w odchodach stolcowych okazują się czą
steczki wnętrzaka. Zadaje on proszek kusso  w ilości łyżecz
ki, zmięszany z piwem.

P. N e u g e b a u e r  był zdania, że potrzebną jest zwykle 
daleko większa dawka (uncya w nalewie); zwrócił też uwagę 
kolegów na wyciąg zwany kussiną , w którym działający pier
wiastek rośliny Brayera  anthelminthica, ma się zawierać.

P. K a r p i ń s k i  zobowiązał się przygotować ten prze
twór w swéj aptece.

V. P. W e i n b e r g  opowiedział przypadek nerwobolu 
głowy ( hemicrania) , uleczonego chininą z węglanem żelaza, 
w którym to przypadku bardzo wydatny był punkt bolesny na 
stosie kręgowym w okolicy mędzy 1. a 2. kręgiem szyjowym.

Prezes przypomniał, że już S t i l l i n g  i inni autorzy 
przed p. T r o u s s e a u ,  o którym wspomniał kol. W e i n b e r g ,  
wykazali związek t. zw. podrażnienia rdzeniowego ( irritatio  
sp inalis)  z różnemi nerwobolami.

VI. P. H e 1 b i c h opowiedział parę spostrzeganych przez 
siebie przypadków t. zw. afazyi czyli niemoty (aphasia),  
z których jeden, u chłopca 11-letniego, połączony z napadami 
osłupienia i kurczem wykręcającym kończynę górną lewą ku tu- 
łowowi, bezskutecznie był leczony w Berlinie przez L a n g e  n- 
b e c k a  wycięciem kawałka nerwu łokciowego (n. u lnaris) .

P* K o r z e n i o w s k i  opowiedział przypadek napadów 
hysterycnych, połączonych za stanem kataleptycznym, oraz 
utrudnieniem mowy i połykania, w których faradyzacya dobre 
wyświadcza usługi.

P. N e u g e b a u e r  nadmienił o przypadku bezgłosu z za
ziębienia powstałego, uleczonego jednorazową faradyzacyą.

VII. W końcu posiedzenia p- D o b i e s z e w s k i  opowie
dział następujący przypadek: W końcu stycznia r. b. wezwany 
był do choréj, lat 16 liczącój, wątłćj, wynędzniałój, cierpiącój 
na ból w dołku, womity uporczywe, i inne przypadłości prze
wlekłego zapalenia żołądka i kiszek,z pojawiającemi się od cza
su do czasu pleśniawkami w ustach i z wielkiém podraźnie-
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niem układu nerwowego. Przy badaniu brzucha w lewéj oko
licy lędźwiowej tuż poniżśj miejsca, gdzie powinna znajdować 
się śledziona, znalazł p. D. guz miękki sprawiający niejakie 
skrzywienie kręgosłupa na prawo. Leczenie zależało z powodu 
podrażnienia rdzenia kręgowego na miejscowych odciągnie- 
niach krwi (bańki, pijawki); z powodu zaś cierpienia żołądka 
i kiszek dawał p. D. węglany alkaliczne, rzewień ( rheum) ,  
chaber lekarski (centaurea benedicta)  i jodek żelaza. W oko- 
licę guza wcierano nalewkę jodową ( tinct. iodi). Leczenie 
uzupełnione zostało dwumiesięcznśm zastosowaniem gimna
styki z początku wolnéj, później z ciążkami, w ciągu które
go to czasu guz zniknął zupełnie, chora podrosła, trawienie 
poprawiło się, a bladość i draźliwość nerwowa ustąpiły.

Posiedzenie 14ste, d. 1 9 .  lipea 1 8 6 4 .  r.

Prezes p. N a t a n  son.

I. Dzieło ofiarowane. II. Mikroskop i szkła. III. Przypadki utraty 
mowy i pamięci.

Obecnych członków 16 i pp. Chomętowski, Czajewicz, 
Nawrocki i Zejdowski, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. Złożone dla Biblioteki w nowym egzemplarzu Sprawo
zdanie z podróży psychiatrycznej dra P l ą s k o w s k i e g o  (War
szawa 1860) Prezes  oddał do oceny kol. J a n i k o w s k i e m u  
(Andrzejowi).

II. P. J o d k o  okazał kolegom: 1) mikroskop służący 
do badania powierzchni oka, z fabryki N a c h  et  et fils w Pa
ryżu; 2) z tćjże fabryki pochodzący zbiór szkieł potrzebnych 
przy dobieraniu okularów i t. d.

III. P. K o r z e n i o w s k i  w uzupełnieniu opisu choroby 
opowiedzianej na poprzedniem posiedzeniu ( kys ter ia , cata-  
lepsis, dysphagia , aphasia), nadmienił, że po 30 faradyza- 
cyach chora obecnie jest zupełnie zdrowa i mówi dobrze.
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Prezes  w dalszym ciągu rozpraw nad niemotą ( aphasia)  
kładł przycisk na to, że takowa nie jest chorobą, tylko przy- 
padem, zależnym jużto od cierpienia strun głosowych, już 
mięsniów krtani, już nerwu krtaniowego wstecznego, rdzenia 
kręgowego, mózgu i t. d. W pojedynczym więc przypadku, 
mówiąc o skuteczności jakiego środka przeciw niemocie, nale
ży się starać wyróżnić, od którego z tych źródeł była zależną. 
W ogóle przy tej sposobności powstawał Prezes przeciwko ob
jawiającej się w nowszych czasach między lekarzami franeuz- 
kiemi dążności tworzenia nowych jednostek chorobnych opar
tych na pojedynczój przypadłości, jakiemi są np. nieład ru
chów postępowy, porażenie podniebienia, gardziela i języka, 
i t. d.

P. K r y s i ń s k i  opowiedział przypadek niemoty, która 
nastąpiła po napadzie maniakalnym i której w tym razie sie
dlisko mózgowe przypisuje.

Sekretarz  roczny  (Stanisław J a n i k o w s k i )  przypomniał 
liczne w ostatnich czasach spostrzeżenia francuzkich lekarzy 
dowodzące umiejscowienia tej choroby w przednim płacie 
mózgu. (1).

Prezes  w przypadku opowiedzianym przez kol. K o r z e 
n i o w s k i e g o  upatrywał tylko objawy podrażnienia rdzenio
wego (irritatio spinalis) ,  od którego zarówno przypady ma- 
ciennicze i osłupienie (symptomata hysterica et catalepsis)  
jakoteż niemota zależała, zwłaszcza, że kol. K o r z e n i o w s k i  
wspomniał w tym przypadku o punkcie bolesnym w okolicy 
jednego z kręgów szyjowych.

P. K o r z e n i o w s k i  był zdania, że objaśniać niemotę 
( aphasia)  podrażnieniem rdzeniowóm jestto tłómaczyć rzecz 
nieznajomą przez drugą nieznajomą; ból miejscowy w stosie 
kręgowym w przytoczonym przypadku mógł powstać w skutek 
silnych kurczów mięśniowych.

Prezes. Z tóm wszystkićm pojęcie „podrażnienia rdze-

i i )  Porów. Pam. T. 1. W., t. LI, str. 90 i 247.
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niowego“ daje już ściślejsze rozpoznanie, niż katal-epsya lub 
afazya, które są czysto przypadowe.

Wice-prezes (p. M a j e w s k i )  łączył się do zdania tych, 
którzy w mózgu upatrują siedlisko zboczenia chorobnego zwa
nego afazyą.

Prezes, na poparcie, że niemota jest tylko przypadem, 
przytaczał, że napotykamy ją  również w durzycy ( typhus),  
w opojeniu wyskokowem, i t. d., a także u głuchouiemych. 
Zwracał przytćm uwagę na tę okoliczność, iż dziewczęta głu
chonieme, nauczone wymawiania wyrazów, mówią po większej 
części basem.

P. K o s i ń s k i  objaśniał to w ten sposób, że ony naśla
dują wprawdzie ruchy ust nauczyciela, ale nie mają wcale 
wprawy poruszania mięśniów natężających struny głosowe, ztąd 
więc szpara głosowa jest u nich zbyt rozszerzona.

P. K o r z e n i o w s k i  nadmienił, że u 15 chłopców w Za
kładzie głuchoniemych badał stan ucha i zbierał anamnezę, 
przyczćm przekonał się, że ci są w stanie dobrze wymawiać, 
którzy zagłuchli w wieku, gdy już dzieci mówią, albo u k tó 
rych narzędzie słuchowe jest choć w części zachowane.

Prezes  przypomniał istnienie zawiązanego w tym wła
śnie celu komitetu Towarzystwa i do grona tegoż komitetu 
zaprosił kol. Kosińskiego.

P. H e l b i c h  opowiedział spostrzegany przez siebie przed 
łaty przypadek zalewu mózgowego, po którym chory stracił 
był zupełnie pamięć rzeczowników. Kol. Ł u c z k i e w i c z  wi
dział w Pradze czeskiej chorego, który stracił był całkiem pa
mięć przymiotników.PanH. przytoczył nadto przypadek, w któ
rym żołnierz, po przebyciu tyfusu, zapomniał był całkiem 
mówić, ale mustrę zapamiętał.Gdzież w mózgu szukać umiej
scowienia tych szczegółowych władz pamięci i czy kiedykol
wiek do tego dojdziemy?

Wice-prezes przypomniał, że przypadki zapomnienia 
mowy w różnym stopniu następujące po zalewie krwawym 
mózgu szczegółowo niegdyś opisał H e b e r d e n .

Prezes, zakończając rozprawy, był zdania, że w przy
padkach, które wspomniał kol. H e 1 b i c h, nie może być
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mowy o umiejscowieniu pewnej władzy pamięci, przypadki 
te bowiem są tylko objawami różnych stopni osłabienia pa
mięci w ogólności.

Posiedzenie 15ste, dnia 3. sierpnia 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Kandydatura. II. O niemocie. III. Kussina. IV. Zrost wrodzony 
pochwy. V. Cheiloplastice.

Obecnych członków 14 i pp. Bruner (Mikołaj), Chomę 
towski, Nawrocki, J. F. Nowakowski i Rosicki (ze Sterdyni), 
jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. P. K o r z e n i o w s k i  złożył rozprawę p. C h o m ę t o w -  
s k i e g o  p. n. „O chorobach umysłowych przez syphilis  spo
wodowanych“ i wespół z kol. S z o k a l s k i m  przedstawił autora 
jako kandydata na członka Towarzystwa. Sprawozdanie z tśj 
pracy złoży kol. P l ą s k o w s k i .

II. W dalszym ciągu rozpraw o niemocie, Wice-prezes  
(p. M a j e w s k i )  odczytał ustęp z H e b e r d e n a  ( Commenlarii 
de morborum historia et curatione, Cap. LXIX. De p a ra ly s i  
et apoplexia. Vide: Opera medica, recog. L. H. F r i e d l a n d e r .  
Lipsiae 1831. pg- 174 — 5.), w którym tenże opisuje różne 
stopnie utraty pamięci po zalewach mózgowych.

Sekretarz s ta ły  (p. S z o k a 1 s k i) widział przypadek, 
w którym chory po zalewie krwawym mózgu (apoplexia cere
bri)  utracił również pamięć niemal wszystkich rzeczowników. 
Sam (p. Szok.) z trudnością pamięta rysy twarzy i nazwiska 
osób. Ostatecznie jednak sądzi, że w chwili obecnćj rozprawy 
nad umiejscowieniem pewnych władz pamięci nie mogą do
prowadzić do zadawalających wypadków.

Sekretarz  roczny  (Stanisław J a n i k o w s k i )  wyraził na
dzieję, że jednak z czasem postęp anatomii patologicznej może 
poprowadzić do dokładnych w tćj mierze danych: wszak naj
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nowsze spostrzeżenia naprowadzają na umiejscowienie władzy 
mowy w przednim płacie mózgu.

P. B r o d o w s k i  nadmienił, że ze spostrzeżeń dotychczas 
ogłoszonych ma wynikać umiejscowienie jeszcze szczegółowsze, 
a mianowicie w tylnym końcu trzeciego zakrętu lewego płatu 
przedniego.

P. H e l b i c h ,  powtarzając swe powątpiewania, czyli po
stęp anatomii patologicznej doprowadzi do wykrycia siedliska 
tak szczegółowych władz umysłu, jak te, o których jest mowa, 
przytoczył z własnego swego doświadczenia następujące spo
strzeżenie: lat temu kilkanaście, chorując na gorączkę tyfoi- 
dalną, p. H. czytał opis mordów dziejących się w Indyach; 
odtąd, ile razy zasłabnie, tyle razy ów obraz okropny we wszy
stkich swych szczegółach staje mu przed oczami: gdzież po
dobieństwo znalśźć umiejscowienie takiego naprzykład wraże- 
w mózgu naszym?

Wice-prezes  (p. M a j e w s k i ) .  Z tćm wszystkiśm n iepo
dobna odstąpić od zyskanćj tak doświadczeniem, jak rozumo
waniem zasady, że pamięć nie jest niczem innćm, jak tylko 
czynnością mózgu.

Prezes  nie uważa rozstrząsań w tym przedmiocie za cał
kiem bezowocne, nasuwają się bowiem przy sposobności ta
kich rozpraw nieraz myśli, któreby zkąd inąd nie przyszły. 
Do słów kol. Sekretarza s ta łego  dodaje Prezes  to objaśnie
nie, że osoby nie mogące zapamiętać nazwiska, ani rysów 
twarzy t należą zwykle do liczby roztargnionych, myślących na
raz o wielu przedmiotach. Co się zaś tyczy przykładu kol. 
H e l b i c h a ,  Prezes  przypomina, że czynność pamięci nie jest 
zazwyczaj czynnością doraźną, ale wypadkiem całego szeregu 
wrażeń i pojęć łączących się z sobą kolejno (associatio  idea-  
rum): otóż to samo stowarzyszanie szeregu pojęć ma miejsce, 
gdy wrazie choroby kolega H. przypomina sobie ów opis, 
czytany w podobnych okolicznościach, to jest podczas choro
by; nie potrzeba tu zaś uciekać się do jakiejś osobnśj władzy 
pamięci.

HI. P . K a r p i ń s k i  okazał przygotowany przez siebie wy
ciąg z roślinyBrayera anfhelmintAi&i, czyli t. zw. kussinę, któ-
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réj gr. 20 odpowiada uncyi rośliny lub 59 granom żywicy 
otrzymywanéj z té jże rośliny, i ofiarował się bezpłatnie do
starczyć tegoż przetworu członkom Towarzystwa pragnącym 
sprobować na chorym skuteczności tego wyciągu.(Zob. str. ’¿79.)

IV. P. N e u g e b a u e r  opowiedział 3 przypadki zrostu 
wrodzonego pochwy (a łresia  congenita vaginae), uleczonego 
operacyą.

W dwóch razach pochwa była zarośnięta w wysokości mniéj 
więcćj 1 cala nad wejściem do téjze. W piérwszym przypad
ku po prostém nacięciu nożykiem wypłynęło około kwarty 
cieczy dość gęstśj, ciemno-brunatnéj, woni słodkawćj. W otwór 
w ten sposób zrobiony zastrzykano letnią wodę i założono 
kankę rogową owiniętą płótnem. Następnych jeduak dni mu
siano kankę usunąć z powodu zapalenia otrzewnćj około-ma- 
cicznéj, które się rozwinęło i poprowadziło do utworzenia się 
ropnia w dole prostnico-macicznym (excavatio reclo-uterina) 
i pęknięcia tegoż przez kiszkę stolcową. W drugim przypad
ku nacięcie uskutecznione było również nożykiem, poczém 
wypłynęło około 2 funtów krwi ciemnéj; wyleczenie nastąpiło 
po kilku dniach. W trzecim wreszcie przypadku byłoto proste 
zarośnięcie błony dziewiczéj, którą p. Neugebauer przeciął 
zwykłemi nożyczkami; chora w kilka dni wyszła uleczona ze 
szpitalu. Szybkie uleczenie w dwóch ostatnich przypadkach 
przypisuje pan Neug. téj okoliczności, że w nich nie miało 
miejsca ani zaprowadzenie kanki w utworzony otwór, ani za- 
strzykiwanie jakichbądź płynów; zapytuje jednak kolegów
o zdanie w tym przedmiocie.

Z tego powodu p. B r o d o w s k i  zrobił następujące uwagi:
1. Stopień niebezpieczeństwa następstw zapalenia po 

operacyi w tych razach zależy: a)  od miejsca zrostu, a przeto 
od większej lub mniejszéj odległości od otrzewnej; b) tudzież 
od rozległości zrostu, a ztąd od rozległości wywołanego przez 
operacyą zapalenia, choćby tylko tkanki łącznśj.

2. Co do pytania, czemu krew’ miesiączkowa przy tém 
cierpieniu nie zawsze dostaje się jajowodami do jamy otrze
wnćj, p. B r o d o w s k i  nadmienił, że w tych razach najczęścićj 
ma miejsce zapalenie tych przewodów (jużto ich błony śluzo-

www.dlibra.wum.edu.pl



286

wój, już ich otrzewnćj) prowadzące do zrośnięcia ich światła 
lub do zrośnięcia strzępów z częściami sąsiedniemi.

3. Wreszcie nagromadzenie się krwi po operacyi za macicą 
w jednym z przypadków opowiedzianych przez kol. N e u g e -  
b a u e r a  mogło być skutkiem pewnego zapalenia około-ma
cicznego (perim etritis) ,  przy którem w tkance łącznćj tworzą 
się obficie naczynia włosowate wielkich rozmiarów, dające 
często powód do krwotoków.

P. N e u g e b a u e r  co do pićrwszego objaśnienia nadmienił, 
że były przykłady bardzo niebezpiecznych następstw po ope
racyi t. zw. atresiae hymenalis, a zat^m zrostu nierozległego
i nizko położonego, a z drugićj strony operacya w razie zro
stu na długiśj bardzo przestrzeni istniejącego nie zawsze po
ciągała za sobą niepomyślny dla chorśj skutek.

Co do drugiego objaśnienia dodał, że były przykłady za
płodnienia i ciąży po operacyach tego rodzaju, w którychto 
przypadkach jednakże krew’ z odpływów miesięcznych pocho- 
chodząca przed operacyą nie dostawała się do jamy otrzewnćj.

V. W końcu posiedzenia p. N e u g e b a u e r  okazał kole
gom chorego, u którego z dobrym skutkiem wykonał operacyą 
plastyczną na wargach (cheiloplastice).

Posiedzenie 16., dnia 16. sierpnia 1864. r.

Prezes p. N a t a n  son.

Sprawozdania o pracach psychiatrycznych.

Obecnych członków 11 i pp. Chomętowski, Łohynowicz 
(z Podola) i Wszebor, jako goście.

Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
I. P. J a n i k o w s k i  (Andrzćj) odczytał sprawozdanie 

z pracy kol. Pląskowskiego p. n. „Zdanie sprawy Lekarza 
delegowanego do zwiedzenia znakomitszych zakładów zagra
nicznych dla leczenia obłąkanych i obeznania się z psychia- 
tryą. Warszawa 1860.“
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Prezes przy tćj sposobności wynurzył żal, że kol. PI ą- 
s k o w s k i ,  zwiedziwszy z takim pożytkiem 40 i kilka zagra
nicznych zakładów dla obłąkanych, nie obejrzał też, dla po
równania, zakładów położonych w krajach polskich, a w szcze
gólności w Galicyi. Prezes , przed kilką laty będąc w Krako
wie, zwiedzał tamtejszy szpital obłąkanych i znalazł w nim 
warunki hygieniczne jak najniekorzystniejsze i w ogóle stan 
przypominający zakłady dla obłąkanych z czasów przed re
formą zaprowadzoną przez Pinela.

Sekretarz roczny  (Stanisław J a n i k o w s k i )  nadmienił, 
że w zupełnie podobnym stanie ma się znajdować szpital dla 
obłąkanych we Lwowie; jednakże w r. b. rozpoczęto tamże bu
dowę nowego zakładu.

P. P l ą s k o w s k i  sądził, że nie trzeba szukać tak dale
ko, chcąc znaleść tego rodzaju zakłady dające przedmiot do 
krytyki: oto np. w oddziale obłąkanych szpitalu starozakon- 
nych w Warszawie obie płcie nie są dostatecznie od siebie od
łączone, chorzy przymuszeni są niemal wszyscy do leżenia 
w łóżku, i t. d.

P. A p t e na usprawiedliwienie przytaczał, że oddział 
obłąkanych w szpitalu tutejszym starozakonnycli jest bardzićj 
przytułkiem dla chorych, będących ciężarem rodzin, a nie 
mogących gdzie indzićj znaleść pomieszczenia.

II. P. P l ą s k o w s k i  odczytał sprawozdanie z pracy p. 
Stanisława C h o m ę t  o w s k i e g o p. n. „O chorobach umy- 
łowych przez syph il is  spowodowanych“ i na zasadzie tego, 
wespół z kol. K r y s i ń s k i m ,  przedstawił autora na człon
ka czynnego Towarzystwa. St. J.

POSIEDZENIA ODDZIAŁOW E.

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I DZIECI. 
Posiedzenie 14te, dnia 8. marca 1864. r.

Przewodniczący p. T y r c h o w s k i .

Protokół z posiedzenia poprzedniego odczytano i przyjęto.
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I. P. C h w a t  opowiedział przypadek nieprawidłowśj 
budowy pochwy i macicy. Przed miesiącem kobieta młoda 
zgłosiła się do niego, uskarżając się na częste krwotoki ma
ciczne połączone z bolami. Przy śledzeniu części płciowe ze
wnętrzne okazały się prawidłowo zbudowane, wprowadzając 
zaś palec do ujścia pochwy, natrafiono na błonę, która prze
dzielała pochwę na dwie części. Ta przegroda sięgała do 
sklepienia pochwy. W każdym z przedziałów utworzonych 
tym sposobem w pochwie natrafiano u góry na oddzielną część 
pochwową macicy, na prawćj części pochwowej znajdował się 
polip będący przyczyną krwotoków. P. C h w a t  z pomocą 
enterotomu przeciął najprzód przegrodę pochwy. Przecięcie 
to nie spowodowało krwawienia i dla tego zaraz odjął znaj
dujący się na prawćj części pochwowój polip. Wprowadzi
wszy następnie do każdej z części pochwowych macicy zgłę
bnik, przekonał się, że zgłębniki te w macicy się z sobą nie 
stykały, co służy za dowód, że macica, równie jak  i pochwa, 
z dwóch części się składała (uterus duplex).

II. W drugim przypadku osoba 18 lat mająca, suchotni
ca, nie miewała odpływów miesięcznych, tylko ich zapowiedzi 
(molimina menstrualia). Jednego dnia, śledząc ściany brzu
szne, p. C h w a t  znalazł dwa guzy, jeden nad drugim poło
żone, złączone z sobą, w jamie brzusznej rozwinięte. Śledzenie 
części płciowych pokazało mu, że miał do czynienia ze zro
stem pochwy (a tresia  vaginae) ,  i że dwa guzy znajdujące się 
w jamie brzusznej pochodziły z nagromadzonej w macicy i 
pochwie krwi wydzielanśj przy każdym periodzie, a której 
odpływ na zewnątrz był wstrzymany. Po operacyi, przez którą 
usuniętą została przeszkoda tamująca odpływ krwi, powróciła 
regularność i kobieta ta od owego czasu jest zupełnie zdrową.

Przypadek ten dał panu C h w a t o w i  sposobność objawienia 
kilku uwag swoich co do sposobów operowania zarośniętśj po
chwy. Przedewszystkićm potępia on sposób operowania za po
mocą noża, ponieważ, o ile go doświadczenie w tym przedmio
cie nauczyło, pochwa w ten sposób operowana pomimo wszel
kich zachowywanych ostrożności na nowo zarasta. Wychodząc 
zaś z tego, że zrośnięcie takie pochwy zależy raczćj na skleje
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niu dwóch ścian przeciwległych, p. Chwat operuje w ten spo
sób, że najprzód rozciąga silnie wargi wstydliwe. Zdarza się 
wtedy, że przy takiśm rozciąganiu pochwa pęka. Jest to 
wskazówka dalszego operowania, które dokonywa, torując so
bie palcem z tego miejsca dalszą drogę i rozdzielając nim 
sklejone ściany pochwy. P. Chwat miał sposobność spostrze
gania 4ch przypadków zarośnięcia pochwy ( a tre s ia  vaginae): 
jeden z nich operowany był przez p. N e u g e b a u r a  za pomo
cą noża; skutek był niepomyślny. W trzech innych przypad
kach operował sam sposobem wyżćj przytoczonym i wszystkie 
szczęśliwy wzięły obrot.

P. K o r z e n i o w s k i  zrobił uwagę, że kol. Chwat nie 
określił, gdzie mianowicie w trzech przypadkach przez niego 
operowanych zrośnięcie pochwy miało miejsce; że pod nazwą 
a tresia  vaginae congenita  należy rozumieć zupełny brak 
pochwy, i że w takim przypadku jedynie za pomocą noża 
drogę najbezpieczniśj można utorować, gdyż w przypadku 
braku pochwy nie może być mowy i o zlepieniu ścian, których 
nie ma.

P. C h w a t  odparł, że nie miał tu wcale na myśli braku 
pochwy, lecz tylko zrośnięcie jój i że właśnie w tym razie roz
dzielanie za pomocą, palca jest korzystniejsze od użycia noża.

Dalsze rozprawy nad tym przedmiotem odłożono do na
stępnego posiedzenia.

Dr. Jan B r a u n .

ODDZIAŁ ANATOMII, FIZYOLOGII I NAUK PRZYRODNICZYCH.
Posiedzenie 8., dnia 89. marea 1864. r.

Przewodniczący p. H o y  e r .

I. Pasorzyt we włosach. II. Ropień wzgórka wzrokowego, pęknięcie 
do jamki mózgowej bocznéj. III. O składzie histologicznym ciałek P a c i- 
n i e g o .  IV- Pozorna odległość przedmiotów widzianych. V. Sprawo
zdanie. VI. Bacteria we krwi w durzycy ( typhus)  i innych chorobach 
zakaźnych. YH. Herpes c¿reinatus.

Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
I. P. N a t a n s o n  okazał zasuszone zwierzątko, które 

wydobył z pomiędzy włosów 5-letniego chłopczyka, uskarżają- 
Pam. T. 1. W. Tom LII. 19
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cego się od kilku dni na dolegliwy ból głowy. Zwierzątko to 
trzymało się mocno skóry ośmioma nogami i z postaci podo
bne było do pająka.

P. A l e x a n d r o w i c z  oświadcza, że źwierzątko to należy 
do rodzaju ricinus.

II. Sprawozdawca  (dr. B r o d o w s k i )  okazał mózg,któ
ry należał do żołnierza przed kilką dniami nagle zmarłego 
w szpitalu Ujazdowskim. W mózgu tym dawały się spostrze
gać zmiany dwojakiego rodzaju: jedne dawniejsze, drugie 
bardzo świeże, które się stały bezpośrednią przyczyną śmierci. 
Do piérwszych należał ropień wielkości orzecha laskowego 
znajdujący się w lewym wzgórku wzrokowym blizko jego po
wierzchni, któryto ropień otworkiem wielkości ziarna kono
pnego łączył się z boczną jamką mózgu; do drugich zaś za
palenie powłoki ścian (ependyma) tśjże jamki, zapalenie od
powiedniego splotu bocznego i środkowego, a następnie i opo
ny tak na samém dnie szczeliny poprzecznej znajdującej się, 
jak i powlekającćj część spodniéj powierzchni mózgowia, 
a mianowicie rdzeń przedłużony, most Y a r o 1 a, odnogi móz
gu, blaszkę dziurawą tylną (lamina perforata posterior),  guz 
szary (tuber cinereum) i skrzyżowanie nn. wzrokowych. Cho
ry na kilka godzin przed śmiercią używał przechadzki w ogro
dzie, na ból głowy wcale się nie skarżył, wszedł zaś do szpi
talu z powodu ropnia, który się znajdował w okolicy sutko- 
wéj prawéj, a który, jak się potem pokazało, utworzył się 
skutkiem próchnienia chrząstki trzeciego żebra prawego. Pod
czas wzmiankowanéj przechadzki tak nagle źle mu się zrobiło, 
że ledwo zdołał powiedzićć o tém najbliżćj stojącym swym 
kolegom i upadł bez czucia na ziemię; przeniesiony na salę, 
już przytomności nie odzyskał, wkrótce wpadł w śpiączkę ( so
por) ,  a w kilka godzin (8— 10) potém żyć przestał. Przypadek 
ten z dwojakiego względu, zdaniem Sprawozdawcy,  zasługu. 
je na uwagę: dowodzi najprzód, że ropnie mózgowia, nawet 
takich miejsc jak wzgórki wzrokowe, mogą istnieć, nie wy
wołując żadnych widocznych zaburzeń w czynnościach układu 
nerwowego; powtóre, że zapalenia mózgowia i jego opon mogą 
niekiedy równie szybko śmierć spowodować, jak zalewy krwa
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we. W ostatku Sprawozdawca  robi jeszcze tę uwagę, że w e- 
pendymacie zgrubiałym, spulchnionym, mocno zaczerwienio
nym, pokrytym tu i owdzie cieniutkiemi błonkami włókniko- 
wemi, wykrył w tym przypadku za pośrednictwem mikrosko
pu znaczną ilość nowoutworzonych komórek, z postaci i wiel
kości do ropowych podobnych, w których tu i owdzie zaczyna
ło się już stłuszczenie. Kilka więc godzin może niekiedy wy
starczyć nie tylko na wytworzenie się znacznej ilości nowych 
komórek, lecz i na to, żeby niektóre zaczęły już się stłuszczać, 
to jest podpadać przeistoczeniu wstecznemu.

P. H o y e r  przypomina, że niektórzy utrzymują, iż nie
kiedy nieliczne i bardzo niewielkie kropelki tłuszczu zjawiają 
się w komórkach w chwili, kiedy te mają dawać początek no
wym. Może więc i w tym przypadku stłuszczenie poprzedziło 
tworzenie się komórek nowych.

III Następnie p. H o y e r  doniósł Towarzystwu o wy
padku swych badań przedsięwziętych celem wyjaśnienia natury 
pierwiastków komórkowych wchodzących w skład t zw. ciałek 
P a c i n i e g o .  Wiadomo, że ciałka te składają się z włókienka 
nerwowego i z powłoczki o wielu współśrodkowych warstew
kach. Powłoczkę tę powszechnie poczytują za przedłużenie 
pochewki nerwów (neurilema) , a więc za tkankę łączną, zło
żoną podobnie jak neurilema  z komórek (czyli, jak  pospolicie 
się wyrażają, z  ciałek tkanki łącznćj) i z istoty międzykomór
kowej. Otoż z badań p. Ho y e r  a pokazało się, że wzmian
kowane ciałka są komórkami, do nabłonkowych zupełnie podo- 
bnemi, jak o tćm bardzo łatwo przekonać się można za po
średnictwem roztworu saletranu srebra. Zdaniem więc pana 
H. powłoczka ciałek Paciniego składa się z torebek współ
środkowych, jedna w drugićj zawartych, z których każda wy
słana jest nabłonkiem. P. Hoyer przypuszcza, że powłoczka 
ta wytworzyła się z pochewki nerwowćj tym sposobem, iż ko
mórki ostatnićj dały początek komórkom nabłonkowym, a isto
ta międzykomórkowa ściankom torebek. Takie przypuszcze
nie opiera p. H. na wielu znanych już szczegółach histologicz
nych. I tak np. istnieją pewne tkanki łączne, jak np. rogówka 
u kota, których wielkie komórki, do nabłonkowych podobne,

29 i
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znajdują się miejscami obok siebie w dość znacznych groma
dach, tak, iż na piérwszy rzut oka bardzo łatwo mogą być 
wzięte za nabłonek. Nadto dowiedzioném jest istnienie w po
śród tkanki łącznćj przestrzeni nie posiadających żadnćj t. zw. 
powłoki własnćj (túnica propria) ,  a wysłanych także nabłon
kiem, którego komórki powstały z komórek tkanki łącznćj: 
takiemi przestrzeniami są naczynia limfatyczne włosowate; do 
podobnych tćż utworów fizyologicznych należą wykryte nie
dawno przez L u d w i g a  i T h o m s ę  początki naczyń limfa- 
tycznych w jądrach ludzkich.

Sprawozdawca  dodaje, że i histología patologiczna do
starcza wiele szczegółów na poparcie twierdzenia, że nabłon
ki mogą się wytwarzać z komórek tkanki łącznćj. I tak np. 
wiadomo, że naruszenia całości błony śluzowćj przewodu kisz
kowego powstające po odpadnięciu strupów durzycowych, gdy 
się zabliźnią, pokrywają się nabłonkiem płaskim, a więc inne
go rodzaju niż nabłonek błony śluzowćj kiszek, nabłonkiem, 
którego komórki powstają z komórek nowo utworzonéj tkanki 
łącznćj bliznowéj. Wiadomo także, iż skutkiem zapalenia nie
żytowego (kataralnego) błona śluzowa przewodu kiszkowego 
ogołaca się z nabłonka, częstokroć nawet na znacznych po
wierzchniach: nabłonek ten jednakże z czasem się odtwarza, 
a trudno przypuścić, żeby mógł z kąd inąd się odtworzyć, jak  
z najpowierzchowniejszych komórek błony śluzowćj, więc także 
z komórek tkanki łącznćj.

P. N a r k i e w i c z - J o d k o  sądzi, że w pomienionych 
przypadkach łatwićj da się tłómaczyć odtwarzanie się nabłon
ka z nabłonka przyległego, niż z tkanki łącznćj. Na dowód 
przytacza spostrzeżenia poczynione podczas zabliźniania się 
wrzodów rogówki: spostrzeżenia te dowodzą, że nabłonek bli- 
zenek rogówki tworzy się od brzegów, z nabłonka prawidło
wego.

P. H o y e r  oświadcza, że wypadków spostrzeżeń czynio
nych na nabłonku rogówki nie można stosować do nabłonka 
błony śluzowój przewodu kiszkowego, a to z powodu, że na
błonki te wielce się różnią: piérwszy jest wielowarstwowy, pła- 
skokomórkowy, drugi jednowarstwowy, stożkowaty; w piér-
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wszym czynności twórcze (formacyjne) łatwo dają się wypro
wadzić po za zakres fizyologiczny, drugi zaś do czynności ta
kich bardzo mało jest skłonny.

IV. P. N a r k i e w i c z - J o d k o  zwraca uwagę kolegów 
na następujące spostrzeżenie. Jeżeli, obróciwszy się tyłem 
do jakiegokolwiek przedmiotu znajdującego się na ziemi w od
ległości kilkunastu stóp albo i dalój, patrzymy nań, schyliwszy 
się we dwoje, przez otwór położony pomiędzy rozstawionemi 
nogami, to przedmiot ten znacznie dalszym i mniejszym nam 
się wydaje, niż go widzimy wówczas, gdy nań patrzymy zwy
kłym sposobem. P. Jodko dla wytłómaczenia tego spostrze
żenia przytacza zjawisko chorobne już dawniśj przez niego 
badane, a mianowicie, że przy zśzie zocznym paralitycznym, 
to jest powstałym wskutek porażenia mięśnia prostego zewnę
trznego, odległość podwójnych obrazów ku dołowi się zwiększa, 
a ku górze zmniejsza; przeciwnie zaś przy takimże zśzie roz- 
ocznym odległość podwójnych obrazów ku dołowi się zmniej
sza, a ku górze powiększa. Zjawisko to, zdaniem p. J., na
prowadza na wniosek, że zbieżność osi ocznych łatwićj przy
chodzi do skutku, gdy przedmiot, na który patrzymy, leży 
u dołu, aniżeli gdy tenże sam przedmiot zostanie podniesio
nym do góry; czyli, co na jedno wychodzi: mm. prosty we
wnętrzny, dolny i skośny górny, zwracające oko na dół i ku 
wewnątrz, z mniejszym wysiłkiem pracę swą uskuteczniają, niż 
mm. prosty wewnętrzny, górny i skośny dolny, działające przy 
poruszeniu oka ku górze i na wewnątrz. Skoro tak jest, to
i poprzednio opowiedziane spostrzeżenie łatwo wytłómaczyć 
się daje: gdy bowiem na przedmioty znajdujące się na ziemi 
patrzymy w sposób wyżej opisany, musiemy zwracać oczy na 
wewnątrz i ku górze, a więc widziemy te przedmioty za po
średnictwem działania mięśniów dosięgających tego samego 
celu z większym wysiłkiem niż te, które działają wówczas, gdy 
na te same przedmioty patrzymy w zwykły sposób; że zaś ten 
wysiłek jest m iarą odległości, dla tego w pierwszym przypadku 
przedmioty wydają się nam dalćj położonemi, a więc i mniej- 
szemi. Ża tćm tłómaczeniem, zdaniem p. J., przemawia tak
że inne jeszcze ^awisko chorobne, spostrzegane u osób cier
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piących na t. zw. małowidzenie (micropsia) .  U osób tych 
jedyną dającą się udowodnić wadą narzędzia wzroku jest osła
bienie mięśni prostych wewnętrznych oka; chorzy więc tacy 
potrzebują więcćj wysilać osłabione swe mięśnie dla osiągnię
cia tego samego celu, to jest widzenia otaczających przedmio
tów, do którego za zdrowia dochodzili z mniejszym wydat
kiem sił pomienionych mięśni, i dla tego właśnie otaczające 
ich przedmioty zdają się im być odleglejszemi i mniejszemi, 
niż są w istocie.

Dla przekonania się o prawdziwości swego tłómaczenia, 
p. Jodko robił na sobie następujące doświadczenie. Na je
dnym końcu wielkiego otwartego cyrkla umieszczał małą kul
kę lub trójgraniec z korka wykrojony, drugi zaś koniec, tak
że korkiem opatrzony, opierał o grzbiet nosa w miejscu, gdzie 
go przecina linia łącząca obie źrenice. Unieruchomiwszy 
w ten sposób jeden koniec cyrkla, drugim opisywał łuk od do
łu do góry: gdy podczas takiego ruchu śledził okiem za przed
miotem na ruchomym końcu cyrkla umieszczonym, to nie do
strzegał różnicy ani w wielkości ani tóż w odległości przedmio
tu raz u dołu, drugi raz u góry będącego; lecz gdy p. Jodko 
spoglądał na przedmiot do badania użyty raz przy najwięk- 
szém skierowaniu jego ku dołowi, drugi zaś raz przy naj- 
wyższćm jego położeniu, a podczas przenoszenia się przed
miotu z jednego stanowiska na drugie mrużył oczy, to mu się 
zdawało, że wzmiankowany przedmiot w ostatnim przypadku 
był mniejszym i odleglejszym, niż w pierwszym.

V. P. A l e x a n d r o w i c z  zdał sprawę z pracy p. Gu
stawa B e l k e g o  p. n. ,,Rzut oka na historyą paleontologii
i na fauny paleozoiczne Rossyi i Polski. Petersburg 1862“ 
przyczém nadmienił, że część piérwsza téj broszury jest bar
dzo treściwa i nie daje wiernego obrazu dziejów paleontologii, 
druga zaś, obejmująca wykaz 30 gatunków zwierząt kręgo
wych, z podaniem, gdzie i jak szczątki ich znaleziono, m'oże 
być pożyteczną jako skorowidz dla pracujących w tym kie
runku.

VI. P. N a ta n  so n  zwraca uwagę na konieczność no
wych badań drobnowidowych nad krwią w durzycy (tyfusie).
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Do tych badań, zdaniem p. N., zachęcają dane, które każą się 
spodziewać bardzo ważnego przewrotu w pojęciach naszych 
odnoszących się do przyczyn wzmiankowanej choroby. A mia
nowicie T i g r i  odkrył we krwi ludzi chorujących na durzy- 
cę miliony bacteriow, wiadomo, że u owiec chorych na kar- 
bunkuł znajdowano bacteria  we krwi w niezliczonej ilości, 
a nawet udawało się sztucznie chorobę tę wywoływać, wpro
wadzając bacteria  w krew’ owiec zdrowych. Nadto we Fran- 
cyi spostrzegano, że ludzie pracujący około oczyszczania win
nic z roślinek pasorzytnych znanych pod nazwą oidium Tue- 
keri , po skaleczeniu się podpadali niekiedy gorączkom z obja
wami durzycowemi, przyczóm miejscowe zmiany podobne były 
do pleśniawek. Wszystko to, razem wzięte, budzi podejrzenie, 
czy i zwyczajna nasza durzyca (tyfus) nie powstaje w skutek 
mnożenie się jakich roślinek drobnowidowych we krwi naszej.

P. J a n i k o w s k i  (Stanisław) dodaje, że w wojsku pół- 
nocno-amerykańskiem u ludzi sypiających na słomie stęchłój 
miano spostrzegać chorobę gorączkową z przypadami podo- 
bnemi do odry: badanie słomy służącej za pościel wykryło 
w niój także wiele grzybków drobnowidowych.

VII. P. H o y e r  nadmienia, że ostatniemi czasy miał 
sposobność spostrzegać na kilku członkach jednej rodziny cho
robę skóry znaną pod nazwą herpes circinatus, w którój do
tychczas jeszcze lekarze uciekają się częstokroć do środków 
wewnętrznych, nie zważając na to, że choroba ta należy do 
cierpień skóry miejscowych, wegetowaniem także grzybków 
wywołanych. W przypadkach spostrzeganych przez p. Hoyera 
leczenie miejscowe najzupełniej wystarczało.

P. N a t a n s o n  robi uwagę, że lekarzom praktycznym 
nie jest obcym sposób powstawania choroby, o którćj p. Hoyer 
nadmienił; kiedy się uciekają do środków wewnętrznych, to 
czynią to jedynie w tóm przekonaniu, że grzybki, o których tu 
mowa, łatwiej się rozmnażają na organizmach przez ogólne 
choroby wycieńczonych, środki więc wewnętrzne mają na celu 
poprawienie ogólnego odżywiania.

Dr. B r o d o w s k i .
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K R Y T Y K A .

PRZEGLĄD
CZASOPISÓW LEKARSKICH KRAJOWYCH.

ZBIÓR PRAC TOWARZYSTWA LEHARZl 
PODOLSKICH. Rok. 186».

I. Rozmaitości lekarskie. Wydał Dr. Aleksander K r e m  er,  Prezes 
Tow. Lek. Pod. Petersburg. W  druk. J. Ohryzki. 1862. 139 str. w w 8-ce.
(1) II. O materyałach do topografii i statystyki lekarskiej Podola, przez 
Adryana B a r a n i e c k i e g o .  Tamże. 1862. 28 stron. III. Rzut oka na 
historyą paleontologii ina  fauny paleozoiczneRossyi i Polski... przez Gustawa 
B e 1 k e g o. Tamże 1862. 29 stron. IY. O Janie Smerze, mniemanym le
karzu polskim, przez Adr. B a r a n i e c k i e g o .  Warszawa, w druk. S. 
Orgelbranda. 1852. 17 stron.

Pod rubryką przeglądu czasopisów krajowych zamieszcza
my rozbiór czterech broszur, z których trzy zawierają przed
mioty szczegółowe, jedna zaś p. n. Rozmaitości lekarskie  obej
muje kilkanaście rozpraw częścią własnych, częścią tłómaczo- 
nych. Trzy z tych książeczek, drukowane u Ohryzki w Peters
burgu, w jednym formacie, na jednym papierze, równocześnie 
na jaw wyszły; a jak  wspólnictwo formy tak tćż i wspólnictwo 
pochodzenia wiąże je w jednę całość, choć w nadpisach nie wy
rażoną. Prace te wszystkie są owocem czynności Towarzystwa 
Lekarzy Podolskich, były na posiedzeniach jego czytywane,
i służą za wyraz ruchliwości i skrzętności tćj gromadki praco-

(1)  Nie wymieniamy tutaj Sprawozdania z czynności Towarzystwa 
Podolskiego za pierwsze trzy lata istnienia tegoż (od dn. 14. października 
]859. r. do dn. 16. października 1862. r.), ponieważ treść jego już podali
śmy w roku przeszłym w Pamiętniku, (t. L ., str, 452— 456.) Red-
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wników naszych w rzeczy lekarskiej, którzy, mimo warunki ze 
wszech miar niekorzystne, umieli, rozproszeni na obszernej czę
ści kraju, stworzyć jedno wspólne ognisko nauki, ognisku temu 
dawać, i brać z niego, światło i ciepło.

Rozpatrując treść książeczek, widziemy, że temata prac 
brane są niemal ze wszystkich gałęzi nauki lekarskiej. Znajdu
jemy tam spostrzeżenia chorób poparte i uzupełnione poszukiwa
niami pośmiertnemi, czynione jużto w szpitalach, już w pry
watnej praktyce, które, wyznać to wstępnie musiemy, najmniej 
ważną część prac zawartych w owych książeczkach stanowią. 
Mniejszej stosunkowo wartości kazuistyki klinicznej i poszuki
wań anatomo-patologicznych nie stawiamy tu jako zarzut tym, 
którzy spostrzeżenia te i poszukiwania czynili: zarzut ten ciąży 
nie na ludziach, a raczej na stosunkach, w jakich ci badacze 
pracę podejmowali,

Znajdujemy dalej przyczynki do historyi nauki i urzą
dzeń lekarskich w Polsce.

Pracowników u nas w tym przedmiocie jest nie wielu, 
po zacnym G ą s i o r o w s k i m ,  zabierał głos w sprawie prze
szłości nauki lekarskiej w Polsce prof. A d a m o w i c z  w Wil
nie (1) i p. Z i e l e n i e w s k i  w Krakowie (2). Prace, które nas 
dochodzą z Podola, zapowiadają nam nowego i dzielnego pra
cownika na tem odłogiem leżącem polu. Jest nim p. Ro l l e .

W Tygodniku lekarskim z r. 1862 czytaliśmy z przyjemno
ścią pod skromnym napisem: „Notatki do historyi chorób we
nerycznych w Polsce” , jego rozprawę, która nietylko rzuca 
światło na stan nauki i stosunków lekarskich, zwłaszcza za 
czasów Stanisława Augusta, ale co więcej i na obyczaje kra
ju owej epoki. W Rozmaitościach znajdujemy tegoż autora 
pracę p. n. „Materyały do historyi prostytucyi i medycyny są-

(1) Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce i Litwie. 
W ilno 1855.

(2) Notatki do historyi akuszeryi w Polsce Warszawa 1862; tu 
dzież artykuł p. n. ,,Wiadomości historyczne co do wielkiego dawniej roz
powszechnienia, a następnego zaniechania łaźni parowych u nas i u po
stronnych.” (Przegl. lek. Krak. 1864, nr. 5. i następ.)
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dowćj w Polsce w XVII. i XIII. wieku," którćj treść poda
my, choćbyśmy ją  całą radzi przedrukować, tak jest cenna 
historycznie, tak wiele nauki przeszłości naszćj w sobie zawie
ra. W opisie stosunków, jakie były, przebija ból i zdradza się 
niekiedy gorycz zwrócona ku tym, którzy przeszłości najwięcćj 
zawinili; goryczy tej autorowi tą razą nie będziemy zarzucać, 
bo ją z nim dzielimy.

Jedna książeczka cała poświęcona jest topografii lekar
skiej. Nas bo aż wstyd bierze, kiedy patrzymy na wielką czyn
ność kolegów Podolskich w tej tak ważnćj gałęzi nauki zdrowia, 
kiedy my tu, bogaci w instytucye lekarskie, w środki naukowe 
lepsze, tak mało na tćm polu robimy. Praca p. B a r a n i e c k i e 
go p. n. „O materyałach do topografii i statystyki lekarskićj 
Podola,” będąca wstępem zapowiadających się prac dalszych, 
jest jednćm z nielicznych, bardzo nielicznych usiłowań dotyczą
cych topografii lekarskićj krajowćj.

Wreście i medycyna popularna ma dział swój odrębny: 
artykuł p. G l u z i ń s k i e g o  „o wściekliźnie” zawiera wiele cie
kawych danych, objaśniających sposoby ludowe leczenia wście
klizny, zdradzających w nie jednem przesądność wieśniaka na
szego, którą lekarz, mający zetknięcie z ludem, znać winien.

W rozbiorze niniejszym pomówimy szczegółowo tylko
o pracach oryginalnych, tłómaczeń zaś i wyciągów tylko nadpi- 
sy podamy.

I. SPOSTRZEŻENIA I ROZPRAWY W ŁASNE,

a. lledycyna wewnętrzna.

1. Pod nagłówkiem bezwład nerwu języko-ruchowego  
z  lekkiem wstrząśnieniem mózgu (Rozmaitości, str. 40-43) 
p. Maurycy G ó r s k i  podaje ciekawe spostrzeżenie cząstkowego 
odjęcia władzy ruchowej języka z przyczyny traumatycznej, któ
rego opis zaleca się szczegółowością i ścisłością. Chory uległ 
wstrząśnieniu mocnemu, przy spadnięciu z konia, którego jedy- 
nem następstwem wiclocznćm była senność trwająca dni kilka
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i utrudniona mowa. Stan był bezgorączkowy, chory poruszał 
się swobodnie, połykał z łatwością, a tylko przy wysunięciu ję
zyka, bardziej w lewą stronę skierowanego, okazało się, że od
chylanie jego, jakoteż wciąganie było mniej łatwćm. Czucie ję
zyka i smak były nie nadwerężone. Mowa była bełkocąca, nie
wyraźna; chory ruchami głowy i ręki dawał odpowiedzi na czy
nione mu zapytania. Brak wszelkich objawów mózgówych, 
prócz wspomnionój senności, ograniczenie bezwładu do samego 
języka, a raczej do jednej władzy języka, skłaniają autora do 
przyjęcia bezwładu obwodowego (peryferyczn ego)  w dziedzi
nie n. języko-ruchowego. Bezwład spowodowany został, wedle 
przypuszczenia autora, napływem krwi do części nerwu leżącej 
oddzielnie po wyjściu z rdzenia przedłużonego. Po dniach kilku, 
przy użyciu magnezyi prażonój, mowa wróciła i chory wyzdro
wiał zupełnie.

2. P. P r z y b o r o w s k i  opisuje epidemią durzycy ( tyfu
su),  która trwała w Kamieńcu w latach 1861—62 przeszło pół 
roku. (Tamże, str. 105 —115). Choroba ta w przypadkach po
jedynczych prawie stale pokazuje się w Kamieńcu, tak, że 
autor poczytuje ją prawie za endemiczną, za miejscową, 
w warunkach szczególnych miejscowości przyczynę trwania sta
łego mającą. Mówi on, że Kamieniec, jakkolwiek na wzniesionćm 
miejscu położony, tak jest jednak zasłonięty wzgórzami otacza- 
jącemi, że przewiew powietrza jest niedostateczny. Jako ważną 
okoliczność, wpływającą na podtrzymywanie ciągłe durzycy 
w mieście, przytacza brak ścieków dobrych, brak kanalizacyi, 
brak czystości powodujący nagromadzenie w całóm mieście, 
a szczególniej nad brzegami rzeki, odchodów źwierzęcych, któ
re, ulegając gniciu, wyziewami zatruwają powietrze. W innóm 
miejscu, mówiąc o warunkach hygienicznych miasta, porównywa 
je z temi, jakie w więzieniach źle utrzymanych napotykane by
wają. Przytóm mieszkania mianowicie klasy biedniejszej 
w większej części ciasne, zimne i wilgotne źwiększają nie ma
ło złe warunki zdrowia, jakim mieszkańcy Kamieńca muszą 
ulegać. W zimie 1861—62 r. niezwykłe mrozy przyczynić się 
ze  swój strony mogły, jak  aut. twierdzi, do nagminnego pano* 
wania choroby.
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Przystępując do opisu przebiegu durzycy w rzeczonej epi
demii, aut. nie podaje żadnych szczegółowych spostrzeżeń, tyl
ko przechodzi pojedyncze objawy wyrażające chorobę, lub jój 
towarzyszące, w miarę tego, jak występowały w większej lub 
największej liczbie przypadków. Wedle opisu, epidemia była 
łagodną; objawy ze strony przewodu pokarmowego i dróg od
dechowych były bardzo niewydatne; gorączka trwała krótko, do 
dni 12, objawy nerwowe nigdzie się nie stawały groźnemi.

W nielicznych przypadkach poszukiwań pośmiertnych 
żadne szczególne zmiany anatomiczne autora nie uderzały.

W leczeniu autor skłania się ku zachowaniu się zupełnie 
wyczekującemu, a obmyślenie warunków dietetycznych i hy- 
gienicznych dla chorego poczytuje za jedyne niemal zadanie le
karza w tćj chorobie. W przebiegu choroby zaleca niekiedy 
obmywania ciała chłodną wodą w epoce rozwinięcia najsilniej
szej gorączki, pod koniec choroby przepisuje niekiedy chininę 
w małych dawkach. Użycie wszelkich innych środków potępia 
jako szkodliwe.

W ogóle opisowi, który jest i ścisły i szczegółowy, to jedno 
zarzucićby należało, że aut. przy znacznej ilości spostrzeganych 
przypadków żadnej cyfry nam nie podaje: ani odnośnej do 
śmiertelności, ani co do najkrótszego i najdłuższego trwania 
choroby, ani co do przemagania tych lub owych przypadów. 
Za to cenne są uwagi dotyczące warunków klimatycznych i hy- 
gienicznych m. Kamieńca, które w treści zwięzłej na wstępie 
podaliśmy.

3. P. Adolf R o t h e  opisuje przypadek spostrzegany 
przez siebie w szpitalu Kamienieckim, p. n. „bielnica” (Tamże, 
str. 7 2 —76). Chora przybyła do szpitalu z objawami przewle
kłego nieżytu żołądka i kiszek, jakoteż nieżytu oskrzelowego. 
Przytem było powiększenie wątroby i śledziony, skóra i błony 
śluzowe blade, gruczoły chłonicze na szyi nabrzmiałe, twarde, 
w dwóch miejscach owrzodziałe; od pół roku brak odpływów 
krwi miesięcznych. Stan chorobny trwać miał, wedle opowia
dania chorćj, od dziewięciu tygodni. Zalecono początkowo li-  
maturam fe r r i  cum borace , następnie zaś pulv. nuc. vom. c. 
opio. Po 14 dniach chora zmarła. Poszukiwanie pośmiertne
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wykazało: bezkrwistość mózgu, móżdżka i rdzenia przedłużone
go; przekrwienie płuca, a w niektórych częściach wodnicę (oe- 
dema);  nieznaczne przerodzenie tłuszczowe wątroby, śledzionę 
powiększoną; obrzęknięcie gruczołów P e y e r a i  gruczołów 
krezkowych. Skrzepy krwi w wątłem sercu zawierały znaczną 
ilość kulek białych.

Krótki opis przebiegu choroby i wypadku poszukiwań 
pośmiertnych nie jest ścisły; brak uwydatnienia cechujących 
objawów tak dalece, że nawet pewne wątpliwości co do słuszno
ści rozpoznania budzą się w czytającym: tak w rozpozna
waniu za życia, jak w poszukiwaniu pośmiertnem autor nie 
wspomina nic o najważniejszym objawie, którego widocznie nie 
szukał, mianowicie o stosunku ilościowym ciałek krwi białych 
i czerwonych. Jak wiadomo, oznaczenie to dzieje się w sposób 
łatwy przez obejrzenie kropli krwi pod drobnowidem.

Aut. kończy artykuł krótkiemi uwagami ogólnemi co do 
istoty choroby zwanćj bielnicą (leukaemia).

Ł  Tenże autor p. n. „ Przymiot trzeciorzędny i zwężenie  
krtani” (str. 8 3 -  87.) opowiada przypadek zakażenia kiłowe
go (syphilis  conatitutionalis), które miejscowo objawiało się 
cierpieniem połyku i krtani, tudzież lepieżami ( condylomatu)  
w śródkroczu i na wielkich wargach sromnych. Opis nie wspo
mina nic o początkach choroby, a mianowicie, kiedy zarażenie 
nastąpić mogło; znajdujemy tylko wzmiankę, ,,że choroba, jak 
mówi pacyentka, trwała już przeszło rok.” Miękkie podnie
bienie, mianowicie z prawćj strony, łuk podniebienno-gardzielo- 
wy, i podniebienno-językowy były zniszczone, na migdałach 
wrzody, chrząstki nosa zniszczone, na częściach płciowych ze
wnętrznych lepieże. Zadano chlornik rtęci w dawkach postępo
wych od ‘/ 2u do %0 grana. Mimo wielokrotne użycie powyższe
go leku stan chorej raczej się pogarszał, mianowicie wystąpiła 
nowa gromada objawów dotycząca narzędzia głosowego, t. j. 
bezgłos i kaszel chropawy. Zmieniono leczenie: zalecono uży
cie jodu w roztworze jodku potasu, jednak bez żadnego skutku. 
Po 3-miesięcznym pobycie w szpitalu chora zmarła.

Z opisanych zmian znalezionych w zwłokach wyjmujemy 
ważniejszo: nagłośnia znacznie zmiejszona (czy i zbezkształtnio-
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na?); chrząstki nalewkowe znacznie zgrubiałe; więzy tarczo-na- 
lewkowe, mianowicie z lewój strony, zgrubiałe, prawie chrząst- 
kowate; podobnież zmienione struny głosowe z lewćj strony; 
poniżćj lewćj struny głosowćj obrzękłość tak znaczna, że zakry
wała cały niemal otwór krtaniowy: na obrzękłości spostrzeżo
no jeszcze dwa narosty barwy miedziano-czerwonśj, chropawe, 
twarde. Powstanie obrzękłości autor tłómaczy rozrostem tkan
ki łącznćj. Z innych zmian nierozjaśnione pozostają znalezione 
w wątrobie: wypukła powierzchnia prawego zrazu upstrzona 
była biało żółtawemi plamami zagłębionemi; prócz tego w po
bliżu tępego brzegu wątroby „gruzeł biało-brunatno upstrzo
ny, złożony z istoty bezkształtnej.” Autor sam przyznaje, że 
zmiany w wątrobie znalezione nie odpowiadają tym, jakie przy 
zakażeniu przymiotowem zachodzić zwykły.

5. Dr. K. F o k k e l m a n n  opisuje spostrzegany przez sie
bie przypadek zapalenia, jak się zdaje, błoniastego ( diphthe- 
r i t i s )  gardziela i migdałów, któremu obok niemożności zupeł- 
nój łykania towarzyszyły przy usiłowaniach połykania śliny 
lub napoju kurczowe drgania ust, szczęki dolnćj, a także 
drgawki w ramionach. Chorobie spostrzeganśj przez siebie 
nadaje autor (jak się nam zdaje, niesłusznie) nazwę „ wodo- 
wstręt dobrowolny (hydrophobia s p o n t a n e a ) Wraz z ustą
pieniem objawów zapalnych gardziela, z odbrzęknięciem mig
dałów, z powrotem możności połykania, objawy drgawkowe 
ustąpiły.

6. Dr. Ananiasz S t a r c ó w  zaleca użycie propylaminy  
jako środka skutecznego w przew lek łym  gośćcu mięśniowym  
(str. 35). Ku poparciu przytacza spostrzeżenie goścca mięśni 
kończyn dolnych, przy którym, po bezskutecznym użyciu in
nych środków i metod leczenia, 35 kropel propylaminy (wod- 
powiednićm rozcieńczeniu) w przeciągu 2ch tygodni usunęło 
całkowicie objawy choroby.

7. Tenże opisuje przypadek  ślinoplynu  spowodowane
go nadmiarowym użyciem rtęci w postaci maści szarćj, u dzie
cięcia 10-miesięcznego. (Tamże, str. 38 -  40). Felczer zawe
zwany do leczenia tego dziścięcia, dotkniętego wysypką skór
ną niewiadomój (i nie opisanćj) postaci, zalecił wcieranie
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szarćj maści; w skutek czego ślinopłyn nastąpił. Po usunię
ciu objawów merkurializmu przez użycie środków łagodzą
cych na zapaloną błonę śluzową jamy ust i zadawany we
wnątrz roztwór chloranu potażu, dr. A. S t a r c ó w  przystąpił 
do leczenia wysypki, którą za zołzową (skrofuliczną) poczytał. 
Jako środek leczniczy użyty został chlorek złota, który, poda
wany po % i grana dziennie przez kilka tygodni, zniknienie 
wysypki, a także usunięcie zołzów, wedle słów autora, miał 
spowodować. Przy tej sposobności autor wypowiada swoje 
zdanie co do znaczenia wysypek skórnych w zołzach: „Wysyp
ka ta, jako choroba miejscowa, warunkowała się dwoma pato- 
logicznemi momentami: uchyleniem od prawidłowego odży
wienia skóry i napływem krwi do jćj naczyń włoskowatych. 
W stosunku zaś do organizmu była ona przedstawicielką tćj 
czynności sił organicznych, która, zabezpieczając fizyologiczne 
życie krwi, wszystkie pierwiastki niewchodzące do jćj składu 
odsyła do organów oczyszczających. Tym właśnie procesem, 
tą drogą usunięte zostało z krwi zołzowe jćj zakażenie i 
w tkance skórnćj umiejscowione.“ (str. 39.) Ma się rozumieć, 
że odpowiedzialności za to zdanie bynajmniój na siebie nie 
przyjmujemy.

b. Medycyna ludowa.

Artykułu pana G l u z i ń s k i e g o ,  p. n. „ Rzecz o wściekli
źn ie”, (Rozmaitości, str. 44—65), jako napisanego przez niele- 
karza, nie możemy sądzić według tćj samćj stopy wymagań 
naukowych, jak inne prace Towarzystwa Podolskiego. Z opisu 
przypadków widzianych przez p. Gl. nie dowiadujemy się wpraw
dzie nic nowego pod względem patologii, ale nie możemy od
mówić autorowi daru spostrzegania i nawet dość wiernego opi
su przypadów tćj strasznćj niemocy. W opisie choroby włościa
nina Petro Czaban zajęła nas postać wiejskiego znachora, La- 
chawczenki, którego autor taki podaje obraz: „poczciwy, bo
gobojny i śmiały, razem na jednymże materacu (z chorym na 
wściekliznę) siedział, rozrywał jego cierpienia dowcipną i przy
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stojną rozmową, obejmował go za szyję, układał go leżeć w ra
zie potrzeby.”

W zdarzeniu, które opowiada p. Gl., 16 osób w dobrach 
Tulczynie na Podolu jednocześnie zostało pokąsanych przez 
wilka. Leczenie chorych (11) przyprowadzonych do szpitalu 
tulczyńskiego polegało na wypaleniu rany kwasem saletrzanym 
dymiącym, kw. siarczanym stężonym, albo chlorkiem antymonu 
i następnćm opatrywaniu ran mięszaniną maści zwyczajnej 
z maścią szarą rtęciową. Następnie dawano wewnątrz kalomel 
z wilczą jagodą ( belladonna) .  Później przyzwany był, na żąda
nie chorych, znachor Lachawczenko, który im dawał 3 razy 
w dzień odwar z liści (jak się zdaje janowca, genista  tincłoria) ,  
w końcu zaś przybył lekarz z Morafy, K a s z k a d a m ó w ,  który 
znów według przepisu innego znachora dawał chorym co trzeci 
dzień sok rośliny z gatunku wilczomleczów ( euphorbia) ,  a to 
na czczo z wódką aż do wymiotów. Z l i s tu  chorych w ten spo
sób leczonych 8 umarło; inni trzej, jakotóż 5ciu leczonych przez 
znachora, wyzdrowiało. Przytaczając, co opowiadają okoliczni 
włościanie o znachorze Lachawczence, że kogo tylko z pokąsa
nych przez wściekłego psa, wilka, lub kota u siebie w domu we 
wsi Olanicy leczył, nikt taki na wściekliznę nie umarł, dodaje 
zaraz autor tę wiele znaczącą dla nas uwagę, że on bardzo po
kaleczonych do siebie nie przyjm yje.

Główną część rozprawy pana Gl. zajmuje wyciąg z Inwa
lida rosyjskie  go i  96) o leczeniu wścieklizny za pomocą 
chrząszcza zwanego u ludu podolskiego jeloneczkiem (cetonia  
auruta) ,  który daje się suszony w proszku, a to w maśle, oliwie 
lub winie, po jednej sztuce na raz, gdy się pokażą pierwsze 
oznaki wścieklizny na pokąsanym, a niektórzy dają wprzódy, 
przed pokazaniem się wścieklizny; nadto podany jest opis le
czenia wścieklizny „używany przez obywatela Riazańskiej gu- 
bernii, p. Lewaszowa, który odkrył swój sekret leczenia Jćj wy
sokości wielkiej księżnie Helenie Pawłownćj, a ztąd ten sekret 
podany został do powszechnej wiadomości.” Do leczenia tego 
wchodzą następujące rośliny: żabieniec babka wodna (alisma  
plantago), janowiec lekarski (genisla tincłoria),  lebiodka po
spolita (origanum mdgnre)  i dzwonek okrągłolistny ( campa-
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nula rotundifolia),  a nadto masło krowie świeże, chlćb dobry 
żytni i woda czysta, niezbyt zimna. Wątpimy, czy terapia 
wielki przez to uczyniła nabytek, godne uwagi są jednak dołą
czone przepisy dietyczne, wzbraniające, między innemi, używa
nia napojów rozpalających. W końcu tego artykułu dodane są 
jeszcze uwagi p. R o i l ego,  zawierające rozbiór artykułu dra 
Ż a g e l l a  o leczeniu wścieklizny (Tygodn. lek., r. 1860), tu
dzież dość dokładne wyliczenie prac w tym przedmiocie ogło
szonych w języku polskim.

c. Chirurgia.
Bezwład pęcherza moczowego; spostrzeżenie p. Józefa 

R oi le g  o. Przedmiotem spostrzeżenia tego jest mężczyzna, 69 
lat liczący, podległy odpływom krwi hemoroidalnym od lat 40, 
u którego w skutek rozszerzenia chorobnego żył hemoroidalnych 
powstał przerost gruczołu przyprątnego (hypertrophia glan-  
dulae prosta tae),  a następstwem tego było najprzód trudne 
oddawanie moczu, potem zatrzymywanie się tegoż, w końcu zaś 
znaczne osłabienie kurczliwości pęcherza moczowego, czyli bez
wład jego i zwykłe skutki tćj niemocy. Z bardzo szczegółowego 
opisu przebiegu choroby i jśj leczenia ten się daje wyprowadzić 
praktyczny wniosek, że do pokonania tego rodzaju bezwładu 
pęcherza moczowego nie mamy dotąd dzielniejszego środka od 
kilkakrotnego w ciągu dnia wypuszczania moczu za pomocą 
cewnika, wytrwale przez dłuższy czas używanego. Działaniu 
temu w przypadku przez p. Rollego opisanym było na prze
szkodzie zwężenie cewki moczowej przez rozrośnięty gruczoł 
przyprątny. Zaprowadzanie cewnika wywoływało nieraz stan 
zapalny cewki moczowćj, ustępujący w ciągu 5 do 6 dni spokoj
nemu pozostawaniu w łóżku i diecie; niekiedy powstawał z tąd 
ból w szyi pęcherza moczowego, który najlepićj się uśmierzał 
po wstrzyknięciu do pęcherza wody z kilką kroplami chloro
formu; raz nabrzmiało z tćj przyczyny lewe jądro, ale na
brzmienie to rozeszło się po przykładaniu bułki moczonćj 
w bardzo zimnćj wodzie.

d. Topografia i statystyka lekarska*

1. Towarzystwo, z którego prac zdajemy sprawę, w bar
dzo trafnćm zrozumieniu swych obowiązków położywszy sobie 

Pam. T. 1. W. Tom. LII. 20
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za jedno z głównych zadań ułożenie opisu Podola pod wzglę
dem topografii i statystyki lekarskićj, spełnienie tego zadania 
bardzo słusznie rozpoczęło od zebrania wykazu literatury 
przedmiotu, w którćj każdy z przystępujących do tćj pracy 
zbiorowśj rozejrzeć się musi. Cel takiego rozpatrzenia się 
może być dwojaki: idzie tu raz o historyą przedmiotu, o stan 
dawniejszy kraju pod względami lekarza publicznego obchodzą- 
cemi, i o dawniejsze na ten przedmiot zapatrywanie się; powtó- 
re zaś idzie o to, aby nie podejmować próżnój pracy tam, gdzie 
cząstkowe poszukiwania naukowe, uskutecznione w ostatnich 
zwłaszcza czasach, czyto przez krajowców, czy przez cudzo
ziemców, stanowią cegiełki dające się wprost zużytkować do 
zamierzanego opisu.

Tej mozolnćj pracy, wyszukania źródeł literackich do 
fizyografii i statystyki lekarskićj Podola, podjął się przy samym 
zawiązku Towarzystwa Podolskiego członek tegoż, późniejszy 
sekretarz, dr. Adryan B a r a n i e c k i  i w  jednśj z powyżćj wy
mienionych książeczek (Nr. II.) składa owoc swych poszuki
wań (1). Spis ten obejmuje dokładne tytuły 84 artykułów 
i dzieł dotyczących fizyografii i statystyki lekarskićj Podola, 
oprócz krócej podanych nagłówków niektórych jeszcze innych 
dzieł, pośrednio tutaj odnoszących się; z tych źródeł blizko po
łowa, bo 34 jest takich, których nie znajdujemy w szacownćm 
dziele prof. M a j e r a  p. n. „Literatura fizyografii ziemi pol- 
skićj (2).” Broszura dra Baranieckiego wyszła równocześnie 
z dziełem prof. Majera: dla tego tćż autorowie obu książek nie 
mogli sobie nawzajem bogactw bibliograficznych udzielić. Ma
jąc obecnie oba pisma pod ręką, łatwoby mi tóż było wykazać 
z literatury zebranćj przez prof. Majera niektóre źródła do opi
su Podola, których nie znał sekretarz Towarzystwa Podolskie
go; byłaby to jednak mnićj wdzięczna praca, i wolę przeciwnie 
wyliczyć, ilu materyałów wyszukaniem dr. Baraniecki wzboga-

( 1) Sprawozdanie to o pracy dra B a r a n i e c k i e g o ,  czytane było 
przez sekretarza Tow. Lek. Warsz., Stanisława J a n i k o w s k i e g o ,  na po
siedzeniu z dnia 20. października 1863. r.

(2) Szczegółową wiadomość o dziele prof. M aj era  znajdzie czytel
nik w Pamiętniku  z r. p., t. XLLX. str, 475—477.
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cił ogólny wykaz bibliograficzny topografii i statystyki kraju 
naszego. I tak znajdujemy w rozprawie pana Baranieckiego:

a) z  prac lekarskich, tyczących się w szczególności Podola, numerów 
nieobjętych Literaturą prof. M a j e r a  -  2. ( R o l l e  Notatki prakt. 1856. 
W i t t y g  O szkorbucie 1856.)

b) Z dzieł ogólnych lekarskich 3. ( F i n k e  Med. pract. Geographie 
1792— 5. M u r s i n a  Sitten, Lebensart u. Krankh. in Polen. — Ejd. Po
len 1796.)

c) Z dzieł epidemiologicznych 4. ( P e i s n a  Loimologia 1714. 
S c h u l z e  Nachrichten 1754. S c h r e i b e r  Pestilentia 1738—39. L e r n e t  
de peste 1814.)

d ) Z geognozyis. ( E i c h w a l d  Kurze geogn. Bemerk, w Bull de 
Mose. II. 29—52. A n d r z e j o w s k i  Terrains hemilysiens 1852. B a u m e r  
Miner. Bemerk, üb. Podol. R a z o u m o w s k i  Coup d’oeil: geognost. 1819. 
T h e o p h i l a c t o f f  w H ist. nat. Okr. nauk. kijowsk.)

e) Z botaniki3. ( J u n d z i ł ł  Opisanie 1830. T r a u t v e t t e r  Flora 
kijewsk. uczebn. Okr. A u g u s t y n o w i c z  Wraczebn. rast. Połtawsk. gub.)

f) Z zoologii 3. (NN, Postrzeżenia zool. na Podolu 1824. A n d r z e -  
j o w s k i  Reptilia 1832. G l u z i ń s k i  o ptastwie dzikifem.)

g) Zhistoryi nat. w ogólności 2. ( B e s s e r  wPam.  farm. W il. 1820. 
Hauy 1831.)

h) Z  dzieł geograf, i opisów podróży 6. ( Mö l l e r  Reise von War
schau n. d. Ukräne. 1780—81. M a r s c h a l l  Travels 1768—70. N e a l e s  
Reise (b. m. i  r.) S i r i s s a  Polens Ende 1797. P r z e z d z i e c k i  Podole, 
Wołyń i Ukraina 1841. G i ż y c k i  Wiadomość hist. i t. d. 1846.)

t) Z  mappografii 6. ( S t a s z i c  Charta Geologica. S a r n i c k i  Deser. 
Poloniae 1585. Z a n n o n i  Carte 1772. C h r z a n o w s k i  Karta 1859. 
Karta Topograf. Depo. Wojenno-topogr. Karta Podolsk. gub).

Tutaj z mojćj strony dodam jeszcze parę źródeł z notatek 
moich, zbieranych od lat kilku przy poszukiwaniu materyałów 
do dziejów hygieny publicznej i prywatnćj w Polsce:

Podróż K o m m e n d o n i e g o  po Polsce. (Niemcewicza 
Zbiór Pamiętników o dawnćj Polszczę. Tom l. w Warszawie 
1822. str. 70—141.)

Str. 85 i n a st O Podolu i sposobach uczynienia tej prowincyi kwi
tnącą. O rybach, pszczołach i jaskółkach.

R z ą c z y ń s k i .  Historia naturalis curiosa R. Polon. 
Sandomir. 1721.

Tract. I. P. I, c. XVII. Pieczary pod Krzywiczami blizko Kamień
ca.— P. II, c. Y. Alabaster. — P. III, c. III. Saletra.

Tract. II. P. L O żyzności ziemi na Podolu, i t. d.
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Dawniejsze mappy Podola wyliczone są w R a s t a w i e -  
c k i e g o  Mappografii dawnćj Polski. (Warsz. 1856) pod ru 
bryką Ukrainy.

NN. 7— 10, 1 4 - 2 0 ,  28, 29, 33, 34, 37, i t. d.

Ale wróćmy do rozprawy, przedmiotem rozbioru będącćj, 
Po wyliczeniu bibliograficznśm (str. 1— 17) następuje Program  
topografii lekarskiej Podola (str. 18—22), który już w prze
szłym roku przedrukowaliśmy całkowicie w Pamiętniku (t. XLIX. 
str. 478—482.) Zakończa zaś książeczkę bardzo użyteczna No
tatka v  potrzebnych przyrządach dla meteorologicznych sta-  
cy j  (str. 25—28), sporządzona na zasadzie wiadomości zebra
nych we Lwowie od profesorów tamtejszego uniwersytetu 
pp. H a n d l a  i U r b a ń s k i e g o .

W ogóle za tę rozprawę należy się wdzięczność nasza kol. 
B a r a n i e c k i e m u ,  i życzyć tylko z całego serca wypada, aby 
Towarzystwo Podolskie bez przeszkody i z ożywionym udzia
łem prowincyi mogło dalćj prowadzić rozpoczęte prace ku po
żytkowi powszechnemu.

2. Uzupełnieniem jednćjczęści powyższej rozprawy, t. j. uzu
pełnieniem literatury paleontologii krajowśj jest praca p. B e l -  
k e g o  (zob N. III), zaszczytnie znanego autora Mastologii, 
tłómacza C u v i e r a i t .  d. Głównym przedmiotem tśj pracy 
jest wyliczenie przeszło 80 gatunków zwierząt z gromad ssaw- 
ców, gadów i ryb, napotykanych w pokładach ziemnych Rosyi 
i Polski, ze wskazaniem źródła literackiego, gdzie opis tychże 
znaleźć można. My tutaj tylko cyframi wykażemy ilość gatun
ków napotykanych w Polsce, według powyższego spisu:

A. Z g r o m a d y  s s awc ó w:  z rodzajów ursus, canis, 
gulo po 1 gatunku, elephas, mastodon po 2 g., hippopotamus, 
sus, rhinoceros, tapirus , lophiodon, equus po 1 g., cerrns  
3 g., bos 2 g., physe ter  1 g.

B. Z g r o m a d y  g a d ó w :  z r. siren  1 g.
C. Z gr .  r y b :  z r. charcharias 1 g.
Wstęp powyższśj rozprawy stanowi krótki rzut oka na dzie

je paleontologii w ogólności (str. 3—4), w którym szczególniej 
uwydatnione są zasługi Cu v i e r  a.
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e. Historya m edjeyny krą)ową).

1. Jakkolwiek zgadzamy się na zdanie p. Adr. B a r a 
n i e c k i e g o ,  że „każda notatka wyjaśniająca historyą, cho
ciażby doprowadziła nas do negatywnych rezultatów (ujemnych 
wypadków), to jest do wykazania nieistnienia faktu, lub tylko 
mylności czyjego twierdzenia,... nie powinna być wzgardzoną” , 
wszelako nie o każdój takićj notatce wyrzec można, że jest „waż
nym” przyczynkiem do historyi. W szczególności nie można 
tego powiedzieć o artykule o Janie Smerze (zob. Nr. IV): wy
krycie, że ten mniemany lekarz Włodzimierza I. księcia kijow
skiego, rodem polak, czy połowiec, nie istniał wcale, ma zapewne 
swoję wartość; a jednakże prawdziwie żałować wypada, że p. B. 
poświęcił tyle czasu, pracy i erudycyi (przypiski obejmują oko
ło 30 cytat różnych autorów) na wyjaśnienie faktu mającego 
tak podrzędne znaczenie w obec tylu ważniejszych, odłogiem 
jeszcze leżących zadań.

2. Przypadek szczęśliwy, polegający na odszukaniu sta
rych akt wójtowskich dwóch miasteczek polskich, posłużył panu 
R o i ł e m  u do napisania bardzo zajmującej rozprawy p. n. 
„Mnteryaly do h is tory i prosty tucyi i  sądowej medycyny  
w Polsce w XVII. i  XVIII. w ie k u ” (Rozmaitości lekarskie, 
116-139 .) Akta sądowe, o których tu mowa, ściągały się do 
m. Ołyki na Polesiu Wołyńskie m (r. 1624 i 1677) i do m. Sa- 
tanowa na Podolu (r. 1738 — 1770).

I. Co do kar, w XVIII. wieku u nas używanych, napotyka
my w tych aktach następujące: \ )  plagę publiczną  przez 
winnników  wykonywaną; była ona rózgowa, nabajowa i powro- 
zowa; ilość plag była różna, od 50 do 300, ale w ostatnim przy
padku plagę rozdzielano na trzy piątki, po 100 na każdy; przed 
spełnieniem kary winowajca musiał słuchać mszy św., klęcząc, 
albo krzyżem leżąc, co szczególnie w przypadkach cudzołoztwa 
i nierządu zachowywano. Złodzieja zwykle po chłoście odsyłano 
(w Satanowie) „do fabryki kościoła Satanowskiego, albo do ro
bot fabrycznych w Tarnowie” , gdzie czas nieograniczony mu
siał przesiedzieć, aż się poprawił zupełnie. 2) Delinkwent nadto 
płacił grzywny sam, albo jego rodzice: wosk do kościoła albo 
cerkwi, pieniądze do sądu, a jeżeli to był ojciec nieprawego
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dzićcięcia i nie chciał się żenić ze swoją dawniejszą kochanką, 
wtedy jak  „dziewce za utratę panieństwa” , tak tćż na utrzy
manie dzićcięcia składał pewną kwotę (4—6—9 talarów bitych) 
w miarę możności; matka również ulegała chłoście, ale dopiero 
po odbytej ciąży. 3) Zabójca, jeśli nie był śmiercią karany( 
stał, równie jak gwałciciel, pod pręgierzem, potćm otrzymywał 
karę, a w końcu składał od 20 do 40 złotych za duszę zamor
dowanej ofiary.—Te dane, których barwa religijna godna jest 
uwagi, nie potrzebują objaśnień i radzimy uważne ich odczyta
nie tym, którzy tylko złe widzą w dawniejszych urządzeniach 
krajowych.

E. Prostytucya. — Z ogółu spraw dotyczących obycza
j ó w , zebranych z akt Satanowskich (r. 1738— 1770) p. R o l l e  
wyprowadza słuszny wniosek, że rozpusta najwyższych u nas 
stanów ówczesna, przesiąkając w niższe warstwy współeczeń- 
stwa, w tych ostatnich nie doszła znacznego stopnia: było to 
raczej zwolnienie obyczajów, które, porównane z dzisiejszym 
stanem, na nazwę cnoty zasłużyćby mogło; nierządnica bowiem 
nie chodziła, jak  dzisiaj, pomiędzy nami z podniesionćm czo
łem, prawo jćj nie zapewniało swojśj opieki, owszem karało 
każde wykroczenie przeciw czystości obyczajów, a i wykroczeń 
tych nie było wcale wiele, — 42 w ciągu 32 lat, czyli 1, 3 na rok 
(w Satanowie). Rozdzielić się ony dadzą na następujące ka- 
tegorye: 1) Nierząd— wypadków 4; 2) stosunki płciowe nie
prawe na tle wzajemnćj skłonności powstałe, następstwem któ
rych było, albo nie było potomstwo -  wypadków 32; 3) zgwał
cenie—wypadków 3; 4) paederaslia  et coitus praeternatura
l i s  — wypadków 3; 5) małżeństwo podwójne ~  raz tylko. — 
Z pojedynczych tych działów parę ustępów w ich dosadnćm 
brzmieniu na przykład przytoczę:

Teresa wdowa , jako się pokazuje z relacyi słusznej, że z towarzy
szami z komendy hussarskiej będącemi korespondująca, excess spółeczno- 
ści cielesnej popełniała”.... za takie tedy korespondencye plag nieodpust- 
nych sto i wypędzenie z Satanowa na wieczne czasy (r. 1751) — Iwan 
Byczko z dziewką Ewdochą „za excess grzechu spółeczności cielesnej”, do 
którego się dobrowolnie przyznali, skazani oboje na plag nieodzownych 50 
przed domem sądowym,, a po odebraniu karności prosić będą o błogosła
wieństwo duchownego, aby ślub z sobą wzięli, Pana Boga nie obrażąjąc 
więcej...” (r. 1745.)
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III. W aktach Ołyckich (r. 1677) napotykamy tśż niektó
re ślady wykonawstwa policyi lekarskiśj w postaci protokółów 
zwanych obdukcyami, np. „Obductio krzywdy Al. Pasinkiewi- 
cza od Hryćka Chomowicza” , który tamtego chałupę śniegiem 
zasypał, albo śmiecie wyrzucił na podwórko;-albo „Obductio 
miodu fałszowanego u niewiernego Mowszy Boruchowicza” i t. d.

IV. Wreszcie z tychże akt wójtowskich Ołyckich (r 1624 
i 1677) p. R o l l e  podaje ciekawe przyczynki do dziejów me
dycyny sądowej  krajowćj. W przypadkach pobicia, ran, tru 
pów znalezionych albo zamordowanych, noworodków zabitych, 
wreszcie i w sprawach o zgawałcenie i oczarowanie obdukcyą, 
t. j. zewnętrzne obejrzenie wykonywał wójt i ławnicy. W opisie 
tych obdukcyj widoczny jest pewien porządek: zaczynano od 
głowy, potćm następowały kończyny górne, barki, łopatki, koń
czyny dolne i żywot, czasem dodawano słowa ranionego, uskar
żającego się na jaką niemoc wewnętrzną, w skutek pobicia po
wstałą. Z pojedynczych obdukcyj wyjmujemy tylko wyrazy, 
któremi obrażenia widoczne oznaczano: i tak była tam mowa
o razach drapanych , o razach albo guzach sinych , bitych lub 
krwią nabieglych , albo spuchlych, o razie przebitym  s z ty 
chem, szablą  i t. d.—Ze sprawy o zgwałcenie dowiadujemy się
o pewnym rodzaju przywoływania znawców w tych sprawach, 
czytamy bowiem:

„Na terminie ut supra, po wyprowadzeniu inkwizycyi 
z świadków, mianowana Dziewka za sprowadzeniem starćj ko
biety, na tćm się znającćj, była rewidowaną na osobnćm miej
scu, względem excessu tego, i pokazało się, że na koszuli miała 
znaki takowe, to jest straty swego panieństwa.”

Szczupłość miejsca zmusza nas zakończyć na tćm nasze 
sprawozdanie: czytelnicy nasi mają tu tylko suchą treść tego, 
co autor skreślił swym znanym stylem powabnym, przeplatając 
tekst wyimkami z owych akt dawnych. W ogóle wdzięczność 
się należy p. Konstantemu P o d w y s o c k i e m u ,  właścicielowi 
tychże, za powierzenie ich w tak dobre ręce, a p. Ro l i  e m u  
za tak umiejętne spożytkowanie. Oby jeszcze jak najczęścićj 
podobnemi poszukiwaniami wzbogacał nasze piśmiennictwo!
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II. TŁÓMACZENIA I WYCIĄGI.

Wyciągi te i tłomaczenia, których najwięcój podali pp. 
K r e m e r ,  R o t h e  i S t a d n i c k i ,  wyliczymy tylko z nagłów
ków, uporządkowawszy je. W ogóle cała książka p. n. „ R o z
maitości lekarskie” wieleby zyskała, zdaniem naszćm, na 
lepszóm uporządkowaniu przedmiotów.

A. Medycyna wewnętrzna. H. R o g e r  o przysłuchu głowy (str. 
36—38).  Wyrzucenie znacznej części trzustki (pancreas) stolcem (8 2 \  
B o u l e y i  R e y n a l  historya świerzbu (3— 13). L a n d o u z y  opellagrze  
( U — 16). D e v e r g i e  nadchlorek żelaza w chorobach skórnych ( 17- 18) .  
G r u m  o leczeniu śmietanką zastępującem tran rybi (20—22). F a u r e  le
czenie gnilca winem (19). Jodek amonu w leczeniu przymiotu (19—20).

Ii. Poloinictw o i gynekologia. H a b i t  wyleczenie zupełne z raka 
macicy i pochwy macicznej (75—78). W. M ü l l e r  brzemienność pozama
ciczna (79—82).

C. Farm acya i toksykologia. W e r t h e i m  o przygotowywaniu 
propylaminy (36). K o p p  o działaniu arszenu na organizm (93— 104). 
L e t h e b y o  działanianiu tlenku węgla (88— 93).

Kończąc na tem nasze, może już zbyt rozwlekłe spra
wozdanie, musiemy jeszcze słów kilka powiedzieć o języku tych 
prac, który w ogóle jest czysty i poprawny; z tćm wszystkićm 
rażą nas niektóre usterki i wyrażenia cudzoziemskie w „ Roz
maitościach lekarskich'\ a to tćm bardzićj, że odpowiedzial
ność za nie wziął na siebie poniekąd, podpisując się na tytule 
książki, szan. prezes Towarzystwa Podolskiego, dr. Aleksander 
Kremer, autor przygotowanego do druku słownika lekarskiego 
łacińsko-polskiego, którego ukazania się oczekujemy z niecier
pliwością. Oto niektóre z tych niepoprawnych wyrażeń:

wstawiło się (zamiast nastąpiło ,,stellte sich ein’1), wydzielenie uryny 
(zamiast wypróżnienia moczu, str. 24, rozróżnić bowiem wypada secretio 
i cxcretic), sonda, reakcya, maceracya, inkontynencya, kontrakcya, reas- 
sumując (zamiast resuraując, albo streszczając, reassumere bowiem znaczy 
na nowo podnosić), leki paliatywne, exkoryacya, dyspepsya, hemorrhagja, 
traktowanie, inercya, stagnacya, kuracya, indykacya, egzystencya, injekcya, 
nasiękanie (zam. przekrwienie, hyperaemia), hypertrofia, i t. d., i t. d.

Papier i druk książeczek wydanych u Ohryzki jest piękny, 
ale omyłek w druku znaczna liczba, co się tłómaczy odległością 
miejsca, gdzie odbijano, od tego, gdzie mieszkają autorowie 
rozpraw.
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WIADOMOŚCI Z f f l U O W E .
WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.

I

CHIRURGIA.

O nowym sposobie Doktora G r i t t i ,  amputowania 
uda w stawie kolanowym.
(Wien. Med. Wochenschr. 1864. N. l.)

Wyłuszczenie goleni słusznie jest poczytane za nie
bezpieczną i niepewną operacyą, którćj wątpliwy wypadek i nie
dogodności od wielu okoliczności zależą, i tak:

1. Największy z worków maziowych (bursa synovialis)  
ciała ludzkiego pozostaje w ranie i jest przez to wystawiony na 
zapalenie, ropienie i wszystkie jego smutne następstwa.

2. Tkanki stykające się wzajemnie w ranie, jako bardzo 
różne pod względem swych własności fizyologicznych, z trudno
ścią się zrastają. Potrzeba do tego, ażeby chrząstka powierzchnią 
stawową uda wyścielająca przemieniła się w tkankę łączną, co 
wymaga długiego czasu i szczególnych okoliczności.

3. Po uniknieniu szczęśliwćm tego wszystkiego i zabli
źnieniu się rany, blizna, pozostała zwykle na miejscu, którćm 
się pieniek opiera, nie jest zdolną do znoszenia silnego nacisku, 
łatwo się rozchodzi i pęka.

Wielu chirurgów uważa z tych powodów za lepsze ampu
tować udo w dolnćj trzeciej części, w przypadkach kwalifikują
cych się do wyłuszczenia w kolanie. W tym razie znaczna część 
kończyny poświęca się niepotrzebnie, kość udowa po odpiłowa- 
niu jój najlepszćm często jeszcze, w skutek zdrapania okostnśj 
i kurczenia się mięśni, obnaża się, przechodzi w zgorzel (necro- 
s is ) ,  kawałkami się oddziela, rana zabliźnia się powoli, i pozo
stała blizna jest często bolesna słaba, i łatwo się rozchodząca. 
Dr. G r i t t i  w broszurze swojej „ Ampulazione del femore ai  
condili eon lembo p a te l lare” podaje sposób, mający te wszyst
kie niedogodności tak wyłuszczenia w kolanie, jakotćż ampu- 
tacyi w dolnćj trzecićj części uda usunąć i obie te operacye 
jakoby w jednę połączyć. Sposób ten jest następujący.
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Na cal pod brzegiem dolnym rzepki robi się cięcie podłuż
ne idące od główki kości łytkowej aż do zewnętrznego kłykcia 
piszczeli; od obu końców tćj linii robią się cięcia prostopadłe 
ku górze i dochodzące do połowy rzepki. Powstały przez 
to płat czworoboczny oddziela się dokładnie aż do dolnego 
brzegu rzepki; następnie otwiera się staw, przeciąwszy więzadło, 
powięź mięśnia obszernego ( m. m s t i )  i worek maziowy i do
kończą się płata, trzymając się stale przecięć bocznych. Od po
zostałej w płacie rzepki, oddzieliwszy cokolwiek jćj brzegi, odłą- 
łącza się warstwę chrząstkową za pomocą piłki; poczćm, ująw
szy ten płat w lewą rękę, tworzy się płat tylny cięciem idącćm 
przez staw od osady płata przedniego poziomo.

Ten krótki płat oddziela się od kości udowćj aż do miej
sca zetknięcia przyrostka kości (epiphysis)  z jej trzonem (d ia-  
p h ys is ) ,  odłącza się okostną cięciem kolistćm i kość odpiłowu- 
je. Wtedy, podwiązawszy naczynia, przedni płat opuszcza się na 
udo w ten sposób, aby powierzchnie odpiłowane kości udowój 
i rzepki dokładnie się z sobą stykały, i oba płaty łączy się 
szwem węzełkowym i mocno przytrzymuje paskami plastru lep
kiego.

Prof. S c h u h  radzi przystępować do piłowania rzepki do
piero po odejściu zupełnem goleni. P łat tylny radzi robić wąz- 
kim, a w tym celu cięcia prostopadłe, stanowiące boki płatu 
przedniego, idąc z dołu ku górze, kierować ku tyłowi.

Korzyści tego sposobu amputacyi są następujące:
1. Pozostaje daleko mniejsza część worka maziowego 

i część ta styka się nie z chrząstką, ale z innemi częściami, 
z któremi łatwićj może się połączyć.

2. Usuwają się wszystkie przypadłości mogące wyniknąć 
z ropienia i zgorzeli chrząstki pokrywającej powierzchnią sta
wową kości udowćj.

3. Strata części organicznych jest daleko mniejsza niż 
przy amputacyi sposobem zwyczajnym; mniejsza jest również 
obawa obnażania się końca kości udowćj w skutek kurczenia 
się ku górze mięśni, gdyż odpiłowanie raa miejsce jeszcze we
wnątrz stawu i żadne mięśnie nie są przecięte.
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4. Blizna po zabliźnieniu rany znajduje się z tyłu i w gó
rze, zrośnięta zaś z kością udową rzepka służy za doskonały 
punkt oparcia dla pieńka.

Prof. S c h u h  w klinice chirurgicznej wiedeńskiej użył 
sposobu amputacyi G r i t t e g o  w dwóch przypadkach, z któ
rych jeden niepomyślnie, drugi zaś jak najlepićj się zakończył. 
Pićrwszy raz użył go S c h u h  u mężczyzny dotkniętego rako
watym przerodzeniem piszczeli. Chory ten zmarł w dni 8 po 
operacyi w skutek ropnicy. Otwarcie zwłok wykazało naciek 
rakowy w płucach i na powierzchni odpiłowanćj piszczeli.

Drugi raz wykonał S c h u h tę operacyą u mężczyzny 19-let., 
mającego na piszczeli guz twardy, rozciągający się od ‘/3 dolnćj 
jćj części aż do rzepki i mający ku górze 6 cali średnicy. Guz 
ten okazał się późnićj włókniakiem ściśle z istotą kostno-piszcze- 
li złączonym. Operacya była wykonaną 29. kwiet. 1863. r. bez 
żadnych przeszkód. W pićrwszych dniach chory miał się jak naj- 
lepićj. Pićrwszego maja nastąpił krwotok, którego nie można 
było zatrzymać aż po zdjęciu szwów, oczyszczeniu płata tylnego 
i okładaniach wodą z octem. Wkrótce potóm rana przybrała 
wygląd nieczysty, co S ch uh  przypisuje znajdowaniu się chorego 
na sali, którćj powietrze było zanieczyszczone w skutek znacz- 
nśj ilości ropiejących powierzchni; następnie przyszły dreszcze, 
biegunka, odleżenia i puchlina, słowem stan chorego tak się 
pogorszył, że zwątpiono o jego życiu Pomimo jedn ak  tego po
łączenie się p ła ta  przedniego zawierającego w sobie rzepkę  
z udem nastąpiło  bez żadnej p rzeszkody  per primam inten- 
tionem. Dopiero w sierpniu chory przyszedł do sił, a w paź
dzierniku opuścił szpital, jako zdrów zupełnie. Blizna była mię- 
ka i przy opieraniu się pieńka o szczudła nie ulegała żadnemu 
naprężeniu. Rzepka, którą łatwo było rozpoznać, trzymała się 
mocno i służyła za doskonały punkt oparcia. W listopadzie cho
ry ten był przedstawiony na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskie
go Ces. Król. w Wiedniu.

Operacya ta zdaje się zasługiwać na uwagę chirurgów i po
wtórzenie jćj, gdzie się da zastosować.

Sprawozdawca Dr K a r w o w s k i ,
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W I A D O M O Ś C I  K R A J O W E .

ZAKŁADY LEKARSKIE PRYWATNE W WARSZAWIE 

Zakład porady lekarskiej.
(Ul. Mazowiecka, Nr. I346c 

Pod tóm nazwiskiem istnieje w Warszawie od dn. 21. sty
cznia r. b. ambulatorium prywatne, którego celem jest przyjść 
w pomoc klasie niezamożnćj ludności tutejszój, wstydzącój się 
żądać porady lekarskićj bezpłatnćj, a to przez udzielanie jśj 
pomocy lekarskićj specyalnej w różnych cierpieniach fizycznych. 
Poradę udziela tu, w godzinach rannych od 9 do 12tćj, i w po
południowych od 12tćj do 6tój, kilkunastu lekarzy mieniających 
się kolejno w ten sposób, że naraz w dwóch osobnych częściach 
lokalu dwóch lekarzy ordynuje. Oprócz gabinetów, w których 
się odbywa badanie chorych, są dwa pokoje dla chorych czeka
jących swój kolei. W razie potrzeby, na zlecenie lekarza, miej
scowy felczer przystawia bańki lub pijawki, a wszyscy apte
karze Warszawscy odstępują 20% ceny na receptach z Zakładu 
pochodzących. Dochód z biletów wejścia (złp. 1 od osoby) prze
znaczony jest na opłatę komornego i inne nieodzowne wydatki; 
przewyżki z czasem obracane będą na dostarczanie chorym 
ubogim lekarstw bezpłatnie. Prócz tego chorzy zupełnie ubo
dzy otrzymują poradę całkiem bezpłatnie.

W ciągu piórwszego p»łrocza, t. j. od dn. 21. stycznia do 
dn. 20. lipca 1864 r. wszystkich chorych uczęszczająch do Za
kładu było 1387, którzy zrobili wizyt około 2700.

Z porównania ksiąg, w których zapisywane są nazwiska 
chorych, ich stan, rodzaj choroby i przepisane środki, okazuje 
się, że na stu leczących się chorych było 34 z klasy rzemieślni
ków, 37 służących i oficyalistów, 12 uczniów zakładów nauko
wych, 8 przy familiach bez bliższego oznaczenia stanu, wreszcie 
9 obywateli miejskich lub wiejskich, i to wątpliwćj zamożności.

Co się tyczy pojedynczych rodzajów cierpień, to z cho
robami wewnętrznemi było chorych ...................................  520
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z chorobami zewnętrznemi czyli chirurgicznemi .............. 155
„ ,, oka ....................................................................... 72
„ „ syfilitycznemi i skóry ...................................... 3*29
„ ,, kobiet ................................................................  95
„ „ dzieci ................................................................  86
„ „ krtani ................................................................  64
„ „ ucha ..................................................................  66

1,387.
Pojedyncze oddziały w pierwszem półroczu były obsadzo

ne w ten sposób, że chorych z chorobami wewnętrznemi  przyj
mowali ddr. Baranowski, Dybek, Janikowski (Stanisław) i Rose; 
z chorobami chirurgicznemi i chorobami o/ca: Januszkiewicz 
i Szokalski; z chor. chirurg, i dróg moczowych: Korzeniow
ski; z chorobami chirurg.'. Malcz, Karwowski i Kosiński; z chor. 
syfilit- i skóry:  Eborowicz i Pawlikowski; z chor. kobiet i dzie
ci: Braun, Kraszewski, Morawski, Sikorski i Witkowski; z cho
robami dzieci: Dorantowicz, Piotrowski i Wilczkowski; z cho- 
rob. krtani: Baranowski; z chor. ucha: Korzeniowski. W ciągu 
pićrwszego półrocza ubyli z liczby ordynujących w zakładzie 
ddr. Dybek, Januszkiewicz, Morawski i Sikorski, przybyli zaś 
do oddziału chorób wewnętrznych na drugie półrocze trzej współ
pracownicy, a mianowicie ddr. Łuczkiewicz, Majewski i Pląskow- 
ski (ten ostatni w szczególności do chorób nerwowych), a do od
działu chorób dzieci i chorób krtani dr. Morgenstern.

Oprócz szczupłego funduszu zakładowego, który wyczer
panym został na początkowe urządzenie zakładu i na koszta 
utrzymania w pićrwszym kwartale, wpłynęło z opłaty biletów 
w lszćm półroczu złp. 1971, wydano na utrzymanie zakładu 
złp. 1628, pozostał przeto w kasie remanent 349 złp. na nastę
pujące półrocze.

Lekarze zakładu wybierają ze swego grona corocznie radę 
gospodarczą i członka zarządzającego zakładem, którzy w pół
rocznych terminach zdają kolegom sprawę z czynności zakładu.

Zakład leczniczy chorób ocznych*
(Plac Zielony, Nr. 1066 l.)

Zakład ten prywatny, pod kierownictwem dra Dobrzańskie
go, lekarza ordynującego w oddziale oftalmicznym szpitalu
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Dzieciątka Jezus, otwarty zostanie w pierwszych dniach listo
pada r. b. Oglądaliśmy w tych dniach szczegółowo przezna
czone na ten cel pomieszkanie, które zupełnie odpowiada wy
maganym w takich razach warunkom lekarskim i hygienicznym, 
tudzież wygody chorych. Zakład na początek będzie mógł mie
ścić 8 do 10 chorych, z których połowa w osobnych pokojach, 
połowa zaś w salkach przeznaczonych na 2 do 3 chorych; pen- 
syonarze pierwszej kategoryi płacić będą, o ile nam wiadomo, 
złp. 16 gr. 20 (rs. 2%) dziennie (za leczenie, lekarstwa, lokal 
odpowiednie żywienie i t. d.); drugiej zaś kategoryi złp. 10 na 
dzień (rs. 1 */a); honoraria  za operacye będą liczone osobno.

Szczerze życzymy, aby zakład ten, pod kierunkiem za
szczytnie już w mieście naszem znanego praktyka, a odpowia
dający prawdziwej obecnie potrzebie, znalazł powodzenie, na 
które zasługuje.

N E K R O L O G I A .
O Lucyanie B o c h e ń s k i m  w Kamieńcu, o którego 

śmierci donieśliśmy już w Pamiętniku (t. LI, str. 469), otrzy
mujemy następujące wiadomości w liście od kol. J. R o l l e g o  
(z Kamieńca): „Lucyan Bocheński był wychowańcem tutejsze
go gimnazyum, potem parę lat uczęszczał do liceum w Odes
sie, wstąpił na wydział lekarski w Kijowie, po ukończeniu 
którego wyjechał na rok do Paryża.

„Pracował sumiennie i szczerze, a powróciwszy ztamtąd na 
początku 1860. r. osiadł na prowincyi, przytulił do siebie ubo
gą rodzinę, zaczął pracować, aliści w rok potćm musiał się 
przenieść do Kamieńca, szukając porady lekarskiej, i tutaj po 
rocznych przeszło mękach umarł na gruźlicę. Otóż treść ży
wota młodego pracownika! Naturalnie, gdybym tu chciał spi
sać wszystkie jego marzenia i nadzieje, wszystkie krzyże, jakie 
dźwigał w ciągu niedługiej pielgrzymki, tobym z t^j krótkiej, 
pobieżnej wzmianki urobił sporą gawędę; ale czyż to zasługa 
marzyć i mieć nadzieje? a co do krzyżów, któż ich nie dźwiga, 
komu nie słabną ręce pod ich ciężarem?.....L. Bocheński uro
dził się w 1833 r., umarł 3. lutego 1863. r.”
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Dawniejszą nekrologią dwóch lat ostatnich uzupełniany 
jeszcze następującemi wiadomościami, pozbieranemi tu i ow
dzie.

W dniu 17. sierpnia r. b. o godzinie 8. z rana umarł na
głą śmiercią we wsi Żdżarach powiatu Włodzimirskiego, z ża
lem powszechnym, znakomity i zasłużony na Wołyniu, wolno- 
praktykujący lekarz ś. p. Ludwik C h o d k o w s k i  w 49. roku 
życia.

Po ukończeniu pierwszych nauk i akademicznych kursów 
w Wilnie, opatrzony złotym medalem i stopniem lekarza I. 
rzędu, następnie, wsparty opieką i funduszem hr. B r a n i c  ki ch,  
udał się do Berlina na wydział lekarski; zwiedziwszy jeszcze 
niektóre celniejsze uniwersytety zagraniczne, powrócił do kra
ju. Hrabiowie B r a n i c c y  oceniwszy jego zdolności, obrali go 
lekarzem swego domu i dóbr swoich w powiecie Włodzimirskim 
gubernii Wołyńskiśj. Zamieszkawszy w mieście Lubomi u te
goż powiatu, dr. C h o d k o w s k i  w krótkim czasie nabył wiel
kiej sławy w swojćj okolicy; zdolność jego w rozpoznawaniu 
chorób i trafnćm użyciu środków tak wielkie mu u wszyst
kich zjednała zaufanie, iż nie tylko w tych stronach stanowił 
powagę lekarską, ale nawet często bardzo był wzywany jako 
konsultant na Ukrainę, Podole, Litwę i w Lubelskie. Prze- 
mieszkawszy wLubomlu przez lat kilkanaście, w r. 1851. 
przeniósł się na mieszkanie do nabytśj na własność wsi Kuty 
w powiecie Włodzimirskim, i tu najwięcej już trudnił się 
praktyką konsultacyjną. W praktyce prywatnćj szczególniej 
poszukiwany był do chorób ocznych, kobiecych i chirurgicz
nych; ulubionemi jego operacyami były: tenotomia, którą kilka 
razy bardzo pomyślnie wykonał, drenowanie i operacya zezu 
(strabismuś) , którą on pierwszy przed dwudziestą kilką laty: 
do kraju przywiózł, a późnićj znacznie uprościł (patrz Tygod. 
Lekarski z r. 1849. Nr. 12). Kilka artykułów pomieścił rozmai- 
temi czasy w Tygodniku Lekarskim, z których przypomnimy 
„Poniedziałki chirurgiczne Dra Chassaignac’a, szczególnie zaś
o drenowaniu chirurgicznym“ (patr N. 10. Tyg. Lekar. 1861 r.), 
napisany wyłącznie w celu, aby u nas dać większy rozgłos uży
ciu drenów i rozleglejszćm uczynić ich zastosowanie.
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Bez zaprzeczenia, Chodkowski należał do najświatlej
szych lekarzy Wołynia. Był to człowiek pod każdym względem 
prawy, dla wszystkich przystępny i sprawiedliwy; w ciągu 
swego dwudziesto-kilko-letniego lekarskiego zawodu umiał za
służyć sobie na wielki u kolegów szacunek i na miłość wszy
stkich.

Przed kilką laty dotknięty wadą organiczną serca, do 
ostatniej chwili niósł pomoc lekarską cierpiącym. Nocując we 
wsi Żdżarach, obudził się z gwałtownym bólem w piersiach, 
i w kilka godzin zakończył życie, zapewne z zatoru tętnicy płu
cnej (embolia ar ter iae  pulmonalis.). Liczny orszak przyjaciół 
i znajomych towarzyszył jego zwłokom na cmentarz Zabłociec- 
ki, i z wyrazem szczerego żalu oddał mu tę ostatnią, prawdzi
wie zasłużoną posługę! Tak więc w przedwczesnym jego zgo
nie nauka straciła skromnego pracownika, a cierpiąca ludzkość 
biegłego i troskliwego lekarza. ( Tygod. Lekar.J.

F a s z o w i c z  Faustyn zakończył życie pod Miropolem 
na Wołyniu (pow. Zasławski) w maju 1863. r., G r a b o w s k i  
Mieczysław pod Isajkami w Kaniowskim powiecie, N e c z a j 
Mikołaj w Krasnymstawie w marcu 1863. r. (podobno lekarz 
Włodzimirskiego powiatu na Wołyniu) (S. Peterb. Wiedom.).

O s k i e r k o  Mieczysław, wychowaniec Kijowskiego uni
wersytetu, zmarł dnia 5. czerwca r. b. w Mohylowie nad Dnie
prem. (Golos).

R a k o w s k i  Tadeusz, z Lipowieckiego, umarł w lutym 
r. b. w Kijowie w wieku lat 26; był tamże na uniwersytecie 
od r. 185-1. do 1859. Twarz miał dziwnie słodkiego wyrazu, 
moralności dziewiczej, od kolegów panienką zwany.

S a w a r  y w którymś punkcie Radomskiej czy Warszaw
skiej gubernii; S t a n i s ł a w s k i  w Lubelskićm pod Kobylanką, 
przy opatrywaniu rannych przeszyty kulą.

S c h u c h  Ignacy jeden z najstarszych w kraju naszym 
lekarzy, prawdziwy Nestor nauki, zszedł z tego świata dnia 22. 
maja r. b. w Sandomierzu, gdzie stale był osiadły. Miał wieku 
lat 88 a samej praktyki lekarskiej liczył 62 lata.
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MATERYAŁY

DO DZIEJÓW HYGIENY I POLICYI LEKARSKIEJ 
W P O L S C E .

Zebrane przez 

Dr. Stanisława JARTIKOWSKIECiO.

Dzieje hygieny tak publicznej, jak prywatnej, jakotćż po- 
licyi lekarskićj kraju naszego, w porównaniu z dziejami in
nych gałęzi nauki i sztuki lekarskiój ojczystśj leżą jeszcze bar
dzo odłogiem. Piórwszą na tćrn polu próbę uczynił w r. 1826. 
p. Karol K a c z k o  ws k  i, podówczas nauczyciel hygieny w li
ceum Krzemienieckióm, późniejszy profesor terapii i kliniki 
uniwersytetu Warszawskiego. W wydanych wówczas przez 
siebie „Lekcyach hygieny“ (I) skreśliwszy najprzód dzieje hy
gieny w powszechności (str. 7 — 56), dodał pod koniec pićr- 
wszśj lekcyi na 9 stronach (57—65) bardzo pobieżny rys dzie
jów hygieny w Polsce, który się składał prawie wyłącznie 
z wyliczenia tytułów dzieł z B e n t k o w s k i e g o  i z niektórych 
jeszcze wiadomości z rozprawy A r n o l d a  (2) czerpanych. 
Nie dawno zmarły G ą s i o r o w s k i  w pomnikowym swśm dzie
le (3) nie mało nagromadził materyałów do bibliografii tćj

( i )  Lekcye hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, wykładane pu
blicznie od roku 1823. w Liceum Wołyńskiśra przez Karola K a c z k o w 
s k i e g o .  W Warszawie, w drukarni N. Gliicksberga 1826. w 8-ce. (Jestto 
lekcya lsza; lekcya zaś 2ga wyszła również w Warszawie, w roku następ
nym).

(?) G. C. A  r n o 1 d u s: H istoria antiq. medic. Poloniae in M isctl- 
Itineis Cracoviens. 1814. fasc. 2. p. 28 — 34.

(3) G ą s i o r o w s k i :  Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej 
w Polsce. Poznań 1839— 55. 4 tomy w 8-ce.

Pam. T.I. W. Tom LII. 21
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gałęzi medycyny krajowój, ale dla właściwych dziejów hygie- 
ny mało uczynił; jedyny wyjątek stanowią łaźnie, których hi- 
storyi 16 stron w lszym zaraz tomie poświęcił, (str.18 -  34.)

A jednak ponętny to i wdzięczny dla badacza przedmiot. 
Wniknąć w tę stronę dziejów wewnętrznych naszych, tak ściśle 
złączoną z resztą dziejów oświaty i ukształcenia czyli kultury; 
dopatrzyć się, jak w tej jednćj stronie życia przeszłego, to jest 
w pieczy o zdrowie prywatne i publiczne, odbijają się i zalety 
i wady przeszłości; pierwsze postawić za wzór stały, drugie za 
przestrogę: oto cel, który już nie jednego lekarza powinien był 
pobudzić do poszukiwań tego rodzaju. Z tego powodu z ra
dością witaliśmy w ostatnich trzech latach pojedyncze na tćm 
polu prace pp. R o l l e g o  w Kamieńcu i Z i e l e n i e w s k i e g o  
w Krakowie, z których pićrwszy za przedmiot badań wziął już 
dwukrotnie dzieje nierządu (1), ostatni zaś w roku bieżącym 
rzecz o łaźniach wdawnćj Polsce, już p r z e z G ą s i o r o w s k i e g o  
dość obszernie rozbieraną, nowemi badaniami wzbogacił (2). 
Powyższemi też względami zachęcany, od lat kilku w chwilach 
wolnych od innych zatrudnień zbieram materyały do historyi 
hygieny publicznej i pryw atnej, tudzież policyi lekarskiej 
w Polsce, w czćm dotychczas, niestety, do drukowanych musia
łem ograniczyć się źródeł. Obecnie jednak widząc, że jeszcze 
wiele czasu upłynie, zanim ilość uzbieranych materyałów bę
dzie dostateczną, aby z nich zbudować organiczną całość, 
postanowiłem cząstkowa niektóre z nich ogłaszać, w nadziei, 
że niedokładność moich poszukiwań pobudzi innych kolegów 
do skuteczniejszćj pracy na tćmże polu. Dziś zaczynam od

(1) R o l l e g o  (Jozefa): Notatki do historyi chorób wenerycznych 
w Polsce. (Tygodnik lek. Warsz., 1862, nr. 37— 50.) Tegoż: Materyały do 
historyi prostytucyi i sądowej medycyny w Polsce w XVII. i XVIII. wieku, 
w Rozmaitościach lekarskich, wydanych przez Al. K r e m e r a. Petersb. 
1862, str. 116— 139.)

(2) Z i e l e n i e w s k i :  Wiadomości historyczne co do wielkiego da- 
wniśj rozpowszechnienia, a następnego zaniechania łaźni parowych u nas
i u postronnych. (Przegląd lek. Krak. 1864, nr. 5, 7, 9, u ,  15, 17, 19, 
21 i 23.)
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uzupełnienia niektóremi wiadomościami, dotychczas przeze- 
mnie napotkanem i, artykułów panów Z i e l e n i e w s k i e g o  
i R o l l e g o .

I.

O ŁAŹNIACH I KĄPIELACH W DAWNEJ POLSCE.

Od przedmiotu tego zaczynam, jako jednego z wdzięczniej
szych w dziejach hygieny krajowśj. Z dotychczasowych badań 
na tćm polu pokazuje się, że Polska w tak ważnój gałęzi stara
nia o zdrowie osób pojedynczych i powszechności nie tylko nie 
ustępowała zachodnim krajom, ale owszem przodowała im, 
według świadectw zagranicznych pisarzy, którzy kraj nasz 
zwiedzali. Niezbędna potrzeba wielkiej troskliwości o utrzy
manie czystości ciała, o którćj dzisiaj hygieny wszystkich kra
jów tak wiele pisać muszą z rozmaitym skutkiem, potrzeba ta 
praktycznie doskonale była pojętą przez przodków naszych. 
Tanie kąpiele dla klasy niezamożnej, których zaprowadzenie 
od r. 1851. w Paryżu zaszczyt przynosi ówczesnemu Zgroma
dzeniu prawodawczemu francuzkiemu, rzecz to w dawnój Pol
sce wcale nie nowa, ale objawiająca się wówczas, stosownie do 
ducha wieku, w postaci fundacyj pobożnych. Niektóre z ówcze
snych łaźni miewały w pozwoleniu swój fundacyi nałożony so
bie warunek, aby jeden dzień w tygodniu poświęcały bezpłat
nie usłudze ubóstwa świeckiego, a co dwa tygodnie służyły po* 
dobnież zakonnikom; (1) o również zdrowćm u nas zrozumie
niu obowiązków dobroczynności świadczyło częste przekazy
wanie w XVI. wieku w testamentach między dobremi uczyn
kami „ łaźn i dla ubogich.11 (2)

Jak nierozdzielnie ze zwyczajami mieszczaństwa polskie
go pod koniec XIV. wieku połączone było użycie łaźni, pokazu
je nam to S z a j n o c h a  w opisie obchodu weselnego. „Po śnia
daniu udawała się panna młoda w towarzystwie całego tłumu 
niewiast (według wilkierza tylko dwudziestu] śpiewnym po uli

(1) S z a j n o c h a :  Jadwiga i Jagiełło, wyd. 2ie, t. II, str. 327.
(2) Z i e l e n i e w s k i  wm .  wsk. str. 83.—Porównaj niżej przytocze

nie o łaźniach w m . Lwowie (r. 1507).
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cach pochodem do łaźni miejskiéj. Tam strojono pannę młodą 
do ślubu, z którego nowym głośnym pochodem wróciwszy do 
dom, zasiadano do głównej uczty weselnej“ ...(1) Przenosiny 
podobnież nie obchodziły się bez tłumnego pochodu dołaźni(2).

O częstem bardzo używaniu kąpieli (a zapewne także iła- 
zien) w kraju naszym jeszcze pod koniec XVII. wieku znajduje
my wiadomość w relacyi historycznéj o Polsce niejakiego pana 
de H a u t e vi l l e ,  wydanéj w r. 1687. w Paryżu, (i). De Hau- 
teville, jak się z przedmowy dzieła jego pokazuje, sam zwie
dzał Polskę, a to, co pisze o ustawach i zarządzie kraju, wzbu
dza nie małe zaufanie do jego prawdomówności. Mówiąc
o zwyczajach Polaków, wychwalał bardzo ich staranność o czy
stość ciała i tej przypisywał tak rzadkie pojawianie się parchów 
( la  gâle).  Oto są jego słowa: „ Q,uoy qu'il fasse  cxtrèrnent 
froid en Pologne, néanmoins Vinclination de se baigner y  es t  
s i  grande, qu'il n ’y  a point de maison de qualité, où il ri y  ait  
des bains. Il y  en a de publics dans toutes les villes, où le 
peuple les va prendre. Les Dames et leurs f i l les  se baignent  
tous les mois: et cette coutume peut venir de ce que généra
lement dans toute la Pologne on baigne les enfants deux fois  
le jou r ,  depuis qu’il sont nés jusques à Vâge de deux ans. 
Ce qui fait que les Polonois ne sont point su jets  à avoir de 
la  gâle au v isage ni à la te s te i(.

To samo prawie dosłownie powtarza S a v a g e ,  konty
nuator Co n n o r a ,  lekarza nadwornego Jana III, w listach do
danych do sporządzonego przez C o n n o r a  opisu Królestwa 
Polskiego; zdaje się nawet, że S a v a g e  przepisał tylko ten 
ustęp z Hauteville’a. Jednakże i S a v a g e  sam zwiedzał Pol
skę, mógł więc przekonać się o prawdziwości słów H a u t e -

(1) S z a j n o c h a :  Jadwiga i Jagiełło, t. II. str. 324.
(2) Tamże, str. 325.
(3) Relation historique de Pologne. Contenant le pouvoir de ses Rois; 

leur élection, et leur Couronnement, les privilèges de la Noblesse, la R eli
gion, la Justice, les moeurs et les inclinations des Polonois; avec plusieurs 
actions remarquables. Par le Sieur de H a u t e v i 11 e. Suivant la copie 
imprimée. A Paris. 1687. (w 12-ce). str. 257.

www.dlibra.wum.edu.pl



325

v i l l e ’a, które powtórzył, nie przytoczywszy źródła; zresztą  
ustęp o lekkićm powijaniu dzieci w Polsce, które S a v a g e  
bardzo zachwala, jest już jego wyłączną własnością i tćm bar- 
dziéj zasługuje na uwagę, że pochodzi od mieszkańca kraju, 
w którym za naszych czasów bardzo dbają o powijanie dzieci 
w sposób niekrępujący ich ruchów, gdy tymczasem u nas da
wniejszy lepszy zwyczaj po części zarzucony został. Oto są 
wyrazy S a v a g e ’a (1): „ Etsi Polonia gelu r iget acérrimo, 
quivis tamen fere nobilis balneum habet domesticum, in quo 
foeminae a v ir is  separatae sedere possunt. Quid? quod in 
quavis urbe et in quovis vico balneae publicae pro  hominibus 
plebeis sunt institutae, quibus balneis non modo per  aesta- 
tem, sed etiam per  hyemem utuntur. Qui usus balneorum  
creberrirnus efficere etiam videtur, ut in Polonia infantum  
ora atque capita a scabie admodum raro infestentur. Quo 
loco notari potest  in Polonia non facile infantes reperiri , 
qui manci aut gibbosi, aut alio quonam corporis vitio sint 
affecti (quod in a liis  terr is  est frequentissimum), quoniam 
ibi non fasciis  constringi, sed tantum linteo admodum laxo  
involvi soient

W tém miejscu, mówiąc o ulubionéj przez przodków na
szych czystości, nie od rzeczy tćż będzie wspomnieć o zwyczaju 
bardzo niegdyś u nas upowszechnionym umywania się przed 
i pojedzeniu, który dziś do liczby zarzuconych już poszedł. 
„Ręczniki zbytkowe szerokie i szyte w dziwne wzory, powiada 
S i a r  c z y ń  ski ,  (2) z Włoch nam przychodzić musiały, bo 
i z włoskiego słowa tovaglia  polską nazwę tebalia miały. Na 
miejsce miedzianych, z kąd wyraz miednica, jakich używano 
w domach uboższych, zbytek złote i srebrne drogo wysadzane 
nalewki wprowadził: uwierzyż skromniejszy, może raczej z po

( 1) Descriptio Regni Poloniae. Pars altera, epistoła V. (Zob. Histo- 
riarum Poloniae et M. Duc. Liihuaniae scriptorum collectio magna. 
Edidit Laur. Mitzlerus de Kolof. Tomus II. Varsaviae 1769. in fol. 
Pag. 297).

(2) X. Franc. S i a r c z y ń s k i :  Obraz wieku panowania Zygmunta
III. Tom I. str. 93— 94. Poznań 1843.
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trzeby niźli z chęci, od przodków swych potomek, że w domach 
możniejszych do podawania wody gościom dla mycia rąk przed 
jedzeniem 4 lub 6 sług trzeba było? pospolicie kuchmistrzów 
to była powinność; że woda wonią zaprawna by ć musiała? że 
ziołami pachnącemi izby natrząsano, skrapiano wodami?...“

P. Z i e l e n i e w s k i  w przytoczonéj rozprawie zebrał 
liczne wiadomości o łaźniach w kraju naszym z czasów daw
niejszych, a mianowicie co do Dambowic, Koła, Lignicy, Łę
czycy, Płocka, Poznania, Radomia, Radziejowa, Strzelna i Sza
motuł; szczególniéj zaś cenne ze źródeł rękopiśmiennych 
ogłosił szczegóły o łaźniach Krakowskich (z wypisów Ambr. 
G r a b o w s k i e g o ) .  Z tém wszystkiém w notatach moich zna
lazłem jeszcze niektóre szczegóły o łaźniach we Lwowie, w Łę
czycy, w Warszawie i Wilnie, które wspomnionemu autorowi 
nie były znane, a które, ile mi się zdaje, zasługują na zesta
wienie z wiadomościami przez p. Z i e l e n i e w s k i e g o  ogło- 
szonemi.

Lwów. W Kronice m. Lwowa wydanéj przez Z u b r z y c 
k i e g o  (1) czytamy pod rokiem 1507: „Jan  Krowicki dziekan 
zostawił na potomne czasy 1300 grzywien w ręku magistratu 
i zrobił z nich fundacyą w tym sposobie: że z owych (?) dzie
sięciu grzywien obowiązana rada corocznie pięć grzywien pła
cić lektorowi Mszy ś. przy katedrze, a drugie pięć grzywien 
łaziennikowi miejskiemu, który za to powinien będzie co ty
dzień nauczycielowi szkoły miejskiéj, wszystkim uczniom tej
że szkoły i sześciu kapłanom, którym tę prerogatywę wyraźnie 
rada miejska nada, w poniedziałek, lub, gdyby święto wypa
dło, w następujący dzień bezpłatnie użytku łaźni dozwolić, 
tudzież co dwa tygodnie tegoż pobożnego dzieła (ta le  pium  
opus)  wszystkim ubogim miejskim religii rzymskiéj i którzy 
żebrzą, bezpłatnie pozwflać. (Acta, fascic. 34. 44 et 65).

„Przed tą fundacyą tylko 30 uczniom, za asygnacyą re
ktora szkoły, użytek łaźni co trzeci tydzień bezpłatnie dozwa
lano. W łaźni obowiązani byli śpiewać wedle zwyczaju psalm 
„De pro fundís clamavi“ i pieśń „Are maris s te lla .“

n )  Dyon. Z u b r z y c k i :  Kronika miasta Lwowa. Lwów 1844.
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„Łaźnie podług zwyczaju i prawa wolne były, równie jak  
dobra kościelne, od wszelkich podatków, stacyj wojskowych i 
ciężarów tak rzeczy pospolitej, jak i miejskich. Z urządzenia 
tego widzieć można, jak dalece użytek łaźni w owym wieku był 
upowszechniony, że go za rzecz potrzebną, a nawet niejako 
pobożną poczytano“ (str. 133).

Tamże znajdujemy pod rokiem 1547: „Łaźnią za Fran
ciszkanami, z którój podług przywileju Władysława Jagiełły 
z r. 1422. czynsz się Królowi płacił, (Zygmunt I.) już wiecznie 
miastu daruje i od czynszów uwalnia, z powodu że wielkie 
nakłady na mury miasta i baszty wyłożono.“ (str. 169).

Łęczyca. WT konstytucyach sejmu warszawskiego za Zyg
munta III. roku pańskiego 1616. p. n. 99. „Miasto Łęczyca“ 
czytamy (1): „Plac w mieście naszym Łęczycy, na którym łaź
nia pobudowana iest, y z ogrodem do tego domu należącym, 
za pozwoleniem wszech stanów, uchwałą Seymu tego, miastu 
Łęczycy wiecznie inkorporuiemy.“

W arszawa.  Janusz książę mazowiecki przywilejem z r. 
1376. pozwolił na zbudowanie łaźni w m. Warszawie i dochód 
z niśj na rzecz miasta przeznaczył. (2)

Zygmunt I, który Warszawę dwukrotnie (w roku 1526. 
i 1544.) odwiedził, a dobrem Nowego Miasta szczególnie zaj
mował się, nadał mu osobną łaźnią w r. 1538, osobnym przy
wilejem takową zapewniwszy. (Vol. leg. t. I. fol. 516 — 535. 
Lustracya w Arch. Głów. kraj. Ks. 7. str. 218). (3)

Lustracya z r. 1620. wspomina o jednój łaźni na Nowćm 
Mieście. (4)

Wilno. W przywilejach m. Wilna, zebranych przez D u- 
b i ń s k i e g o ,  pod r. 1530. czytamy (w używanym wówczas na 
Litwie dialekcie ruskim, którego jednak, dla zbytniego podo
bieństwa z polskićm narzeczem, tłómaczyć nie potrzebujemy):

(1) Volumina legum III. 3oo.
(2) S o b i e s z c z a ń s k i :  Rys histor.-statyst. m. Warszawy. (Bibl. 

Warsz. 1848. t. XXIX. str. 447).
(3) Tamże, str. 457 ,
(4) Tamże.
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„Zatym dopuszczaiem Radie i pospolstwu z pospolitych pie-  
n ie i i  mieskich na słusznych  i  hodnych mieyscach Łaźni zbu- 
dowali: z kotorychże p ła t  majet bran by li  na miesto dla  
pożytku pospolitoho D o b r o h o (1)

Z powodu tegoż przywileju królewskiego, Kraszewski tak 
się wyraża: „Pozwolono miastu mićć łaźnie swoje, lecz na to 
monopolium mu nie dano; bo Wilno jeszcze od czasów Jagiełły 
i Witołda, którzy często obadwa łaźni używali, miało ich wie
le publicznych. Do tych co sobotę schodzili się mieszczanie; 
a prócz tego Żydzi, Tatarzy, każdy klasztor i szpital miał oso
bną łaźnię. Była nawet łaźnia przy zamku królewskim, bo 
wówczas używanie jej za koniecznie potrzebne dla zdrowia 
słusznie uważanym było, i nie tylko niższe klasy, lecz wszyscy 
aż do panów parzyli się w łaźniach. W XVI. potśm w XVII. 
wieku już coraz mnićj łaźni używać poczęto wreszcie zanied
bano zupełnie.“ (2)

Dnia 10. maja (i następnych) r. 1684. rozsądzaną była 
na ratuszu Wileńskim sprawa o różne fundusze szpitalne mię
dzy księdzem Szymonem R a d z i e w i c z e m ,  proboszczem ko
ścioła i szpitalu św. Trójcy ritus  romani w Wilnie z jednćj, 
a całym magistratem Wileńskim z drugiej strony, przed ko
misarzami delegowanemi od J. K. Mci dekretem zadwornym 
asesorskim: Bened. Janem Z a h o r s k i m ,  biskupem Maleń- 
skim, sufraganem Żmudzkim i Marcyanem Bogusławem P o l 
s k i m,  starostą Oszmiańskim. Otóż Desideria et postu lała  
księdza Radziewicza zawierają ustęp następujący:

(1) P. D u b i ń s k i :  Zbiór praw y przywileiów miastu stołecznemu 
W. X. L. Wilnowi nadanych. Wilno 1788.  in fol. str. 58.  (R 1536.  
Miesiąca Septembra dnia 9. Extrakt Ordynacyey ś. p. Króla Jmci Zyg
munta I. między Magistratem i Communitatem  miasta Wileńskiego dla 
zachowania porządku w mieście Wileńskim tak przez Radę iako i pospól
stwo uczynioney i różnemi artykułami opisaney, a za Króla JMci Zyg
munta III. Roku 1607. miesiąca Junii dnia 9. z metryki W. W. Xstwa 
Litewskiego wydany.)

(2) J. J. K r a s z e w s k i :  Wilno od początków jego do r. 1750. t. I, 
str. 227. Wilno 1840.
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„Łaźnia szpitalna murowana, którey przed Moskwą intra- 
ta dobra była na szpital, która post hostilitatem do tych czas 
deserta, aby Restaurowana była przezSzlachetnych Ichmościów 
PP. Kollatorów, to iest Magistrat.“ (1)

Na co magistrat wreplice swśj tak odpowiadał: „W trzy
nastym (punkcie) reguirit  JX. Proboszcz, aby Łaźnia przez 
Magistrat, iako Kollatorów, restaurowana była; tegoż i Magi
strat po JX. Proboszczu expostuluie, aby dwa beneftcia maiąc, 
a dziatek żadnych, propter consermndum nomen suum, tęż 
Łaźnią, restaurował, do czego i Magistrat ductus exemplo  przy
łożyć się nie będzie wzbraniał.“ (2)

Wreszcie dla pamięci zaznaczamy tu wzmiankę o kąpie
lach fumigacyjnych siarczanych w Wilnie założonych w roku 
1819, którą znaleźliśmy w sprawozdaniu Towarzystwa Dobro
czynności Wileńskiego z lat 1818 i J 819:

„Drugićm nowćm źródłem dochodu w roku tym (1819) 
przybyłćm, w zdaniu sprawy rachunkowem pomieszczonćm, 
jest zaprowadzenie wanien fumigacyjnych czyli nakadzań siar
czanych. Towarzystwo życzyło od dawna mićć apparat, do 
nakadzań takowych służący, dla ubogich w domu swoim utrzy
mujących się; tymczasem znalazła się dama, JW. wojska Gó
recka, która na wystawienie apparatu w domu Towarzystwa 
fundusz czerw. zł. 50 przeznaczyła i do używania nakadzań ta
kowych własnym przykładem zachęciła.“ (3)

Późniśj wystawiono tamże drugi przyrząd do nakadzań 
siarkowych i przypuszczano chorych z miasta za świadectwem 
lekarskićm. W „Dziejach dobroczynności“ z tegoż roku (str. 
130—131) znajdujemy artykuł dra B a r a  n k i e  w i cza  o tych 
kąpielach, o ich skuteczności w gośćcu ( rheumatismus) ,  dnie 
(a r th r i t is ) ,  bolach kostnych przymiotnych (syfilitycznych), 
porażeniach, chorobach skórnych i t. d. Jak długo istniały 
te kąpiele, nie jest nam wiadomo.

(1) D u b i ń s k i ,  w m. wsk., str. 253
(2) Tamże, str. 259.
(3) Dzieie dobroczynności kraiowey i zagraniczney z wiadomościa

mi ku wydoskonaleniu ich służącemi. Wilno 1820. T. I, str. 74.
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II.

NIERZĄD (,PROSTITUTIO).

P. Józef R o l l e  w dwóch rozprawach swoich wyżćj przez 
nas przytoczonych (1) nagromadził nie mało cennych materya- 
łów do dziejów téj gałęzi medycyny publicznej; idąc za tym 
przykładem, pośpieszamy ze swéj strony ogłosić ze swego 
zbioru niektóre notatki, dla poparcia, a po części i dla uzu
pełnienia wiadomości podanych przez kolegę z Podola.

Wszystko, cośmy w tym przedmiocie czytali, składa się 
na potwierdzenie wielkiéj surowości, z jaką dawniejsze prawo
dawstwo karało wykroczenia przeciwko czystości obyczajów. 
Jednym z najdawniejszych znanych nam w tej mierze doku
mentów jest następujący ustęp z Ustawy policyjnéj miasta 
Poznania, wydauéj przez magistrat r. 1462, wydrukowanéj 
u Łukaszewicza ( ’2): „ Item si quis masculus aliquam virgi-  
nem stupratus fu er i t , aut violenter de chilate abduxerit , 
sine asportaverit, s h e  eandem blandís allocutus fuerit  ver
bis ad votum faciendum , sine suorum seniorum scientia , 
collo p rh a n d u s  est, aut a chíta te  per  centum annos et 
diem proscrib i debet.li

Oprowadzanie po mieście przez kata w wieńcu słomia
nym, chłosta pod pręgierzem, obcięcie uszów lub nosa, wreszcie 
wygnanie na zawsze z miasta były w owych czasach bardzo 
zwykłą karą na kobiety złego życia, jak o tém świadczy, między 
innemi, Ł u k a s z e w i c z  co do Poznania (3), a Z e r n e c k e  
co do Gdańska (4).

(1) Zob. str. 322, przypisek. Porównaj nadto sprawozdanie nasze 
z rozprawy drugiej p. Rollego w Pam. T. 1. W., t. LII. str. 309.

(2) Obraz historyczno-statystyczny m. Poznania p. Józefa Ł u k a s z e 
w i c z a .  Poznań 1838. t  I, str. 207.

(3) W  m. wsk., t. I, str. 172 i 173.
(4) Thomische Chronica.... von Jacob Heinrich Z e r n e c k e ,  2te 

Aufl. Berlin 1727. (w 4-ce).
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Według Ł u k a s z e w i c z a  nierządy w Poznaniu  mnoży
ła szczególniej szlachta osiadła w tśm mieście, a nadewszystko 
jśj czeladź; uwodziła ona pieniędzmi lub obietnicami córki 
uboższych mieszkańców Poznania i dziewczyny służebne. Włosi 
i inni cudzoziemcy osiedli w Poznaniu kazili także w tśj mie
rze obyczaje mieszkańców miasta Poznania w XVI. i XVII. 
wieku. W tym czasie nie rzadkie są ślady w aktach krymi
nalnych miejskich gwałtów, cudzołóztw i kuplerstw, za które, 
zwłaszcza gdy kuplerka dziewicę do nierządu przywiodła, 
śmiercią karano. (1)

W kronice miasta Gdańska przez Z e r n e c k e g o  znaj
dujemy pod r. 1583. następujący ustęp o wypędzeniu z miasta 
13 nierządnic: „ Den 24 Julii sind  13 lose unkeusche Weiber 
in Stroh-Kräntzen um das Altstädtische Rathhauss durch  
den Hencker ge führ  et, und darnach alle über die Weichsel- 
Brücke v e r w i e s e n (2)

W tśjże kronice pod r. 1600. czytamy edykt rady miej
skiej przepisujący szczegółowe kary za nierząd, strzęczenie 
do nierządu, i t. d. „ Den L5 Novb. und  28 Dcb. hat E. E. 
R ath  ein Edict w ider die Hurerey und Unzucht publiciren  
lassen , dessen Inhalt dieser gewesen: Welches Weib oder 
Magd au ff’ der Hurerey beschlagen wird, soll ohne Unter
schied der Person die Stadt u. ihre Bothmässiskeit mei- 
den; so sie wieder kommt, soll sothane Hure am Pranger ge
strichen werden: die Mannsperson soll entweder mit Ge
fängnis, oder Geldbusse, oder auch arbitrarie  mit einer  
mercklichen Straffe beleget werden: die Huren-Wirthe sol
len zu ewigen Zeiten aus der S tad t verw iesen , und , so 
sie wiederkommen , zu Staupe geschlagen w erden .“ (3)

Tamże pod rokiem 1618. znajdujemy wiadomość o uka
raniu w przypadku sodomii: winowajcę ścięto i następnie spa
lono, klacz zaś żywcem w ziemię zakopano. (4)

(1) Ł u k a s z e w i c z ,  wm.  wsk., t. I, str. 121-1 2 3 .
(2) Z e r n e c k e ,  wm.  wsk., str. 174.
(3) Tamże, str. 225.
(4) Str. 261.
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Wreszcie pod r. 1620. czytamy o karze przez utopienie 
wymierzonej na kobietę, która 10-letnią, dziewczynę nastręczy
ła szlachcicowi: „ Den 7. Mertz hat man des Frohn-Boths 
Barthel Koths Eheweib , von 60 Jahren , wegen ihres ehe
brecherischen und zauberischen Lebens , so sie guntzer  17 
Jahr lang getrieben , durch den Scharfrichter in einen Sack  
gestecket und in die Weichsel werffen lassen.... Ihres Soh
nes Tochter, ein Mägdlein von 10 Jahren , hat sie einem 
Edelmanne zu ge führ et und zur Unzucht umb Geld ver
k a u fe n  wollen .“ (1)

Z drugiej strony nie możemy przemilczać artykułu pra
wa t. zw. saskiego (speculum saxonum),  obowiązującego w da
wnej Polsce po miastach na prawie niemieckićm osiadłych, 
który to artykuł tak brzmiał w polskim przekładzie S z c z e r -  
b ica:  „Białagłowa wszeteczeństwem ciała swego dobrą sławę 
traci, ale prawa swego ani dziedzictwa przez to nie traci.“ (2) 

Czy pomimo tak surowych kar nakładanych na nierząd 
istniały jednak po większych miastach domy rozpusty? Na to 
pytanie nie możemy, niestety, przecząco odpowiedzieć. Co do 
Krakow i nie pozostawia w tej mierze wątpliwości następujący 
ustęp zrozprawy p. Z i e l e n i e w s k i e g o  o łaźniach (3), pi- 
sauy na zasadzie wyciągów Ambrożego G r a b o w s k i e g o  z akt 
Radzieckich Krakowskich. Mimo wysławianój surowości oby
czajów, były w tamtych wiekach domy publicznej prostytucyi 
zamtuzami zwane (4), a pierwszą o nich wzmiankę w Krako
wie znajdujemy w księdze aktów Radzieckich, pod r. 1406, 
jako uchwałę dotyczącą domów przytułku dla wszetecznic ,,do- 
mi m ere tr icab ilesy’' które nawet, jak się zdaje, były później 
pod zawiadywaniem władz miejskich, skoro w rachunkach mia
sta pod r. 1541. wymieniono: za zawiasy i inne żelastwo do

(1) Str. 261.
(2) Speculum saxonum albo Prawo Saskie y Maydeburskie.... (w dzie

le p. n. „Artykuły securitatis przy boku J. K. Mci Naywyższych Sądów 
Marszałkowskich. Przytym: Speculum saxonum... W  Warszawie 1646. fol ) 
str. 19.

(3) Przegląd lekarski Krakowski, 1864, str. 67.
(4) Zamtuz, zantuz, santuz, od niemieckiego: Schandhaus. ( L i n d  e.)

www.dlibra.wum.edu.pl



333

domu nierządnic (domus prostibuli)  gr. 27; a pod r. 1577. 
zapisanQ: „« reparatione fornacis in lupanario gr. 36. Item 
a quatuor vecturis argillae ad lupanarium  gr. 20.“ Wszak
że złe tolerowane nie uchodziło baczności rajców, skoro pod 
r. 152-1. uchwalili, aby kramy około cmentarza kościoła P. Ma
ryi będące znieść, z obawy ognia szkodą świątyni zagrozić 
mogącego, a w uchwale jest jeszcze i ten powód, aby nie było 
miejsca rozpuście, która się po za temi kramami działa: „ne 
ut scandala lib id in is  et fornicationis, quae mulieres diei 
n o s tr i  p e r a g u n t ...“ W regestrze zaś spraw, które sądził hut- 
man (1) w Krakowie, czytamy: „A. D. 1575. Jan Baran 
z rozkazanya pana bormystrza nima vyeczey chowacz tych 
vsetecznicz yako bialich glof pod viną 10 grsivyen, viny nyeod- 
pusczoney, yze ma szye im kazacz vyprovadzicz do 2 nyedzyel 
kasdey.“

Co do Lwowa, następującą znaleźliśmy wiadomość w kro
nice Zubrzyckiego pod r. 1473: „Kupiec jakiś z Pergamu 
(Bergamo), przybywszy do Lwowa i tu czas niejaki bawiąc, 
założył dom nierządu i, ująwszy darami, kobiety do niego spro
wadził. Oskarżony o to, surowo wraz z uczestnikami osądzony 
i z miasta wypędzony, a dary i dostatki przez nich zebrane 
publicznie przez sług miejskich spalone zostały. Dom ten 
znajdował się w ulicy i koło szkoły żydowskiej, stał on długi 
czas niemieszkalnym, tak go to zdarzenie ohydziło, aż go rada 
miasta w roku 1580. żydowi Nachmanowi sprzedała: ,,domum 
l igneam , quondam meretricum lenociniis.“ Acta, fasc. 286, 
nr. 46. ( Z u b r z y c k i ,  str. 120).

Wreszcie o Poznaniu czytamy w szacowném dziele p. 
J ó z e f a Łu k a s z e wi c z a ,  że były tam zam tuzy  „nie uprzywile
jowane, ale z potrzeby cierpiane/4 (2). W XVI. wieku utrzy
mywał kobiety nierządne w Poznaniu kat, jak się o tém z akt 
kryminalnych miejskich z tego czasu przekonać można „Lecz

( 1) Hutman byłto jeden z niższych urzędników policyjnych miejskich 
w Kraków ie.

(2) Józef Ł u k a s z e w i c z :  Obraz historyczno-statyst m. Poznania.
Poznań 1838. t. I. str. 122.
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prócz tego, pisze p. Ł u k a s z e w i c z ,  po niektórych zakątkach 
miasta ukrywały się nierządnice rozmaitego, że tak powiem, 
rodzaju; że o nich policya wiedziała, przekonywają mię akta 
kryminalne: zapewne cierpiano złe mniejsze dla uniknienia 
większego.“

Z tćm wszystkiem były to tylko wyjątki i w ogólności po
dzielamy zdanie p. R o 11 e g o, że domy nierządu w dawnćj 
Polsce nie miały prawnego istnienia (1). Jednakże nie bez te
go, żeby (przynajmniej w XVI. wieku) nie odzywały się pojedyn
cze głosy za podciągnięciem nierządu pod kontrolę publiczną; 
tak przynajmniej wnoszę z ustępu znakomitej książki Andrze
ja Frycza M o d r z e w s k i e g o :  O poprawie Rzeczypospolitej 
(r. 1551), w którym autor zbija twierdzenie, jakoby dobrze 
było cierpieć domy rozpusty. Oto cały ten ustęp w pięknem 
tłómaczeniu Cypryana B a z y l i k a  (r. 1577): „W wielu mie- 
ściech bywają nierządne domy jawnie postanowione, aby tam 
nędzne białegłowy każdemu były pospolite, a wszystkich nie
rządność okrom karania tam się płodzić mogła. Co aczkol
wiek w obyczaju jest, ale niechby urząd pilnie w to wejźrał, 
jeśliby to z pożytkiem rzeczypospolitćj było: mieć takie m iej
sce, gdzie wstyd tracą a w pośmiewisku mają. Sprosnać to 
rzecz, a niewiem jeśli nie toż, co gromad złodziejskich i roz
bójniczych jawnie cierpieć. Tenżeć on najmożniejszy Bóg i 
mężobójstwa i złodziejstwa i nierządności cielesnej zakazał; 
a przedsię są, którzy, nie wiem jeśliż z prawa, czyli z obycza
jów, czyli z obojga, pewnych czasów czynsz wybierają od tych, 
które nierządnością ciała swego pożytek sobie czynią, naśla
dując onego Wespazyana, który gdy od moczu dochód brał, 
a z tego iy (go) syn strofował, on pieniądze zebrawszy, do nosa 
mu przytknął i tak mu odpowiedział:

. . . .  Lucri bonus est  odor ex  re qualibeł. To jest: 
Zysku, z czegobykolwiek był, dobry zapach jest.

„Chyba ż e W e s p a z y a n  czynił sobie pożytek z rzeczy od 
Boga nie zabronionćj, a od nierządnic nie inaczej bywa do-

(U Tygodnik lekarski, 1862, str. 323.
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chód wyciągan, jedno jako od złodziejów, abo mężobójców. Lecz 
niebieskie przykazania wszystkim, którzyby się od pożądliwo
ści cielesnćj hamować nie mogli, każą, aby żony pojmowali 
a w granicach prawdziwego małżeństwa mieszkali. Ale, iżby 
gromady nierządnic jawnie chować miano, tak nie masz w piś
mie świętem, jako i o tem, aby gromady złodziejów, mężo- 
bójec (tak) i inszych złoczyńców jawne być miały.“ (1).

W tem miejscu nie mogę się wstrzymać, abym z tegoż sław
nego dzieła nie przytoczył ustępu o zabawach, które do roz
pusty dają sposobność. „Nie śmiem owych schadzek męż
czyzn z białemi głowami, które czynią dla tańców, do nierzą
dnych domów przyrównać, alebych to rad widział, żeby mą
drzy ludzie w to pilnie wejźreli. Przyzywają tam mężatek, 
a często okrom mężów, wzywają tćż tam i panienek okrom 
rodziców. Bo czśm która z nich jest gładsza, abo wdzięczniej
sza, tćm ją częściej w takowych schadzkach widać, czasem 
służebnica za nią, czasem bez służebnice. Czynią takowe 
schadzki nie tylko żonaci, ale też i bezżeńcy, którzyby żadne
go towarzystwa nie mieli mieć z pogłowiem nie swego rodza
ju, gdyby jacy chcieli rzeczą pokazać, co słowy obiecują. Przy
strajają przeto uczty, pokarmy i napoje dawają wydworne; 
jedzą tam i piją nie do sytości, ale do obżarstwa. Bo wzięli 
sobie na takich ucztach w obyczaj pić za zdrowie niektórych 
na się łaskawych. A tak i one białe głowy, przywyknąwszy 
dworskim obyczajom, pełnią rzkomo, aby się nie zdały nie 
życzyć zdrowia onym, za których zdrowie takowe przepoje 
czynią. Świadczy Valerius Maximus że za onych czasów 
w Rzymie białe głowy wina pić nie znały, aby się jakićj spro- 
sności nie dopuściły; bo od Bachusa najbliższy pospolicie by
wa do zakazanej Wenery stopień. Dziś i winem i jedzeniem 
ciała same przez się pałające rostykają, a onych się upadków,
o których Valerius mówi, nie boją. Jakoby czysto czystość 
niewieścia zupełna być mogła, gdzie takich podżeg do rosko- 
szy poddawają. Sieją się na tych ucztach, o którycheśmy po

(1) O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore. Ks. I. Kozdz. XXIII, 
Wydanie K. J. Turowskiego. Przemyśl 1857, str. 130.
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częli mówić, rozmowy żartowne, najwięcćj ku wszeteczności 
złożone. Potćm grają, tańcują, skaczą. Lecz a ktoby mógł 
tajemne ich słowa, i co się czasem od drugich słyszy, i wszyst
ko, co się ku wszeteczności ściąga, ktoby, mówię, ich żarty 
i błazeństwa mógł wypowiedzieć? Ktoby to wysłowił, co ci 
broją, rozsiadłszy się po sali każdy z swoją, gdy po komorach
i po komnatach biegają, i tam i sam chodzą, grają i nieuczci
wie się dotykają? Mnie zaiste takowe schadzki zdają się być 
nierządnemu domowi podobne. Nic się tam nie dzieje, coby 
nie miało drogi otworzyć ku źle czynieniu, abo źle myśleniu. 
Bo a która tam będzie, coby się z tamtąd lepszą do domu 
wróciła? Psują, mówi Paweł św., przywodząc wirsz (tak) Me- 
nandrów, dobre obyczaje złe rozmowy. Przeto a jakoż która 
z takich schadzek odejdzie odnosząc serce wolne od wszetecz- 
nego lubowania, chociaby tćż na ciele splugawiona nie była?
0  nieszczęśliwi rodzicy i mężowie, którzy córki i żony mają, 
którym się takie biesiady podobają. O nieszczęśliwe mężatki
1 dzieweczki, które się w takowych schadzkach kochają, na 
których prawie nic takiego nie słyszą, coby cnocie ich poży
teczno było, ale co zawadza bardzo wiele. Nie jeden im jest 
pokusą, ale tćż i one nie jednemu. Przychodzą napatrzyć się« 
ale tćż dla tego, aby się ich samych napatrzono. Zapalają in 
ne przeciw sobie, i same bywają zapalone; jako jeden powia
da: Uritąue videndo faemina, to jest: ujrzana niewiasta za 
p a l0, ale i sama zapala się ogniem częścią swym przyrodzo
nym, częścią tćż nabytym z pokarmów i z widzenia wielu osób, 
z których jedni gładkością, drudzy rodu zacnością, drudzy bo- 
gactwy, abo inszemi jakiemi ozdobami zalecać się mogą. Temi 
wszystkiemi rzeczami, abo każdą z osobna, nieszczęsne dzie
weczki bywają połowione. A gdy się już ułowią, a kto mnima, 
aby mogły serdeczne panieństwo zachować, chocia jeszcze 
ciało w czystości zachowały? Lecz gdy czystość serdeczną 
straci, aza się nie łacno do cielesnego wszeteczeństwa skłoni, 
by jedno mogła naleść drogę, jakoby to snadnie sprawić. O ja 
ko to jest wielkie ludu chrześcijańskiego szaleństwo, iż tego 
abo nie baczą, abo na to nic nie dbają. Dałby to Bóg, żebych
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tu abo ja skłamał, abo by takowe schadzki nigdy nie by
wały.“ (1).

Z późniejszych czasów nie znaleźliśmy już żadnych śladów 
w drukach o domach nierządu i dozorze nad niemi, jakkolwiek 
łatwo jest przypuścić, że tu i owdzie po większych miastach 
istniały, zwłaszcza w XVIII. wieku; poszukiwania po aktach 
miejskich może kiedyś puukt ten wyświecą. W ogóle w daw- 
nćj Polsce właściwa policya sprawowana była przez urząd mar
szałkowski i to tylko w miejscu rezydencyi królewskićj, a za- 
tćm w stolicy, albo w mieście dokąd się król na jakiś czas 
udawał; wykroczenia policyjne w takich miejscach sądzone 
były podług tak zwanych „Artykułów sądów marszałkow
skich,“ które od czasu do czasu ogłaszano. W konstytucyach 
sejmu Grodzieńskiego z r. 1078, na którym był Jan III, są 
tćż powtórzone takie „Artykuły“ dotyczące policyi m. Grodna 
na czas pobytu króla; czytamy w nich między innemi ustęp 
następujący (2): „Białogłowy nierządne, któreby się uczciwym 
a potrzebnym handlem i robotami nie bawiły, mężów swych 
nie miały, aby w mieście i po przedmieściach nie mieszkały; 
a któraby się bawiła i znaleść dała, ma być pojmana, u prę
gierza sieczona i na uszach naznaczona.“

Nakoniec, że w Warszawie w drugiój połowie XVIII. 
wieku nierządnice były pod jakąś kontrolą policyi, lubo bardzo 
ułomną, o tóm dowiadujemy się z jednśj z wielu owoczesnych 
broszur, krytykujących urząd marszałkowski. (3). „Instygato- 
ra Juryzdykcyi Marszałkowskiey (4) ta Funkcya nic więcey 
znaczyć nie powinna, iak tylko dopilnowania po nocach hała
sów, rozboystwa, złodzieystwa, wszelkiego po Szynkach kuglar-

(1) Tamże, str. 1 3 1 -132 .
(2) Yolumina legum, V. 649.
(3) Przestroga do Policyi W czesna przez obywatela bywszego przed- 

tym w Warszawie za czasów agitującey się Jurysdykcyi Marszałkowskiey. 
W  16-ce, 31 stron, b. m. i r. (w Warszawie, po roku 1791, jak się z tre
ści książeczki okazuje.)

(4) Instygatorowie marszałkowscy bylito niżsi urzędnicy policyjni, 
nakształt dzisiejszych dozorców.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 22

www.dlibra.wum.edu.pl



338

stwa, po Kafenhauzach kostyrstwa i nierządnie bawiących się 
kobiet postrzegania, a potym oddania iak naysprawiedliwsze- 
go Raportu Wielkiemu Marszałkowi i wyższym Officyalistom; 
ale Ci Ichmość zamiast dopilnowania w swoiey Fukcyi obo
wiązków, nie tylko nierządnie bawiące się w Warszawie Kobie
ty obdzierali do ostatniey koszuli i z tąd intraty na wzór ia- 
kowegoś podatku dla siebie miewali, a po obdarciu takowym 
na potym, do dalszego czasu porośnienia w Fortunie przez 
szafunek ciała, na ich nierządność przez szpary z daleka pa
trzyli. Jeszcze nie dość na tym: Ci Ichmość, że tak rzeknę, 
po szynkach z Kuklarzami, po Kaffehauzach z Gospodarzami 
tego miejsca i trawiącemi Kostyrów Szulerstwem w iedney li
dze zostawali, biorąc od nich wszystkich sowitą opłatę; a prze
cież za tak widoczne i szkaradne przestępstwa, nie wiem czyto 
przez iakiś fawor, czyli przez złe baczenie od wyższego rządu, 
żadnych kar podług Prawa nie obierał (nie odbierali).“

Na tćm kończymy na dziś nasze notatki, powtarzając 
życzenie, aby wkrótce mogły być uzupełnione dokładniejsze - 
mi wiadomościami, zwłaszcza z rękopiśmiennych źródeł czer- 
panemi.

O WPŁYWIE KLIMATU ALGIERU 
N A  P R Z E B I E G  S U C H O T  P Ł U C N Y C H .  

Przez Dra W. ROMAiSHlEGO
w Żytomierzu, (l).

Skorzystawszy parę lat temu z kilko-miesięcznego poby
tu w porze zimowćj w Algierze dla zbadania klimatu tćj miej
scowości nadmorskiśj i wpływu tegoż na przebieg suchot płuc
nych, uważam sobie za obowiązek podzielić się z szan. kolega
mi owocem tych poszukiwań; zanim jednak przystąpię do 
samego przedmiotu, pragnąc wykazać jego ważność, muszę 
wprzód podać niektóre wstępne uwagi.

(i) Artykuł nadesłany w języku francuzkira.
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Ogromna liczba ofiar, jaką w krajach europejskich rok 
rocznie zabierają suchoty płucne, świadczy najlepiej o bez
skuteczności wszelkich środków lekarskich używanych dotych
czas przeciwko tśj strasznej niemocy. Cóż się stało z tóm 
mnóstwem środków swoistych (specyficznych), których skutecz
ność przeciwko gruźlicy tak głośno zachwalano? Czyliż się 
sprawdziły pokładane w nich nadzieje co do uleczalności tego 
stanu chorobnego? Odkąd smoła, alkalia, jod, arszenik, tran 
rybi, kwas pruski, podfosforan i podfosforon sody i wapna i tyle 
innych środków zachwalanych przeciwko suchotom płucnym 
są w powszechnćm i codziennśm użyciu, czyliż suchotnicy 
częściej bywają wyleczeni? Tablice śmiertelności z gruźlicy 
czyliż wykazują wypadki pomyślniejsze dla życia ludzkiego? 
Niestety, nie; albowiem codzienne doświadczenie i wypadki 
obliczeń statystycznych zaprzeczają tym mniemanym powo
dzeniom. To poszukiwanie środków swoistych (specyficznych) 
przeciwko stanowi chorobnemu, którego przyczyna leży jużto 
w usposobieniu dziedzicznym, już w pewnych zaburzeniach 
czynnościowych organizmu, jest złudzeniem przypominającym 
usiłowania wieku Odrodzenia nauk ku wynalezieniu kamie
nia filozoficznego (1). Dziś wobec skuteczności wątpliwćj nie
których nowych środków, skierowanych raczćj przeciwko po
jedynczym elementom gruźlicy płucnej, niż przeciwko samej 
chorobie, nie postąpiliśmy więcćj w leczeniu gruźlicy, niż 
H i p p o k r a t e s  przed dwoma tysiącami lat; miejmyż odwagę 
przyznać to otwarcie i starajmy się zaradzić temu rozpaczli
wemu niedostatkowi przez poszukiwania rozumowane, które 
jedynie rzucić mogą niejakie światło i zapewnić postęp w le

(l) Oto, co w tym przedmiocie powiadają M e r a t  i D e l a n a .  
„Zaufanie nieograniczone w działanie środków lekarskich świadczy o dzie
ciństwie medycyny. Nie tylko nie mamy specyfików, ale ich mieć nie 
możemy, albowiem, oprócz stanowczego-działania przeciwko téj lub owéj 
chorobie, trzebaby, żeby to działanie nie mogło wcale uledz wpływowi 
pewnych okoliczności choroby, jakiemi są: jéj natężenie, jéj okresy, po
wikłania, chwila użycia środka, jego dawka, i t. d.; co jest rzeczą nie- 
możliwą.1* ( U ietionnaire de rnat. méd.t art. „Spécifique.“)
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czeniu gruźlicy. Jednakże suchotnicy wyzdrawiają czasami, 
a nawet dodam, że często ocalają z téj choroby bez pomocy 
środków lekarskich, jak  o tém nader często przekonywamy się 
przy otwieraniu zwłok chorych zmarłych na inne choroby, 
a którzy przed przyjęciem ich do szpitalu nie byli wcale le
czeni. Okoliczność ta powinnaby dziwnie zmięszać tych, któ
rzy twierdzą, że choroby nie mogą być uleczone bez pomocy 
przetworów farmaceutycznych. Chcąc leczyć zakażenie g ru 
źlicze i wypłód tegoż, gruzełki, nie będziemy szukać środków 
leczniczych w skarbcu naszéj materyi lekarskiej, która pod 
tym względem jeszcze tak mało zasługuje na nasze zaufanie; 
tém mniéj zaś szukać ich będziemy w zbrojowni wynalazców 
specyfików (1): dla leczenia gruzełków trzeba zerwać z prze
kazami empiryzmu, pomimo niedawnego oporu umysłu soli
stycznego, przybranego we wszelkie pozory dowodów rozumo
wych (2), i oprzeć się na podstawie poszukiwania przyczyn 
suchot płucnych i ścisłego spostrzegania rozwoju i biegu 
gruzełków.

Badanie etiologii i patogenii suchot płucnych przedsta
wia dla lekarza niezmierne zajęcie i wartość praktyczną, al
bowiem, wykazując przyczyny usposabiające i powodowe po
wstawania gruzełków i sposób ich rozwijania się, określa stałe 
zasady zapobiegania hygienicznego i może służyć za wska
zówkę rozumową w leczeniu téj zabôjczéj choroby: jestto ko
rzyść, ktôréj nie znajdujemy w nozografii tylu innych stanów 
chorobnych, a z ktôréj światły praktyk nie omieszka korzystać 
w obec choroby tak uporczywéj na wszelkie środki terapeu
tyczne.

Zakażenie gruźlicze (diathèse tuberculeuse) albo po
wstaje w skutek przyczyn udzielających się drogą dziedzicz

( l)  „Strzeżcie się leków, które są zbyt głośno chwalone jako swoiste 
(specyficzne), powiada Józ. F r a n k ;  dzienniki lekarskie, które je nie- 
oględnie rozgłaszają, zasługują ze wszech miar na nasze złorzeczenia.“ 
( P ra x . meil., t. I. pag. 92.)

(2) Lettres philosophiques et historiques sur la médecine au X IX . 
siècle, par le dr. R e n o u a r d.
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ną, albo téz rozwija się pod wpływem okoliczności powodo
wych, które, osłabiając znacznie organizm, upośledzają jego 
czynności twórcze. Ale zakażenie gruźlicze, jako stan ogólny 
ustroju dziedziczny lub nabyty, samo przez się jeszcze nie 
wystarcza do wywołania złogów gruźliczych: do tego potrze
bny jest jeszcze; jak to uznał S c o t t  A l i s o n ( l )  i jak dowo
dzić się zdają zajmujące poszukiwania p. L u y s  (2), nawał miej
scowy ( travail jluxionnaire local), jako przyczyna powodowa. 
F o u r n e t ,  R i l l i e t  i B a r t h e z ,  równie jak M or to n  i P i o r -  
ry  nie mniéj ważny udział przypisują zapaleniu tkanki płuc- 
néj w powstawaniu i rozwoju gruzełków, które, bez niego, mo
głyby pozostać w stanie utajonym u osób będących pod wpły
wem zakażenia gruźliczego. Ale nawet gdy złogi gruzełków 
już się utworzyły, wtedy także nawał i zapalenie powodują i 
przyśpieszają, w największćj liczbie przypadków, rozmiękcze
nie gruzełków, które bez téj przyczyny powodowéj mogłyby, 
co się z resztą często wydarza, zatrzymać się w piérwszym 
okresie swego rozwoju i uledz ostatecznie przemianie wstecz
nej, dając przez to choremu możność wyzdrowienia.

Z wyjątkiem przypadków ostrych, szczęściem dość rzad
kich, w których zgruźlenie odbywa się z wielką szybkością
i zdąża nieodwołalnie do kresu śmiertelnego, gruźlica płucna 
ma zwykle wielką skłonność do przebiegu przeciągłego i prze
puszczającego. Sprawa chorobna ma, że tak rzekę, przerwy, 
z których lekarz może korzystać dla osiągnięcia ostatecznego 
zatrzymania biegu choroby. W tych razach stan nawałowy 
lub zapalny różnych tkanek składających narzędzia oddecho
we, a do którego płuca tak są usposobione w skutek drażnie
nia wywołanego obecnością gruzełków, może tylko spowodować 
nowe złogi gruzełków. Tak więc nawał i zapalenie są silnemi 
bodźcami, które od zakażenia gruźliczego popychają do złogów 
gruźliczych i które często powodują rozmiękczenie tych ostat
nich. To prawo rozwoju gruźlicy jest tak uderzające, że

(1) Gazette médicale de P aris 1858.
(2) Thcse de Paris 1857.
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B r o u s s a i s ,  M o r t o n ,  P i o r r y  i R e i n h a r d t  chcieli upa
trywać w zapaleniu jedyną przyczynę gruzełków. Niemal wszy
scy lekarze zgadzają się na to, że u osób, będących pod wpły
wem zakażenia gruźliczego, płuca, szczególniéj zaś wyściełają
ca je błona śluzowa, mają wielką skłonność do nawałów i za
paleń; to tóż nader często widziemy zapalenie oskrzelów wy
stępujące jako zapowiedź gruzełków, albo jako ich powikłanie. 
U suchotników gruzełki już istniejące wywołują często, pod 
wpływem najmniejszego podrażnienia, prawdziwy nawał obja
wiający się w postaci krwotoku płucnego albo rozmiękczenia 
złogów gruźliczych, co tak pięknie udowodnili L a e n n e c ,  An- 
d r a l  i L o u i s  w swych dziełach na zawsze klasycznych. Otóż, 
p o d ł u g  B r i q u e t a  (1), S c o t t a  A l i s o n a  (2) i tylu innych 
znakomitych spostrzegaczy, najczęstszą przyczyną tych nawa
łów, tych zapaleń oskrzelów, są bez zaprzeczenia nagłe zmia
ny ciepłoty. W ostatnich jeszcze czasach F a s s i o n  (3) starał 
się dowodzić w Akademii lekarskiéj Belgickiéj, że gruźlica 
płucna jest tylko wynikiem zaziębienia narzędzi oddechowych, 
które następuje jużto nagle w skutek bezpośredniego zetknię
cia się powietrza zimnego z błoną śluzową płucną, już zwolna
i tylko pośrednio, pod wpływem wszystkich przyczyn osłabia
jących, których skutkiem jest upośledzenie wyrobu ciepła źwie- 
rzęcego.

Trzy są główne przyczyny zmian ciepłoty powietrza: nie 
równe trwanie dnia i nocy, podniebie lądowe (climat conti
nental) i wiatry, które są tak potężnćm źródłem oziębień po
wietrzni. Ciepłostan jest przeciwnie tém jednostajniejszy, im 
długość dnia i nocy jest równiejsza, im bardziéj jest łagodzony 
sąsiedztwem morza i im mniéj powietrze jest poruszane sil- 
nemi wiatrami. Tak więc w Gwinei, powiada T a r d i e u ( 4 ) ,  
gdzie dzień trwa godzin 12, różnica między średnią ciepłotą

(1) Recherches statistiques sur Vétiologie de la phthisie pulmonaire.
(2) W m. wsk.
(3) Gazette hebdom adaire, 1S59.
(4) D ictionnaire d’hygiène p u b i et de salubuité. t. I.
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różnych por roku wynosi tylko 2n C., a B o u d i n (1) podaje, 
na dowód jednostajności ciepłostanu powietrzni morskićj, że 
różnica między najwyższą i najniższą ciepłotą dnia jednego, 
która w strefach podrównikowych wynosi na lądzie 5° do 6° C., 
w powietrzni morskiśj wynosi zaledwo 2° C. Nadmienia 
nadto, że między równoleżnikami 25° i 50° szerokości północ- 
nćj różnica ta przewyższa nieraz 15° C. na lądzie, gdy na 
morzu dochodzi zaledwo 3° C. Nareszcie komuż nie jest zna
na niestałość klimatu wybrzeża południowego Francyi, nawie
dzanego w pewnych porach roku silnym wiatrem północno- 
zachodnim „mislral ,“ tym wrogiem śmiertelnym suchotników, 
co spowodowało A n d r a l a  do wyrzeczenia tój ogólnej prze
strogi dla suchotników: „Streżcie się wybrzeża morza Śród
ziemnego.“ Te różne warunki zmian ciepłostanu należycie 
uwzględniając, R o c h a r d  (2) był w stanie ocenić różne miej
scowości nadbrzeżne nad morzem Środziemnóm. Wymienia 
on jako szkodliwe, z powodu panujących tam wiatróu : Kadyx, 
Gibraltar, Montpellier, Marsylią, Niceę i Genuę; a również 
za niezdrowy uważa pobyt w Siennie, Liwornie, Neapolu, Sy- 
rakuzie i Messynie. Statystyka popiera te dane. I  tak dr. 
B r u n a c h e z  regestrów szpitalu Hotel Die u w Marsylii wyliczył
1 przypadek śmierci z gruźlicy na 4 z innych przyczyn, czyli 
25%. B o u d i n potwierdza tę liczbę. W Tulonie stosunek 
przypadków śmierci z gruźlicy wynosi 17%, w Montpellier 
35%. W Nicei, i to w szpitalu, dokąd przyjmowana jest lud
ność uboga, nie zaś w mieście, gdzie przebywa ludność suchot- 
nicza ze wszystkich stron Europy, A n d r a l  i B r i c h e t e a u  
naliczyli w tćm mieście uprzywilejowanym 14 przypadków 
śmierci z gruźlicy na 100. W Genui gruźlica daje śmiertel
ność 17% ,w  Liwornie 12%, w Rzymie, według Jo  u rn ó  
33% (3). Neapol wreszcie dosięga najwyższśj cyfry w tój liście 
grobowej: J o u r n ó  podaje stosunek śmiertelności z gruźlicy

( î)  Traité de géographie et de statistique médicales, t. I.
(2) Influence de la navigation dans les pays chauds sur la marche de 

la phthisie pulm.
(3) Bulletin de l’Académie de médecine, 1839, t. III, pg. 547.
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na 43%  wszystkich przypadków śmierci w szpitalach cywil
nych tego miasta, a na 26% w szpitalach wojskowych. Sła
wne więc przysłowie włoskie, które powiada: „Ujrzeć Neapol, 
a potćm umrzeć,“ zdaje się być jakby umyślnie dla suchotni
ków wymyślone. Na Malcie śmiertelność z suchot płucnych 
wynosi, podług T u l l o c h a ,  36 przypadków śmierci na 100; 
w Grecyi średnio 12%. W Gibraltarze, powiada L e n n  en, 
gruźlica jest prawdziwie chorobą miejscową (endemiczną) tej 
skały. Egipt, ten kraj wysławiony przez naszych poprzedników 
z powodu leczenia gruźlicy, daje stosunek dość znaczny, wy
noszący 15%- Ostatecznie, sumując wszystkie te liczby, Znaj
dujemy w strefach uważanych za mniój lub więcćj korzystne 
dla suchotników maximum  śmiertelności gruźliczej 27%, a 
nawet w okolicach uchodzących za nader zbawienne dla takich 
chorych 18%. Liczby te zdawałoby się, że powinny zachwiać 
rozpowszechnione ogólnie mniemanie, iż pobyt nad brzegiem 
morza jest korzystnym dla suchotników; jednakże tak nie jest, 
albowiem przed niedawnym czasem C a r  n i e r  (1) statystyką 
opartą na 8997 przypadkach śmierci ze szpitalów nadmorskich 
w Toulon, Brest, Rochefort i Cherbourg w okresie od roku 
1840. do 1854. roku dowiódł zbawiennego wpływu powietrza 
morskiego na przebieg gruźlicy płucnej. Wnosi on, iż po
wietrze morskie jest w ogóle przyjazne suchotnikom, ponieważ 
w liczbie tych 8997 przypadków śmierci znalazł tylko 847 
przypadków gruźlicy, a zatem nieco mnićj niż V,0, podczas 
gdy odpowiednia średnia liczba wszystkich szpitalów cywilnych 
wynosi % podług B a y 1 e’a, a */3 podług Jakoba C l a r k .  
Wykazał on nadto, że wpływ powietrzni morskićj na gruzełki 
różny jest w pojedynczych miejscowościach w miarę różnych 
warunków klimatycznych zdolnych odmienić ciepłotę tychże 
miejsc. W samćj rzeczy, gdy w szpitalach w Tulonie gruźlica 
wynosi mnićj niż '/>o, w Szerburgu znajdujemy jćj stosunek 
=  '/, o, a w Lorient blizko '/*; to stopniowanie liczb przypisać 
można tylko różnicom, jakie zachodzą pod względem jednostaj-

(i) Akademia lekarskaParyzka, posiedź, z dnia 7. listopada 1858.
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ności między ciepłotą tych trzech miejscowości nadmorskich. 
Powietrze morskie, nasycone wyziewami solnemi morskiem^ 
należy uważać pomimo zdania, które w swćm sprawozdaniu 
B l a c h ę  wypowiedział w Akademii lekarskićj Paryzkićj, jako 
częstokroć zbawienne dla suchotników, ono bowiem już samo 
może znieść te zapalenia oskrzelów uporczywe, będące powi
kłaniem tak niebezpiecznym w gruźlicy, ale pod warunkiem, 
aby miejscowości nadmorskie, dokąd chcemy wysyłać chorych, 
łączyły w sobie wszystkie korzyści klimatu jednostajnego, to 
jest wolnego od nagłych zmian ciepłoty i od silnych wiatrów. 
Madera, którśj klimat łączy te wszystkie warunki, przedsta
wia tóż dis suchotników przytułek słusznie chwalony. B a r -  
r  e 1 (1) obiecuje nawet, że mogą, tam być całkiem wyleczeni 
suchotnicy w pierwszym okresie tćj choroby. Ale klimat Ma- 
dery jest podczas zimy i wiosny wilgotnym i osłabiającym ( hy- 
postenisant) ,  co, zdaniem mojśm, jest już wielką niedogodno
ścią dla niektórych chorych.

Nie ma na świecie klimatu doskonałego: lekarze i cho
rzy, którzyby szukali nieba wiecznie pogodnego, powietrzni 
ciągle spokojnśj, doznaliby tylko zawodów, podobnie jak  ci 
wszyscy, którzy ubiegają się za ideałem. Jednakże brzeg 
północny Afryki posiada miejscowość, która warunkami klima- 
tycznemi najszczęśliwiej zespolonemi, przeźroczystością nieba
i natężeniem oświecającego ją  światła, przedstawia, jako m iej
sce pobytu dla osób chorowitych, korzyści nie ustępujące w ni- 
czem wszystkim innym miejscowościom znanym i badanym 
dotychczas w tym względzie. Lekarz najtroskliwszy, chory 
najwybredniejszy znajdą tam zadawalające warunki. O Algie
rze chcę mówić, o tem mieście na wpół francuzkióm, na wpół 
maurytańskićm, zbudowanem na stoku północno wschodnim 
łańcucha gór formacyi trzeciorzędowej, zwanego Sahel, który 
ją  zasłania od wiatrów południowćj części różycy, a oblanćm 
z jednćj strony przez morze Śródziemne, którego zatoka tworzy

(1) Le clim at de M adère e t son influence, trad. par P. G a r  n i e r. 
(Union médicale. l«58.)
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tu wcięcie półkoliste. Okolice Algieru i widoki, które się tu 
napotyka, są zachwycające; ich roślinność zwrotnikowa ma coś 
uroczego dla zdumionego oka mieszkańca północy. U eropej- 
czyka, którego umysł jest nasycony i znudzony cudami cywili- 
zacyi, ożywi się tu napowrot znużona ciekawość i rozbudzi 
odrętwiała wyobraźnia; hypochondryk zapomni swych cierpień 
pod wpływem wrażeń tak urozmaiconych; nawet u melancho- 
lika miejsce smutku zajmie uśmiech zadowolenia wewnętrznego. 
Co się zaś tyczy suchotników, ci nie tylko znajdą na tóm wy
brzeżu, obecnie tak gościnnóm i tak łatwo dostępnćm, zba
wienną przystań dla płuc zagrożonych, ale nawet, co równie jest 
ważnem, mnićj tu będą wystawieni na nudy i tęsknotę, tak 
szkodliwie wpływające na tego rodzaju chorych. Codzień będą 
mogli wyjść z pokoju, oddychać powietrzem czystćm, i w prze
chadzkach dających się urozmaicić do nieskończoności szukać 
zapomnienia grożącego im niebezpieczeństwa, wracając z uspo
sobieniem umysłu spokojnćm i zadowolonem, które może być 
tylko skutkiem wpatrywania się w piękną naturę i dobrobytu 
ciała podtrzymywanego klimatem cudownym. Rozszerzyłem 
się nieco nad tym przedmiotem, ponieważ pod względem hy- 
gieny moralnćj chorych ma on, zdaniem mojćm, wielką war
tość.

Według spostrzeń meteorologicznych uskutecznianych 
przez 13 lat przez zarządcę portu algierskiego i według in
nych mniej licznych, zebranych przez niektórych uczonych, tu
dzież w arsenale artyleryi, a ogłoszonych przez draMi t c h e l ( l ) ,  
średnia ciepłota roczna w Algierze jest 20°,03 C. Średnia 
ciepłota pojedynczych pór roku jest następująca: zimy 16°,74, 
wiosny 16°,,3, lata 2*3°,01, jesieni 25°,70. Różnica średnićj 
ciepłoty lata i zimy wynosi 7°,»0. Na zasadzie tych danych 
dr. M i t c he 1 dzieli rok algierski na dwie tylko pory, to jest 
porę umiarkowaną (zima i wiosna; i porę gorącą (lato i je
sień).

(l) Alger et son clim at, trad. fra n p. p a r  le dr. B e r t h e r a n d  
1857.
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Średnia ciepłota zimy Algieru przewyższa takąż ciepłotę:

Co się tyczy zmian ciepłoty dziennych, dr. B r o u s s a i s  
przekonał się (i),  że w Algierze ciepłota jest prawie ta sama 
rano i wieczorem i że w ciągu dnia w godzinie najcieplej szćj 
podnosi się zaledwo o 5° w lecie, a o 3° do 4° w zimie. Z dru- 
gićj strony noce mają być tylko o 2° do 3° chłodniejsze od 
wieczorów. Ze spostrzeżeń p. B o u r g e t  wynika, że z całego 
roku średnia cyfra zmian dziennych ciepłoty wynosi 1 ,V  Wy
jąwszy więc Maderę, gdzie ta sama średnia cyfra roczna wynosi 
tylko 0,°o2, Algier zdaje się pod tym względem przewyższać 
wszystkie miejscowości nad morzem Środziemnćm, których 
meteorologia jest nam znaną.

Zgodnie z tą jednostajnością ciepłoty i nieznacznemi jój 
przejściami od pory umiarkowanej do pory ciepłćj w podnie- 
biu Algieru, barometr pokazuje bardzo małe wahania w ciś
nieniu powietrzni; w ogóle ciśnienie to w czasie miesięcy zi
mowych jest najsilniejsze, zmniejsza się zaś podczas miesięcy 
letnich.

Stan nieba w Algierze jest podziwienia godny; nawet 
w zimie, to jest porze roku dżdżystćj, chmury tylko od czasu 
do czasu zasłaniają słońce na kika godzin, bardzo rzadko na 
kilka dni; deszcz spada zwykle ulewą krótką, lecz obfitą i kil
ka razy się powtarzającą: w tento sposób zwykle przesilają 
się zjawiska nagromadzenia pary wodnój i jćj strącenia się na 
wybrzeżu afrykańskićm. Słońce nigdy tam nie daje długo 
czekać na swe zwycięzkie zjawienie się; w kilka chwil późniśj 
ulice miasta, zbudowane na pochyłości i dobrze wybrukowane, 
już wyschły i pozwalają zarówno wykwintnym mieszkańcom, 
jak chorym najtrwożliwszym używać otwartego powietrza. Co

Madery 
Kairu . 
Malagi 
Rzymu 
Nicei .

(1) Mêm. de méd. milit., Ire série, tome 60.
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do tych ostatnich bardzo rzadko się zdarza, iżby zmuszeni byli 
pozostawać w mieszkaniu przez 5 do 6 dni z rzędu podczas 
całej pory zimowej.

Według spostreżeń p. D o n ,  czynioi^ch przez 8 lat, 
deszcz pada w Algierze na rok przecięciowo 56 dni (i to naj
częściej po 1 lub po 2 godzin) i 48 nocy.

Wiatry poruszające powietrznią wybrzeża algierskiego są 
bardzo jednostajne i nie przedstawiają tych nagłych zboczeń
i wichrów, które zakłócają prawidłowość klimatu tylu miejsco
wości południowych i pobyt w nich czynią niebezpiecznym dla 
gruźlicznych. Jako przykład przytoczę tu tylko Niceę, która, 
jakkolwiek wybornie położona na południe, niemniej jednak 
wystawiona jest przez całą zimę na przeciąg powietrza zimne
go i ciężkiego wierzchołków alpejskich, spływającego do cie
plejszej i lżejszej powietrzni morza Śródziemnego.

WTiatry przeważające w Algierze są północno-zachodnie; 
z pomiędzy wiatrów południowej półróży, daleko mniej czę
stych, południowo-zachodnie są najzwyklejsze. Wiatry połu
dniowe i południowo-wschodnie są rzadkie; w ogóle wiatry za
chodnie częściej wieją od wschodnich. Z tóm wszystkićm, jak
kolwiek wiatry półróży północnej zawsze są bezwzględnie prze
ważające, jednakże są pory roku, w których stosunkowa ich 
przewaga jest znacznie zmniejszona. I tak od listopada do 
kwietnia wiatry półróży południowej i wiatry zachodnie o wie
le przeważają częstością; odwrotnie rzecz się ma od m. maja 
do października. Ten rozdział wiatrów wypada bardzo na 
korzyść podniebia Algieru, skoro rozważymy, że wiatr półróży 
północnój jest chłodny 1 wilgotny, podczas gdy wiatr półróży 
południowej jest gorący i suchy. W iatr siroco, znany ze swe
go wpływu osłabiającego na organizm, daje się nader rzadko 
czuć w Algierze w zimie lub na wiosnę, a jeśli nadchodzi w zi
mie, to bywa ochłodzony w skutek przejścia nad śniegami gór 
Atlasu, gdzie też zabiera dostateczną ilość wilgoci, aby znacz
nie złagodzić szkodliwe swe skutki.

Z tego zwięzłego wykładu wynika, że Algier, położony 
pomiędzy strefą umiarkowaną i gorącą, odznacza się klimatem 
ciepłym, jednostajnym, wolnym od nagłych zmian ciepłoty

www.dlibra.wum.edu.pl



349

i od wichrów, przedstawia więc w porze roku umiarkowanéj, 
obejmującej zimę i wiosnę, zbawienny przytułek dla suchotni
ków.

Z różnych statystyk zaczerpniętych ze szpitalów wojsko
wych, cywilnych i z praktyki prywatnéj kilku znakomitszych 
lekarzy, a opartych na przeszło 350,000 przypadków chorób 
leczonych i około 3^,000 przypadków śmierci, wypada, że 
śmiertelność z suchot płucnych w całej Algieryi wynosi 5% , 
a w Algierze 4,5%. Widzieliśmy powyżćj, że w Europie w miej
scowościach południowych mających największy rozgłos jako 
przytułki dla słabowitych najmniejsza śmiertelność z gruźlicy 
wynosi 13%; bo tćż żadna z tych miejscowości nie przedsta
wia warunków klimatycznych tak szczęśliwie zespolonych, jak 
Algier. Tylko w Algierze chorzy mogą bez niebezpieczeństwa 
pozostawać ciągle na otwartèm powietrzu, wystawiać się pra
wie bez przerwy na zbawienne promienie świetnego słońca, 
wzmacniając swój ustrój pod wpływem klimatu ożywczego i 
powietrzni zawsze ciepłej i wonnéj. Gruźlica, jak  zresztą 
wszelkie cierpienia narzędzi oddechowych, jest nader rzadką  
w téj strefie uprzywilejowanéj i zdaje się nawet, że klimat 
Algieru opiera się rozwojowi gruzełków u europejczyków, któ
rzy tam przybywają pod wpływem zakażenia gruźliczego (d ia-  
thèse tuberculeuse). Mieszkańcy północy zagrożeni gruźlicą 
płucną, albo którzy już mają pierw szy  stopień téj niemocy, 
mogą się spodziewać, że osięgną tu zatrzymanie się choroby, 
znaczne polepszenie stanu ogólnego, a niekiedy zupełne wy
leczenie. Co się tyczy chorych ze zmianami bardziéj już po- 
suniętemi, albo u których gruzełki już się rozmiękczają, naj
właściwszą rzeczą będzie oszczędzić im trudy długićj podróży
i niebezpieczeństwa aklimatyzacyi, które mogłyby tylko przy
śpieszyć bieg choroby i wcześniejszym uczynić koniec śmier
telny.

Sądzę, że nie dosyć jest zawołać: Posyłajcie suchotników 
do téj lub owéj miejscowości dla słabowitych przeznaczonéj; 
trzeba jeszcze dokładnie określić przypadki, które dla każdćj 
z nich są właściwe. Obowiązkiem jest lekarza, jeśli chce uni
knąć srogich zawodów, aby z właściwym taktem oceniał nie
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skończenie liczne odcienie w praktyce, mające kierować jego 
postępowaniem. W ogóle jednak można podzielić suchotników 
lub mających usposobienie do tćj choroby na dwie gromady. 
Do pierwszćj należą osoby nerwowe, drażliwe, z oddziaływa
niem bardzo żywem i z wygórowanemi czynnościami żywot- 
nemi: u nich od piśrwszego początku choroby jest skłonność 
do gorączki; klimat bardzo gorący, powietrze bardzo przejmu
jące, byłyby przeto dla nich nadzwyczaj szkodliwemi. Druga 
gromada obejmuje osoby limfatyczne, mało drażliwe, z upo- 
śledzonemi czynnościami żywotnemi, z przeważającym pier* 
wiastkiem skrofulicznym: klimat łagodny, osłabiający, zmniej
szałby tylko ich odporność żywotną. Otóż według moich po
szukiwań w przedmiocie klimatologii, dwie są tylko miejsco
wości zasługujące na niejakie zaufanie jako przytułek dla gru
źliczych: Madera, mająca klimat umiarkowany, powietrze ła 
godne, spokojne, nie zewszystkiśm suche, a jednak nie wilgotne,
i Algier ze swćm powietrzem odżywczćm i słońcem świetnóm, 
które podniecają wszystkie czynności żywotne i pobudzają od
żywianie. Dla pierwszej gromady chorych przeznaczajcie za 
miejsce pobytu Maderę, dla drugiśj zaś Algier, a jedni i dru
dzy dobrze na tem wyjdą. Ale strzeżcie się posyłać ich tam 
podczas pory gorącćj, to jest między miesiącem majem a paź
dziernikiem: upały, które tam wtedy panują, swćm działa
niem osłabiającym przyspieszyłyby tylko bieg choroby, co zu
pełnie się zgadza ze zdaniem dra R o c h a r  d, tak dobrze 
udowodnionym w jego pracy, że pobyt w krajach gorących 
w tym okresie staje się zgubnym dla suchotników.

Nie mogę zakończyć tego artykułu, nie wyraziwszy ży
czenia, aby szanowni koledzy krajowi wzięli szczerze pod uwa
gę korzyści, jeszcze mało u nas znane, klimatu Algieru w nie
których chorobach. Miejscowość ta odznacza się nadto swą 
nie wielką odległością od Europy, łatwością i szybkością prze
prawy, która się odbywa z Marsylii w przeciągu 48 godzin, 
bez niebezpieczeństwa i prawie bez znużenia; taniością, wy
godami i przyjemnościami życia, które tam nastręcza cywili- 
zacya francuzka; wreszcie częstemi stosunkami z lądem stałym 
europejskim, które, dozwalając chorym pozostawać w związku
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nieprzerwanym ze swemi rodzinami, pokrzepiają przez to umy
sły tułaczów, często zbyt boleśnie wstrząsane tęsknotą za 
krajem.

P r z y p i s e k  R e d a k c y i .  Autorowi powyższego a r
tykułu nie była znaną obszerna i piękna praca dra de P i e t r a  
S a n t a ,  lekarza dyżurnego Cesarza Francuzów, ogłoszona 
w tymże samym przedmiocie w latach 1860. i 1861. p. n. ,,/rc- 
fluence du climat d'Alger sur les  affections chroniques de 
la poitrine (Annales d?hygiène publique et de médecine lé
g a l e II. série, t. XIV, pg. 46 — 96, 241 — 289; t. XV, pg. 
43—70), a będąca sprawozdaniem z podróży przedsięwziętej 
z polecenia francuzkiego ministra Algieryi i kolonij dla szcze
gółowego zbadania tego pytania.

Zakres naszego czasopisma nie pozwala nam wdawać się 
w szczegółowe sprawozdanie z rozprawy p. de P i e t r a  S a n -  
t a, zalecającej się zarówno ogólnemi poglądami, jak wielkiém 
bogactwem szczegółów umiejętnie i pracowicie na miejscu ze
branych, a dotyczących klimatologii, statystyki, etnografii i ge
ografii lekarskiéj Algieru. Musiemy więc poprzestać na przy
toczeniu tylko ostatecznych wniosków sprawozdania dra de 
P i e t r a  S a n t a ,  które, z niemałćm zadowoleniem to wypowia
damy, w zupełności zgadzają się z wnioskami wyprowadzonemi 
przez dra R o m a ń s k i e g o .  Oto są słowa p. de P i e t r a  
Sa n t a :

„Liczne szczegóły w powyższćm przez nas podane po
zwalają nam streścić sprawozdanie nasze w następujących 
sześciu twierdzeniach:

1. Warunki klimatyczne miasta Algieru są bardzo ko
rzystne dla osób cierpiących na choroby piersiowe w ogólno
ści, a na suchoty w szczególności;

2. Gruźlica zdarza się w Algierze zarówno u cudzoziem
ców, jak u krajowców, ale choroba ta jest tam daleko rzadszą, 
niż we Francyi i nad brzegami morza Śródziemnego;

3. Powiększenie się liczby chorych na gruźlicę u krajow
ców (Arabów, Murzynów, Muzułmanów, Izraelitów) zależy od
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warunków wyjątkowych, od przyczyn, które z klimatem nie 
mają związku (1);

4. Zbawienny wpływ klimatu Algieru bardzo jest wy
bitny w tych przypadkach, gdzie idzie jużto o zaradzenie uspo
sobieniu chorobnemu, już o zwalczenie przypadłości stano
wiących piérwszy stopień gruźlicy;

5. Wpływ ten jest już wątpliwy w drugim stopniu gru
źlicy, zwłaszcza gdy przypadłości ogólne przeważają nad zmia
nami rniejscowemi;

6. Wreszcie jest on zgubnym w trzecim stopniu, jak sko
ro pokażą się zjawiska rozmiękczenia i rozstroju (désorgani
sation).“

(1) Jako takie przyczyny przytacza p. de P. S: zupełne zaniedbanie 
prawideł hygieny, wynikające jużto z nędzy i ubóstwa, już ze zgubnego 
wpływu zwyczajów europejskich, z których, przy powierzchownym ukształ- 
ceniu krajowców, przylgnęły do nich tylko pierwiastki ujemne, jakoto 
pijaństwo, rozpusta, i t. d.
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SPRAWOZDANIE
Z CZYNNOŚCI KLINIKI CHIRURGICZNEJ

PRZY WYDZIALE LEKARSKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ WARSZAWSKIEJ 

w roku i862/3.
Skreślił D r. A leksander L E  BRtST,

Profesor Kliniki Chirurgicznej, Dziekan Wydziału Lekarskiego.

Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna 
Akademia, po pięcio-letniem istnieniu, na mocy Ustawy o Wy
chowaniu Publicznym przez N. Pana w dniu 20. maja 1862. r. 
nadanój, zamienioną została w Wydział Lekarski Szkoły Gló- 
wnćj. Zmiana ta przypadła właśnie w porze, w którój Akade
mia wydać już mogła krajowi owoce swych 5cio-letnich prac
i usiłowań. Jakoż 26 studentów złożyło egzamina całokursowe, 
tak teoretyczne jak praktyczne, i pozyskało stopień lekarzy. 
Z prawdziwą radością i chlubą "witamy tych młodych współpra
cowników, którzy dali nam dowody gorliwego zamiłowania pra
cy, wytrwałości i rzadkiego naukowego usposobienia. Nie raz 
już nazwiska tych Panów wymieniliśmy w naszych dwóch spra
wozdaniach. Jednakże chętnie powtarzamy je jeszcze w tem 
miejscu. Temi młodemi kolegami naszemi są: PP. B el k e Teo
fil, B r u n e r  Mikołaj, C h o m ę t o w s k i  Stanisław, D o b i e -  
s z e w s k i  Zygmunt, H u z a r s k i  Franciszek, J e n  ty  s Adam, 
K u l e s z a  Karol, K u s z e l  Witołd, K w a ś n i c k i  Jan, M i o 
d u s z e w s k i  Ambroży, N o w a k  Jakób, P i o t r o w s k i  Emi
lian, P y r k o s z  Leonard, R o g o w i c z  Jakób, S i k o r s k i  An
toni, Ś n i a d k o w s k i  Adam, S o m m e r  Feliks, S t a n k i e 
wi cz  Władysław, S t a n o  Henryk, S t ę p k o w s k i  Florjau, 
S t ę p n i e w s k i  Tymoteusz, T a r g o w s k i  Stanisław, T y m i ń 
s k i  Antoni, W i t k o w s k i  Stanisław, W s z e b ó r  Józef, Z a 
w a d z k i  Żelisław, Ż d ż a r s k i  Stanisław, O s t r o w s k i  Włady
sław, i K o s i e w i c z  Antoni. Dwaj ostatni po czteroletnim 
kursie Akademii naszej ukończyli nauki w fakultecie Ber
lińskim.

Dzisiejszy Wydział Lekarski Szkoły Głównśj, pozostał zu
pełnie w dawnym składzie Akademickim i pod kierunkiem 

Pam. T. L. W. Tom LII. 23
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tych samych Profesorów. Klinika nasza, z której już trzecie 
składamy sprawozdanie, odbyła się w tym samym porządku, 
w tym samym naukowym i praktycznym kierunku. Pan Prof. 
K o r z e n i o w s k i  zawsze wspierał nasze usiłowania przy waż
niejszych operacyach i opatrunkach chirurgicznych, a Pan 
S t a n k i e w i c z ,  który z takiem odznaczeniem ukończył nauki 
w naszej Akademii Medycznej, dodanym mi został do pomocy 
jako Asystent Kliniki Chirurgicznej. Liczba Studentów kursu 
5go wynosiła 48, uczęszczających zaś na Klinikę Studentów 
kursu 4go było 57; a zatórn przeszło 100 słuchaczy napełniało 
niekiedy sale kliniczne i amfiteatr chirurgiczny.

Otwarcie Kliniki Chirurgicznej nastąpiło nieco później» 
niż w roku poprzedzającym, bo dopiero w końcu października, 
t. j. dnia 20. t. m.; atoli liczba chorych w Klinice leczonych 
przewyższała znacznie przeszłoroczną; jakoż mieliśmy ich 
w ogóle 164, t. j. 101 mężczyzn i 63 kobiet. Chorzy ci spę
dzili dni szpitalnych 4607, a pobyt jednego chorego wynosił 
w przecięciu dni 28. W porównaniu z rokiem zeszłym, pomi
mo większą liczbę chorych, pobyt w przecięciu okazał się krót
szym o dni 6.

Przed przystąpieniem do uwag nad szczególnemi przy
padkami chorób, wymieniamy je najprzód wraz z operacyami, 
do wykonania których nastręczyły sposobność.

WYKAZ
chorób leczonych w  Klinice Chirurgicznej Szkoły

Głównej w  roku 1862/3.

Mężcz. Kob. Razem.
Zapalenia skóry i tkanki łącznej pod

skórnej (phlegmone)  . . . .  6 4 10
A n t h r a x ..................................................... 1 — 1
R o p n i e .....................................................6 3 9
Wrzody a to n ic z n e .................................1 1 2

„ syfilityczne i postaci chorób sy-
filitycznych następnych. . . 10 2 12

Zapalenie mięśnia udolędźwiowego (pso
itis) .............................................. 1 — 1
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Mężcz. Kob. Razem
Zapalenie gruczołu sutkowego . — 2 2
Stwardnienie gruczołu podszczękowego 1 — 1
Z a s t r z a ł ..................................................... 4 3 7
O p arze lizn y .............................................. — 2 •2
O dm rożenia.............................................. — 1 1
Stłuczenia różnych części ciała . . . 3 3 6
Zgorzel kończyn....................................... 1 — 1
Rany różnych części i różnego rodzaju,

kłóte, cięte, poszarpane . 10 8 18
Rany p o s t r z a ło w e ................................. 12 — 12
Złamania różnych kości proste lub po

łączone z ran am i............................. 6 4 10
Złamanie m n o g i e ................................. 2 1 3
Zwichnienie p a c i e r z y .......................... 1 1 2
Choroby k o ś c i ........................................ 7 8 15
C o x a r th r o c a c e ........................................ 1 2 3
Mięsak kości ( osteosarcoma)  . 2 2 4
Rak t w a r z y .............................................. 2 2 4

» j§ z y k a ........................................... 2 — 2
„  s u t k i .............................................. — 1 1

Guzy to re b k o w a te ................................. 3 2 5
N eu rom a .............................................. 1 — 1
Tętniak tętnicy bezimiennój . . . — 1 1
Guzy b i a ł e .............................................. 1 2 3
Puchlina jamy Highmora . . . . 2 — 2
Warga z a j ę c z a ........................................ — 1 1
Wilcza p a s z c z a ........................................ 1 — 1
Polip gardziela ........................................ 1 — 1
Przetoka b r z u s z n a ................................. — 1 1

„ odbytu ........................................ 2 1 3
Przepukliny pachwinowe . . . . 4 2 6

„ u d o w e ................................. 2 1 3
P a r a p h i m o s i s ........................................ 1 — 1
Zwężenie przewodu moczowego. 2 — 2
Puchlina j ą d r a ........................................ 3 — 3
Kamień pęcherza moczowego . . . 1 — 1

101 63 164
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Operacje chirurgiczne, w powyższych przypadkach 
wykonane, były następujące:

Męż. Kob. Razem.
Głębsze cięcia skórne i przetok . 12 7 10
Otworzenie większych ropni . . . . 5 2 7
Wydobycie ciał o b c y c h .......................... 5 — 5
Operacya blizn wadliwych........................... 2 1 3
Wydobycie sekwestrów kości . 1 2 3
Wyłuszczenie palców u rąk i nóg. G 2 8
Amputacya palca wielkiego u nogi . . — 1 1

„ przedramienia . . . 1 2 3
„ r a m ie n ia ................................. 1 2 3
„ goleni ........................................ 3 2 5
„ u d a ........................................ 2 — 2

Odjęcie stopy w stawie goleni. 1 — 1
,, połowy szczęki dolnój w stawie . — 1 1

Wypiłowanie kości dłoniowój 3ej . 1 — 1
„ „ łytkowćj . . . . — 1 1
„ stawu łokciowego . — 1 1

Wyłuszczenie guzów torebkowatych .
„ stwardniałego gruczołu pod-

2 2 4

szczękowego . . . . 1 — 1
„ gruczołu sutkowego — 1 1

Podwiązanie tętnicy szyjowćj wspólnój . 1 — 1
Otworzenie zatoki szczękowej. 2 1 3
Operacya epulidis carcinomatosae . 1 1 2

„ polipa gardzielo-nosowego . 1 — 1
„ wargi z a ję c z ć j .......................... — 1 1
„ wilczćj paszczy ( uranoplastice) 1 — 1
,, raka wargi dolnćj . . . . 1 — i
„ raka języka................................. 1 — 1
„ przyrośniętego języka . . . 1 — 1
„ przepukliny pachwinowej . 4 — 4

„ udowój . . . . — 4 4
„ paraph im oseos .......................... 1 — 1
„ wodnej puchliny jądra . . . 3 — 3
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Męż. Ivob. Razem. 
Kruszenie kamienia pęcherzowego 1 — I
Operacya przetoki odbytu . . . .  1 1 2

62 35 97" 
Rzuciwszy okiem na podobne wykazy z roku przeszłego, 

spostrzeżemy, że, obok wigkszéj liczby chorych, w tym roku nie
co mnićj było operacyj chirurgicznych; za mniejszą liczbą ope
rowanych i śmiertelność po operacyach mniejszą być musiała: 
jakoż straciliśmy w roku tym po operacyach chorych 12, a po 
chorobach bez operacyj 4, w ogóle 16, gdy w roku poprzedza
jącym liczba zmarłych w klinice na 139 wynosiła 23. Mianowi
cie straciliśmy w tym roku chorych 6 po amputacyach, 5 po 
operacyi przepuklin uwięzionych, jednę chorą po wypiłowaniu 
stawu łokciowego. Dodajmy jeszcze, że może ten zmniejszo
ny stosunek śmiertelności po części zawdzięczyć możemy na
szemu dłuższemu wyczekiwaniu z pomocą chirurgiczną i żeśmy 
nie spuszczali nigdy z uwagi tego, iż pomoc ta, jakkolwiek sta
nowcza i w wielu razach jedynie życie chorego ocalić zdolna, 
równie często, jako taka, stać się może śmierci przyczyną. Każ
da operacya chirurgiczna, usuwając najczęściój niebezpieczeń
stwo pochodzące z choroby, przeciw ktôréj wymierzoną została, 
pociąga za sobą inne z użycia ostrych narzędzi wynikające. Naj
większa część chirurgów dzisiejszych, o ważności tej prawdy 
przekonana, stara się nadać działaniu swemu cechę wiekszéj 
oględności w przystępowaniu do działań operacyjnych. Już za
wiązało się Towarzystwo chirurgii zachowawczej, usiłującćj na 
mocy naukowych pojęć i na mocy wypadków praktycznych od
wracać chirurgów od przyczyniania się przedwczesnćm działa
niem do przymnażania liczby kalek, owych świadków niedołęż- 
ności naszej sztuki. Towarzystwo chirurgii zachowawczej 
(chirurgie conservatrice) S eu  t i n ’a, zbierające się corocznie 
w Lesznie, już nam zdało sprawę z zadziwiających przypadków 
szczęśliwie ukończonych bez operacyi, w których takowa konie
cznie wskazaną być się zdawała. Znakomity i śmiały operator 
francuzki P. M a i s o n n e u v e , który często brał się do noża 
w przypadkach zdaniem innych operatorów za granicą sztuki 
leżących i nieraz tryumfował ze swego działania, dzisiaj jest
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mniej skwapliwym i w dziele swćm kliniki chirurgicznej naka
zuje wielką oględność i ostrożność w uciekaniu się do operacyj 
krwawych; chciałby głównie niszczyć tkaniny środkami żrące- 
mi lub ogniem, chciałby rozgniatać je, rozdzierać raczśj, niż 
przecinać nożem, chciałby nawet ograniczać działanie noża tyl
ko do przecięcia samćj skóry, a resztę operacyj wykonywać rę
ką, naciskiem i rozdzieraniem tkanin. Nie chwaląc tego prze
sadzonego zdania, przytaczamy je dla tego, że wychodzi z ust 
chirurga, tak gorącego dawniój operatora, a dzisiaj powstającego 
na nadużycia chirurgicznego noża. Wreszcie nie dzisiaj do
piero toczy się rozprawa o częstszych nie równie przypadkach 
zapaleń żył i ropnicy po operacyach krwawych, niż po opera- 
cyach środkami wyżerającemi uskutecznionych, i wielu chirur
gów, ilekroć to być może, daje ostatnim pierwszeństwo.

W powyższym wykazie chorób napotykamy w tym roku 
znacznie większą liczbę ran, a między niemi rany postrzałowe, 
na których nam w roku poprzednim zbywało. Napotykamy także 
liczne przypadki chorób wenerycznych, a za to mniśj chorób 
kobiecych, operacyj chirurgicznych wymagająch, gdyż te po więk
szej części były przedmiotem kliniki gynekologicznej, której 
Pan Prof, G l i s c z y ń s k i  w szpitalu Dzieciątka Jezus prze
wodniczy.

Pan Prof. K o r z e n i o w s k i ,  mający także pod swoim kie
runkiem w szpitalu Dzieciątka Jezus oddział chorych chirurgi- 
cznemi chorobami, zwłaszcza złamaniami dotkniętych, często zaj
muje studentów 4go i 5go kursu ważnemi przypadkami, które 
klinicznie rozbiera. A zatem prawie powiedzieć można, że 
w szpitalu Dzieciątka Jezus są trzy kliniki chirurgiczne do 
praktycznego kształcenia studentów i że tym sposobem już po 
części zadość się czyni powszechnie uznanśj przez Wydział nasz 
potrzebie drugiej Akademickiej Kliniki. Projekt urządzenia 
tych klinik już przed kilką miesiącami przez Wydział nasz Ra
dzie Ogólnój Szkoły Głównej został przedstawiony. Nie płonną 
mamy nadzieję, że wkrótce w wykonanie wprowadzonym będzie.

Dla zachowania, ile być może, w sprawozdaniu niniejszćm 
systematycznego porządku, weźmiemy za przewodnika wykaz 
chorób powyżój podanych i obok uwag ogólnych, jakie nam na
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stręczą, zajmiemy się głównie opisem ważniejszych przypadków 
i działań chirurgicznych przez nas wykonanych, starając się do
wieść, że postępowanie nasze było, ile być może, uzasadnione. 
Nie pominiemy poglądu krytycznego na nie, zawsze wierni 
przekonaniu, że błędy jednych są nauką dla drugich i że rze
telne wyznanie prawdy najwięcćj przyczynia się do postępu nau
ki i sztuki naszśj.

W sprawozdaniu tćm będziemy mieli nie raz sposobność 
wspomnieć o studentach naszych, których opiece i chirurgi
cznemu dozorowi powierzaliśmy chorych i nieraz z historyj 
chorób przez studentów naszych spisanych praytoczymy cieka
we opisy choroby, śledztwa pośmiertne i epikryzy. Takich hi
storyj chorób złożyli studenci w ciągu roku tego 44. Mniejsza 
ich liczba, niż w roku zeszłym, pochodzi z tąd, że, podług no
wych przepisów egzaminacyjnych, historye te nie będą służyły 
za dowody z egzaminu klinicznego, lecz kandydaci jeszcze w ro
ku następnym nowych do egzaminu dostaną chorych; a dopiero 
historye tych chorób stanowić mają o ich usposobieniu.

Z a p a l e n i a r ó ż o w e s k ó r y ,  zapalenia tkanki łącznćj, 
ropnie w różnych częściach ciała i z różnych źródeł pochodzą
ce, zajmowały nas ciągle przez cały rok kliniczny. Każdy 
przyzna, że z temi postaciami chorób najczęściej i najdłużej 
chirurgowie mają do walczenia, dla tego tćż nie można ich dość 
stawiać przed oczami kształcącej się praktycznie młodzieży le
karskiej. Rozpoznanie stopnia zapaleń tkanki łącznej i jego 
rozciągłości i głębokości, tudzież wykrycie obecności ropy, gdy 
choroba trwa dłużej, wymagają ze strony chirurga wiele nauki, 
doświadczenia i wprawy. Przy tych postaciach chorób młody 
chirurg nabywa najwięcej śmiałości do cięć chirurgicznych, bo 
przekonywa się o ich zbawiennym skutku, gdy nieraz przez nie 
wstrzymuje postęp choroby. Cięcie śmiałe znosi naprężenie 
skóry, i napływ krwi, tamuje postęp zapalenia, zapobiega wy
rabianiu się ropy, a gdy już jest zebraną, wyprowadza ją  śpie- 
sznie i przynosi koniec cierpieniu. Nie zbywało nam w tym 
roku na przypadkach przekonywających o ważności pośpie
sznego użycia tćj pomocy chirurgicznej, jak również i na takich,
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w których z powodu jej spóźnienia zapalenie tkanki łącznśj 
udzieliło się głębićj położonym warstwom międzymięśniowym 
i pociągnęło za sobą zgorzel części miękkich. Wprawdzie i w ta
kich razach udało nam się w kilku przypadkach ocalić chorych, 
wstrzymać postęp zgorzeli i stosownemi cięciami dać dobry 
kierunek i odpływ ropie; atoli u jednćj, 30-letniej kobiety, 
u którćj zapalenie tkanki łącznej powstało po zakłócili ręki; nic 
postępu choroby wstrzymać nie zdołało: cięcia nie osłabiły jćj 
gwałtowności, cała ręka i w znacznej części przedramię prze
szły w zgorzel. Nie można było oczekiwać na jój ograniczenie 
się, bo siły chorćj nikły i zakażenia zgorzelowego obawiać się 
należało; musieliśmy zatćm ratować chorą odjęciem kończyny 
w ramieniu. Operacya nie odniosła zamierzonego skutku; 
chora w kilka dni po niej umarła. P. W i n i a r s k i  miał tę 
chorą pod swoim bliższym dozorem.

Pomimo dość często wydarzających się u nas w ą g l i k ó w  
(an th rax )  jeden tylko chory z tćm cierpieniem na karku sie
dzibę mającśm przedstawił się w naszej klinice. Przybył on 
do nas 9go dnia choroby, gdy już po ciągłćm kataplazmowa- 
niu guz wąglikowy znacznie zmiękł i małemi otworkami ropę 
z siebie wydzielał. Głębokie krzyżowe cięcia dały ujście gę
stej ropie w komórkach tej schorzałśj skóry zawartej. Skóra 
sama otęchła, część jej zgorzelą dotknięta ograniczyła się i no
życzkami wyciętą została, ropa nabrała lepszych cech, całe dno 
ropiejące oczyściło się. Zachodzi potrzeba dodać, że do osiągnie - 
nia tćj pożądanćj zmiany przyczyniła się głównie poprawa ogól
nego stanu chorego, pozyskana środkami wzmacniające mi i po
żywną strawą. Do opatrywania ropiejącej powierzchni używa
liśmy chiny w odwarze i w proszku. Chory ten wyzdrowiał zu
pełnie po 4ch tygodniach. Student P. M a r k i e w i c z  opieko- 
kował się nim, opatrywał go i opisał jego chorobę.

O p a r z e l i z n y  i o d m r o ż e n i a  każdego roku zwykłem 
przedstawiać uczęszczającym na klinikę moję, bo często bywa
my wzywani do dawania pomocy chorym tego rodzaju. Przy
padki, które nam się w tym roku przedstawiły, nie mało nau
kowego miały zajęcia. Pomiędzy innemi wspomnieć tu musie-
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my o 9io-letnićj dziewczynce, która przybyła do nas z blizną 
szczególnego wejrzenia, pozostałą po oparzeniu ramienia i pa
chy. Z powodu skurczenia się skóry w tśj okolicy dziewczyn
ka ta miała bardzo ograniczony ruch ramienia; ani go dostate
cznie oddalić od kadłuba, ani tóm bardziój do góry unieść nie 
mogła. Fałd szerokości 3 do -Ich cali spuszczał się pod pachą 
w postaci skrzydełka łukowato rozciągającego się od boku le
wego do wewnętrznej powierzchni ramienia i dochodzącego aż 
do jego wewnętrznego kłykcia. Rozróżnić było można, że fałd 
ten składa się z dwóch pokładów skóry od tyłu i od przodu pa
chy ściągniętej i bardzo ścieńczałej. Na bocznćj stronie piersi 
i na wewnętrznój ścianie ramienia skóra była pościągana w dro
bniejsze twarde marszki ściśle z tkanką pod niemi leżącą zro
śnięte. Zaradzenie temu kalectwu tylko na drodze operacyjnćj 
było podobnem, lecz plan operacyi był prawdziwie chirurgiczną 
zagadką. Rozcięcie fałdu poprzeczne zniosłoby tylko naprę
żenie jego w jednym kierunku między kadłubem a ramieniem, 
ale nie oswobodziłoby pachy ani ramienia, a sterczący brzeg 
fałdu pozostałby bez rozwinięcia. Trzeba zatóm było rozfałdo- 
wać go, czyli rozdzielić stanowiące go blaszki skóry i rozłożyć 
je na powierzchni odkrytćj rany. To tćż staraliśmy się usku
tecznić. Po zrobieniu dwóch cięć poprzecznych do podstawy 
fałdu dochodzących, jednego pod pachą w miejscu największe
go prężenia, drugiego od strony ramienia, poprzecinaliśmy po
wstałe ztąd mostki podłużnie na linii składu skóry i tym spo
sobem otrzymane płaty skóry, odzielone od łączącćj je tkanki, 
rozłożyliśmy na powierzchni rany. Rana ta była obszerna, nie 
dała się w zupełności pokryć skórą; woleliśmy jednak zostawić 
odstępy pomiędzy jej brzegami, niż dociągać ją  zbytecznie. Na- 
stępnem staraniem naszśm było zagoić tę mnę szeroko, dla za
pewnienia kończynie ruchów najrozciąglejszych. Odczyn gorącz
kowy i zapalny po tćj operacyi był wielki, ustąpił jednak po dniach 
kilku w miarę rozpoczynającego się i powiększającego ropienia. 
Utrzymywaliśmy ciągle ramię w oddaleniu od kadłuba prawie 
pod kątem prostym ułożone na stosownym przyrządzie z łupek 
tekturowych. Opatrzenie takie było mozolne, uciążliwe dla 
małćj chorój, lecz takie tylko mogło zapewnić pożądany skutek
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operacyi. P. kandydat Z a l e s k i  zakładał je starannie. Wszak
że w ciągu długiego, bo przeszło dwumiesięcznego trwania za
bliźnienia tój obszernśj rany nie raz mieliśmy do walczenia 
z zapaleniem różowćm w około niej pojawiającym się i z nie
korzystną zmianą w cechach ropy. Stosowne środki wewnętrz
ne i zewnętrzne usunęły stanowczo te groźne powikłania. 
Już rana była czystą skórą pokryta i zabliźnienie jćj zdało się 
zbliżać do końca, gdy to nieszczęśliwe dzićcię uległo ospie ro- 
dnićj w tym czasie w szpitalu panującśj i stało się jćj ofiarą 
w trzy miesiące po odbytśj operacyi.
; ' Wczesne mrozy sprowadziły znaczną liczbę o d m r o ż e ń  
do szpitalu. Z pomiędzy dotkniętych niemi chorych przyjąłem 
do kliniki 20to-letnią dziewczynę, która przedstawiała nam na 
obu palcach nóg i na stopach odmrożenia w rożnych stopniach. 
Studenci mieli sposobność obeznać się z niemi, a zarazem prze
konać się o różnicy działania wysokiego stopnia zimna i gorą
ca. Ogień działa szybko, niszczy gwałtowniej, lecz ogranicza 
prawie działanie swoje na częściach, z któremi w bezpośrednim 
zostaje związku; mróz potrzebuje dłuższego działania na ciało 
ludzkie, by na niem niszczący skutek sprowadził, lecz głębićj 
przenika twory, a powstała ztąd sprawa chorobna długo utajo
ną być może, zanim się jawną stanie. Część ciała od ognia 
zniszczona prędzćj oddziela się od części zdrowej, a po odpa- 
dnieniu jej dobrowolnem, lub po odjęciu przez operacyą zabli
źnienie następuje prędko i choroba się kończy. Inaczćj się 
dzieje po odmrożeniach: jakże długo czekać trzeba na ograni
czenie się zgorzeli, a tćm bardziej na dobrowolne oddzielenie 
się zgorzałej części; wcześniejsze zaś jśj odjęcie czyż daje pe
wność usunięcia choroby? Że tak nie jest, mieliśmy tego przy
kład właśnie na chorćj naszśj. Odmrożenie, któremu uległa, 
pociągnęło za sobą zgorzel palca wielkiego nogi lewej. Zgorzel 
ta zajęła pokrywającą go skórę i poraziła głęboko jego kości. 
Odjęcie palca w stawie śródstopowym było koniecznie wskaza- 
nem. Lecz po operacyi napróżno wyczekiwaliśmy na zabliźnie
nie się rany. Chora nie doznała żadnój ulgi, narzekała ciągle 
na ból kości śródstopowej pierwszej, twierdząc, że jest taki 
sam, jak  przed operacyą. Jakoż kość w przednim, swym koń
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cu była obrzękłą, bolesną i przy śledzeniu zgłębnikiem główka 
jój przedstawiała wyraźne chropowatości z owrzodzenia jej po
wstałe. Nie mogliśmy zatćm dłużej oczekiwać na zabliźnienie 
się rany i w miesiąc po operacyi pierwszej uskuteczniliśmy 
drugą przez odpiłowanie przedniego końca kości śródstopowćj 
lszćj. Działanie to stanowczo usunęło chorobę a zabliźnienie ra
ny nastąpiło po kilku tygodniach. Możeby kto zarzucił, że 
cierpienie kości śródstopowćj było następstwćm wyłuszczenia 
przyległego palca, bo wiadomo, że nieraz po wyłuszczeniach 
kości ze stawów zapalenie udziela się całemu stawowi i czę
ściom go otaczającym, ropa zakrada się pomiędzy pochwy ścię
gien i około kości pozostałej, do stawu należącej, głębokie robi 
zatoki. Ale stan taki nie jest bezpośredniem następstwem 
operacyi, pomimo uporczywości swój daje się zwalczyć środkami 
przeciw niemu wymierzonemi i rana zagaja się bez naruszenia 
kości. U naszśj zaś chorej po operacyi nie powiększyło się 
zapalenie stawu, lecz pozostał ten sam ból, który był przed 
operacyą i już po dniach kilku żadnój nie mieliśmy wątpliwo
ści, że kość stopowa cierpi, że nawet główka jój owrzodzeniu 
uległa. A zatóm cierpienie to rozpoczęło się jednocześnie 
z odmrożeniem palca, który jako w najwyższym stopniu zmro
żony obumarł, oddzielił się i odjętym został, a kość stopowa 
przejęta mrozem zwolna uległa zmianie, którśj nie podejrzewa
liśmy przy odjęciu zgorzałego palca.

Więcćj niż w dawniejszych latach zajmowały nas w tym 
roku w r z o d y s y f i l i t y c z n e  a zarazem postaci chorób syfili- 
tycznych następnych, a to dla tego, że dotąd studenci nasi nie 
mają osobnej kliniki dla chorób tego rodzaju. Zawikłanie, j a 
kie dotąd panuje co do natury tćj choroby pomiędzy licznemi 
dzisiejszemi syfilidologami, nakazało mi w klinicznym wykła
dzie chorób tego rodzaju unikać teoretycznych rozumowań, 
którymby praktyczne wypadki fałsz zadać mogły. Jakoż mieli 
studenci sposobność przekonania się o mylności teoryj rozróż
niających wrzody syfilityczne na miękkie i twarde. Szczepie
nie ropy wydzielającej się z wrzodu osobie nim dotkniętej mia
ło stanowczo rozstrzygać wątpliwość co do jego natury. Jeżeli
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po zaszczepieniu takićm w miejscu zaszczepienia, np. na udzie, 
utworzą się wrzodziki podobne do tego, z którego ropa ta prze
niesioną została, wrzód podług tćj teoryi jest miękki, a choro
ba tylko miejscową; jeżeli przeciwnie szczepienie żadnćj nie 
sprowadzi zmiany, chory jest dotknięty wrzodem syfilitycznym 
twardym, zakażenie organizmu jest ogólne i dla tego szczepio
ny jad nie może się odnowić na gruncie już nim przejętym. 
Otóż niezaprzeczony dowód, jak wiara w naukę tę smutne 
mieć może następstwa, dał nam młodzieniec, który zostawał 
pod opieką studenta p. Ko c h a .  Chory ten w kilka dni po do
strzeżeniu wrzodka na żołędzi, zasięgnął rady pewnego leka
rza. Lekarz przez zaszczepienie na nim ropy z wrzodu tego 
zebranćj chciał się przekonać o jego naturze. Zaszczepienie 
sprowadziło wrzodziki; a zatóm oświadczył choremu, że może 
być spokojny, że uległ tylko wrzodowi miękkiemu. Po kilku 
tygodniach wrzodziki na żołędzi i na miejscach zaszczepienia 
prawie zupełnie dobrowolnie zagoiły się i chory uważał się za 
wyleczonego. Gdy jednak po kilku następnych tygodniach 
wrzodziki na członku na nowo się utworzyły, chory zawsze 
w przekonaniu, że nie zachodzi obawa choroby następnej przy- 
trawił wrzodki saletranem srebra. Zamiast spodziewanej po
prawy wrzód rozszerzył się i zaognił, stał się boleśniejszym 
a niebawem w obu pachwinach nabrzękły gruczoły; krótko mó
wiąc, rozwinęły się przypadłości drugorzędnej choroby syfility- 
cznćj. Chorobę tę uleczyliśmy pigułkami Dzondego, odwarem 
sasaparyli i stosowną dietą w przeciągą 5ciu tygodni. Histo- 
ryą tego chorego starannie i naukowo napisaną złożył nam 
kandydat p. Koch .

Inne postaci choroby syfilitycznśj były najwięcej pićrwszo- 
i drugorzędne; do leczenia ich służył nam jodek potasu (k a 
lium iodalum) i jodek rtęci (protoioduretum hydragyri) . 
W postaciach pierwotnych, gdy nie zachodziła wątpliwość, że 
chory uległ im niezadługo po współkowaniu, braliśmy się zaraz 
do jodku potasu i zawsze z dobrym skutkiem. Środek ten na
wet w postaciach chorób wenerycznych drugo-i trzeciorzęd
nych odnosił stanowczo zwycięztwo.
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Radbym tu w całości załączyć historyą, którą nam złożył 
kandydat pan L e ś n i o w s k i ,  lecz przechodzi to zakres mego 
sprawozdania. W krótkości tylko powiem, że dotyczy się ona 
chorego 63 lat mającego, którego po dość długiem leczeniu 
w szpitalu wzięliśmy do kliniki w celu zniszczenia uporczywego 
owrzodzenia na ramieniu lewem w okolicy przyczepień mięśnia 
naramiennego. Obszerny ten i głęboki wrzód miał wyraźnie 
wejrzenie rakowate i zdawało się, że go środkami wyżerającemi 
lub żelazem rozpalonem zniszczyć wypadnie. Atoli po ścisłćm 
zbadaniu chorego okazało się, że w 40tym roku życia, a zatćm 
przed 22 laty miał wrzody ua częściach płciowych, że następnie 
uległ wysypce, która przez trzy miesiące zostawała na ciele, że 
poźnićj miał bóle po kościach, szczególniej w goleniach. Ponie
waż obok tego chory cierpiał na piersi, miał kaszel, a nawet 
często krwią spluwał, przeto głównie zwracał uwagę na to cier
pienie i przeciw tamtym żadnych prawie nie używał środków. 
Prócz wyż rzeczonego owrzodzenia na ramieniu, nie regularne
go, głębokiego, do 3 cali średnicy mającego, z brzegami sinemi, 
nierównemi, odstającemi, dostrzegliśmy jeszcze na przednićj 
stronie klatki piersiowej, po prawćj stronie, po za chrząstkami 
żebrowemi, na początkach kostnych żeber 2., 3. i 4tego jednostaj
ną wyniosłość w kształcie odcinka kuli, średnicy 3 cale, a g ru
bości 1 cal mającego, pokrytego skórą w niczćm niezmienioną. 
Wyniosłość ta była twardą, u podstawy nieruchomą i za nacis
kiem bolesną. Nadto na grzebieniach wewnętrznej strony obu 
kości goleniowych znalazły się nierówne guzy, twarde jak  ka
mienie, bolesne. Skóra u chorego tego była sucha, wietka, 
żółtawa, dość cienka, w niektórych miejscach łuszcząca się 
i wyraźnie zmieniona w skutku powierzchownych blizn koloru 
bledszego od skóry, mianowicie na plecach, pośladkach i rę
kach. Blizny te były rozmaitćj wielkości, począwszy od śre
dniej monety do rozmiarów dłoni. Nakoniec jako ślad przeby
tej piórwszorzędnój choroby był brak wędzidełka i wyraźna 
w tej okolicy blizna. Nie zbywało zatem na żadnych znakach 
i dowodach, że mieliśmy przed sobą chorego dotkniętego w naj
wyższym stopniu zakażeniem syfilitycznem, bo blizny na człon
ku, zmiany i blizny na skórze, guzy na kościach, są najwyraź-
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niejszemi oznakami objawów drugo-i trzeciorzędnych tej za
korzenionej choroby, w tak starym człowieku. Atoli z chorobą, 
tą łączyło się w wysokim stopniu cierpienie płuc, mianowicie 
chroniczny nieżyt tego organu, połączony z krwiopluciem. 
Przy tak ważnśm powikłaniu zadaniem naszćmbyło, przed roz
poczęciem kuracyi choroby wenerycznój, usunąć, a przynaj- 
mniśj złagodzić chorobę płuc i dróg oddechowych. W tym 
celu użyliśmy środków klejowatych, a poźniój antymonialnych, 
mianowicie emetyku w dawkach mniejszych i pokarmów ła
twych do strawienia. Wrzody na ramieniu opatrywaliśmy su
cho. Uzyskawszy na tej drodze po kilkunastu dniach znaczną 
poprawę, złagodziwszy ból piersi i pozyskawszy swobodniejszy 
oddech i łatwiejsze odrywanie się plwocin, wzięliśmy się do le
czenia głównćj niemocy, t. j. choroby syfilitycznój. Jod zdał nam 
się być środkiem najwłaściwszym do jćj zwalczenia, jako mniśj 
gwałtownie działający niż merkuryusz i nie tyle antiplastycznie. 
Zaczęliśmy od mniejszych dawek, pół drachmy na 6 uncyj 
płynu trzy do czterech łyżek dziennie; obok tego dostawał cho
ry codziennie 2 funty odwaru sasaparyli do picia; wrzody 
opatrywane były roztworem sublimatowym (gran na 6 uncyj 
płynu). Po dniach kilku już okazały się zbawienne skutki te
go postępowania tak w ogólnym stanie chorego, jak w zmia
nach fizycznych owrzodzeń. Śmielćj zatćm postępowaliśmy na 
tćj drodze, zawsze jednak oględnie, z małemi przerwami w za
dawaniu jodu, by uważać na stan płuc i śledzić wyrzucane 
plwociny. Przekonaliśmy się, że w tych dniach przerwy stan 
płuc w niczćm się nie zmieniał, lecz wrzody gorszą przybierały 
postać; pozostaliśmy zatćm wytrwale przy jodzie. Przez kilka 
tygodni wybrał go chory do dwóch uncyj, a obok tego używał 
tranu trzy łyżki dziennie. W  tym czasie owrzodzenie na karku 
zagoiło się, guzy kostne na żebrach stopniały zupełnie, skóra 
oczyściła się, tylko guzy na piszczelach żadnej nie uległy zmia
nie, pozostały jak  przedtćm twarde, lecz nie bolesne. Zdaje się, 
że chorego tego uważać można za uleczonego z choroby syfility* 
cznćj; jakoż od skończenia tej kuracyi upłynęło kilka miesięcy, 
a stan jego w niczćm się nie pogorszył. Narzędzia oddechowe, 
zawsze słabe, zachowały skłonność do ciągłych zakatarzeń.
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Z chorych wenerycznych zasługuje jeszcze na wzmiankę 
przypadek z w ę ż e n i a  c e w k i  m o c z o w e j  przez owrzodzenie 
w nićj powstałe. Chory ten przed przybyciem do kliniki prze
szło od roku dręczony był bólem przy oddawaniu moczu, a że 
ten często i nader wązkim strumieniem odchodził, że chory 
miał poprzednio rzeżączkę, sądzono, iż cierpi na zwężenie cew
ki moczowćj, i tak było w istocie. Usiłowano zatem za pomocą 
świeczek i zgłębników sprężystych rozszerzyć przewód moczowy. 
Atoli wszelkie w tym celu skierowane usiłowania były nadarem
ne i niesłychanie powiększały cierpienie chorego. Dopiero po 
najstaranniejszem zbadaniu chorego i sposobu rozwijania się 
choroby doszliśmy do przekonania, że choroba ta musi spoczy
wać na gruncie syfilitycznym, i że zwężenie cewki zasadzać się 
musi na owrzodzeniach lub przeistoczeniach organicznych bło
ny śluzowćj, przewód ten wyściełającej. Do utwierdzenia nas 
w tóm mniemaniu najwięcśj przyczyniało się odkrycie wrzodu 
na goleni, na który chory mało zwracał uwagi, a który właśnie 
w czasie pobytu jego w naszej klinice zaognił się, rozszerzył 
i przybrał cechy wrzodom syfilitycznym właściwe. A zatśm 
bez straty czasu przepisaliśmy choremu jodek potasu sposobem 
zwykłym, a wrzód opatrywaliśmy maścią merkuryalną cienko 
na skubance rozsmarowaną. Nie długo trzeba było czekać na 
poprawę. Wrzód oczyszczał się codziennie, przestał boleć, 
a jednoczesne zaprowadzanie świeczek dla rozszerzenia cewki 
uskuteczniało się z większą łatwością i ze znacznie mniejszemi 
bólami: tak dalece, że mogliśmy jednocześnie leczyć ogólną 
chorobę i miejscowo działać mechanicznie na przywrócenie po* 
żądanego rozmiaru przewodu moczowego i doszliśmy po 4ch 
tygodniach takiego postępowania do tego, że wrzody na gole
niach zagoiły się zupełnie, że chory sam wprowadzał sobie 
zgłębnik B e n e k  ego nr. 17. bez bólu i że mógł go przez przez 
pół godziny i dłużej utrzymać w przewodzie. Wątpić nie mo
żna, że chory ten zupełnie uleczonym będzie.

Pomijam opis prostych postaci chorób wenerycznych, ja 
kie się nam nastręczyły, rzeżączek, guzów gruczołów pachwi
nowych, zapaleń jąder, i t. d., bo te nam nic szczególnego nie

www.dlibra.wum.edu.pl



368

nastręczyły, a leczenie ich było w zupełności przeciwzapalne; 
wolę przejść do innych chorób i ważniejszych przypadków. 
Taki przedstawiło nam dość rozadkie z a p a l e n i e  m i ę ś n i a  
l ę d ź w i o u d o w e g o  (psoilis) .  Chory, 20-kilkoletni mężczy
zna, przybył do nas już w ostatnim okresie tój choroby, w naj
większym wycieńczeniu, wśród trawiącej gorączki. Rozpoznanie 
cierpienia jego nie było tak łatwćm, by stanowczo oznaczyć 
się dało: nie mógł nam dać opisu początku i postępu choroby, 
musieliśmy zatem głównie zwracać uwagę na zmiany w kształ
cie kończyny i na znaki pod zmysły podpadające. Lubo naj
więcej mieliśmy podejrzenia o istnieniu zapalenia mięśnia lę
dźwioudowego (m. psoas)  przeszłego już w ropienie, atoli znaki 
cechujące tego stanu nie były dość wybitne, bo kończyna cier
piąca nie była zgiętą, chory mógł ją nieco unieść, a nawet wy
prostować na czas niejaki. Stopa nie była odwrócona na we
wnątrz, co właśnie być zwykło w chorobie, która nas zajmuje. 
W prawdzie w zgięciu pachwinowem czuć było można wyraźne 
pluskanie pochodzące z zebranśj ropy; lecz nie było dowodu, 
zkąd ropa ta spłynęła. Wiedzieliśmy tylko, że to był ropień 
napływowy (abscessus per  congestionem), nie mogąc z pe
wnością oznaczyć jego pochodzenia. Przedstawiliśmy zatem 
studentom trudność stanowczego oznaczenia choroby, która 
jednak, w każdym razie zgubna dla chorego, z naszój strony sym
ptomatycznie tylko leczoną być mogła. Ponieważ w miejscu 
zebrania się ropy w zgięciu pachwinowćm skóra już nader ścień- 
czona dobrowolnie przepęknąć miała, zrobiliśmy w tem miej
scu małe jej przecięcie i daliśmy ujście rzadkiej surowiczej ro
pie, w nie zbyt znacznej ilości, bez żadnćj dla chorego ulgi. 
Dnia następnego zakończył życie. Śledzto wpośmiertne wyka
zało zniszczenie prawie zupełne mięśnia lędźwioudowego. Przy
padek ten należy do nader rzadkich z tego względu, że przy 
chorobie do tego stopnia rozwiniętej zbywało na cechach, które- 
by ją  w zupełności uwydatniły. Przypadki jednak takie już by
ły przez autorów opisywane.

Nie zbywało nam w upłynionym roku na licznych r a n a c h  
różnego rodzaju, pojedynczych, prostych lub połączonych ze

www.dlibra.wum.edu.pl



369

zgnieceniem lub zmiażdżeniem części miękkich. Ran postrza
łowych, w rozmaity sposób powikłanych z uszkodzeniem kości, 
mieliśmy także znaczną liczbę. O ważniejszych zdajemy po
krótce sprawę. Najprostsze na pozór rany przy zaniedbaniu 
ich, albo nawet przy stosownćm opatrywaniu mogą przybrać 
zły kierunek, wskazując chorych na różne operacye, niekiedy na
wet na stratę ważnych części ciała, a działania te, nie zawsze 
w swych skutkach pewne, smutnie zakończyć się mogą. Ropnica 
(pyaemia)  i gwałtowniejsze jeszcze zakażenie krwi t. zw. zgni
łe (septikaemia)  są tego częstym dowodem. I nie zbywało 
nam na przypadkach tak jednćj, jak drugiej choroby, po opera- 
cyach większych, mianowicie po amputacyach, a nawet po ra
nach na pozór mało znaczących. Osobliwy przykład zakażenia 
zgniłego przedstawił nam silny, tęgi mężczyzna, który po pro* 
stćm skaleczeniu się siekierą w palec wielki ręki, już po 24 
godzinach uległ zgorzeli w ranie, a po upływie drugiej doby już 
rozwinęły się u niego objawy zakażenia zgniłego, które go do 
grobu wtrąciło.

Pomiędzy odjętemi palcami u rąk i nóg było kilka wska
zanych na tę operacyą po prostych zaniedbanych zastrzałach, 
lecz w większćj liczbie przypadków palce zgruchotane przez ma- 
chiny rolnicze koniecznie odjętemi być musiały.

Przy operacyach tych, wskazujących chorych na kalectwo, 
usiłowaliśmy pozostawić części jeszcze ocalić się dające i mogą
ce posłużyć do użytku; gdzie było można, dawaliśmy piśrwszeń- 
stwo amputacyi lub resekcyi przed wyłuszczeniem ze stawów. 
Przy zgruchotanych machinami rękach zdołaliśmy w dwóch 
przypadkach ocalić parę palców, w jednym środkowy i drugi, 
w drugim piórwszy i drugi. Przy zgnieceniu palców wielkich 
u nogi wykonaliśmy ich odpiłowanie w ciągu kości. W dwóch 
przypadkach zgruchotania ręki przez młockarnie u dwóch mło
dych dziewcząt uciekaliśmy się do niezwłocznego odjęcia tśj 
części ciała w ciągu przedramienia, lecz tylko w jednym z nich 
operacyą tę pomyślny skutek uwieńczył Chora, która zmarła, 
miewała napady padaczki (epilepsia),  a obok tego niemało 
straciła krwi przed operacyą i po niej, gdy, szamotując się 
w napadzie, nowemu uległa krwotokowi. Śledztwo pośmiertne 

Pam. T. L. W. Tom LII. 24
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wykryło w ciele jćj brak krwi w najwyższym stopniu(anaemia).  
P. W e i t z e n b l i i t h  opiekował się tą chorą i opisał jej hi- 
storyą.

Rany poszarpane rąk i nóg leczyły się szczęśliwie, cho
ciaż nieraz z uszkodzeniem kości połączone; z tych nadspodzie

wanie pomyślny wzięła skutek rana powstała ze zgniecenia 
grzbietu nogi beczką tak gwałtownego, że cała skóra z części 
tćj zdartą i części miękkie zmiażdżonemi zostały. Przy śledze
niu okazało się, że nawet kość stopowa 4ta była obnażoną. Zgan- 
grenowanie tak zniszczonych części było koniecznem następ
stwem wywartego na nie gwałtu; zdawało się, że uratowanie 
stop y będzie niepodobnym: jednak stosowne opatrunki i dozo
rowanie stanu ogólnego chorego zdołały położyć granicę gan
grenie i sprowadzić pożądane ropienie rany. Chory ten po 3- 
mięsięcznćm leczeniu wyzdrowiał, a kość obnażona pokryła się-

R any w okolicach stawów większych , należące do więcśj 
niebezpiecznych, przedstawiło nam kilku chorych; mianowi
cie mieliśmy jednego chorego z raną pogniecioną, z obnażeniem 
kłykcia ramienia i trzech z ranami w okolicy rzepki kolana. 
Wszystkie te rany dochodziły do stawów. Przy stosownćm 
ułożeniu części obrażonych i najstaranniejszem dozorowaniu 
i opatrywaniu chorych zdołaliśmy zagoić te rany. Jedna z nich 
atoli, na pozór mało znacząca, przez złe zachowanie się chore
go i zbieg nieszczęśliwych okoliczności w czasie jego choroby 
smutny wzięła obrót. Historya tego chorego wiele obejmuje 
ciekawych i nauczających szczegółów i radbym ją  tu w całości 
zamieścił, gdyby nie przechodziła granic sprawozdania. Po
przestanę zatem na streszczeniu tego przypadku, obszernie 
i wzorowo opisanego przez kandydata p. M a r k i e w i c z a .

N. B., niemiec, lat 20 liczący, przy rąbaniu drzewa ugo
dził się spiczastym końcem siekiery w wewnętrzną stronę kola
na lewego. Dostrzegł chory, że obok krwi zaczęła odchodzić 
raną ciecz żółtawa, galaretowata, przeźroczysta. Chociaż rana 
ta nie wiele choremu dokuczała, pozostał jednak w łóżku i przez 
dni parę opatrywał się jakimś balsamem, a po tym przeciągu 
czasu, czując się lepićj, wstał i wziął się do zwykłśj roboty. 
Atoli po 2 dniach znowu przymuszony był wrócić do łóżka, bo
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całe kolano nabrzękło; zaczęło go mocniej bolćć i raną puściła 
się obfita ropa. Pięć tygodni minęło, zaczćm się zgłosił do kli
niki naszćj, a przez ten przeciąg czasu leczył się kataplazma- 
mi i maściami. Na twarzy jego malowało się głębokie cierpie
nie, mocno gorączkował i narzekał na ciągły i silny ból kolana. 
Kolano było we wszystkich rozmiarach powiększone, a obrzę
kłość jego wysoko na udo zachodziła i za śledzeniem dawała 
czucie pluskania. Na wewnętrznój stronie kolana widać było 
wyniosłość brodawek wybujałych, a w pośrodku niej otwór dłu
gości pół cala, pozostały po ranie siekierą zadaućj. Z otworu 
tego wypływała ropa nie zbyt gęsta, żółto-brunatna, mocno cuch
nąca, obfitsza przy naciskaniu przedniej ściany uda. Zgłę
bnik w otwór ten wprowadzony przechodził z łatwością na stro
nę zewnętrzną kolana i na tćjże wysokości poczuć się dawał, 
a nadto z równąż łatwością zapuszczał się do jamy stawowćj 
i posuwał się na jćj gładkich ścianach. Przy tak wyraźnem 
zebraniu się ropy w około stawu i w stawie samym pirśwszem 
było wskazaniem dać jej obszerne ujście: co tćż stosownćm cię
ciem uskuteczniono, z nie małą ulgą dla chorego. Przy dal- 
szćm śledzeniu tego stanu chorobnego, w siedm dnipopiśrwszej 
operacyi przekonaliśmy się, że kości w skład kolana wchodzące, 
mianowicie tylna powierzchnia rzepki i powierzchnie stawowe 
kłykciów kości udowej i kolanowej, uległy owrzodzeniu (ca- 

jakoż zgłębnik dał nam dokładnie rozpoznać na nich wyraź
ne chropowatości. Gdy obok tego stan chorego pogarszał się, 
gdy siły go opuszczać zaczęły, a smrodliwa i posokowata ropa 
zakażenia ogólnego obawiać się kazała: trzeba było uciec się 
do smutnego, ostatecznego, lecz jedynego środka ratowania ży
cia przez odjęcie części schorzałej. Operacya ta wykonaną zo
stała w górnśj połowie uda, przynajmniej na 3 cale powyżćj wi
docznego obrażenia. Siedzenie anatomiczne odjętej kończyny 
wykryło, że rana pierwotna dochodziła do torebki stawowśj ko
lana, kości w skład stawu wchodzące uległy już owrzodzeniu, 
cała torebka stawowa była wypełniona ropą szaro-czerwonej 
barwy, zatoki nią napełnione sięgały powyżej kolana pomiędzy 
mięśniami i kością udową do wysokości % części uda. Kość
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udowa w tćj części choć ropą oblana, jednak z okostnćj ogołoco
ną nie była.

Przebieg choroby po operacyi rokował nam pomyślny jćj 
koniec. Od dnia 8. codziennie poprawa w stanie ogólnym cho
rego była widoczniejszą, a rana po amputacyi miała pożądane 
cechy. Gdy chory coraz czuł się silniejszym, 21. dnia po ope
racyi podniósł się z łóżka i, niedostrzeżony, chciał przejść do 
pobliskiego stolika dla napisania listu do rodziców, atoli, nie 
mogąc się utrzymać na jednój nodze, trącił pieńkiem amputo
wanym o krawędź łóżka; krwotok był bezpośrednićm następ
stwem tego uderzenia, lecz odkrycie krwawiącej tętnicy i pod
wiązanie jćj zdołało położyć mu koniec. Tętnicą ta była tętnica 
udowa, która pękła, że tak powiem, nad czopem krwi zsiadłśj 
zatykającym jćj koniec. Od tego czasu chory znacznie upadł na 
siłach, często miewał gorączkę, dreszcze, chudł widocznie, stra
cił łaknienie i częstemu ulegał rozwolnieniu. Środki lekarskie 
przeciw tym wszystkim złowieszczym przypadom wymierzone 
pozostały bez skutku i w miesiąc po zrobionśj amputacyi cho
ry żyć przestał.

Zdawałoby się, sądząc po przebiegu choroby od chwili 
krwotoku, że jedyną i najbliższą przyczyną śmierci było wycień
czenie skutkiem utraty krwi; atoli dochodzenie pośmiertne wy
kryło w ciele wybitne znaki ropnicy, jakoto: we wszystkich na
rzędziach krew’płynną, wodnistą, bez skrzepów włóknistych; bło
ny mózgowe blade, bezkrwiste; ropień w płucach; wątrobę i śle
dzionę powiększoną, nerki blade, bezkrwiste; w całym przebie
gu żyły udowej skrzep sięgający do żyły biodrowćj i głównśj 
dolnćj, aż po ujście żyły nerkowćj. Skrzep ten w rozmaitych 
miejscach różną przedstawiał postać, co dowodziło, że nie w je- 
dnćj utworzył się chwili, że zatem tworzył się za życia, a nie 
w chwili zgonu, a tóm mnićj po śmierci. Wątpić nie można, 
że ropnica, której tu przytoczyliśmy cechy, rozwinęła się u tego 
chorego w ostatnim tygodniu życia, mianowicie po nieszczęsnym 
krwotoku, który potwórnego podwiązania tętnicy udowśj wyma* 
gał, gdyż przed tym przypadkiem chory codziennie miał się le- 
piśj i nie przedstawiał żadnych przypadów chorobnych rozwija
jącej się ropnicy towarzyszących.
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Z  ran g ło w y  wspomnę o przypadku młodego 15-letnie- 
go chłopca, który, uderzony cegłą w okolicę kości ciemieniowej 
lewćj, padł bez przytomności, lecz, niebawem ją odzyskawszy, 
podniósł się i pobiegł na wschody do mieszkania swego. Przez 
dni kilka leżał on w łóżku z powodu mocnego bólu głowy, osła
bienia i częstych mdłości. Przez ten czas ratował się dornowe- 
mi środkami i maściami, a dopiero w 10 dni po przypadku szu
kał pomocy w klinice. Znaleźliśmy u niego w okolicy lewćj 
kości ciemieniowśj ranę ropiejącą, do 4 cali długą; mogliśmy ją 
dobrze wyśledzić palcami i przekonać się, że zewnętrzna blasz
ka kości jest obnażoną, zaklęśniętą i że brzegi zaklęśnięcia te
go dobrze obmacać się dają. Zdawałoby się, że taki stan rany 
wymagał uniesienia zaklęśniętego kawałka blaszki kostnej. 
W istocie staraliśmy się to uskutecznić przez podważanie go 
kilkakrotnie; gdy atoli usiłowania te były nadaremne zaniecha
liśmy dalszych prób, a tem bardziej nie mieliśmy ochoty wziąć 
się do krwawćj operacyi dla uniesienia zaklęśniętej kości, bo 
chory nasz czuł się zupełnie dobrze, i nie było u niego żadnych 
objawów nacisku na mózg tak dalece, że nawet nie bolała go 
głowa. Mieliśmy zatem przekonanie, że blaszka wewnętrzna 
kości pozostała w całości i na mózg nie gniecie. Opatrywaliśmy 
ranę suchą skubanką i utrzymywaliśmy ją  w największej czy
stości. Przy takiem postępowaniu 17. dnia od przybycia chore
go do naszej kliniki zewnętrzna blaszka kości dała się z łatwo
ścią wyważyć, a pod nią znalazły się już piękne brodawki kość 
pokrywające. W krótce potćm zagoiła się rana i chory zdrów 
zupełnie wyszedł do domu. Historyą tego chorego opisał kan
dydat p. Cz a j e w i c z .

W dniu 5. maja przyniesiono nam do kliniki 40 letnią ko
bietę,¡która przed dwiema godzinami wyskoczyła z 2go piętra na 
bruk. Miała z razu utracić przytomność z powodu wstrząśnie- 
nia mózgu, lecz gdy do nas przybyła, znaleźliśmy ją  zupełnie 
przytomną, bez żadnego obrażenia prócz małej rany na szczy
cie głowy i stłuczenia lewego boku; kilkodniowy wypoczynek, 
wśród którego nie było żadnych gorączkowych objawów, wystar
czył do przywrócenia porządku w tak rozbitóm ciele.
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Z  ran klótych  dwie zasługują na wzmiankę. Dwu
nastoletni chłopiec, szermując na drewniane kończyste szpady, 
ugodzony został przez swego przeciwnika w oko. Koniec szpa
dy przyłamał się i pozostał w czole. Oko z tćm wszystkim  nie 
uległo uszkodzeniu, gdyż koniec ten przesunął się po ścianie 
dolnćj oczodołu; uwiązł jednak tak silnie i zanurzył się głęboko 
pod powiekę, że przy ujęciu i wydobyciu go kol. K o r z e n i o w 
s k i  doznał nie mało trudności. Po operacyi tój, już w parę 
dni po przypadku zrobionej, żadne gorsze następstwa nie miały 
miejsca prócz kilkodniowego ropienia rany.

Ranę w przegubie pachwinowym lewym od pchnięcia pała
szem przedstawiła nam 30-letnia kobieta. Rana ta była dość 
głęboka, nie naruszyła jednak ważniejszych organów w okolicy 
tćj położonych. Zdawało się zatem, że zagojenie jć j żadnych 
przeszkód nie napotka. Jednak rana ta nie mało zadała nam 
kłopotu z zatrzymaniem krwawienia, które bardzo groźnie wy
stąpiło już w dni 10 po zadaniu. Wyszukanie tętnicy broczącćj 
w ranie od dni kilku ropiejącćj nie dało się uskutecznić, i tylko 
półtora-chlorkowi żelaza i naciskowi kilkakrotnie powtarzanemu 
winniśmy ocalenie tój chorćj, znacznie przez utratę krwi osła- 
bionćj.

Jedno z najważniejszych w roku tym obrażeń przedstawi! 
nam młody 30 letni stangret, który przed 7 tygodniami uderzo
ny był przez konia w twarz, od strony lewćj, w samę kość ja rz 
mową. Silne obrażenie policzka i całśj twarzy, gwałtowny ból 
i ogólny odczyn zapalny były bezpośredniemi następstwami tak 
gwałtownego obrażenia. Chory poprzestał na domowćm lecze
niu, dopóki nie uczuł się bardzo osłabionym z powodu częstego 
i dość obfitego puszczania się krwi nosem i ustami. Przybył 
zatćm do kliniki już w 7. tygodniu po przypadku i po 4-tygodnio- 
wem często powtarzającym sie krwawieniu. Po zbadaniu stanu 
chorego mogliśmy się z łatwością przekonać, że kość jarzmowa 
jest zgruchotaną i że w jamie szczękowój górnćj (antrum High- 
mori) znajduje się brocząca tętnica, zapewne skutkiem ropienia 
przeżarta. Nie było wprawdzie żadnej rany na policzku, która- 
by nas do środka jamy doprowadzić mogła, atoli w okolicy od
powiadającej wynio&łości kości jarzmowćj czuć było można
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ustępującą pod palcami blaszkę kostną, a pod nią niewyraźne 
sprężyste chełbotanie. Nagromadzająca się krew’ w tćj jamie 
rozszerzyła ją, odepchnęła jśj ściany i utorowała sobie drogę do 
jamy nosowśj. Ztąd krwawienie nosem i ustami. Obok tego 
miejscowego obrażenia stan ogólny chorego przedstawiał obraz 
bezkrwistego człowieka: wycieńczony, chudy, blady, zaledwie 
poruszać się zdolny, przemawiał on głosem słabym i chrypowa- 
tym. Napróżno staraliśmy się środkami krew’ tamującemi, zi
mnem, żelazem, i t. d., zapobiedz powtarzającemu się krwawie
niu; dla tego tćż, nie ponawiając tych prób, postanowiliśmy stać 
się panami krwotoku przez śmiałą operacyą chirurgiczną. Za
mierzyłem sobie dostać się do krwawiącego źródła, a w tym ce
lu cięciem półksiężycowym opasałem od dołu okolicę kości jarz
mo wśj i oddzieliłem skórę od kości, którą zastałem obnażoną 
z przykostnój i ruchomą. Wydobycie tój kości żadnych nie 
przedstawiało trudności: byłato przednia wypukła ściana kości 
jarzmowćj. Po usunięciu jćj napotkałem zaraz masy krwi 
zsiadłćj, zbitćj, zamienionćj jakby w polipy włókniste. Wydo
byłem je palcem, za pomocą którego nie zdołano poznać głębo
kości i rozległości jamy krwią tą rozszerzonój. Za poruszeniem 
i usunięciem tych mass, rzuciła się z głębi jamy jasna krew’ ar- 
teryalna, a to z takim pędein, z taką gwałtownością, że w jednćj 
chwili cała jama zalana nią została, a po wypuszczeniu jej na
tychmiast świeża krew nabiegła. O odkryciu broczącćj tętnicy 
w tój głębi jamy kośćmi otoczonej ani myśleć było można; woda 
zimna i półtora-chlorek żelaza pozostały bez skutku; jedna tyl
ko pozostawała droga ratowania życia, t. j. przewiązanie tętnicy 
głównćj szyjowćj, co tćż po stosownóm zatkaniu jamy i wywarciu 
nacisku celem chwilowego zatrzymania krwotoku natychmiast 
uskutecznionóm zostało. Jeszcze po tóm podwiązaniu krew’ po
kazywała się w jamie, lecz słabićj, i stanowczo zatrzymała się 
po oczyszczeniu całćj jamy, wystrzykaniu jćj zimną wodą i na- 
stępnśm wypełnieniu kulkami skubanki napojonój roztworem 
półtora-chlorku żelaza. Łatwo domyśleć się można, że chory 
po tych operacyach chirurgicznych, przy których, już i tak wy
cieńczony i niedokrwisty, jeszcze kilka uncyj krwi utracił, po
paść musiał w największe osłabienie, tętno jego zaledwo dawało
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się namacać i śmiertelna bladość pokryła twarz jego. Zwolna 
jednak przyszedł do przytomności, pozostała w nim iskierka ży
cia rozżarzyła się i zabłysła nadzieja ocalenia go na dłużćj. Na
dzieja ta wzrastała codziennie, stan bowiem chorego widocznie 
poprawiał się. Po wydobyciu kulek z rany przestrzykiwano ją 
odwarem chiny i doprowadzono do pożądanego ropienia. Podo
bnież rana po przewiązaniu tętnicy szyjowćj w znacznój części 
zrosła się, pozostawiając tylko odstęp dla nitek przewiązki. 
Tak rzeczy szły ciągle pomyślnie, przy stopniowo posilniejszśj 
żywności przybywały choremu siły i już cera jego zaczęła się 
poprawiać. Przewiązka odeszła doia 17., a do tego czasu jama 
kostna znacznie się już ściągnęła i wypełniła pięknemi, jasnemi 
brodawkami. Wśród tak pocieszających okoliczności pozwolił 
sobie chory potajemnie obfitszych i niezdrowych pokarmów. 
Nieład gastryczny z gorączką ciągłą był tego smutnem następ
stwem. Długo mieliśmy do walczenia z tą  niemocą, a co naj
smutniejsza, że usunięcie jśj nie było jeszcze dostateczną dla 
chorego nauką; w miesiąc bowiem popadł powtórnie w tg cho
robę, dawszy sobie do niej nowy powód, i od tego czasu już usi
łowania nasze nie zdołały odnieść nad nią zwycigstwa. W takim 
stanie z końcem roku szkolnego dnia 31. lipca przeniesiony zo
stał chory na salę szpitalną. Nie spuszczałem go i tam z oka 
i często naradzałem się z lekarzami szpitalnemi nad tym waż
nym przypadkiem. Nie zdołaliśmy usunąć kataru żołądka i ki
szek, połączonego z ciągłą gorączką. Wśród tych okoliczności 
w nocy na 2. września, a zatem we dwa miesiące po przewiązaniu 
tętnicy szyjowćj, rzuciła się krew’ ranką jeszcze nie zgojoną. 
Wstrzymał się wprawdzie krwotok pod naciskiem, lecz we dwa 
dni rzut ten ponowił się daleko silniejszy i chociaż ustał znowu 
chory jednak do najwyższego stopnia osłabiony i zniszczony 
ciągłą i długo trwającą chorobą, zakończył życie dnia następne
go, to jest 5. września; a więc cierpienia jego, krótkiemi przer
wami przeplatane, trwały pięć miesięcy. Po operacyi żył mie
sięcy trzy. Śledztwo pośmiertne wykryło nam patologiczne 
zmiany zasługujące na uwagę. Tętnica szyjowa wspólna na pół 
centimetru od swego początku zatkana twardym skrzepem
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przechodziła pomiędzy twardą tkanką łączną aż do samego miej
sca przewiązania. W miejscu przewiązania światło naczynia nie 
było zrośnięte. Dalój brakowało naczynia w przestrzeni 3 centime- 
trów, stanowiących dno zgangrenowanej rany z nierównemi jakby 
poszarpanemi brzegami. We wszystkich trzewach byłabezkrwi- 
stość w wysokim stopniu. To rozpoznanie stanu rzeczy pośmier
tne przekonywa, że krwawienie w ostatnich dniach życia nie 
pochodziło z przewiązanej tętnicy szyjowćj wspólnej, skrzepem 
zapchanej, lecz z przegryzienia naczyń w dnie rany leżących skut
kiem ich owrzodzenia, rozmiękczenia lub zgangrenowania. Że 
takie jest źródło krwotoków następnych, uczą nas poszukiwania 
i doświadczenia prof. N e l a t o n .

R an y postrzałowe  różnych części ciała, tak proste, 
jak połączone z uszkodzeniem lub ze zgruchotaniem kości, 
przyczyniły się nie mało do praktycznego obeznania się z temi 
obrażeniami, tak stanowczej i rozmaitej pomocy wymagającemi. 
Z różnych części ciała wydobyliśmy mniejsze lub większe kule, 
jednę z nich dopiero po 4-tygodniowem uwięźnieniu pomiędzy 
mięśniami szyi.—Urwane kulami palce wymagały ich odjęcia. 
Po przestrzeleniu śródręcza kości były wypiłowywane.—Mieli
śmy dwóch chorych, u których kule przeszyły zatokę podkola- 
nową, a u jednego z nich kula zgruchotała kłykieć wewnętrzny 
uda. Chory ten już po 4 tygodniach od czasu przypadku tego 
przywieziony był do kliniki. Śledzenie przekonało nas o istnie- 
jącćm już owrzodzeniu kłykcia wewnętrznego kości udowćj 
i drążeniu rany do stawu. Uszkodzenie to, obok ogólnego sta
nu chorego, przedstawiającego obraz zniszczenia gorączkowego, 
pomimo powikłania z cierpieniem płucnem, wymagało jednak 
odjęcia kończyny nad kolanem. Operacya jednak nie zdołała 
uratować nieszczęśliwej ofiary. Umarł chory w 4 tygodnie po 
operacyi skutkiem niszczącej gorączki, do której się nie mało 
przyczyniło zapalenie szpiku kości udowej (os teom yelil is) .Mie
liśmy sposobność przekonać się, jak wielkim zmianom w tej nie
mocy ulega kość i pieniek amputacyjny: pierwsza obsycha i o- 
gałaca się z przykostnćj, a szpik kostny występuje z niej co raz 
więcej pod postacią brunatnego grzybka, smrodliwą sącząc po-
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sokę; mięśnie zaś pieńka całego, a szczególniej bliżćj kość ota
czające, więdną i kurczą się tak dalece, że, gdy po operacyi na
leżycie i dokładnie pokrywały pieniek, teraz cofnęły się tak, iż 
pieniek przybrał postać stożka zwróconego ku dołowi, którego 
sterczącym punktem była kość, szarym grzybkiem szpiku po
kryta. Ropienie w tak osobliwie przeistoczonym pieńku jest 
małe, ropa zrazu rzadka, surowicza, staje się potćm mnićj ob
fitą i coraz smrodliwszą. Obok tego chory w całym pieńku do
znaje niesłychanego bólu i opatrzenie jest dla niego działa
niem najboleśniejszym. Dla naszego chorego było ono tćm 
dotkliwszóm, że skutkiem długotrwałego ciepienia, które go 
wskazało na nieustanne leżenie, uległ licznym obszernym i głę
bokim odleżeniom na stosie kręgowym, na kości kuprowćj, na 
biodrach i innych częściach ciała. Pomijam milczeniem prze
bieg całćj choroby tego młodego męczennika, który przez kilka 
tygodni walczył ze śmiercią. Co tylko sztuka nasza, obok 
niesłychanej troskliwości rodziców, wymyśleć mogła dla rato
wania życia jego i przyniesienia mu ulgi w cierpieniach, wszy
stko wykonanym było; lecz ocalenie jego leżało za granicą sztu
ki i siły ludzkićj.

B l i z n y  po ranach postrzałowych wymagają niekiedy 
szczególnych operaeyj dla zaradzenia kalectwu lub cierpieniom 
z zabliźnienia wadliwego wynikającym. Jakoż w roku upłynio- 
nym mieliśmy dwa tego rodzaju przypadki. Młody silny męż
czyzna, chcąc sobie życie odebrać, strzelił sobie z rewolweru 
pod brodę; kula przeszyła części miękkie tu położone i język, 
z lewćj strony zgruchotała część brzegu zębowego szczęki gór- 
nćj, przebiła sklepienie podniebieniowe i wyszła pod okiem le
wem. Po kilku tygodniach chory wyleczył się z tój ciężkićj 
rany, utraciwszy kilka zębów, po których pozostałe otwory, 
stanowiące związek szczęki z jamą szczękową, dawały do nich 
przystęp wszelkim pożywczym pokarmom i płynom. Język 
chorego, ściągnięty ku tyłowi i znacznie zmniejszony w swojśj 
objętości, przyrośnięty był silnie do części miękkich podi>nim 
położonych i stanowił z niemi jednę twardą bliznę. Z tego po
wodu żucie pokarmów było utrudnionćm i mowa chorego tak
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niewyraźną, że go z  trudnością zrozumieć było można. Zara
dziliśmy temu kalectwu chirurgiczną i mechaniczną pomocą. 
Przewidując, że po oddzieleniu języka od części z nim zrośnię
tych najtrudniejszym będzie zapobieżenie powtórnemu przyro
śnięciu, kazaliśmy panu K a m p r a d o w i  zrobić stosowny 
przyrząd, któryby po operacyi, t. j. po podcięciu języka, mógł 
stanowić przegrodę pomiędzy nim a częściami pod nim położo- 
nemi. Przyrząd ten osadzony był na szczęce dolnej i przytwier
dzony do nićj paskami po za kark przechodzącemi; odnoga za
puszczająca się do jamy była zastosowaną do części brodę opa
sującej, kończyła się półksiężycową blaszką kostną poziomą, 
za pomocą śrubki w tył lub na przód posuwać się dającą: ta wła
śnie blaszka stanowiła przegrodę broniącą zrośnięcia się prze
ciętych pod językiem części. Przyrząd ten, zaraz po operacyi 
założony, trzymał chory bezustannie przez godzin 48, nie od
dalał go i przy ropieniu rany, przez cały przeciąg ten czasu 
zachował się najspokojniej i używał tylko płynnych pokarmów. 
Pomyślny skutek uwieńczył to usiłowanie: rana pod językiem 
zabliźniła się, język odzyskał lepszy ruch i władzę, przez co 
mowa była wyraźniejszą, do czego jeszcze stanowczo przyłożył 
się obturatof  zręcznie wykonany przez p. Z i e m i ń s k i e g o  
dentystę, a nadto obturator ten zakrył kalectwo z utraty zębów 
i części podniebienia wynikłe i nie dozwalał pokarmom i na
pojom dochodzić do jamy szczękowej.

Choroba następna po zabliźnieniu się rany postrzałowej 
objawiła się u 26-letniego mężczyzny pod postacią ciągłego 
i gwałtownego bólu w ręce całćj, a głównie w palcu wielkim 
i wskazicielu. Człowiek ten przed trzema miesiącami przestrze
lone miał ramię od strony wewnętrznej, obok naczyń głównych 
i splotu barkowego. Ramię było przeszyte na wylot, jednak 
rana ta zagoiła się zwolna i po trzech miesiącach, gdyśmy cho
rego tego dostali do kliniki, zabliźnienie jej było zupełne. 
Chory nie narzekał wcale na ból w miejscu rany, ani w bliźnie, 
lecz odnosił cały ból do ręki i palców; ruch w tych częściach 
ciała był prawie niemożebny i uskuteczniał się z największym 
cierpieniem; chory ciągle stękał, nie sypiał, był znacznie osła
biony i domagał się usilnie pomocy, choćby ją  miał utratą ręki
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okupić. Środki narkotyczne, miejscowo przykładane i zadawa
ne wewnątrz, chwilową tylko przynosiły ulgę. Po rozpoznaniu 
bliższćm stanu rzeczy niepodobna było gdzie indzićj szukać źró
dła tak gwałtownego bólu, jak w nerwach z twardemi bliznami 
zrosłych, lub przez nie naciskanych. Blizny te same przez się 
nie były tak bolesne i naciskać je było można bez wywołania 
wielkiego bólu, jednakże okoliczność ta nie dała nam zboczyć 
z przedsięwziętej drogi, bo wiadomo, że w bólach nerwowych 
nie zawsze w miejscu bólu przyczyny jego szukać trzeba: nerw 
będący przewodnikiem bólu nie zawsze jest bolący, wszelako 
przecięcie go ból znosi. Osądziliśmy zatćm, że w przypadku 
naszym przecięcie nitek nerwowych z bliznami zrośniętych, zno
sząc ich związek z częściami, do których dochodzą, zdoła ból 
usunąć. W tym celu sposobem podskórnym oddzieliliśmy przy
czepienie stwardniałśj tkanki podskórnćj do blizny, tak, że bli
zna ujęta palcami łatwo dała się unieść i poruszać w tę i owę 
stronę. Ranka, po operacyi tćj powstała, była prawie żadną 
i sińce z przeciętych podskórnych naczyń w dni kilka rozeszły 
się. Atoli nie przyniosło to żadnego polepszenia dla chorego 
ból w ręce i w palcach pozostał w całćj mocy. Gdy jednak nie
podobna było odstąpić od przekonania, że tylko przez zniesienie 
wpływu nerwowego na część bolesną spodziewać się było mo
żna usunięcia bólu, postanowiliśmy przez drugą operacyą całko
wicie wyciąć bliznę skóry wraz z twardą tkanką łączną pod nią 
czuć się dającą, która się wyraźnie zapuszczała pomiędzy głó
wne naczynia ramienia. Operacya ta w tydzień po pierwszśj 
wykonaną została. Po objęciu blizny dwoma eliptycznemi cię
ciami, oddzieliliśmy ją  całkiem od skóry, a następnie zajęliśmy 
się odpreparowaniem twardćj tkanki łącznćj. Przy czynności 
tćj nerwy splotu ramieniowego, mianowicie nerw pośrodkowy, 
odkryte zostały, a z powodu silnego rzutu krwi tętniczśj, z głę
bi rany wydobywającej się, pod tętnicę ramieniową podprowa
dziliśmy przewiązkę; gdy jednak krew’ zatrzymała się, prze
wiązka ta zacieśnioną nie była, lecz pozostała na przypadek po
trzeby. Po operacyi tśj i stosownćm opatrzeniu rany, chory 
złożony do łóżka doznał mocnego palenia w ręce i palcach i ca
ła  ta część zaczerwieniła się. Zimne okłady złagodziły to :yar
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wisko, które jednak ponawiało się w dniach następnych. Cho
ry narzekał dość długo na świeżą obszerną ranę, lecz wyraźnćj 
doznał ulgi w dawnych cierpieniach i twierdził, że przenosi 
ból w ranie nad dawny ból w ręce i w palcach. W miarę goje
nia się rany po operacyi chory odzyskał więcćj władzy w pal
cach, lecz nie możemy powiedzieć, że go ból w nich całkiem opu
ścił; tyle jednak doznał ulgi, że sypiał spokojnie i nabrał sił 
i lepszego wejrzenia. W takim stanie z końcem roku z kliniki 
na salę szpitalną przeniesiony został, a w krótce potćm wrócił 
na wieś.

Z ł a m a n i a  k o ś c i ,  zwłaszcza kończyn, leczone bywają 
w szpitalu Dzieciątka Jezus w osobnćj na ten cel przeznaczonej 
sali. Sala ta otwartą jest dla studentów, a przewodniczący jćj 
prof. K o r z e n i o w s k i  zamienił ją w klinikę. Z tego powo
du w salach naszych tyle tylko mieliśmy przypadków złamań, 
ile potrzeba było dla obznaj mienia studentów ze sposobami ich 
rozpoznania, rozróżnienia i opatrywania.—Mieliśmy złamania 
obojczyka, szyi kości ramieniowśj i rzadkie złamanie tejże ko
ści nad kłykciam i—Pomiędzy złamaniami goleni i uda wyda
rzyły się u dwóch chorych złamania mnogie. Staruszka 80-le- 
tnia, przejechana wozem, uległa złamaniu obu kości goleniowych 
nad kostkami; jedno z tych złamań połączone ze zgruchotaniem 
kości i następnćm zgangrenowaniem stopy, wymagało odjęcia 
kończyny w goleni. Chora nie przeżyła tćj operacyi.—Najcie
kawszy przypadek złamań mnogich przedstawił nam w tym ro
ku maszynista Drogi Żelaznej, 35 lat liczący, który, w dniu 27. 
czerwca przy wyskoczeniu kilku wagonów z szyn drogi żelaznśj 
dostawszy się pod jeden z nich, oba uda miał całym jego cię
żarem naciśnięte. Blizko trzy godziny pozostawał ten nieszczę
śliwy pod tym ogromnym naciskiem, zanim zdołano go z pod 
niego wydobyć. Łatwo domyślić się można jak tego rodzaju na
cisk, tak długo trwający, wywrzćć musiał wielki gwałt na tkani
ny i jak wstrząsnął organizmem całym. Jakoż w kilka godzin 
po tym przypadku chory przywieziony do szpitalu zdawał się być 
blizkim skonu. Okropne przerażenie malowało się jeszcze na 
jego twarzy. Bezwładny leżał na wznak, blady i zimny, i sła*
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bém tylko tętnem objawiał życie. Oba uda, potwornie obrzękłe, 
przedstawiały się pod postacią, wielkich, sinych worków skóry, 
w których najwyrainiéj czuć było można przelewającą się krew’ 
z pękniętych naczyń wylaną. Nie trudno było przekonać się, 
że obie kości udowe są przetrącone w górnéj części i że temuż 
losowi uległa goleń lewa powyzéj kostek. W tym stanie rzeczy 
całą uwagę zwrócić musieliśmy na poprawę ogólnego stanu cho
rego i na podniesienie jego ducha, a gdy po niejakim czasie 
przyszedł do siebie, ułożyliśmy go na plecy, i obie kończyny, 
lekko w kolanie zgięte, wsparliśmy na dwóch równiach pochy
łych, z dwóch deszczułek drewnianych składających się, na wzór 
przyrządu podwójnego równi pochyłej C o o p e r ’ a dla złama
nego uda. W położeniu tém utrzymaliśmy obie kończyny za 
pomocą stosownie założonych opasek. Na takiém ułożeniu za
sadzało się utrzymanie ułamków kostnych w położeniu ile być 
może najwłaściwszćm do pozyskania ich zrośnienia. O rozpo
znaniu bliższćm miejsca i rodzaju złamania nie można było te
raz ani myśleć, dopóki uda nie otęchną i krew’ rozlana pomię
dzy tkaniny wessaną nie zostanie. Do przyśpieszenia tego 
skutku użyliśmy okładów aromatycznych i pobudzających z ru 
mianku, a późnićj wody z octem. Gdy już obrzękłość ustępo
wać zaczęła i uda nie były tak obolałe, uciekliśmy się do opa
sek naciskających. Upłynęło jednak dni 15, zanim byliśmy 
w możności bliższego i pewniejszego zbadania stanu kości zła
manych, i wówczas dopiero przekonaliśmy się, że złamania obu 
kości udowych były ukośne i że znajdowały się bardzo wysoko, 
bo prawie pod samemi krętarzami większemi uda {trochante* 
re s ) ,  a nadto w udzie lewém rozpoznać było można, że koniec 
ułamku dolnego przedarł mięśnie i z tego powodu zupełne zbli
żenie końca tego do końca ułamku górnego było niepodobném. 
Złamanie kości goleniowéj lewéj było poprzeczne, a kość łytko- 
wa nie była naruszoną. Po takiém rozpoznaniu pozostawiliśmy 
jeszcze obie kończyny na przyrządzie podwójnéj równi pochyłój, 
z tą jednak różnicą, że za pomocą pasków kierunkowych, podo
bnie jak przy wieszadłach S a u t e r ’a, staraliśmy się nadać po
trzebny kierunek odłamkom i utrzymać je w takowćm. Lecz 
na nieszczęście złamanie obu ud było zbyt wysoko pod samemi
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wielkiemi krętarzami, nie mogliśmy zatem być panami górnego 
odłamku: nasze paski kierunkowe nie zdołały go naciągnąć tam, 
gdzie potrzeba, i tylko dolny odłamek dawał się nakierować 
i zbliżać do górnego. Przy takim zbiegu okoliczności słusznie 
obawialiśmy się, że zrośnięcie się ułamków nie nastąpi, zwłasz
cza że już minęło 20 kilka dni od złamania, a jednak pomimo 
zupełnego prawie otęchnienia obu ud ułamki nie skleiły się 
wcale. Ze wszystkich opatrunków uznaliśmy w tym przypadku 
za najstosowniejszy opatrunek stały gipsowy, lecz przy założe
niu go nie mało przedstawiało się trudności, a to najwięcćj ze 
strony ułamków górnych. Dopięliśmy jednak naszego celu przez 
zamienienie miednicy w jednę niewzruszoną całość z obu koń
czynami. Przyrządziliśmy wszystko, co do opatrunku tego jest 
potrzebnóm, zwłaszcza znaczną liczbę opasek z grubego muśli
nu, suchym gipsem przesypanych, ułożyliśmy chorego na stole 
tak, że grzbiet jego spoczywał prawie w położeniu poziomem, 
a pośladek po za brzeg stołu wystawał. Potćm przy współdzia
łaniu licznych pomocników rozciągnęliśmy złamane kończyny 
za pomocą zadziergów nad kostkami założonych. Przez rozcią- 
gnienie takie wyprostowały się kończyny i nabrały należytćj 
postaci. Pokryliśmy je, wraz z miednicą, opaską kolistą, a na
stępnie opaskami gipsowemi podług przepisów dla opatrunku 
tego służących. Obwody te tak były prowadzone, że, przeszedł
szy w około miednicy po za kością krzyżową, tworzyły kłosy 
krzyżujące się w okolicy jednego i drugiego kłykcia, właśnie na 
punktach złamaniom odpowiadających. Gdy już obie kończyny 
od kostek aż poza miednicę dostateczną ilością pokładów gipso
wych opasane zostały, powleczono je jeszcze warstwą gęsto 
z wodą rozrobionego gipsu, wygładzoną rękami. Przed zaschnię
ciem gipsu porobiono potrzebne wycięcia w fałdach śródkrocza, 
w około otworu odbytu i nad prąciem, celem ochronienia tych 
miejsc od nacisku. Gdy już kończyny i uda zamieniły się w je
dnę niewzruszoną całość, pomocnicy, ciągle dotśj pory utrzymu
jący kończyny w rozciągnieniu, złożyli najostrożniej chorego na 
łóżku. Po kilku godzinach chory uczuł się jakby ujętym w klesz
cze i niezdolnym do wykonania najmniejszego ruchu całą dolną 
połową ciała. Przez trzy tygodnie znosił on ten opatrunek
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i nierozłączne z nim leżenie na plecach; miał się przytćm zu
pełnie dobrze, na nic nie narzekał i stan jego poprawiał się 
z dniem każdym. Po upływie tego czasu opatrunek już nie 
dość silnie opasywał kończyny z powodu ich otęchnienia; mu
sieliśmy więc zmienić go na inny, lecz zupełnie tym samym spo
sobem założony. Gdy w trzy tygodnie późnićj chory już poczuł 
siłę i władzę w złamanych kończynach, rozbiliśmy opaskę gip
sową i usunęliśmy ją zupełnie. Goleń lewa i udo prawe były 
już wtedy zupełnie zrośnięte i wróciła w nich władza i siła, lecz 
udo lewe nie miało jeszcze podobnśj siły i było nieco bolesnśm. 
Musiał więc chory jeszcze spokojnie zachować się w łóżku. 
Z kończącym się rokiem klinicznym zostawał chory ten podna- 
szśm okiem w szpitalu. W chwili, gdy opisujemy ten przypa
dek, to jest w trzy miesiące po wejściu chorego do kliniki, za
czyna on się już podnosić z łóżka i probować swych nóg; udo 
prawe i goleń lewa zrosły się gładko; udo lewe, którego odła
mek dolny z taką trudnością schodził się z górnym, zrosło się 
mniej foremnie; jednak chory przy pomocy kul dobrze chodzi 
i wypisał się ze szpitalu dnia 4. października. Niktby nie są
dził, widząc go przywiezionego do nas, że może być ocalonym; 
jednak natura niezbadana w swych działaniach odniosła zwy- 
cięztwo.

Gdy opisany dopiero przypadek nastręczył nam sposo
bność mówienia o złamaniach nie zrastających się, przybył do 
kliniki 20-letni młodzieniec ze złamaniem szyi kości udowśj, któ
remu uległ przed 4 miesiącami, a które dotychczas wcale się 
nie zrosło i wskazało go na smutne kalectwo niemożności wspie
rania się na tćj kończynie. Zastosowanie do złamania tego 
środków, używanych przy innych niezrośniętych złamaniach, 
było niepodobnśm. Nie mogliśmy zatćm dać innćj rady chore
mu, jak tę, aby chodził na kulach, aby często usiłował poruszać 
kończyną i aby się na niśj opierał. Są przykłady, że przy 
takićm postępowaniu po niejakim czasie koniec górny ułamku 
dolnego wyrabia sobie staw sztuczny na kości biodrowćj, zdol
ny dać opór kończynie i ułatwić chód choremu.

O złamaniach połączonych z ranami, czyli tak zwanych
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powikłanych, tudzież o ważniejszych działaniach operacyjnych 
do uleczenia ich potrzebnych już mówiliśmy wyżćj.

O z w i c h n i e n i a c h ,  na których nam nie zbywało, 
mało mamy do nadmienienia. Rozpoznawanie ich i nastawia
nie było raczćj przedmiotem polikliniki. Jedno tylko rzadkie 
zwichnienie kręgów było przedmiotem kilkodniowego spostrze
gania klinicznego. Młodzieniec 22-letni, nieszczęśliwym przy
padkiem potrącony klocem drzewa w kark, doznał z tąd złama
nia szczęki dolnćj i przekręcenia głowy ku tyłowi i na bok. 
Przez 5-dniowy pobyt w klinice chory ten, lubo przyto
mny, dawał tylko niezrozumiałe odpowiedzi na zapytania, leżał 
ciągle na boku z głową w tył zadartą i oczami odwróconemi 
w jednę stronę, jęczał nieprzerwanie, przełykał tylko płynne 
pokarmy, kończyny nie były porażone. Usiłowanie naprosto- 
wania głowy z wszelką ostrożnością robione wywoływało ból 
większy, a gdy śledzenie palcami, przez jamę ust, przednićj ścia
ny kręgów szyjowych przekonało, że drugi krąg szyi wyraźnie 
sterczy ku przodowi, nie było już wątpliwości o jego zwichnię
ciu. Po 5 dniach męczarni chory ten żyć przestał. Po śmier
ci znaleziono pęknienie więzu bocznego pomiędzy 2. i 3. kręgiem 
szyi po lewśj stronie i zwichnięcie kręgu 2. pod piórwszym ku 
stronie prawej i ku przodowi, przez co cała głowa skręconą by
ła ku ramieniowi prawemu. Nad wszelkie spodziewanie znale
ziono także pęknięcie poprzeczne całśj kości skalistćj od strony 
lewćj po za otworem wewnętrznego kanału tętnicy domózgo- 
wćj. Rzadki okaz patologiczny z tego chorego został zacho
wany do zbiorów.

Pomiędzy licznemi, jak zwykle, c h o r o b a m i k o ś c i  mie
liśmy najwięcćj do czynienia z ich owrzodzeniami i zgorzelą 
( carieset necrosis)  powstałemi z przyczyn ogólnych lub traum a
tycznych. Leczenie tych chorób, odbywające się głównie siłami 
natury, na samem już ukończeniu wymagało często ręcznćj po
mocy, mającćj na celu usunięcie części kości oddzielonych od 
otaczających je tkanin, lub wydobycia tak zwanych martwaków 
(sekwestrów).Tego rodzaju operacyj,stosownie do potrzeby uroz-

Pam. T. 1. W. Tom LII. 25
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maiconych, mieliśmy kilka. Wspomnę tu tylko, że u młodej 20-kil- 
ko-letnićj kobiety wydobyliśmy ca łą  kość skroniową , a zatóm 
część łuskową, skalistą i sutkową, zwolna, bo po roku, usiłowa
niem natury odłączoną od kości czaszki i części miękkich w związ
ku z nią będących. Kobieta ta przed rokiem uderzoną była w gło
wę cegłą; aż do czasu przybycia do kliniki ciągle chora i cierpiąca 
na niesłychane bóle głowy i ropnie podskórne na nićj się tworzące, 
przedstawiła się nam już w tćm stanowisku choroby, które nie 
pozostawiało wątpliwości, iż mamy do czynienia z oddzieloną 
już i strupieszałą częścią kości okolicę skroniową i tyłogłowową 
zajmujących. Przekonawszy się dokładnie, że kości te są ru
chome i tylko małej pomocy potrzebują do usunięcia, pośpieszy
liśmy z nią i bez wielkiej trudności wyważyliśmy i wydobyliśmy 
całą kość skroniową lewą i część kości lyłogłowowej Przypadek 
ten, szczególny w swoim rodzaju, zwrócił naszę uwagę pod 
względem zmiany, jaka zajść musiała w narzędziu słuchu u oso
by pozbawionej części skalistej kości skroniowej, mieszczącej 
w sobie ten narząd. Profesorowie H o y e r ,  S z o k a l s k i  
i H i r s c h f e l d  badali tę chorą pod względem fizyologicznym 
i anatomo-patologicznym. Dwaj pierwsi byli tego zdania, że 
chora ta po utracie, jakiej doznała, musi być pozbawioną słuchu 
ze strony cierpienia, i twierdzili, że rzeczywiście nie słyszy (1); 
przeciwnie p. H i r s c h f e l d ,  zbadawszy wydobytą kość skro
niową, nie znalazł w nićj tak zwanćj muszli i dla tego utrzymy
wał, że nerw słuchowy w tej części rozgałęziający się mógł 
jeszcze wrażenia słuchu do mózgu przesyłać, że zatem chora ta 
słyszćć mogła na ucho ze strony cierpienia. Co do mnie, sta
nowczo utrzymuję, że chora ta po operacyi i późnićj słyszała 
na ucho ze strony pozbawionej kości skroniowej, bo przekona
łem się o tem licznemi z nią robionemi próbami, przy najdo
kładniej zatkanem uchu ze strony zdrowej. Trudno pojąć to 
zjawisko bez przypuszczenia, że nerw słuchowy był zachowany 
i nie utracił swój własności przejmowania głosu.

( i )  Zobacz Pamiętnik Tow. lek. Warsz., t  L, atr. 150.
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Owrzodzenie kości s topy , powstałe po odmrożeniu 
u młodego, 22 lat mającego i zresztą zdrowego mężczyzny, skło
niło nas do jéj odjęcia w stawie stopo-skokowym, czyli do wy
konania amputacyi podskokowéj (sous-astragalienne).  Za
mierzyliśmy uskutecznić ją sposobem R o u x ,  z płatem na we- 
wnętrznćj stronie stopy wykrojonym. Przy operacyi po odkry
ciu stawu okazało się, że kość skokowa także jest owrzodzoną. 
Trzeba zatem było w chwili operacyi zmienić jéj plan i zamiast 
wyłuszczenia nogi w stawie skokowym, odjąć ją w stawie stopo- 
goleniowym, co tćż uskutecznioném zostało, przyczém obie 
kostki na równi z  powierzchnią stawową dolnego końca goleni 
odpiłowanemi zostały. Chory ten wyzdrowiał zupełnie, chociaż 
zabliźnienie się rany jego trwało bardzo długo. Operowany 
był dn. 12 maja, a dzisiaj, gdy to piszemy, w miesięcy 4, pieniek 
jego przedstawia dobrze wysłaną poduszkę, na ktôréj całym cię
żarem ciała oprzeć się może i na dobrze dorobionéj nodze wy
godnie chodzić będzie.

Choroba skrofuliczna , w wyższym stopniu tak często 
i tak głęboko zajmująca układ kostny, dała nam sposobność 
wykonania dwóch ważnych operacyj, t. j. wypiłowania stawu 
łokciowego i wypiłowania kości łytkowćj. Przedmiotem piérw- 
széj operacyi była 15-letnia dziewczynka skrofuliczna, od lat 
trzech cierpiąca na owrzodzenie stawu łokciowego. Rozpoznali
śmy, że końce wszystkich kości w skład łokcia wchodzące, do 
których otworami przetokowemi zgłębnik przechodził, były 
w stanie owrzodzenia; przekonaliśmy się nadto, że kości te były 
daléj zdrowe, a stan ogólny choréj kazał nam wnioskować, że 
choroba jéj ograniczyła się i, że tak powiem, skupiła się na tym 
stawie. Z tych powodów postanowiliśmy usunąć złe przez 
odpiłowanie schorzałych kości i pozyskanie następne stawu 
sztucznego, a może zrośnięcia się kości, upatrując w tych 
nawet zmianach pożądane zakończenie choroby. Otworzy
liśmy staw od tyłu cięciem krzyżowem, ile się dało popro- 
wadzoném w kierunku otworów przetokowych, a po oddzie
leniu skóry i następnóm usunięciu na bok nerwu łokciowego, 
odpiłowaliśmy podług zasad sztuki dolny koniec kości ramie- 
niowéj i oba górne końce kości przedramienia. Wykonanie ope-

www.dlibra.wum.edu.pl



388

racyi tćj było trudne z powodu ściśle zrośniętych i niejako zbi
tych części miękkich staw otaczających. Nie mieliśmy prawie 
żadnego krwawienia. Po operacyi chora ułożoną została 
w przyrządzie gipsowym, podług sposobu podanego przez pana 
K o r z e n i o w s k i e g o  (1). Przez przyrząd ten ramię i przed
ramię, nieco zgięte, zamieniły się w jednę niewzruszoną całość, 
a jednak cała rana pozostała pod okiem, przystęp do niej był 
wolny i opatrywanie odbywało się z największą łatwością. Po
mimo tego niezbędnego warunku do pozyskania pożądanego 
skutku operacyi tym razem cel jćj dopiętym nie został, chora 
zmarła 12go dnia po operacyi skutkiem ogromnego ropienia, 
które zły przybrało charakter. Otwarcie zwłok wykryło zaka
żenie ropiaste ciała.

Pomyślniejszy był skutek po wypiłowaniu kości łytkowój 
u młodćj także, 18-letnićj, skrofulicznej dziewczyny. Choroba 
ograniczyła się u niej wyłącznie na tćj kości. Zgłębnik przez 
otaczające ją  przetoki zaprowadzony dał nam poznać, że jest 
ogołoconą z przy kostni, chropowatą i zgrubiałą. Usunięcie tćj 
kości zdawało się nam być jedynie zdolne położyć tamę cierpie
niom chorśj, już od lat lich trwającym. Ogólny stan nie sta
wiał tu żadnćj przeszkody, a więc w d. 31. stycznia uskuteczni
liśmy tę operacyą. Cięcie w skórze, zrobione wzdłuż kości łyt
kowój w kierunku trzech otworów przetokowych, miało długo
ści około 8 cali i dochodziło do kości, która na eałym tym cią
gu była zgrubiałą, chropowatą i nadżartą. Oddzieliliśmy ją 
starannie od otaczających ją mięśniów, w górze i w dole aż do 
granicy zdrowćj; pamiętaliśmy dobrze o tem, jak ważną jest 
rzeczą przy wypiłowaniach kości pozostawić w całości przykost- 
nią, lecz po długotrwałych zapaleniach kości, zwłaszcza skro
fulicznych, i przy następujących ztąd wyrodzeniach tych kości 
czyż można znaleść otaczającą je błonę w stanie zdrowym i od
dzielić od kości? Bezwątpienia zadanie to je s t niepodobnćm 
do wykonania; jakoż i na naszćj chorćj nie można było rozróż
nić przykostni od kości: silnie zrośnięte, razem stanowiły jednę

(l) Obacz Pamiętnik Tow. lek. Warsz. 1863. t  XL1X, str. 299 
11. L, str. 381.
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organiczną nierozdzielną masę. A zatóm wraz z kością łytko- 
wą wypiłowaliśmy otaczającą ją błonę. Mozolna była ta ope- 
racya z powodu ścisłego przyrośnięcia mięśniów do kości. Pił
ka łańcuszkowa nie mało ułatwiła nam przepiłowanie kości, 
które uskuteczniliśmy najprzód w górze, a następnie w dole,
0 cal po nad kostką. Część kości łytkowój wypiłowana miała 
długości siedm cali. Pomimo długości i obszerności rany nie 
mieliśmy wielkiego krwawienia. Zagojenie tćj rany doznało 
przeszkód przez przejście jćj w zgorzel, która jednak nie za
puściła się głęboko i przy stosownśm opatrywaniu i zachowa
niu się chorćj zakończyła się szczęśliwie. Raz oczyszczona rana 
przybrała pożądane przymioty i w przeciągu trzech miesięcy 
zagoiła się zupełnie; końce pozostałych po wypiłowaniu kości 
pokryły się brodawkami, chociaż poprzednio z końca górnego 
oddzielił się mały martwak (sekwestr). Po upływie tego 
czasu chora nasza mogła już śmiało stąpać na operowaną koń- 
czynę, chodziła dobrze bez bolu i bez chromania.

Przeistoczenia rakowate kości, tak zwane osleosarcoma-  
ta , w dwóch przypadkach wymagały większych operacyj. Wy
robnik 42 lat mający przybył do nas z chorobą, o którćj mowa, 
rozwinięta w stawie łokciowym i pod postacią wielkiego grzyba 
występującą na jego zewnętrznśj stronie. Przedramię było 
mocno nabrzgkłe i bezwładne, palce sine i nieruchome. Ogól
ny jednak stan chorego zdawał się być dobrym, chociaż choro
ba o zakażeniu rakowatem całego ciała wątpić nie pozwalała. 
Nie pozostawał dla tego biedaka inny ratunek, jak  odjęcie czę
ści ciała będącćj ogniskiem złego. Uskuteczniliśmy zatćm 
amputacyą ramienia. Staw uszkodzony przedstawiał przeisto
czenie kości w skład jego wchodzących, t. zw. oateoporosis. Po 
operacyi rzeczy szły pomyślnie, rana miała dobre wejrzenie
1 była już blizką zabliźnienia, gdy szybkim krokiem rozwijają
ca się puchlina kres życiu chorego położyła w siedm tygodni 
po operacyi. Tak e zejścia po amputacyi lub resekcyi koń
czyn, w których kości są rakiem dotknięte, bywają dość częste,
o czćm miałem sposobność przekonania się w praktyce mojćj.

Zakończę uwagi moje nad chorobami kości historyą cho
roby skreśloną przez studenta p. K o s i a r s k i e g o ,  dotyczącą

www.dlibra.wum.edu.pl



390

się rakowatego przeistoczenia szczęki dolnej, oddalonego przez 
wyłuszczenie większej jśj połowy. Historya ta obejmuje wiele 
szczegółów powstania i rozwoju choroby, jako tćż samćj ope- 
racyi dotyczących, a wzbogacona trafnemi uwagami i naukowym 
rozbiorem autora, stanowi piękną praktyczną całość i zasługu
je by w zupełności zamieszczoną tu została. Oto są słowa au
tora tej historyi:

„Karolina Głąb, włościanka ze wsi Wilkowa, lat 28 ma
jąca, cery śniadśj, brunetka, budowy ciała średniśj, proporcyo- 
nalnćj zresztą do wzrostu i muskulatury, prócz gorączki tyfoi- 
dalnćj, w 19. roku odbytćj, żadnych innych chorób nie przeby
wała. W szesnastym roku życia wyszła za mąż, a przeżywszy 
w tym stanie lat dwa bezdzietnie, po owdowieniu wstąpiła, ma
jąc lat 24, w powtórny związek małżeński, w którym przebyła 
dwa prawidłowe pojedyncze porody, mianowicie pierwszy w 26. 
roku życia, drugi zaś w następnym; oboje dzieci pomarły. Pan
ną będąc, nie miewała wcale odpływów miesięcznych, które do
piero objawiły się po wyjściu za mąż, ponawiając się z kolei 
w prawidłowych odstępach z pewnemi jednakże zboczeniami, bo 
gdy pićrwsze trwały dni 3 do 4ch, to dalsze przeciągały się do 
tygodnia. Obecnie odpływów miesięcznych nie miewa, a stan 
taki trwa od zajścia w pićrwszą ciąże.

„ Wywód choroby. W dziewiętnastym roku, po odbytćj 
gorączce, uczuła obrzmienie w kącie szczęki dolnćj, od strony 
lewego policzka, w kształcie guza, który przy nacisku sprawiał 
jój tąk mocny ból zęb< w, że uległa przedstawieniom sąsiadek 
doradzających jój wyrwanie zęba. Brat chorśj przywołany do 
tćj operacyi użył za narzędzie obcęgów kowalskich, lecz nie do
piął celu z powodu wielkiego bólu i krzyku siostry. Jednak, 
rzecz dziwna, że po tym wypadku ból ustąpił i przez lat trzy nie 
powracał. Guz wszelako stopniowo wzrastał, od czasu do cza
su objawiało się ropienie kończące się każdą razą odejściem 
znacznćj ilości ropy z rdzeniami; w końcu jednak wzmagający 
się przy ropieniach tych ból zmusił chorą do wyjęcia ostatniego 
zęba trzonowego, które tą razą podobnćmże narzędziem wyko
nane zostało przez jakiegoś włościanina trudniącego się lecze
niem wiejskićj gromady.
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„Następnego roku po takiej operacyi na miejsce wydalo
nego zęba począł wyrastać inny, powodując cierpienie dziąsła 
z ropieniem, przy jednoczesnćm powiększaniu się guza, oraz 
strzykaniu w skroni i uchu odpowiedniej strony tak silnem, że 
chora w krzykach i narzekaniu bezsenne spędzała noce. Użycie 
domowych środków dla ukojenia cierpień wywołało nowe, od 
tćj chwili już nie ustające ropienie i wysadzenie ze szczęki nie 
dawno wyrosłego zęba.

„Opisany stan trwał, jak widziemy, blizko lat dziewięć, do
póki wreszcie zwiększające się coraz bardzićj ropienie, a nade- 
wszystko bole i szybki w ostatnim roku rozrost nowotworu nie 
znagliły chorą udać się do szpitalu. Tutaj przybywszy dnia 
3. września r.z., zapisaną została do oddziału prof. 01 i s c z y ń -  
s k i e g o , który, przy obejrzeniu chorój, obok znacznego obrzmie
nia cierpiącego miejsca, znalazł wysadzony ząb sterczącym ku 
przodowi i na zewnątrz szczęki dolnśj. Po zrobieniu nacięcia 
na zewnętrznej okrywie i wyjęciu tego zęba, chora, po siedmio- 
tygodniowym pobycie w oddziale, dnia 24. października r. z. 
przeniesioną została do kliniki chirurgicznej.

„ Badanie. Na wstępie zaraz uderza w oczy nieforemność 
lewego policzka, a po bliższćm zbadaniu przekonywamy się, że 
choroba ogranicza się tylko do lewej połowy szczęki dolnćj, 
zajętśj guzem wielkości główki dziścięcia, postaci jajowatćj. Na 
zewnętrznych mocno napiętych i zaczerwienionych pokryciach, 
widać ślad zrobionego cięcia i kilka otworków przetokowych 
w które z łatwością zgłębnik dość daleko wchodzi. Wprowadzony 
w jamę ust palec napotyka przy śledzeniu przeszkodę nie dozwa
lającą dojść do stawu. Jednak w miejscu cierpienia kość szczęko
wa jest gładka na dotknięcie, nie bardzo bolesna, blaszka jćj we
wnętrzna ku przodowi nie zmieniona, dalćj zaś ku tyłowi, podo
bnie jak i blaszka zewnętrzna, domacać się nie daje. Sąsiednie 
naczynia i gruczoły są w stanie prawidłowym. Wreszcie chora 
skarży się na konieczność utrudzającego ją  ciągłego spluwania, 
trudne żucie i połykanie pokarmów, przy dobrym apetycie, ból 
głowy, łupanie w skroni i strzykanie w uszach.

, ,Rozpoznanie . Nie ma potrzeby mówić, że rozpoznanie 
natury cierpienia, należącego do tak obszernćj klasy jak nowo
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twory, wymaga nadzwyczaj starannego ocenienia całego obrazu 
choroby, nie tylko ze względu na jéj objawy, ale na czas, miej - 
sce, przebieg i wywołany w organizmie odczyn. Powiedzmy, że 
podawane w teoryi cechy kliniczne nowotworów są tak, jak 
i wszystkie inne obrazy postaci chorobnych, tylko oderwanym 
opisem stanu chorobnego, którego szczegółowe cechy w poje
dynczym przypadku zawisły od osobowych własności organizmu 
i że wszelkie teoretyczne opisy, mające na celu rozpoznawanie 
i leczenie choroby, o tyle pomagają do osiągnięcia tego celu,
o ile badawczy umysł przejmie się tą zasadą H a l l e r a :  „ opor
tet absque praejudicio ad opus venire , non eo animo ut vi- 
deas , quae classicus auctor descripsit, sed ea volúntate ut ea 
videas quae natura fec i tP

„Owoż takie położywszy dla rozpoznania naszego godło, 
widziemy, że mamy przed sobą nowotwór kości nieruchomy, 
będący z nią w nierozerwanym związku, dość twardy, którego 
rozwój, jakkolwiek z początku postępował wolno, w ostatnich 
jednakże czasach przybrał charakter ostry, trzymając się stale 
kierunku kości. Dalej widziemy, że czynność zajętego narzę
dzia jest utrudnioną i wreszcie uderza nas ogólne, chociaż sto
sunkowo do natężenia choroby nieznaczne organizmu wycień
czenie.

„Ponieważ chora nie przebywała ani gnilca (scorbutus),  
ani choroby syfilitycznćj, a narośl nie jest ani zbyt twardą, ani 
szypułkowatą, nie jest zatem exostozą. Nowotwór ten nie wydaje 
pod naciskiem szelestu, postać ma więcćj jajowatą, bóle w  nim 
są przeszywające, odpowiednie naczynia nie są rozszerzone: 
wszystkie więc te cechy świadczą, że to nie jest guz włóknisty, 
(tumor fibrosus). Brak chełbotania dowodzi, że nie mamy 
do czynienia z tak zwanym torbielo-mięsakiem (cystosarco-  
ma). Nic wreszcie nie upoważnia do przyjęcia, że to jest wy- 
płód zakażenia zołzowego (dyscras ia  scrophulosa). Zacho
dzi zatém tylko pytanie, czy nie mamy do czynienia z rakiem 
kości (osteosarcoma), cierpieniem, jak wiadomo, bardzo często 
wydarzającćm się w szczęce dolnéj.

Z uwagi na przebieg i natężenie choroby, tudzież na zmia
ny w narzędziach przyległych, istnienie raka z większćm lub
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mniejszćm prawdopodobieństwem wykluczyć możemy. W całym 
bowiem tym obrazie uderza ścisłe umiejscowienie choroby, 
a jakkolwiek wychudnienie organizmu, ropienie i bóle, jakich 
chora przez długi czas doznawała, budzą podejrzenie raka, to 
znowu najbliższe gruczoły limfatyczne i sąsiednie wielkie na
czynia przedniobocznćj okolicy szyi, nie okazujące najmniejszśj 
zmiany, daleko silniój i wymowniój przeczą jego obecność, któ
ra  w tym stopniu choroby musiałaby przecież wywołać tu pe
wien odczyn. Chociaż jednak w przypadku naszym wszystko 
zdaje się przemawiać za tćm, że guz, który rozpoznać chcemy, 
może nie być rakiem, wszelako jest on nowotworem, którego 
wpływ na organizm streszcza się w krótkićm dawnych chirur
gów przysłowiu in cultro salus.

„Leczenie . Oddalenie nowotworu było tu koniecznśm 
wskazaniem, a przyprowadzenie tego do skutku nie inaczćj, jak 
drogą operacyi nastąpić mogło, zwłaszcza że chora sama sta
nowczo operacyi żądała.

„Stało się zadość temu jśj życzeniu, bo dnia 8go listopa
da z. r. operacya wykonaną została przez Prof. L e B r u n a  
w sposób następujący.

„Poprowadziwszy jedno cięcie podłużne w kierunku dolne
go brzegu żuchwy, rozciągające się od wyrostku jarzmowego 
aż na półtora centimetra po za lewy kąt wargowy, a drugie pro
stopadłe do pićrwszego dochodzące aż do brzegu wargi dolnćj, 
utworzono takim sposobćm trójkąt, podstawą skierowany ku 
górze. Byłto piśrwszy akt operacyi, w którym przeciętą zo
stała arteria coronaria labii inferior is, lecz krwotok zniśj sam 
ustał. Drugim aktem było odsłonięcie żuchwy przez oddziele
nie i zwinięcie płatów w górę i na dół, tudzież odczepienie 
przytwierdzonych do wewnętrznćj jćj powierzchni mięśniów: 
buccinator, mylohyoideus, myloglossus  i pterygoideus ex ter-  
nus , co dokonano cięciem poprowadzonym wzdłuż tśj powierz
chni, unikając zarazem zranienia tętnicy szczękowćj wewnętrz- 
nśj. Następnie po wyrwaniu kła lewego przeprowadzono w tćin 
miejscu piłkę J e f f r e y ’a i  przepiłowano szczękę. Teraz ująw
szy odpiłowaną część lewą ręką, operator zwichnął staw szczę
kowy ku przodowi, a oddzieliwszy nożykiem przyczep mięśnia
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skrzydlastego wewn. ( m. pterygoideus in ternus)  i poprzeci
nawszy nożyczkami części ścięgniste i więzadła stawu, zakoń
czył operacyą wyłuszczeniem tej części szczęki. To zrobiwszy 
i przewiązawszy broczące tętnice, przystąpiono do spojenia brze
gów rany przez nałożenie dziewięciu metalowych ściegów supeł
kowych i do opatrzenia zewnętrznego plastrami, skubanką 
i chustką M a j o r a  Niemożność dokładnego zachloroformo- 
wania chorćj, pociągająca za sobą potrzebę użycia aż ośmiu 
pomocników, których liczba taka oczywiście powiększała tru 
dności w operowaniu, była powodem, że cała operacya trwała 
blizko godzinę (50 minut). W zamknięciu tej części historyi 
winienem jeszcze powiedzieć, że operacya dokonaną została 
według metody, jaką operator uznał za najdogodniejszą i nie
uniknioną. Nie krępując się bowiem zanadto znanemi meto
dami tworzył on i w tój samój chwili wykonywał tworzoną przez 
siebie metodę, naginając ją, do potrzeby i celu i odstępując 
w biegu samćj nawet operacyi od postawionego z góry założe
nia. I tak, zrobione w pićrwszym akcie prostopadłe cięcie 
w drugim dla dokładniejszego odsłonięcia żuchwy przedłużył 
aż do brzegu wargi dolnćj; przekonawszy się zaś o niemożności 
pozostawienia blaszki wewnętrznśj szczęki, jak  to było jego za
miarem, uznał potrzebę zupełnego jój wypiłowania; w ostatnim 
nakoniec akcie toż samo zastosować wypadło względem stawu. 
Słowem operator był żywym dla widzów przykładem, ile wy
konawca spotyka nieraz trudności w zachowaniu metodycznych 
przepisów nie tylko dla tój, ale i dla wielu innych operacyj; jak  
nieraz odmieniać je musi według potrzeby; jak, krótko mówiąc, 
każdy przypadek o tyle pomyślnym uwieńczony bywa skutkiem,
o ile umiejętnie indywidualizować go się umie.

„Anatomia patologiczna. Guz był postaci jajowatej; jego 
oś podłużna miała 23/ 4 cala reńskiego długości, obwód w tśjże 
osi 7V2 cali; oś poprzeczna w największym wymiarze 2%  cala, 
obwód w tśjże osi 6Vt cala. Na powierzchni guz był gładki, 
barwy czerwonćj, pochodzącej od resztek włókien mięśniów 
przyczepiających się do szczęki dolnój; na rozkroju biały, poły
skujący, słoninowaty, zbity, sprężysty; natrafiane zaś tu i owdzie 
w miąższu listki kostne, będące szczątkami żuchwy, najwidocz-
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nićj dowodziły, że punktem wyjścia nowotworu była nie oko- 
stnia, lecz kość, która w miarę jego rozrastania się uległa po
wolnemu rozpychaniu i exfoliacyi.

„Co się tyczy dochodzeń drobnowidowych, to wypadek 
ich był następujący:

„Skrawek, wzięty z miąższu guza, pod drobnowidem oka
zał kosmyki podobne do strzępków jelitowych (nilli intestina-  
les)  wypełnione komórkami, pokazującemi wyraźne pochodze
nie nabłonkowe. Drugi skrawek z dziąsła, przy miejscu po
zornie najzdrowszym, okazał gniazda tak zwane naskórkowe 
(globes epidermiąues)  dzisiejszych patologów, wypełnione ko
mórkami najrozmaitszej postaci, obok tych samych cech, któ
reśmy widzieli na poprzednim preparacie, t. j. komórek stoż
kowatych na obwodzie, a w miarę oddalania się ku środkowi 
nabierających postać coraz okrąglejszą. Nareszcie wzięty 
z listka kostnego skrawek okazał, że istota zbita, tak samo jak 
i gębczasta,wzięła udział w wyrodzeniu, albowiem komórki kost
ne przedstawiały się wypełnione gromadami jąder; cały zresz
tą preparat pokazywał też same, co i dwa poprzednie, cechy, 
z tą tylko różnicą, że tu najwydatniej sposób nagromadzenia 
pierwiastków kostnych wykrywał wyrodzenie kości odśrodkowe: 
pierwiastki jój bowiem w kierunku dośrodkowym znikały tak, 
że zamiast istoty gębczastćj w końcu widać było tylko pierwia
stki kształtów wyżćj opisanych.

„Przebieg choroby po operacyi. Noc po dniu operacyi 
była spokojna; tętno, jakkolwiek częste, bo do 120 uderzeń 
dochodzące, nie odpowiadało wcale ogólnemu odczynowi; sło
wem gorączka była nieznaczna, stan chorćj zadawalniający.— 
Dnia 10. listopada chora skarży się na ból języka, który 
oczywiście jest następstwem zniesienia przeciwniczego działa
nia mięśniów po stronie operowanćj. W czasie operacyi trze
ba było utrzymywać ją gwałtem wnależytem i najdogodniejszym 
dla operatora położeniu; w skutek więc tego narzeka ona na 
ból w kończynach i znaczne osłabienie ogólne dochodzące aż do 
niemożności siedzenia, przy którćm łatwo przychodzi omdle
nie.—Trzeciego dnia (11. listopada) tętno 112, noc z powodu 
bolu zębów po stronie prawćj bezsenna; język, który chora
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lekko wysunąć może, nieco obłożony. Przy opatrunku wie
czornym chora oświadcza, iż niekiedy doznaje dreszczów. Ro
pienie dobre i umiarkowane, przy czćm w dwóch trzecich gór
nych rany powierzchownej brzegi zrosły się już p er  primam  
intentionem.—Dm& następnego (12. listopada), a zatóm wczte- 
ry dni po operacyi, cztery ściegi szwu metalowego w miejscach 
zabliźnionych odjęto; wieczorem, również jak  dni poprzednich, 
ranę opatrzono i odwarem rumianku przestrzykano; tętno 
110.—Dnia 14. listopada obok tętna 120 razy na minutę ude
rzającego poprawa sił widoczna, ropienie umiarkowane, brzegi 
rany w miejscu wolnćm dla ściekania ropy oczyszczają się, 
chora natrętnie domaga się o zwiększenie dotychczasowego 
pożywienia, składającego się z polewki winnćj, rosołu, mleka 
i bulionu. Opieszałe wypróżnienie stolca poruszano lawaty- 
wą.—Nazajutrz (15. listopada) tętno 100, rana powierzchowna 
z wyjątkiem otworu dla ropy na całćj długości zrasta się, otwór 
sam czysty, a ropa mnićj cuchnąca. Obrzmienie części mięk
kich znacznie zmniejszone, ruchy pozostałćj połowy szczęki 
już możliwe, resztę ściegów metalowych usunięto. Cztery na
stępne dni przeszły bez wydatnćj zmiany; w ogólności tętno 
stopniowo spadało aż do 83 uderzeń, przewiązki tętnic ode
szły; chora narzekała tylko na kłócie w lewój połowie klatki 
piersiowćj zwiększające się przy każdym głębszym wdechu.— 
Dnia 24. listopada kłócie w lewym boku znacznie zwiększone
i połączone z niemożnością leżenia inaczćj jak tylko na wznak, 
wdech bolesny, tętno 110. Po bliższem zbadaniu klatki pier- 
siowćj przekonano się o obecności wysięku w opłucnśj, w le- 
wćj jej połowie, ograniczonego po bokach linią pachową tyl
ną i stosem kręgowym, od dołu granicą płuc, a od góry od
stępem między 9. i 10. żebrem. Po przystawieniu baniek i za
daniu nalewu naparstnicy z saletrą (z przepisu dra K o r z e 
n i o w s k i e g o )  następnego dnia znaczna ulga, kłócie ustąpiło, 
wdychanie swobodne, tętno 100, ciepłota 37°,6, przyczćm 
wypróżnienia stolcowe częstsze, nieco wodniste i połączone ze 
ściskawicą ( tenesm us).— Dnia 26. stan chorój znacznie lepszy, 
ropienie prawie żadne, powierzchnia rany czysta i tylko za na
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ciskiem wydziela się nie wielka ilość ropy; wprowadzony do 
jamy ust palec nie napotyka nigdzie nierowności, wewnętrzna 
powierzchnia rany gładka, oddech bezwonny.—Dnia 27. tę
tno 92, stan narzędzi piersiowych zadowalający. Na miejsce, 
gdzie stawiano bańki, zalecono emplaslrum  S c h i f f h a u s e n i .  
Od tego dnia byliśmy świadkami powrotu do zdrowia, który 
objawiał się coraz dzielniejszą czynnością ustroju. Prócz 
odpływów miesięcznych wszystkie inne sprawy odbywały się 
prawidłowo, nawet żucie pokarmów stałych już było możliwe, 
chociaż utrudnione. Jako ślad operacyi na twarzy, pozostała 
blizna w kształcie bialéj linii. Dnia 15. grudnia chora po 
udzieleniu jéj odpowiednich przepisów, opuściła klinikę uszczę
śliwiona z wyleczenia (1).

„Uwagi. O ile w rozpoznaniu staraliśmy się być ścisłemi,
o tyle znaleźliśmy z niém zgodne wypadki poszukiwania dro- 
bnowidowego. Jakoż poszukiwanie to przekonywa, że w histo
logicznym składzie nowotworu przeważają pierwiastki komór
kowe, ułożenie tych pierwiastków jest współśrodkowe, naśla
dujące układ włóknisty, dające się jednakże po dodaniu roz- 
czynów alkalicznych rozdziergać na komórki płaskie, zbite; że 
nie ma w nich widocznych śladów naczyń utworzonych, że za- 
tém nowotwór ma wszystkie cechy nowotworów natury rako- 
watéj. Dodajmy do tego jeszcze i rozrastanie się jego, które 
obok powolnego z razu postępu powodowało cierpienie tylko 
miejscowe, nie objawiające się do ostatniéj chwili żadnym 
w najbliższych nawet gruczołach limfatycznych odczynem, 
a będziemy mieli dostateczne dane do wyrzeczenia, iż w na
szym przypadku mieliśmy do czynienia z naroślą, którą, idąc 
za A l i b e r t e m ,  H i i b b e n e t e m  i V i r c h o w e m  nazywamy 
rakowcem (cancroide).

„Potwierdza to jeszcze do pewnego stopnia i jéj podście- 
lisko (stroma ) \  powtarzam, do pewnego stopnia, pomnąc na 
to, że i najznakomitszym tegoczesnym powagom w patologii

(i) Chora ta była przedstawiona na posiedzeniu Towarzystwa lek. 
Warsz.
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powstawanie podścielska rakowców do dziś jeszcze jest zagad
kowym, do czego dodam, że, jeżeli podścielisko nowotworu ma 
służyć za świadectwo jego natury, to dla nowotworów powsta
jących w kościach, gdyby owej natury nie wyświetlała budowa
i kształt ich pierwiastków, należałoby pewniejszych szukać 
jćj dowodów. W opisanym naprzykład przypadku podścieli
sko tak dobrze mogło powstać z tkaniny łącznćj, jak ze skła
dowego pierwiastku istniejącego w kości, albo wytworzyć się 
ad hoc, że tak powiem. Wszakże, zgodnie z określeniem 
książkowćm, podścielisko nowotworu, o którym mowa, okazało 
się złożone z tkanki łącznćj, wydatnój zwłaszcza po brzegach 
podstawy guza, co zdaje się dowodzić, iż istniejąca już tkanina 
wzięła z czasem udział w przeistoczeniu i tylko na miejscach 
wolnych od nacisku pierwotną swą postać zachowała.

„Powinowactwo rakowców z rakami nie daje pewnćj rę
kojmi pomyślnego zejścia choroby, którą zresztą w ostatecz
ności tylko naturalnemu zostawiamy przebiegowi. W obecnym 
przypadku, gdzie miejsce choroby, a nadewszystko nieznana 
jeszcze dokładnie natura takowśj, budziły obawę następstw po 
operacyi, nie mogliśmy o rokowaniu wyrzec nic stanowcze
go. Zważywszy jednakże na warunki z miejscowości choroby 
wynikające, na wiek i ogólny stan chorej, wreszcie na staty
styczne wykazy wykonywanych wypiłowań szczęki dolnej, mo
gliśmy mnićj więcej spodziewać się, iż, po dokładnćm oddale
niu części wyrodzonćj zejście może być pomyślne; chociaż na 
mocy, jak się wyżśj powiedziało, podejrzanćj natury nowotwo
ru dziś nawet jeszcze nie mamy odwagi ręczyć, że choroba nie 
wróci.“

Pomijam opisy innych chorób i operacyj uskutecznianych 
na kościach szczękowych ( epulis , hydrops antri Highmori) ,  
jako mało przedstawiające zajęcia, a wolę wspomnićć o oso
bliwym i wielkim polipie noso-gar dziełowym, który był 
u 70-letniego starca, od lat kilku dręczonego tą niemocą. Gdy 
chory do nas przybył, miał potworne wejrzenie z powodu pał- 
kowato rozszerzonego nosa, pokrytego skórą grubą, brodawka
mi czerwonemi najeżoną. Przy bliższśm obejrzeniu tego cho
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rego okazało się, że polip włóknisto-grzybowaty zajmuje tylko 
lewą zatokę nosa, że prawa jest tylko zgniecioną i że cała nie- 
kształtność nosa dzieje się kosztem jego lewćj strony. Śledząc 
gardziel palcem, można było poczuć tylną część polipa, roz
sadzającą tylne otwory nosa i spuszczającą się do gardziela. 
Pod palcami czuć się dawał jako ciało twarde, sprężyste, z po
wierzchnią nierówną, guzikowatą. Polip ten krwawił łatwo, 
a po dwukrotnych usiłowaniach wyrwania go, przed niejakim 
czasem przedsięwziętych przez pewnego chirurga, krwawienie 
było bardzo wielkie i znacznie osłabiło chorego. Każdy do
myślić się może, jak tego rodzaju polip dokuczliwie oddziały
wać musiał na chorego, złamanego już wiekiem: nie mógł on 
oddychać tylko z otwartemi ustami, mowa jego była trudną, 
ból odbierał mu sen i czuł on wyraźnie, że z dniem każdym 
upada na siłach. Pragnął zatćm koniecznie pozbyć się tak 
dręczącćj choroby i stanowczo domagał się operacyi. Niepo
dobna było pomyśleć o wydobyciu polipa tego drogą zwyczaj
ną przez otwór nosowy lub od strony gardziela; a zatćm uto
rowaliśmy sobie drogę przez dwa cięcia, jedno dłuższe w zdłuż 
grzbietu nosa, drugie krótsze od skrzydła nosowego pod ką
tem prostym ku policzkowi zwrócone. Tym sposobem okro
jony płat dał się z łatwością odchylić na policzek i mogliśmy 
skutecznie działać na wyważenie polipa. Usiłowania nasze 
w tym celu, najwięcćj palcami wykonywane, nie zdołały polipa 
poruszyć z miejsca, ani go wyważyć od strony gardziela, a to 
dla tego, że odnogi jego zapuszczały się do jamy szczęki gór- 
nśj i do zatok kości czołowćj; musieliśmy zatćm przerwać go 
w środku w kierunku poprzecznym i rozdzielić na dwie po
łowy, poczśm połowa przednia dała się wydobyć, a tylną zdoła
liśmy odepchnąć ku gardzielowi i tą drogą w zupełności wyjąć. 
Pozostałe kawałki, zapuszczające się do zatok kostnych, sta
rannie oddalone zostały. Krwotok dość umiarkowany po tćj 
operacyi dał się zatamować nastrzykiwaniami wodą zimną i 
naciskiem. Gdy chory przyszedł do siebie, zajęliśmy się jego 
opatrzeniem albo raczćj wykonaniem ostatniego aktu operacyi, 
to jest połączenia brzegów rany szwem krwawym, do czego 
użyliśmy sześciu ściegów szwu supełkowatego z drutu. Nad
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wszelkie spodziewanie operacya ta nie wywołała w organizmie 
wielkiego odczynu, słaba gorączka przeminęła prędko, a co 
najważniejsza, że połączenie bezpośrednie brzegów rany tak 
dokładnie się powiodło, iż zaledwie rozpoznać było można linią 
cięcia skórnego. Po 48 godzinach wszystkie ściegi śzwu wy
dobyto, a dnia 4. po operacyi chory miał się zupełnie dobrze. 
Przestrzykiwania wodą ciepłą, a późniśj odwarem chiny, kil
ka razy dziennie powtarzane, oczyściły jamę po polipie pozo
stałą, zagoiły jej ściany, i chory, zupełnie uleczony, z kształtnym 
nosem opuścił klinikę we 3 tygodnie po operacyi. Polip wy
dobyty miał objętość dwóch kartofli średnićj wielkości, roz
krojony przedstawiał pod mikroskopem cechy polipa włókni
stego i rakowatego.

Inne operacye na twarzy, jakoto wargi zajęczćj, guzów 
rakowatych, puchliny jamy szczęki górnćj, mało przedstawia
ły zajęcia; ważniejszy był przypadek raka  ję zy k a ,  w pośrodku 
brzegu jego lewego. Chory lat 33 liczący, dotknięty tą choro
bą, nie mógł zdać sprawy z jej przyczyny, był zresztą zdrów
i prócz miejscowego cierpienia żadnych wykryć się nie dało 
powikłań, a gruczoły podjęzykowe nie były wcale nabrzękłe. 
Mieliśmy zatćm wszelkie prawo usunięcia choroby przez ope- 
racyą, która była nader prostą, gdyż za przytrzymaniem wysu
niętego z jamy ust języka silnemi kleszczami cały guzik ra 
kowaty dał się odciąć jednym zamachem nożyczek na płask wy
giętych. Krwawienie zatrzymało się zimnem płókaniem ust. 
Guzik rakowaty odcięty był wielkości orzecha laskowego i pod 
mikroskopem przedstawiał charakterystyczne cechy raka. Ra
na zabliźniła się zupełnie po dwóch tygodniach.

Wspomnieć tu jeszcze muszę o szczęśliwie operowanćj 
rakowatój wyrośli dziąsła górnego (epulis carcinomatosa)  
u 50-kilkoletnićj kobiety, zapomocą żaru elektrycznego przy
rządu G r e n e t a .  Guz ten osadzony był na szerokićj szypuł- 
ce, nie łatwo przystępnej dla noża, a jednak przewiązką opa
sać się dającej. Dla tego postanowiliśmy usunąć go sposo
bem galwano-kaustycznym, tem bardzićj, że takowy zabezpie
cza więcśj od krwotoku przy operacyi. Po założeniu pętlicy 
drutu platynowego w około podstawy guza i następnem połą
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czeniu jśj końców z nastawionym przyrządem, odcięcie guza 
było dziełem jednćj chwili. Jednak silny krwotok nastąpił po 
jego odpadnięciu i dopiero ustał po nacisku, przez tampo
nowanie pomiędzy ściśniętemi szczękami przy podwiązanej 
brodzie uskutecznione. Długo trwało ropienie rany, zaczćm 
zdołała się należycie oczyścić i zabliźnić, a po zabliźnieniu 
tćm pozostał w brzegu zębodołowym otwór dochodzący do ja 
my nosowój, do którój dostawały się pokarmy i napoje, a nad
to mowa chorćj stała się trudną i niewyraźną. Przyrząd me
chaniczny (obturator),  starannie zrobiony przez p. Z i e m i a ń 
s k i e g o  i ofiarowany chorćj, zaradził tym tak przykrym i waż
nym niedogodnościom, tak, że po założeniu go wymowa chorśj 
była wyraźniejszą i pokarmy z ust nie zbaczały z właściwego 
dla nich kierunku.

Jedną z najważniejszych operacyj wykonanych w ciągu 
zeszłego klinicznego roku była bez wątpienia tak zwana tira- 
noplastic-e, czyli operacya plastyczna mająca na celu zara
dzić rozdzieleniu podniebienia twardego, czyli tak zwanej wil
czej paszczy. W ykonał ją p. prof. K o r z e n i o w s k i  u l  4-letnie- 
go chłopczyka, dotkniętego tą wadą ukształcenia od przyjścia 
na świat. Wiadomo każdemu obeznanemu z naturą tśj wady, 
jak ważne jest zadanie zaradzenia jój i jakie są trudności chi
rurgiczne w uskutecznieniu operacyi, mającej na celu usunię
cie tego kalectwa. P. Korzeniowski wykonał operacyą z wszel
ką starannością, poświęciwszy jćj dwugodzinny przeciąg czasu, 
potrzebny do założenia szwu na podniebieniu miękkićm i do 
zakrycia podłużnego odstępu w podniebieniu twardśra płatami 
od twardego sklepienia oddzielonemi. Po ukończonćj operacyi 
przekonać się było można o dokładności, z jaką zrobiona zo
stała. Szew z drutu metalowego zbliżał szczelnie brzegi pod
niebienia miękkiego, zniknął otwór w sklepieniu twardćm i 
pokryty był płatami po obu stronach z podniebienia nasunię- 
temi i zapomocą szwu należycie zbliżonemi. Zdawało się, że 
taki stan rzeczy powinien był dawać zapewnienie osiągnięcia 
zamierzonego celu, zwłaszcza, że dobre pilnowanie chorego
i zachowanie się jego było zupełnie do tego zastosowane; 
jednak inaczśj się stało, i p. K o r z e n i o w s k i  nie miał wy- 
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nagrodzenia za swe mozolne starania: brzegi szwami zbliżo
ne nie zrosły się, a płatki od podniebienia twardego odłączo
ne, mające zakryć otwór wadliwy, przeszły w zgorzel.

Nie zbywało w zeszłym roku na przypadkach p r z e p u k l i n  
z a c i e ś n i o n y c h  (herniae incarceralae);  mieliśmy ich 9, to 
jest przepuklin pachwinowych u mężczyzn 4, u kobiet 2 i prze
puklin udowych u kobiet 3. U dwóch z tych chorych zacieś
nienie przepukliny ustąpiło przy użyciu środków lekarskich, 
u innych, a zatśm u 7iu, operacya wykonaną została. Z tych 
8 wyzdrowiało, 4 umarło. U jednego chorego znaleźliśmy pę
tlicę kiszkową już zgangrenowaną, tak, że ostateczny ratunek 
ograniczyć się musiał na zrobieniu sztucznego otworu odbytu.

Każdy z tych przypadków przedstawiał szczegółowe, so
bie właściwe cechy, głównie ze względu anatomo-patologicz- 
nego części przepuklinę stanowiących. Słusznie powiedział 
D u p u y t r e n ,  że nie widział dwóch przepuklin całkiem do 
siebie podobnych; również i my pomiędzy operowanemi prze
puklinami napotykaliśmy zawsze jakieś różnice, czy to w gru
bości worka lub jego szyi, czy w częściach w nim zawartych, 
to jest w stanie kiszek i sieci, czy wreszcie w miejscu zacieś- 
nionćm i częściach zacieśnienie stanowiących. Owa niemoż
ność przewidzenia tych rozmaitych odmian nie pozwala nigdy 
wykonać operacyą podług zamierzonego planu i, przystępując 
do nićj, na wszelkie przypadki przysposobionym być należy 
U jednego z naszych chorych mieliśmy w parę godzin po ope- 
racyi silny krwotok, skutkiem obsunięcia się przewiązki z prze
wiązanej tętnicy; niezwłoczne założenie drugićj przewiązki sta
nowczo krwotok zatrzymało. P. student Cza j  czy ń s k  i opisał 
ten przypadek: chory wyzdrowiał. Ci, których utraciliśmy, 
ulegli gangrenie kiszek lub zapaleniu otrzewnćj, jak to już za 
życia wiedzieć było można, a co śledztwa pośmiertne najdo- 
kładnićj sprawdziły.

Z o p e r a c y j  n a  c z ę ś c i a c h  p ł c i o w y c h  m ę z k i c h  wyko
nanych wspomnieć muszę o ogromnój wodnej puchlinie podwój
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nej ją d r a , objętości głowy ludzkiej, połączonej z obustronną 
przepukliną. Nie można było powątpiewać o obecności wiel
kiej ilości płynu w obu połowach worka jądrowego, i wypu
szczenie go było koniecznem z powodu dolegliwości, jakich 
ztąd chory doznawał, obok ciężaru w chodzeniu, a nawet prze
wracaniu się na łóżku. Jakoż nie małej chory doznał ulgi po 
przebiciu po obu stronach błon pochwowych jąder i wypro
wadzeniu z nich około dwóch kwart płynu surowiczego. Lecz 
ulga ta była tylko tymczasową: płyn surowiczy zebrał się na 
nowo; ale, co gorsza, kiszki przepuklinę stanowiące znalazły 
teraz mniej oporu i opuściły się w większej masie do worka. 
Odprowadzenie ich do brzucha było niepodobnem. Jedyna 
zatem pomoc dla chorego tego polegała teraz na dogodnem 
opatrzeniu, zdolnem utrzymywać całą masę kiszek worek wy
pełniających. Z takim opatrunkiem chory odesłany został na 
salę szpitalną, gdzie w parę tygodni zakończył życie skutkiem 
zacieśnienia się i zgangrenowania kiszek w przepuklinie za
wartych.

Zwężenie cewki moczowej leczyliśmy i w tym roku 
zgłębnikami i świeczkami sprężystemi, a później metalowemi 
B e n e k  ego. W wielu razach nieocenionej doznaliśmy pomo
cy od zgłębników sprężystych małą kulką w końcu opatrzo
nych; tam, gdzie wszelkie inne narzędzia nie zdołały przejść 
przez zwężoną cewkę, zgłębnik z kulką przebywał je z zadzi
wiającą łatwością i bez sprawiania bolu choremu.

O zwężeniu cewki moczowej, jako postaci choroby syfili- 
tycznćj następnej, już wyżej była mowa.

W końcu roku klinicznego przedstawił nam się chory 
z kamieniem pęcherza moczowego, który mu już lat kilka do
kuczał. Byłto silny mężczyzna, 41 lat liczący. Przekonawszy 
się, że kamień ten nie jest zbyt wielki i że kawałki jego do
browolnie odchodzące są kruche, postanowiliśmy oswobodzić 
chorego od cierpień przez skruszenie kamienia. Jeszcze przed 
końcem roku w dwóch posiedzeniach udało nam się ująć ka
mień narzędziem H e u r t e l o u p ’a i w części pokruszyć, lecz 
najlepiej powiodła się nam ta operacya za trzeciem jej wyko
naniem tak, że reszta kamienia prawie w zupełności skruszo
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na została; jakoż w drobnych kawałkach odszedł w znacznej 
ilości i chory czuł się od tego czasu oswobodzonym od doku
czliwych cierpień, które go dotąd dręczyły. Po tój trzeciśj 
operacyi, a więcej jeszcze skutkiem ciągle podtrzymywanego 
drażnienia cewki moczowćj, doznał chory chronicznego jój k a 
taru, który, połączony z bólem i nabrzmieniem błony śluzo
wej cewki moczowój, kazał odłożyć dalsze kruszenie pozosta
łych cząstek kamienia aż do całkowitego ustąpienia tego prze
wlekłego podrażnienia. Wątpić nie można, że chory ten zu
pełnie przez litotripsyą uleczonym zostanie.

Pisane w Warszawie we wrześniu 1863 r.
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PRZYPADEK WODOSTEKU RDZENIOWEGO 
(HYDRORRHACHIS)

ULECZONEGO SILĄ NATURY 
PRZE Z PĘKNIĘCIE SAMODZIELNE GUZA WODOSTEKOWKGO JESZCZE 

PODCZAS ŻYCIA WEWNĄTRZ-MACICZNEGO.
O pisał

B r . L u d w ik  A d o lf S E I  G E B A I  ER ,
Docent Gynekologii i Położnictwa w Szkole Głównśj Warsz. (i)

W dniu 15. września 1862. r. wezwany byłem do udziele
nia pomocy niemowlęciu płci żeńskićj, trzy tygodnie wieku 
mającemu, z powodu pewnćj narośli znajdującej się w okolicy 
lędiwiokrzyżowśj.

Dzićcię to było zrodzone przez zdrową czerstwą matkę, 
wieku 33 lat liczącą, która półczwarta roku przedtóm urodziła 
dzićcię jak najzdrowsze i jak najprawidłowićj zbudowane, płci 
również żeńskićj. Jak pićrwszą, tak i drugą ciążę kobieta ta 
odbyła zupełnie prawidłowo i bez wszelkich przypadów, a tak
że i poród odbył się siłą natury i zupełnie pomyślnie.

Oglądając dziecinę, znalazłem ją  dobrze i odpowiednio 
swojemu wiekowi rozwiniętą, dobrze odżywianą i wolną od 
wszelkich cierpień ogólnych. Co się zaś tyczy wyżćj wspom- 
nionego miejscowego cierpienia, to przedstawiało się ono w po
staci guza miękkiego i podatnego, blizko półtora cala długie
go, około cala szerokiego, a pół do 3/ 4 cala wysokiego, osa
dzonego na środku okolicy lędźwiokrzyżowćj. Guz ten w pod
stawie był nieco węższy, składał się pozornie z samćj tylko 
zewnętrznćj skóry, która w ten sposób była zmarszczona, iż 
cały guz naśladował poniekąd postać zewnętrznego ucha. Mar- 
szczki schodziły się w szczelinowatem zagłębieniu, leżącóm 
bliżćj lewego, niż prawego brzegu guza, a przebiegającym pra
wie prostopadle z góry ku dołowi. W temże zagłębieniu skó-

(l) Opis ten czytany był przez autora na posiedzeniu Tow. lek. Wam. 
dnia 20. września 1864. r.
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ra  była różowa i pokryta zdrowym, suchym, bardzo cienkim 
naskórkiem. W samym śródku zagłębienia była na ograni
czonej powierzchni wilgotną, i tu znajdował się maleńki, za- 
ledwo okiem rozróżnić się dający otworek, z którego, gdy guz 
ściskałem palcami, występowała kropelka płynu mętnawego, 
żółtobiaławćj barwy, podobnego do bardzo rzadkiej ropy. 
Takowe uciśnienie guza nie sprawiało dziścięciu żadnego bó
lu. Reszta skóry guz pokrywającej od skóry przyległych oko
lic ciała niczem się nie różniła.

Byłem ciekawy dowiedzióć się, jak  tćż guz ten przedsta
wiał się zaraz po narodzeniu się dzićcięcia. Na uczynione 
w tyra celu zapytanie moje matka dziecięcia oświadczyła mi, 
iż był wielkości i postaci mnićj więcćj takićj samćj, jak teraz. 
W trzy jednak dni po porodzie okazał on się przy porannćm 
powijaniu dziecięcia znacznie powiększonym, w takim stopniu, 
że objętością równać się mógł kurzemu jaju. Nazajutrz dał 
się widzieć w górnćj części rzeczonego wyżćj podłużnego za
głębienia maleńki otworek, a z tego otworku sączył się płyn 
przeźroczysty, bezbarwny i rzadki, jakby woda. Wysączanie 
to płynu trwało już odtąd ciągle. Było ono w samym począt
ku bardzo obfite i powodowało szybkie zmniejszenie się guza 
do poprzednićj swój objętości. Późnićj jednak stało się mniój 
obfitóm i zmniejszyło się w końcu do tego stopnia, że prawie 
tylko przy ściśnieniu guza występowała z niego maleńka ilość 
płynu, który już nie był przeźroczysty i bezbarwny, ale, jak 
wyżćj widzieliśmy, mętny i żółtobiaławy.

Natura będącego w mowie cierpienia nie była wątpliwą. 
Byłto poprostu wodostek rdzeniowy (hydrorrhachis) ,  znaj
dujący się na drodze do uleczenia, guz bowiem wodostekowy 
był wypróżniony i w skutek tego już zapadły i ściągnięty.

Objawy, jakie odnośnie do tego cierpienia dzićcię przed
stawiało od czasu swego narodzenia aż do dnia, w którym 
widzićć je miałem sposobność, dostatecznie przemawiają za 
tćm, iż guz u niego istniejący nie mógł przed porodem być 
takim, jakim był od czasu porodu. Cały bowiem skład jego 
wskazywał, iż poprzednio był napełniony płynem, że więc już 
podczas życia wewnątrzmacicznego tego dzićcięcia pękł i wy

www.dlibra.wum.edu.pl



407

próżnił się. Kiedy zaś to pęknięcie i wycieknienie płynu na
stąpić mogło, czy podczas porodu, czy ku końcowi ciąży, czy 
tśż jeszcze wcześniej, o tćm stanowczych wniosków czynić nie 
było podobna. Zdaje się jednak według wszelkiego prawdo
podobieństwa, iż to musiało nastąpić na niejaki czas przed 
porodem, gdyż inaczej akuszerka, która przy tymże porodzie 
była obecną, przy oglądaniu guza byłaby bez wątpienia na
tychmiast postrzegła jakie takie wysączanie się z niego płynu, 
co jednak, jak mi wyraźnie powiedziano, miejsca wówczas nie 
miało, a jak już powyżej nadmieniłem, nastąpiło dopiero od 
chwili, gdy guz, po wypełnieniu się płynem, w trzy dni po 
porodzie samodzielnie się wypróżnił. A więc wypada wnosić, 
że guz jeszcze podczas pobytu dziecięcia w jamie macicy 
samodzielnie pękł i wypróżnił się. Po wypróżnieniu się go, 
otwór, przez który surowica wodostekowa wypłynęła, zamknął 
się i jama guza zaczęła zarastać. Przy porodzie zarośnienie 
to prawdopodobnie było już prawie dokończone. Ściśnienie 
zaś, którego guz doznał po porodzie przy powijaniu dzićcię- 
cia, nie mogło pozostać bez szkodliwego nań wpływu. Wywo
łało ono w nim, a w szczególności w błonie surowiczćj we
wnątrz wyściełającćj go, drażnienie. Ztąd zaś nastąpiło wy
siąkanie surowicy z tćj błony i guz przez to napełnił się na 
nowo płynem. Pęknięcie dopiero powtórne guza temu zebra
niu się w nim surowicy położyło tamę.

Zapatrując się tak na stan rzeczy, w wysączaniu się rze
czonego wyżśj mętnawego płynu z guza nie mogłem widzióć 
nic innego, jak tylko dobroczynne działanie natury, usiłującćj 
doprowadzić jamę guza do ostatecznego jej zarośnienia. Z lego 
tśż  powodu rada, którą udzieliłem, ograniczała się na tćm, 
aby guz utrzymawano w czystości i zabezpieczano go od wszel
kiego nacisku, zwyczajnym opatrunkiem skubanką, płatkiem 
płóciennym i lekko przylegającą opaską, przyczem zaleciłem, 
aby nie kładziono dziecięcia w jego łóżeczku inaczej, tylko na 
boku.

Postępowanie to zostało uwieńczone dobrym skutkiem. Gdy 
mi bowiem dzićcię w dniu 9tym października na nowo poka
zano, było ono już od dwóch tygodni od sączenia z guza wol-
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ne, a otwór w guzie w zupełności był zarośnięty. Sam guz był 
nie większy i nie mniejszy, niż w dniu 19tym września. Dziś- 
cię wyglądało czerstwo i chowało się jak najlepićj.

Przypadek ten przypomina nam poniekąd podobny przed 
niedawnym czasem spostrzegany przez p. D a n y  a u w Paryżu, 
a Towarzystwu chirurgicznemu tamże opowiedziany przez p. 
B ś r a u d .  (Zobacz wyciąg z rozprawy dotyczącśj tego przed
miotu ogłoszonej w pamiętnikach Towarzystwa chirurgicznego 
w Paryżu, rok 1860., 1861. i 1862., podany w czasopiśmie: 
Journal für Kinderkrankheiten herausgegeben von Behrend  
und Hildebrand. Jahrgang  21. Erlangen, 1863. 8vo. S. 
418—421.) Nasz przypadek miał jednak przebieg pomyślniej
szy, bo, jak widzieliśmy, nastąpiło w nim nie tylko samodziel
ne wypróżnienie się guza wodostekowego, ale i zupełne w o- 
gólności uleczenie całego cierpienia, gdy w przypadku p. D a- 
n y a u  guz wprawdzie pękł także przed urodzeniem się dzić- 
cięcia, ale dziecię to po niejakim czasie umarło.

Pomyślny przebieg naszego przypadku powinien nas, jak 
mi się zdaje, poniekąd zachęcać do częstszego przy wodoste- 
ku rdzeniowym sztucznego wypróżniania guza, jako działania 
terapeutycznego wprost, jak się zdaje, wskazanego przez natu
rę, która w naszym przypadku, otwierając sama guz, przez to 
otwarcie go przyprowadziła jamę jego do zarośnienia Wiemy 
wprawdzie, iż operacya ta nie zbyt rzadko daje wypadek nie
pomyślny. Prawdopodobnie jednak do niepomyślnego zakoń
czenia się cierpienia w tych razach przyczyniał się nieco i 
sposób wykonywania operacyi. Zdaje się, iż, chcąc naślado
wać sposób, którego natura w naszym przypadku użyła do 
uleczenia choroby, wypada nakłócie guza wodostekowego wy
konywać ile możności sposobem podskórnym.
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P O G L Ą D  

NA PRZYCZYNY, HISTORYĄ I ROZWIJANIE SIĘ 

C H O R Ó B  Z A R A Ź L I W Y C H  U Ź W I E R Z Ą T  
W STOSUNKU DO CZŁOWIEKA.

Przez Dra Mieczysława SKAŁCKA.

Korzyści, jakie zwierzęta domowe przynoszą człowiekowi 
w całćm jego gospodarstwie, dawno już, bo przed historyczną 
epoką, poddały je władzy jego. Głęboka starożytność o tćm 
świadczy. Jakkolwiek język sanskrycki, ów święty język bra
minów, poczytujemy za najdawniejszy z dotąd znanych, to i 
przed nim jednak, jak świadczą nowsze badania filologiczne, 
był jeszcze jakby „prajęzyk“ , którym mówili pićrwsi ludzie. 
Język ten, jak i ród nim mówiący, dawno już zniknęły; pier
wiastki tylko utrzymały się zaledwie w pochodzących od nie
go językach indogermańskich, a najwięcćj w sanskrycie. 
W tychto okruszynach, ocalonych z najstarożytniejszego na
rzecza, dźwięczą jeszcze i po dziś dzień nazwiska większej 
części naszych źwierząt domowych: konia, owcy, krowy i t. d.

Wszystko to dowodzi, że ujarzmienie źwierząt, to trudne 
zadanie na drodze rozwoju, spełnione zostało jeszcze przez 
owo pićrwsze plemię ludzkie, które prawdopodobnie zamiesz
kiwało środkowe wyżyny Azyi. Z tamtądto bezwątpienia po
chodzi nasze domowe bydło.

Takie wczesne ujarzmienie źwierząt oczywiście wyrodzi- 
ło niejako ich naturę, zmieniło pićrwszy sposób ich życia. Pod
dawszy się woli człowieka, stały się jego niewolnikami, uniżo- 
nemi lennikami. Człowiek zajął się dziełem ich hodowania, 
przez krzyżowane zapłodnienia zmienił ich pierwszy typ i tym 
sposobem rozwinął tyle ras i odmian. Podczas, gdy źwierzęta 
dzikie żyły w sferze przekazanćj sobie przez naturę, nasze 
domowe źwierzęta poszły w trop za człowiekiem, poddały się 
warunkom jego bytu i wszelkim niszczącym wpływom, któ
rym on sam podlega. Źwierzęta dzikie, z wyłączeniem nie
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których, żyją osamotnione, lub małemi stadami; nasze bydło 
mnoży się w wielkićj ilości, żyje stadami, stanowiąc jakby 
oddzielne towarzystwa. Oczywiście więc, żo z przemianą na
tury pierwiastkowśj, sposobu życia, typu, a głównie przy 
sztucznym, nienaturalnym chowie i złćm doglądaniu, źwierzę- 
ta domowe coraz częścićj zaczęły podpadać różnym choro
bom; a ponieważ żyją stadami, taborami, nic dziwnego, że 
choroby między niemi panujące przyjmują charakter chorób 
zaraźliwych, stadnych (epizootycznych); co więcćj, tśm właśnie 
objaśnia się tak wielki ich mór.

Niektóre z tych chorób właściwie należą do chorób spora
dycznych, jednak z przyczyny silnśj swój zaraźliwości mogą, 
przy pewnych sprzyjających ich rozwojowi warunkach, przebie
gać jako rzeczywiste epizoocye. Jedne z nich są może współ- 
czesne jeszcze pierwszym ludzkim towarzystwom, inne nie się
gają tak dalekich czasów. Według geograficznego podziału 
swojego, jedne przywiązane są mniój więcćj do pewnych miej
scowości, inne znów rozlane niejako po całym obszarze ziemi. 
Nakoniec, są pewne epizoocye właściwe jednemu rodzajowi, są 
znów takie, które, rażąc wszystkie rodzaje źwierząt domowych, 
udzielając się wreszcie i ludziom, stały się, podobnie jak cho
lera, morowa zaraza, tyfus i t. d., prawdziwym biczem Bożym
i klęską dla ludzkości.

Wiadomo nam, ile na kuli ziemskićj znajduje się miej
scowości, w których ustawicznie prawie rozwijają się miazmy, 
malarie, wyziewy. Sąto błota, miejsca obfitujące w czarnoziem, 
grunta napływowe (alluwialne), pokryte niekiedy morzem, lub 
oswobodzone z pod niego niedawnemi zaledwie czasy. Na 
tychto miejscach, zamożnych w roślinność i produkta gnicia, 
przy stosownych warunkach rozwija się choroba do najwyższe
go stopnia niebezpieczna, rozszerzona po całój ziemi, od 
równika do biegunów, rażąca wszystkie źwierzęta z krwią cie
płą bez wyjątku, tak domowe, jak i dzikie. W prawdzie z po
czątku powstaje ona tylko u trawożernych, lecz zaraza, powsta
ła w skutek choroby, dochodzi do tego stopnia, że udziela się 
wszystkim, stykającym się z nią bezpośrednio.
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Ową zaraźliwą straszną chorobą jest gangrena śledziony, 
karbunkuł, znany w Syberyi pod nazwą: sybirskiśj krosty. 
Jesttoów „ignis sacer11 starożytnych, ignis sancłi Antonii  
średnich wieków. Począwszy od słonia do myszy, grasuje ona 
między ssącemi, nie ochraniając i człowieka; ptaki w powie
trzu, ryby i raki (1), żadne z nich nie jest wyjęte z pod zgu
bnego jój wpływu. Po wszystkie czasy była ona i jest przy
czyną zastraszającego moru bydła, a zadając stanowczy cios 
rolnictwu, prowadząc za sobą nędzę materyalną w krajach, 
gdzie panuje, staje się tamą na drodze postępu.

Ale to dopiero jedna niszcząca strona tśj plagi. Drugą, 
niebezpieczniejszą, w czasie grasowania tego pomoru na bydło 
jest udzielanie się zarazy człowiekowi.

Choroba ta tam, gdzie się zagnieżdża enzootycznie, miej
scowo, np. w Syberyi, panuje tóż ciągle i pomiędzy ludźmi. 
Szczególniej garbarze, pastuchy, woźnice, i w ogóle wszyscy, 
w blizkich będący stosunkach ze źwierzęciem, stają się pastwą 
zarazy. U człowieka spotykamy ją w postaci karbunkułu, 
krosty, lub róży, z nadzwyczajną skłonnością do przejścia w zgo
rzel. Jestto tak zwana: pustula maligna , anthrax  malignus, 
choroba niebezpieczna, z przebiegiem nadzwyczaj prędkim, po 
większśj części śmiertelnym.

Jedna z najdawniejszych chorób na ziemskim globie, bar
dzo być może, że jest współczesną pićrwszej ludzkości, podczas 
nąjpićrwszego jeszcze ujarzmienia źwierząt domowych przez 
człowieka. Już w księgach biblijnych i w Iliadzie Homera ma
my niejakie o niśj wskazówki (2). Na nawodnionym gruncie 
Egiptu była ona chorobą ciągłą, endemiczną; rzadziej zdarzała 
się w łagodnym klimacie Grecyi.

Za to nigdzie nie czyniła takich spustoszeń, nigdzie nie 
udzielała się tak często człowiekowi, jak w starożytnym Rzy
mie; co już z tego wynikało, że Rzymianie byli narodem przede- 
wszystkićm rolniczym, zajmującym się hodowlą bydła na wielką

( l )  H e u s  in g er: Die Milzbrandkrankheiten der Thiere und des 
Menschen. Erlangen. 1850.

(l) Iliada I. 5o — 52.
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stopę. W części na wulkanicznym, w części na wodnistym 
gruncie Włoch, choroba ta rozwijała się często, w skutek szko
dliwych wyziewów, zabójczych wydzielin, błotnistych miazma- 
tów, jakie są dotychczas jeszcze w okolicach Rzymu. Bydło 
dla dawnego Rzymianina stanowiło znakomitą część jego bo
gactwa; za zjawieniem się moru, grożącego zniszczeniem całe
go jego dobytku, kapłani, owi wypowiadacze woli bogów, dla 
uproszenia ich gniewu uciekali się do wypowiadania wyroczni 
z wnętrzności źwierząt, starożytnćj nauki przejętój od E tru 
sków. I otoż źwierzęta te, jako przedmiot wyroczni kapła
nów, nosząc w sobie zarazę, udzielają jćj tym sposobem czło
wiekowi. Karbunkuł zaczyna grasować pomiędzy ludźmi. Jestto 
przyczyną, dla czego L i w i u s z  w liczbie znaczniejszych osób 
zmarłych w skutek zarazy (r. 576. — 578. od założenia miasta) 
wspomina prawie same tylko imiona kapłanów (1). Że to była 
tak zwana sybirska krosta, dowodzą tego fakta przytoczone 
przez starożytnych pisarzy. „Bovis jecu r  defluxisse“ (wą
troba rozpłynęła się u byka), ze strachem donosi konsul sena
torom, w dziele L i w i u s z  a (2); to jest wątroba tak była 
przepełniona krwią, że przy dotknięciu rozpływała się, co i 
teraz spostrzegamy w sybirskiśj kroście.

Następnie za cesarstwa rzymskiego, a szczególniej już 
w średnich wiekach, często znajdujemy wzmianki o tak zwa
nych „karach niebieskich“ , spustoszeniach straszliwych, między 
zwierzętami i ludźmi. Wszystkie te jednak opisy są tak cie
mne, że prócz ogólnój nazwy epizoocyi, ign is  sacer  lub ignis  
s. Antonii, nie podają nam bliższych jćj własności. Graso
wała ona najwięcśj we Włoszech, w skutek przesiedlania się 
ludów w czasie ogólnój ich wędrówki, jakotćż w skutek cią
głych wojen.

Dopiero w drugiój połowie XVI. wieku znajdujemy co
kolwiek pewniejsze określenie danej choroby. Mianowicie w r. 
1532. w okolicach Lukki (Lucca) panowała zaraza, przyczćm

(1) L iv .  [litt. XLI, 21.
(2) L iv . Hitt. XLI, 15.
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wzmiankują, że krew’ zabitego źwierzęcia, padając na ciało 
ludzkie, była przyczyną powstawania karbuukułu, w skutek 
czego, jak również i w skutek używania na pokarm mięsa 
chorych zwierząt, zginęło mnóstwo ludzi. Oczywiście chorobą 
tą był karbunkuł. Zaraźliwość choroby do tego stopnia stała 
się widoczną, że w 1598. roku senat Wenecki zakazał pod ka
rą śmierci sprzedaży wołowego mięsa, masła i sera. W 1617. 
roku panowała zaraza na woły szczególniej w okolicach Nea
polu, gdzie wiele ludzi stało się jej pastwą. W 1682. r. obja
wiać się poczęła, w okolicach Lyonu, potém w całój Francyi, 
Flandryi, Katalonii w rodzaju karbunkułu na języku ( g loss- 
anthrax),  a we Włoszech w 1690. i 1691. r. jako zapalenie 
gardła karbunkułowe (angina carbunculosa), wybornie opi
sane przez R a m a z z i n i e g o  w jego dziele p. n. „ De conta
giosa epidemia.11

Jakkolwiek piérwszy R a m a z z i n i  odróżnił księgosusz 
rogatego bydła od karbunkułu, piérwszy jednak dokładny 
opis spostrzegamy dopiero w 1805. roku, w dziele K a u sc h ’a 
p. n. „ Ueber den Milzbrand des Rindviehes. Berlin 1805.“  

W XVIII. wieku brano często za jedno karbunkuł i księ
gosusz rogatego bydła z przyczyny panowania obydwóch tych 
epizoocyj razem, jak np. w 1712. i 1763. roku w caléj Francyi
i Niemczech, gdzie umierało również wiele ludzi. Epizyoocya 
w 1726. roku grasowała szczególnićj w Polsce, na Szlązku
i w Saksonii; epizoocyą 1731. r. wybornie opisał S a u v a g e s
i piérwszy panującemu wówczas rodzajowi karbunkułu nadał 
nazwę: „glossan th rax .“

Najgwałtowniejszą epizoocyą karbunkułu spostrzegamy 
we Francyi w 1757. roku. Nazywano ją: „ avant-coeur,pestis  
anticardia  S au  v a g  e s “ dla tego, że w owćj epizoocyi karbun
kuł najczęściój zjawiał się na piersiach, na bokach szyi, czasa
mi na głowie i na podbródku (1). Późnićj epizoucye karbun
kułowe dotykały często boleśnie całą Europę w drugiej po
łowie XVIII. wieku i w naszém stuleciu. I dzisiaj pomimo

( l )  Y i r c b o w- Handbuch d, speciell, Patbol. undTherap., II. Band, 
S. 393.
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dokładniejszego zbadania treści tśj zabójczśj choroby, udo
skonalenia chowu bydła i rolnictwa przynajmniej w ukształ- 
ceńszych częściach Europy, karbunkułowe choroby zrządzają 
wielkie szkody w gospodarstwie krajów, w każdym jednak 
razie nie bywają już powodem tak strasznych klęsk, jak daw
niej.

Przyczyny chorób karbunkułowych kryją się w wielo- 
licznych warunkach, tak zewnętrznych jak wewnętrznych, które 
zwykle biorą udział w powstawaniu wszelkiego rodzaju epide- 
mij. Warunki te, stanowiące tak nazwaną: „epizootyczną lub 
epidemiczną konstytucyą powietrza,“ są ściśle związane z miej
scowością, w jakićj znajduje się źwierzę. Klimat szczególny, 
wyniesienie danego miejsca nad poziom morza, natura jego 
geognostyczna, własności gruntu, wody, i t. p. wpływy, działa
jące mnićj więcćj stale, stanowią główną podstawę dla enzoo
tycznego powstania choroby. Dla czego jednak jedne miejsca 
usposobione są więcćj, niż inne, na to pewnój odpowiedzi nie 
mamy. Niektórzy, opierając się na naturze geognostycznśj 
miejscowości, sądzą, że zaraza powstaje z topielisk, bagien 
osuszonych, z miejsc obfitujących w czarnoziem, który zawie
ra wiele istot organicznych gnijących, fermentujących pod 
wpływem gorąca i wilgoci, jak  powyżćj o tem mówiliśmy. 
Wziąwszy pod uwagę prawie ciągłe panowanie epizoocyi w po
dobnych miejscowościach, zdanie to przyjmiemy jako mające 
najwięcśj za sobą prawdopodobieństwa, a sądząc z obszaru 
podobnych miejsc na całśj ziemi, tłómaczylibyśmy sobie oko
liczności, z powodu których choroby karbunkułowe doszły do 
takiego rozwinięcia. Z tego powodu miejsca piaszczyste, 
sztucznie przyprowadzone do stanu urodzajności, mogą być 
równie źródłem powstawania zarazy: gdyż epizoocye, jak  wia
domo, najpierwićj okazują się między źwierzętami trawożer- 
nemi.

Do przypadkowych przyczyn zaliczamy: a)  powietrze 
przepełnione błotnistemi wyziewami, w czasie upałów, przy 
braku wiatrów ( malaria , aria  c a t l i ta ) \  b) utrzymywanie 
źwierząt na pastwiskach, a nie w murowanych i dobrze zbudo
wanych schronieniach; gdyż np. owce, przebywające głównie
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na łąkach, częściej chorują na karbunkuł, aniżeli rogacizna. 
Podobne wyziewy mogą się rozwijać na miejscach suchych, 
wzniesionych nad poziom, jeśli takowe składają się z mulistych 
gruntów, lub wyschniętego dna morskiego.

Wiatry, roznosząc miazmat na wszystkie strony, mogą 
sprawiać zjawianie się epizoocyi nagłe i jednoczesne w wielu 
miejscach; miazmat taki, w połączeniu z rosą, chmurami, de
szczem, osiadając z powietrza na roślinach, łączy się z wodą 
służącą zwierzęciu za napój. Dalćj należą tu złe pokarmy 
i zepsuta woda; jakaś utajona w nich „sui generis“ trucizna, 
nie wyśledzona dotąd ani przez chemią, ani przez mikroskop, 
który wykazuje tylko obecność grzybków na roślinach służą
cych za pokarm dla zwierząt; woda, obfitująca w tyle skry- 
topłciowych roślinek, w owe miriady wymoczków; woda, w któ- 
rćj moczono poprzednio len i konopie. Na dowód szkodliwo
ści podobnćj wody ileż znajdujemy danych? jak np. że często
kroć zmiana tylko wody służącej za napój, lub wykopanie 
nowych źródeł wstrzymuje dalsze szerzenie się epizoocyi.

Nareszcie zasługują na uwagę: chorobliwy stan roślin, 
lub naprężony stan powietrzni w czasie upałów, skupienie 
elektryczności podczas burz lub ciągłych deszczów, które na
stąpiły po ciągłćj posusze; kurzawy i rosy, owady dokuczające 
źwierzętom (bajeczna furia infernaiis  L i n n e iy, (chociaż 
ostatnie okoliczności mają wpływ tylko podrzędny).

Zarazek (contagium) zwykle nie lotny, lecz udzielający 
się przez dotknięcie (c. f ixum )i yf niektórych przypadkach, np. 
in glossantkrace, może być i lotny, (c. volalile), na co kli
mat miejscowości, temperatura powietrza i inne warunki zda
ją się wpływać.

Wiadomo, że zaraza bardzo długo zatrzymuje swoję siłę, 
opierając się nawet ciepłocie wrzenia wody; nie zawsze rozkła
da się w sprawie gnicia, a trupy źwierząt, które padły w sku
tek karbunkułu, chociaż kilka lat znajdują się w ziemi, mogą 
udzielić zarazę. Z tego tćż względu, jakkolwiek upewniano, 
że ugotowane mięso zwierzęcia zmarłego z zarazy nie jest 
szkodliwćm, istnieje jednak mnóstwo danych przeciwnych te
mu twierdzeniu, a między innemi wiadomo, że tłuszcz przeto
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piony udzielał zarazę i że w ogóle gorąco nie zawsze niszczy 
pierwiastek zaraźliwy. W Paryżu przed kilką laty pomiędzy 
robotnikami w fabrykach świec, również i między białoskor- 
nikami, częste wydarzały się przypadki pojawiania się na nich 
karbunkułu.

Zaraza udziela się przez bezpośrednią styczność z chore- 
mi lub padłemi źwierzętami: udzielanie się takowéj przez owa
dy, a szczególniéj muchy, zyskuje coraz więcśj prawdopodo
bieństwa; gdyż owad, który w téj chwili napoił się krwią 
źwierzęcia karbunkułowego, a następnie ukąsił, może prze
nieść zarazę, szczególniéj na części obnażone z naskórka, lub 
na błony śluzowe.

Czas potrzebny do zarażenia się po zetknięciu się 
z zarazą nie jest dotąd ściśle oznaczonym; toż samo da 
się powiedzićć i o odstępie czasu pomiędzy przyjęciem zarazy 
a okazaniem się piérwszych przypadów, czyli o czasie wylęgania 
się choroby (incubatio morbi); niekiedy wystarcza kilka mi
nut, np. u psów niekiedy zaś potrzeba kilka godzin, a nawet dni.

Choroba, jak wiadomo, rozpoczyna się zawsze od punktu 
wejścia zarazy, odznaczającego się czasem zgorzelowém pię
tnem, lub krostą otoczoną różowatćm zapaleniem skóry. 
Rzadko kiedy ogólne cierpienie pojawia się przed miejscowe- 
mi oznakami.

Jak działa jad zarazy: czy przenika tylko miejscową tkan
kę, pozostając tam ukrytym przez pewien czas; czy siła jadu 
pochodzącego od źwierzęcia trawożerwego jest większa, niż od 
mięsożernego? Sąto pytania, na które dokładnie odpowiedzićć 
nie umiemy. Powszechnie jednak sądzą, że dla człowieka za
raza pochodząca od konia i od bydła rogatego jest szkodliw
szą, niż od owcy. Stopień natężenia zarazy zależy także 
od mniejszéj lub większćj zjadliwości saméj epizoocyi, warun
ków klimatycznych, i t. d. Nareszcie dodamy, że karbunku* 
łowa zaraza nie należy do tych zaraz, które raz tylko w ży
ciu dotykają organizm człowieka.

Wskazawszy wszelkie możliwe przyczyny powstawania 
chorób karbunkułowych u zwierząt, pomówmy cokolwiek o ich 
istocie. Istota takowych prawdopodobnie leży we krwi. Jak
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kolwiek rozbiór chemiczny krwi karbunkułowćj dotychczas nie 
nie został uskuteczniony, to jednak wewnętrzne jśj własności 
okazują głównie stan zwęglenia, prawdopodobnie spowodowa
ny rozpadaniem się ciałek krwi w sprawie fermentacyi. Taka 
krew’, wywierając paraliżujące działanie na nerwy naczyń, jest 
przyczyną zastoin prawie zawsze w chorobach tych spostrze
ganych. Prócz tego musiemy przyjąć pewnego rodzaju zara
zek swoisty (contagium specificum) ,  objawiający się powsta
waniem karbunkułów obok jednoczesnych zastoin i rozkładu 
krwi. Dla wytłómaczenia tego zjawiska przypuszczono obec
ność we krwi karbunkułowćj pewnego rodzaju jadowitej 
materyi, którą przyroda stara się wyprowadzić na zewnątrz, 
tworząc rozliczne złogi w tkance łącznćj podskórnćj, lub tćż 
inną drogą. Usiłowania te dobroczynne natury według tój 
teoryi stają się jednak bezowocne; złogi bowiem prowadzą za 
sobą rozkład i zgorzel, z których ów jad powrotnie wchodzi 
do krwi: okoliczność wielkićj wagi w leczeniu, wykazująca ca
łą wagę miejscowego zniszczenia karbunkułu. Dowodem obec
ności tój jadowitój materyi we krwi ma być wydzielanie się jój 
w postaci żółtawćj galaretowatej masy, tak w na świeżo upuszczo
nej krwi, jakotćż w tkance łącznćj w postaci krwistych wy
sięków. Przypuszczano, że materya karbunkułowa składa się 
z chorobliwie przerodzonego tłuszczu, opierając się na mocnćm 
tegoż rozcieńczeniu i zmniejszonej jego ilości; jestto jednakże 
tylko hypoteza. Domysł jednak, że materya przyrzutu (m a
teria conlagii) jest wynikiem sprawy fermentacyi we krwi, 
jest podobniejszym do prawdy, a przynajmniej pod względem 
terapeutycznym bardziej od innych zadawalniającym.

W czasie panowania silnych epizoocyj karbunkułu choro
ba w końcu przenosi się i na człowieka; a w tych miejsco
wościach, gdzie się zagnieżdża jako choroba enzootyczna, miej
scowa, np. w Syberyi, w północno-zachodnich guberniach Ro- 
syi, tam i pomiędzy ludźmi karbunkuł staje się chorobą cią
głą, endemiczną. Osoby blizką styczność mające za źwierzę- 
tami najpićrwsze podlegają tej strasznej pladze. Zaraza u czło
wieka przybiera postać karbunkułu, krosty, lub róży, z nad
zwyczajną skłonnością do przejścia wzgorzel (pustula malignaJ;

Pam. T. 1. W. Tom LII. 27
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przebieg jéj jest szybki, wymagający natychmiastowego chirur
gicznego ratunku. Większa liczba chorych umiera, nie zawsze 
bowiem znajdują się pod ręką środki leczące.

Złośliwy pryszcz, czyli krosta, powstaje zawsze w skutek 
zarazy. I  tutaj również, badając warunki topograficzne, kli
matyczne, pożywienie i pomieszczenie bydła w rozmaitych oko
licach, w których panuje karbunkuł, i porównywając je z ta- 
kiemi miejscowościami, które od karbunkułu są wolne, wi- 
dziemy, że warunkiem pojawiania się wąglika i krosty na zwie
rzętach domowych i przenoszenia się takowych na człowie
ka jest pewnego rodzaju chorobliwy stan, który dla rozwoju 
i powstania choroby jest koniecznym.

W ostatnich czasach niektórzy lekarze francuzcy zwrócili u- 
wagę na powstawanie złośliwój krosty drogą samorodną (spon-  
taneo modo). Na posiedzeniu Akad. lekar. Paryzkiéj z d. 19. 
stycznia r. b. toczyły się rozprawy w tym przedmiocie, do cze
go dały powód liczne sprawozdania i spostrzeżenia, nadesłane 
przez lekarzy z departamentów: Charente-Inférieure, Deux-Sè
vres, Yandée, a głównie przez pp. G a l l a r d  i Dévers ,  le
karza szpitalu w St. Jean d’Angély, przedstawione Towarzy
stwu lekarskiemu współzawodnictwa (Société d'émulation)  
w Paryżu. Lekarze ci twierdzą, że w ogólności opisujący zło
śliwą krostę i przyczyny jéj powstawania po większćj części 
otoczeni byli miejscowościami, w których wąglik ciągle pano
wał między zwierzętami i ludźmi; ale są tćż zamieszkujący 
okolice, w których wąglik jest zjawiskiem nadzwyczaj rzad- 
kiém, a tacy mogli myśleć, że spostrzegają krostę u człowie
ka bez jednoczesnego panowania jéj między zwierzętami. 
W miejscowościach podobnych, powiadają ci autorowie, krosta 
u ludzi spostrzegana była na tak znacznéj przestrzeni, że nie
podobna przypuścić, aby jad przynosiły muchy. (Gazette des  
hôpitaux. Nr. 8, 1864).

Po wielu rozprawach w tym przedmiocie, wyznaczona ko- 
misya, złożona z pp. R a y n a l ,  G o s s e l i n  i Ro c h e ,  osta
tecznie nie przyjęła wniosku, jakoby mógł istnieć stan pewien 
ogólny zaraźliwy, wyłączny, objawiający się miejscowém zja
wiskiem, złośliwą krostą. P. R a y n a l ,  zaprzeczał wręcz twier
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dzenia panów G a l l a  r d  i D é v e r s ,  jakoby okolice, przez 
nich przytaczane, wolne były od panowania wąglika między 
zwierzętami: sądził, że byłoby wielkiém złem, wyrządzonóm hy- 
gienie publicznéj, przyjmować samorodność krosty bez dowo
dów wyczerpujących przedmiot. P. G o s s e l i n  zwracał uwagę 
na błędy tak często wydarzające się przy rozróżnianiu zgorzeli 
i wąglików samorodnych od czarnéj krosty, i polecał dalsze 
badania. P. P i o r r y  przy téj sposobności, strupy (escharae)  
tworzące się w okolicy kuprowéj w złośliwych gorączkach 
przyrównywał do czarnéj krosty, chcąc przez to zbliżyć na
turę jadu karbunkułowego do rzędu zgniłych oddzielin (de 
jections putrides) .  Nareszcie pp. Y e 1 p e a u, R i c o r  d i C 1 o- 
que t ,  wyliczając po kolei rozmaite dane, trzymali się niezmien
nie zdania, że złośliwa krosta może powstawać tylko przez 
zetknięcie z chorem zwierzęciem, lub z pozostałościami po pa- 
dłych na karbunkuł. P. R i c o r d  wyrzekł wręcz, że w d a 
nym przypadku niemożność wykazania źródła krosty wyni
ka z niedoskonałości poszukiwań. Przyjmując inne przyczy
ny, a głównie samorodność krosty, powoli przyszlibyśmy do 
uznania samorodności choroby syfilitycznéj. Zdaniem catéj 
Akademii twierdzenie o samorodności krosty zostało odrzu- 
coném i uznano, że w przedmiocie tym potrzebne są dalsze 
spostrzeżenia.

Niedawno, bo w dn. 22. sierpnia r. b. p. KI. B e r n a r d ,  
na posiedzeniu Akademii nauk w Paryżu przedstawił pracę 
piśmienną zawierającą w sobie nowe poszukiwania p. D a v a i 
ne  nad istotą wąglika (le  charbon, sang de ra te) . P  D a- 
v a i n  e znalazł we krwi blisko 150ciu źwierząt sztucznie zara
żanych krwią karbunkułową wielką ilość nitkowatych ciałek 
obdarzonych życiem, rodzaju wymoczków, które nazwał b a k -  
t e r y d a m i  (bactèrides). Doświadczenia jego z niemi, ściśle 
nadzwyczaj dokonane, okazały, że ciałka te rozwijają się za 
życia jeszcze, a nigdy po śmierci, i we krwi źwierzęcia, a nie 
w śledzionie, Daléj, wynikiem poszukiwań pana D., mogącym 
miéé wielką wagę i służyć jako dowód niezależności krążenia 
krwi w matce od takiegoż krążenia w płodzie, jest to, że matka 
nie udziela bakterydów płodowi i przeciwnie. Widział on
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u królików, noszących w sobie po dwa płody w chwili zaszcze
piania, że krew’ ich była zupełnie wolna od wymoczków, gdy 
tym czasem krew’ matek i ich łożyska (placentae)  zawierały 
w sobie miryady bakteryd. Krew’ wąglikowa, nagle osuszona, 
zawiera w sobie żywe i nietknięte bakterydy, a szczepienie 
krwią tą udziela i rozwija te ciałka; krew’ zasuszona od 11 mie
sięcy udzieliła jednak wymoczków zwierzętom. Aby uczynić 
łatwemi spostrzeżenia co do znikania bakterydów we krwi gni- 
jącćj, pan D. znalazł następujące środki: „Śledząc krew’ taką, 
powiada autor, w czystém powietrzu zachowaną, widziemy two
rzenie się w niéj wibryonów, w skutek gnicia, co utrudnia nie
zmiernie spostrzeganie i czyni je wątpliwóm. Dla tego lepićj 
jest śledzić krew1 podobną w nadzwyczaj krótkich odstępach 
czasu, zamkniętą w naczyniach, chroniąc przystępu powietrza, 
co się uskutecznia, wlewając ją  świeżą w rurki włoskowate, (ja
kich się używa do przechowywania ospy ochronnej), które się 
opieczętowuje nad lampą, bez przystępu powietrza. W parę 
dni, jeśli jest gorąco, wszystkie bakterydy znikają i żaden z wy
moczków już się nie rozwija, a przez to nie utrudnia spostrze
żeń. Krew’, w którćj zniknęły bakterydy, jest już niezdolną 
do rozwoju tych ciałek, ą więc i do wyradzania objawów wągli
ka.” Stwierdził on licznemi doświadczeniami, że szczepienie 
małemi ilościami zepsutej wąglikowćj krwi, nie zawierającćj 
w sobie bakteryd, nie wyradza takowych we krwi zwierzęcia; 
przeciwnie rzecz się ma, jeśli krew’ w tym celu wzięta jest 
świeżą i zawierającą owe wymoczki. Przeciąg czasu wystar
czający na to, aby zniknęły ze krwi bakterydy, (a tém samém 
aby takowa utraciła zdolności wyradzania objawów wąglika), 
jest bardzo mały. Zależy on zresztą od ciepłoty powietrza. 
Podczas wielkich upałów w lecie, gdy ciepłomierz (stustopnio- 
wy) okazywał 28° do 32°, p. Da v a i n e  zauważył, że zdolność 
ta w jednym razie zniknęła w 40 do 50 godzin, w innym zaś 
w przeciągu 35 godzin. Doświadczenia czynione zeszłej jesie
ni przez niego, których opis przedstawił Towarzystwu biolo
gicznemu w Paryżu, przekonały go, że choroba karbunkułowa 
udziela się przez pokarm. W tym roku karmił bakterydami 
króliki, szczury, myszy, dając im wątrobę lub inne wnętrzności
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źwierząt zdechłych w skutku wąglika: podczas takowych do
świadczeń liczba zwierząt, które nabyły choroby przez karmie
nie, miała się do niezarażonych =  3 : 4 .  Mała ilość wnętrzno
ści, 2 do 3ch gramów, wystarczała do zabicia królika. U zwie
rząt karmionych w podobny sposób nie zauważył p. D. naj
mniejszych zboczeń w sprawie trawienia, ani téz zmian w in
nych trzewach. Źwierzęta tak karmione umierają cokolwiek 
późniój od tych, którym udzielono chorobę przez szczepienie, 
a ich krew’ zawierała zawsze bakterydy w znacznéj również 
ilości. Dzisiaj powszechnie jest przyjęte zdanie przez lekarzy, 
że jad, to jest czynnik zatruwający wąglika jest wypłodem gni
cia, czyli że choroby karbunkułowe powstają w skutek wpro
wadzenia ciał zgniłych do ustroju. Otóż, powiada p. D., z do
świadczeń w roku zeszłym czynionych przekonałem się, że czyn
nik takowy zupełnie się różni od tego, który z gnicia powstaje. 
Doświadczenia te są podzielone na trzy oddziały: 1) Zaszcze
piwszy krew’zdrową, lecz już. gnijącą, w bardzo małćj ilości kró
likom, (kropla wystarcza już do udzielenia karbunkułu, jeśli 
szczepienie uskutecznia się krwią karbunkułową), żadnego nie 
otrzymał skutku. Po zaszczepieniu większej ilości, 10 — 15 
kropel, źwierzęta utracały wprawdzie życie, ale z zupełnie od- 
miennemi zjawiskami: jużto dostając silnéj biegunki, już zapa
lenia płuc, lub t. p. chorób, nie będących w związku z karbun- 
kułem. Krew’ tych źwierząt śledzona w chwili ich śmierci nie 
zawierała w sobie ani jednego wymoczka. 2) Drugi oddział 
doświadczeń zależał na dawaniu jednym królikom wątroby świe
żej źwierząt padłych na karbunkuł, a innym wątroby pochodzą- 
céj ze źwierząt zdrowych, ale wystawionéj na gnicie. Wątro
ba gnijąca, z wołu lub królika, dochodziła do najwyższego sto
pnia zgnilizny (putréfaction). Ilość przeznaczona do spoży
cia była dosyć mała. Na 8 królików, które spożyły po 5 gra
mów zgniłćj wątroby, 7 żyło, a jeden zdechł. Na 6 znów, które 
spożyły 6 gramów świeżćj wątroby ze źwierząt padłych na kar
bunkuł, 5 zdechło, a jeden został przy życiu Królik, który 
zdechł po spożyciu zgniłej wątroby, nosił w sobie cechy zapa
lenia płuc; we krwi zaś jego p. D. ani jednego wymoczka nie 
znalazł. Źwierzęta, które zdechły po spożyciu karbunkułowój
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wątroby, nie miały żadnego trzewa w stanie chorobnym; lecz 
krew’ ich przepełniona była bakterydami. Z tego wnioskuje p. 
D a v a i n e , że wprowadzenie do ustroju zgniłych materyj jest bez- 
porównania mnićj trujące, niż wprowadzenie takich, w których 
znajdują się bakterydy: zjawiska chorobne są wtedy inne, a po
wstawanie wymoczków we krwi nie ma wcale miejsca. 3) Trze
ci oddział doświadczeń tyczy się wykazania różnicy, jaka zacho
dzi pomiędzy obydwoma chorobnemi czynnikami. Krew’ źwie- 
rząt zmarłych w skutku zatrucia materyami zgniłemi szczepio
ną była kilkadziesiąt razy; 6 razy daną była do spożycia śle
dziona i wątroba takowych źwierząt królikom. W  żadnym 
przypadku źwierzęta te nie okazywały widocznćj czynnościo
wej zmiany; nie występował u nich żaden objaw choroby, 
a krew’ ich wolną była od wymoczków. W końcu powiada 
p. D a v a i n e ,  że czynnik trujący w zgniłych istotach nie od
radza się tak, jak  czynnik krwi wąglikowśj; jednćm słowem, 
gnicie działa na ustrój zwierzęcy jako trucizna (poison), a kar- 
bunkuł jako jad (v irus) .  Następnie ten sam autor, łącznie 
z p . R a i m b e r t , n a  posiedzeniu Akademii d. 29. sierpnia r. b., 
opierając się na tćm, iż złośliwa krosta powstaje w skutek za
razy wąglikowśj, twierdzą stanowczo, że w takowćj (w zł. kro
ście) znajdują się również bakterydy. Rzeczywiście w przy
padku złośliwej krosty na powyższćm posiedzeniu opowiedzia
nym, p. D. widział też same bakterydy pod drobnowidem, co 
i w wągliku.

Jeżeli dalsze doświadczenia wykażą ścisłość spostrzeżeń 
tego autora, wtedy obecność bakteryd w kroście złośliwśj 
i wągliku rzuci wielkie światło na niektóre punkta zbyt ciemne 
w history i tych strasznych chorób, umocni rozpoznanie choro
by i otworzy dla terapii nowe i odpowiednie w tym kierunku 
pole.

(Dalszy ciąg nastąpi.)
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CZYNNOŚCI T O W A R ZYSTW A  LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO.

SPRAWOZDANIE 
Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA LEKAR. WARSZAWSKIEGO 

w ciągu r. 1863.
Napisał Dr. Stanisław JAW IKO W SH I,

Sekretarz roczny Tow. lek. Warsz.

I. W roku 1863. Towarzystwo lekarskie Warszawskie 
odbyło posiedzeń ogólnych 26.

II. Urzędy w Towarzystwie spełniali powołani z wyborów 
następujący członkowie czynni:

Prezesa  Ludwik Natanson, wice-prezesa  Aleksander 
Dorantowicz, sekretarza  dorocznego Stanisław Janikowski, 
bibliotekarza  W7ilhelm Lubelski, podskarbiego  Leon Konitz; 
redaktorem Pamiętnika Towarzystwa  był Stanisław Janikow
ski. Sekretarzem s ta łym  Towarzystwa  od r. 1858. jest Wi
ktor Szokalski.

III. W r. 1863. przybrano na członków czynnych 4; na 
członków honorowych 4; na członka przybranego 1; na człon
ków korespondentów 4.

A. Na członków czynnych w ybrani zosta li :
1, Kaczkowski Karol, dr. m e d , lekarz ordynujący w szpi

talu św. Łazarza w Warszawie.
2, Kosiński Julian, dr. med., prosektor przy wydziale le

karskim Szkoły głównój Warszawskiéj.
3, Rosé Konstanty, dr. med., profesor wydziału lekarskie

go Szkoły głównśj Wars z.
4, Wilczkowski Witalis, dr. med., lekarz ordynujący 

w szpitalu św. Ducha, nauczyciel Szkoły felczerów cywilnych.
B. Na członków honorowych

1, Flamm Dawid, członek czynny Towarzystwa od r. 1836, 
b. podskarbi od r. 1857. do 1861., w ocenieniu długoletnich

www.dlibra.wum.edu.pl



424

zasług położonych w Towarzystwie, oraz z powodu usunięcia 
się z grona członków czynnych dla choroby. (1)

2, Koch Jan Oświata (f), sztabslekarz b. wojsk polskich, 
(z Tulnik, pow. Radzyńskiego), z okoliczności 50-letniego jubi
leuszu zawodu lekarskiego. (2)

3, Mianowski Józef, dr. med., rektor Szkoły głównśj 
Warszawskiej, w uznaniu położonych zasług naukowych i zaj
mowanego stanowiska publicznego.

4, Woyde Maurycy, dr. med. i chir., jeden z założycieli 
Towarzystwa, prezes od r. 1839. do 1844., a następnie członek 
czynny i korespondent Towarzystwa, z okoliczności 50-letniego 
jubileuszu zawodu lekarskiego. (3)

(i; W tem miejscu nie możemy nie przytoczyć płynących z serca wy
razów, któremi kol. F lam m  w jednem z pism publicznych tutejszych dzię
kował Towarzystwu naszemu za powyższy wybór—(zob. Kur. W arsz. 1864, 
N. 13.):

„Z  Kuryera W arszawskiego, daty 9. b. m., powziąłem wiadomość, że 
Sz. Towarzystwo lekarskie w Warszawie zaszczycić mnie raczyło nomina- 
cyą, na swojego członka honorowego, za co zacnym Członkom Towarzystwa 
serdecznie dziękuje. Wiadomość powyższa zarazem obejmuje wzmiankę, 
jako obecnie w Hamburgu mieszkam. W tym względzie winienem zwrócić 
uwagę, iż rzeczywiście na teraz tamże przebywam, wszelako na przyszłość 
nie obrałem sobie Hamburga za miejsce mojego stałego zamieszkania. 
W miesiącu lutym r. b. opuściłem ukochaną ojczyznę, a to w celu porato
wania mojego już naówczas nadwątlonego zdrowia, i udałem się na krótki 
czas do moich w Hamburgu zamieszkałych krewnych. Nieszczęście mieć 
chciało, że w miesiącu kwietniu r. b. dotknięty zostałem silnem jednobocz- 
nćm sparaliżowaniem. Po dzień dzisiejszy stan mojego zdrowia znacznie 
polepszył się, wszelako nabrałem przekonania, iż nie będę mógł być na 
przyszłość czynnym, jako lekarz, zwłaszcza zaś jako operator. Będąc tyle 
szczęśliwym, iż przez lat 40 i kilka, z których ostatnie lat 30 w Warszawie 
spędziłem, ciężkiemu powołaniu mojemu czynnie poświęcać się mogłem, 
czuję się w obowiązku wyrazić niniejszem głęboką wdzięczność za wysokie 
zaufanie, jakiem zewsząd zaszczycany byłem, i błagam Najwyższego o ła
skę, ażeby siły moje o tyle wzmocnić zechciał, iżbym mógł jak najrychlej 
mą ukochaną ojczyznę napowrot ujrzeć.—Hamburg, d. 15. grud. 1863. r.

Dr. Flamm.
(2) Zob. Pam. Tow. lek. Warsz., t. L, str. 466.
(3) Zob. tamże, str, 466. i 490.

www.dlibra.wum.edu.pl



425

Prócz tego Towarzystwo stosownym powinszowaniem 
uczciło 50-letni jubileusz zawodu farmaceutycznego jednego ze 
swych członków przybranych, dra Teodora Heinricha. (I)

C. Na członka przybranego w ybrany został:
Seifman Piotr, magister uauk weterynaryjnych, docent 

Szkoły głównój i profesor Instytutu politechnicznego.
D. Na członków korespondentów: 

a, z l e k a r z y  k r a j o w y c h :
1, Chawłowski Mikołaj, dr. med., Lekarz powiatu Go

styńskiego w m. Kutnie.
b, z l e k a r z y  z a g r a n i c z n y c h :

2, Dambre, dr. med., lekarz prakt w m. Courtrai 
(w Belgii).

3, Gans, dr. med., lekarz zdrojowy w Karlsbadzie.
4, Polak Józef, dr. med., lekarz prakt. w Ischl.
Z grona swego Towarzystwo utraciło w ciągu roku 1863. 

przez śmierć dwóch członków: jednego członka czynnego, 
Edwarda Myło (2), i jednego członka honorowego, Jana Kocha (3).

Z końcem r. 1863. Towarzystwo lekarskie liczyło człon
ków: a) honorowych 8, b) czynnych 61, c) korespondentów 
114, d) przybranych z grona aptekarzy i weterynarzy 6.

IV. Z pomiędzy Komitetów, w łonie Towarzystwa istnie
jących, w ciągu r. 1863 oprócz Komitetu chorób epidemicznych, 
który odbył 2 posiedzenia, były jeszcze czynne przez cały rok 
trzy stałe Komitety czyli Oddziały, z których poświęcony położ
nictwu i chorobom kobiet i dzieci odbył 11 posiedzeń (przewo
dniczący p. T y r c h o w s k i ,  zastępca p. K o n i t z ,  sprawo- 
dawca p. B r a u n ) ,  chirurgiczno-okulistyczny 7 posiedzeń (prze- 
wodn. p L e B r u n ,  zast. p. S z o k a l s k i ,  sprawozd p- P a 
w l i k o w s k i ) ,  wreszcie anatomo-fizyologiczny 5 posiedzeń 
(przewód p. H o y e r ,  zast. p. A l e k s a n d r o w i c z ,  sprawozd. 
p. B r o d o w s k i ) .  Z dotychczasowego doświadczenia można

(1) Zob. Pam. T. 1. W., t. L, str. 467 i 490.
(2) Zob. Wspomnienie pośmiertne w Pam. T. 1. W., t  XLIX, str. 362.
(3) Zob. Wspomnienie pośmiertne w Pam. T. I  W., t, LI, str. 471.
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z pociechą powiedzieć, że myśl stałych oddziałów już się przy
jęła w naszem gronie; widocznie odpowiadała ona prawdziwej 
potrzebie. Zresztą, oddziały te, jakkolwiek odrębne, nie prze
stawały być w stałym związku organicznym z Ogółem Towa
rzystwa: pytania szczegółowe z dziedziny położnictwa, gyneko- 
logii, chirurgii, rozbierane najprzód w szczuplejszym kółku 
oddziałowćm, szły następnie pod roztrząsanie ogolnego posie
dzenia; i na odwrót niektóre pytania szczegółowe, poruszone 
na ogólnych zebraniach, odsyłane były do Oddziału fizyologicz* 
nego, na którego posiedzeniach członkowie udzielali tćż sobie 
wiadomości z najnowszych postępów fizyologii.

V. Szczegółowe zajęcia Towarzystwa były następujące:
Medycyna wewnętrzna*—Na posiedzeniach Komite

tu chorób epidemicznych  zdawali sprawę z panujących w mie
ście chorób: prezes  i pp. K u l e s z a ,  H e l b i c h  i T y r c h o w s k i  
(zob. Pam., t. L, str. 152 i LII, str. 419—421); nadto p. L a n 
gów s k i  obszernie mówił o epidemii ospy rodniój z r. 1862—63 
(t. L, str. 153—156), a sprawozdanie p. T y r c h o  w s k i e g o
0 gorączce połogowśj dało kilku członkom sposobność do uwag 
nad użyciem leczniczóm i hygienicznem nadmanganianu pota
żu (t. L, str. 157).

P. B r o d o w s k i  przedstawił kolegom nerki trzech cho
rych zmarłych na chorobę Brighta, a mających równocześnie 
przerost serca i mówił o związku tśj ostatnićj zmiany z choro
bą nerek (t. XLIX, str. 223). Przedmiot ten następnie był roz
bierany w Oddziale fizyologicznym Towarzystwa, rozprawy je. 
dnak nie doprowadziły do stanowczych wniosków (t. L, str. 
295—297). — P. Mikołaj B r u n e r  (syn), jako gość, odczytał 
opis sposobu oznaczenia ilościowego kwasu moczowego w mo
czu i kamieniach moczowych za pomocą płynów mianowa
nych (t. LI, str. 49—81) i wywołał przez to niektóre uwagi 
prezesa  i pp. Hoyera i Kuleszy (t. L, str. 484—486).— P. D o - 
r a n t o w i c z  opowiedział przypadek wścieklizny, który dał po
wód do rozpraw przez cztery posiedzenia ciągnących się nad 
naturą tój choroby (t. L, str. 281—293, 471 i 475).—P L u 
b e l s k i  odczytał dwa ustępy z rękopisu o padaczce (epilepsia),
1 opowiedział przypadek, w którym kamyki żółciowe wychodzi
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ły na zewnątrz przez otwór w ścianie brzusznój.—P. P l ą s 
ie o w s k i odczytał sprawozdanie z dzieła kol. S z o k a l s k i e g o  
p. n. „Fantazyjne objawy zmysłowe. Kraków 1861— 63. 2 tomy” 
(t. LI, str. 2$$).—Prezes  i p. S e i f m a n  mówili o bakterydach 
napotykanych we krwi przy chorobach karbunkułowych (t. LI, 
str. 411). —P. S t u m  m e r  opowiedział przypadek zimnicy zło
śliwej i przedstawił kolegom ogromnych rozmiarów nowotwór 
rakowaty środpiersia przedniego (t. XLIX, str. 492;.

W oddziale anatomii i fizjologii sekretarz sta ły  
(p. S z o k a l s k i ) ,  opierając się na spostrzeganych dwóch przy
padkach, zwracał uwagę kolegów na skutki fizyologiczne pod
wiązania tętnicy szyjowśj wspólnej (carotis comm.) u człowieka 
(t. L, str. 297).—Przewodniczący Oddziału , p. H o y e r ,  mó
wił o trawieniu oscillatoriów w amoebach (t. LI, str. 412) 
i udzielał kolegom wiadomości o niektórych nowościach z dzie
dziny fizyologii, jakoto o przyczynie krzepnięcia wysięków za
wierających ciała białkowate, na zasadzie doświadczeń Aleks. 
S c h m i d t a  w Dorpacie; o zmianach krwi zamrożonćj i odtaja- 
łój (t. LI, str. 413), i t. d.

Oftalmologia. P..N a r k i e w i c z - J o d k o  mówił o skut
kach atropiny, którój między innemi przypisywał działanie po
rażające siatkówkę, opierając się na spostrzeganym przez siebie 
przypadku (t. L, str. 298).—Sekretarz s ta ły  (p. S z o k a l s k i ) :
1, rozwijał swą teoryą o wysilnótn nastawianiu oka do dalekich 
odległości (t. LI, str. 414); 2) zwracał uwagę kolegów na ru
chy powiek od wolinaszśj niezależne (t. LI, str. 151 i 154); 
3) w ustnym wykładzie rozwinął rzecz o wpływie zawiania na 
oko (t. L, str. 139); 4) opowiedział rzadki przypadek nerwo- 
bolu powieki górnój (t. XLIX, str. 492); 5) opisał wymyśloną 
przez siebie odmianę operacyi O e l s a  rzęs zawiniętych ( tr i-  
chiasis)  (t. L, str. 305); 6) zdał sprawę z wyłuszczenia guza 
pochodzącego z przerostu gruczoła łzowego (t. L, str. 147); 
7) przedstawił Towarzystwu chorego z tętniakiem w oczodole 
(t. L, str. 141,146 i 150); wreszcie 8) opowiedział przypadek 
choroby B a s e d o w a  (struma exophthalmica), którśjto cho
roby i prezes  dwa przypadki przez siebie widziane przytoczył 
(t. LI, str. 154 i 414).
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Chirurgia.—Przewodniczący Oddziału chirurgiczne- 
go, p. L e B r u n ,  opowiedział następujące przypadki chorobne: 
1) cztery przypadki uszkodzeń wskutek spadnięcia z wysokości 
(t. L, str. 304 i t. LI, str. 395); 2) wy łuszczenie się całej ko
ści skroniowej bez uszkodzenia słuchu (t. L, str. 148 i 150); 
3) oderwanie podniebienia twardego od miękkiego (t. LI, str. 
395); 4) złamanie kości szczękowej górnej (t. LI, str. 397); 
5) nerwoból po ranie postrzałowej ramienia (tamże); 6) zra
nienie tętnicy promieniowej (t. LI, str. 399); 7) wyjęcie u czło
wieka śledziony, która uwięzła w ranie ściany brzusznej (t. L, 
str. 473 i t. LI, str. 401 i 402); nareszcie 8) wrodzone zaro
śnięcie otworu stolcowego (t. LI, str. 400 i 402).—P. C h w a t :  
1) opowiedział przypadek tętniaka żylakowego (aneurysma  
m ricosum ),  uleczonego naciskiem przez samego chorego wy
wieranym (t. LI, str. 398); 2) opierając się na spostrzeganych 
przez siebie przypadkach, mówiło odradzaniu się kości z przy- 
kostni po wypiłowaniach (t. LI, str. 401); 3) doniósł o opera- 
cyi wodnśj puchliny jąder (hydrocele)  dokonanej za pomocą 
zawłok z drótów metalowych (t. L, str. 301); i 4) skreślił cie
kawy przypadek rany postrzałowej kończyny dolnej (t. LI, str. 
401).—P. D o b i e s z e w s k i ,  jako gość,odczytał opis wypiłowa- 
nia większój połowy kości ramieniowej z odjęciem dolnego od
cinka jej główki (t. L, str. 481).—P. K o r z e n i o w s k i  opowie
dział ciekawy przypadek choroby usznej następnej po płonicy 
(t. XLIX> str. 491); na wniosek tegoż kolegi wyznaczony został 
Komitet do zbadania narzędzia słuchowego u głuchoniemych 
w tutejszym Instytucie głuchoniemych. — P. K o s i ń s k i  zdał 
sprawę z przypadku rany postrzałowej uda z rozerwaniem tę
tnicy udowej (t. L, str. 486 i 489).—P. N a r k i e w i c z - J o d k o  
opowiedział przypadek przecięcia się kuli na dwie połowy
o kości czaszkowe (t. LI, str. 404) i przedstawił kolegom chorą 
z przerostem brodawkowej warstwy skóry po przystawionej 
wezykatoryi (t. L, str. 150).— P. S c i b o r o w s k i  zdał sprawę 
z dziełka dra H. W. B e r  e n d a p. n. „ Elfter Berichł des gym - 
nast.-orthopdd. Instituts zu Berlin. Berlin 1863.”

Położnictwo i choroby kobiet I dzieci.— Przewo
dniczący tego Oddziału, p. T y r c h o w s k i ,  odczytał; 1) opis wi
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dzianego przez siebie przypadku braku macicy i wewnętrznych 
części płciowych, który dał powód do opowiedzenia kilku 
odnośnych przypadków przez kolegów G l i s c z y ń s k i e g o ,  
K o n i t z a ,  R o s e n t h a l a  i C h w a t a  (t. XLIX, str, 493); 
i 2) opis spostrzeganego przypadku łożyska zdrożnego (p la 
centa praevia)  i wykonanéj przez siebie operacyi sztucznego 
rozwiązania (accouchement forcé),  (t. L, str. 491).—-Zastępca 
przewodniczącego , p. K o n i t z  odczytał: 1) opis przebiegu po
rodu odznaczającego się brakiem wszelkich bólów w brzuchu 
i krzyżu (t. XLIX, str. 408); 2) uwagi o nacinaniu niepodat
nego ujścia macicy: przy tej sposobności wszczęły się rozprawy
0 zapaleniu okołomacicznem i o leczeniu tegoż (t. LI, str 407); 
3) o użyciu szczawianu ceru (oxalas cerii) przeciwko uporczy
wym wymiotom kobiet ciężarnych (t. LI, str. 410); 4) opowie
dział dwa przypadki położnicze, które dały mu sposobność do 
czynienia niektórych ogólnych uwag o przyczynach i naturze 
drgawek i gorączek połogowych (t. LI, str. 148); 5) skreślił 
przypadek dowodzący, że niezawsze nieostrożne postępowanie 
przy wydobyciu łożyska jest przyczyną wynicowania macicy 
(t. XLIX, str. 390); i 6) zdał sprawę z pracy prof. B e t s c h i e 
r a  w Wrocławiu o téj ostatniej niemocy (t. L, str. 250). — 
P- A p t e  opowiedział następujące przypadki: 3) wypadnięcie 
kończyny górnej dziecięcia w położeniu główkowóm, przez co 
wywołał uwagi kol. T y r c h o w s k i e g o  co do postępowania 
w takich przypadkach w ogólności (t. LI, str. 145); 2) przy
padek ciąży wątpliwćj, który dał dowód do uwag o stopniu pe
wności różnych znaków ciąży (t. L, str. 496 i t. LI, str. 143); 
3) przykład obłędu powstałego wskutek niedokrwistości po- 
porodowćj (t. L l, str. 406). —P. G l i s c z y ń s k i  okazał guz ka- 
lafiorowaty szyjki macicznéj, pomyślnie odjęty za pomocą od- 
gniatacza (t. LI, str. 405) i opowiedział przypadek odjęcia za- 
pomocą tegoż narzędzia macicy wynicowanéj: ze śledzenia ana
tomicznego odjętśj macicy tudzież zwłok choréj, która nastę
pnie umarła, zdał sprawę p. B r o d o w s k i  (t. LI, str. 144
1 147). —P. H e lb  ic h odczytał rozprawę p. n. „Opis kilku cho
rób jajnika” (t. XLIX, str. 70); praca ta dała powód do obszer
nych uwag krytycznych kol. K o r z e n i o w s k i e g o  (tamże, str.
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384—387), który nadto na dwóch posiedzeniach Towarzystwa 
mówił o leczeniu torbielów jajnikowych w ogólności, według do
świadczenia znakomitszych lekarzy angielskich i francuzkich, 
ze szczególnćm uwzględnieniem całkowitego wycięcia jajnika 
czyli owariotomii (tamże, str. 484 — 491). P. K o r z e n i o w 
s k i  przedstawił nadto okaz macicy wynicowanćj, która, 
przeszedłszy w gorzel, odpadła całkowicie (t. XLIX, str. 
5 00 ).— P. K u r o w s k i  z Płocka, jako gość, opowiedział 
przypadek porodu czworaków (t. LI, str. 405). — P. N e u  - 
g e b a u e r  odczytał: 1) opis wykonanego z pomyślnym skut
kiem odjęcia guza kalafiorowatego części pochwowej ma
cicy za pomocą żaru elektrycznego, co dało sposobność pp. 
H e l b i c h o w i  i B r o d o w s k i e m u  do czynienia uwag nad te
go rodzaju guzami w ogólności, ten ostatni zaś zdał sprawę 
z drobnowidowego badania odjętego nowotworu (t. XLIX, str. 
223 i 225); 3) opis wyłuszczenia również żarem elektrycznym 
nowotworu rakowatego ze ściany br¿usznej kobiety brzemien
nej (t. XLIX, str. 380); 4) opis otwarcia zwłok dokonanego 
w przypadku niezwykłej wielkości torbielą jajnika; i 5) przy
padek przetoki pęcherzo-pochwowej powikłanej z zarośnięciem 
cewki moczowej i z rozdarciem śródkrocza, któreto cierpienia 
udało się panu N. usunąć na drodze operacyi (t. L, str 483).

Z  chorób płodowych i dziecięcych  p. Chwat :  1) okazał 
zwłoki płodu potwornego, t. zw. microcepkalus; 2) opowiedział 
przypadek wodnej puchliny jaja płodowego (t. L I, str. 406); 
i 3) opisał zapalenie mózgu u dziecięcia, wywołane ciałem 
obcśm w uchu. — P. D o r a n t o  wi cz  przemawiał za szczepie
niem ospy ochronnej u dzieci nawet w okresie wylęgania się 
ospy rodnićj (t. XLIX, str. 224). — P. G l i s c z y ń s k i  opowie
dział przypadek ogromnych rozmiarów wodnej puchliny móz
gu ( hydrocephalus)  u dziecięcia (t. XLIX, str. 498).—P. K o - 
n i t z  odczytał sprawozdanie z dzieła d r a J . v .  H e i n e  p. n.: 
„ Spinale Kinderlähmung. Stuttgart 1860.” (t. XLIX, str. 137). 
P. T y r c h o w s k i  skreślił spostrzegany przez niego przypadek 
samorodnego zrośnięcia się wargi zajęczej (t. LI, str. 404), 
tudzież przypadek zapalenia błomiastego jam nosowych i gardła 
(t. LI, str. 405).—P. W e i n b e r g  opowiedział śmierć dziecięcia 
z przestrachu (t. L, str. 147).
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Medycyna publiczna. — Rozprawy nad wścieklizną, 
wywołane przypadkiem opowiedzianym przez kol. wice-preze-  
sa, poprowadziły do uwag nad środkami policyjno-lekarskie- 
mi, zapobiegającemi téj strasznéj niemocy (t. L, str 288 i 473). 
Na wniosek p. K a r p i ń s k i e g o wyznaczono Komitet do oce
nienia praktycznego wartości środków lekarskich zagranicznych, 
t. zw. specyficznych, znajdujących się w handlu aptekarskim 
i do obmyślenia sposobów zaradzających szkodliwemu rozpo
wszechnieniu tychże. (Sprawozdanie tego komitetu ogłoszone 
zostało w roku bieżącym, t. LII, str. 252). — Sekretarz roczny, 
Stanisław J a n i k o w s k i ,  odczytał sprawozdanie z dziełka dra 
Adr. B a r a n i e c k i e g o  p. n.: „O materyałach do topografii 
i statystyki lekarskiéj Podola. Petersburg 1862.”(t. LII, str 306).

Z  medycyny sądowey p. L e B r u n  opowiedział przypa
dek, w którym 5 ran kłótych nagle zadanych nie wystarczyło 
do wytłómaczenia natychmiastowéj śmierci (t. L, str. 304).— 
Sekretarz roczny, Stanisław J a n i k o w s k i ,  odczytał sprawo
zdanie z czynności sądowo-lekarskich wykonanych od dnia 19. 
listopada 1861. r. do dn. 31. grudnia 1862. r. (t. LI, str. 321, 
t. LII, str. 60 i 183), tudzież zdał sprawę z dzieła dra D a m 
b r e  z Courtrai (w Belgii) p. n.: „ Traité de médecine légale . 
Gand 1860.”

Dzieje i piśmiennictwo lekarskie* — P. Ł u c z -
k i e w i c z  czytał wyjątki z dokonanego przez siebie przekładu 
Aforyzmów H i p p o k r a t e s a ;  to dało powód do rozpraw nad 
przekładami klasyków lekarskich w ogolności, w których brali 
udział: prezes  i pp. H e l b i c h ,  K o r z e n i o w s k i  i L u b e l s k i  
(t. XLIX, str. 3 8 2 -384).

W ogóle więc, jakkolwiek rok ubiegły nie należał do tych, 
które ogólnym wpływem sprzyjają spokojnéj pracy i badaniom 
naukowym, jednakże Towarzystwo nasze, z wewnętrznego prze
konania czerpiąc pobudki do pełnienia swego obowiązku, sta
rało się, wedle sił i możności, postępować daléj na obranéj raz 
drodze.
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POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie 17te, d. 6 .  września 1 8 6 4 .  r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Dzieła nadesłane. II. Epithelioma. III. O pokątnem leczeniu. IV. 
Wybory. V. Kamienie pęcherzowe.

Obecnych członków 16, i p. J. F. Nowakowski, jako gość.
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posiedze

nia,
I. Złożono nadesłane do Biblioteki Towarzystwa nastę

pujące dzieła:
1. Dr. Andrzeja J a n i k o w s k i e g o :  Patologia i terapia 

chorób umysłowych. Warszawa 1864. (Sprawozd. p. P l ą s  ko w- 
ski).

2. Materiały dla medic, statistiki gor. Kijewa. Kratkij 
oczerk sostojanija akuszerskoj kliniki Uniw. sw. Władimira 
(1854.—1864.), d r a L e s k o w a .  (Sprawozd. p. A p t e ) .

3. Protokoły obszczestwa Zapadniej Sibiri. Irkutsk 1864. 
(Sprawozd. p. W i 1 c z k o w s k i.)

4. Rozprawę doktorską p. Józefa W s z e b o r a ,  p. n. 
„O całkowitćm jednostronnćm i obustronnćm wypiłowaniu 
szczęki górnćj. Warszawa 1864.“

II. P. N e u g e b a u e r  opowiedział historyą chorćj, lat 
72 liczącćj, którćj wyciął z pomyślnym skutkiem rakowca 
( epithelioma)  na twarzy i przedstawił tę osobę wyleczoną 
zebranym kolegom. Z powodu rozpoznania rodzaju wyciętego 
guza toczył się spór między p. N e u g e b a u e r e m  i kol. K o 
r z e n i o w s k i m .

III. Następnie Sekretarz roczny (Stan. J a n i k o w s k i )  
odczytał uwagi ,,0  pokątnćm leczeniu.“ (Zob. str. 161— 165.)

W rozprawach,które się wszczęły z tego powodu, p. K o r z e 
n i o w s k i ,  podzielając zdanie o potrzebie zniesienie stanu fel- 
czerskiego, kładł przycisk na to, jak dalece sami lekarze po
stępowaniem swojćm popierają pokątne leczenie felczerskie.
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Wszak są lekarze, którzy w przypadkach chirurgicznych spra
wiających im kłopot wolą się udać do felczera umiejącego za
kładać cewnik, albo odprowadzać przepukliny, niż do kolegi 
wyłącznie chirurgii poświęcającego się. Dalej mówił, jak da
lece w dawniejszych czasach wykład w Szkole felczerów prze
ciążony był niepotrzebnemi, a otwierającemi drogę do pokąt- 
nego leczenia szczegółami, jakiemi np. było: opisanie przypa- 
dów gastrycyzmu, rozróżnienie tegoż od zapalenia żołądka, 
wskazania do użycia emetyku i t. p.; albo przy róży rozróżnie
nie róży prawdziwćj od fałszywćj, ograniczanie róży kamie
niem piekielnym i t. d. Prawda, że pod tym względu w ostat
nich kilku latach w wykładzie w Szkole felczerów wiele się na 
korzyść zmieniło; obecnie jednak felczerzy, lubo więcćj w ogó
le umieją (z powodu obostrzonych egzaminów), ale za to mnićj 
są praktyczni w najniezbędniejszych działaniach, a to z tego 
powodu, że przy znacznie zwiększonćj ich liczbie daleko 
mnićj mają sposobności do kształcenia się praktycznie.

P. K u l e s z a  zwracał uwagę na wielkie trudności, stoją
ce na przeszkodzie zupełnemu zniesieniu stanu felczerskiego, 
mogącego z resztą powołać się na przywileje przez dawnych 
Królów im nadane.

P. W i l c z k o w s k i  przypomniał, że przywileje te Ustawą
o zgromadzeniach felczerskich z r. 1840. zostały zniesione.

Sekretarz  roczny  dodał, że, podobnie jak to w Prusach 
miało miejsce, zniesienie stanu felczerów nie mogłoby nastą
pić od razu, ale stopniowo, przez zniesienie Szkoły i nieudzie
lanie nowych konsensów.

IV. Potćm Towarzystwo, w potrzebnćj liczbie zebrane, 
przystąpiło do głosowania na nowych członków, w skutek czego 
wybrani zostali pp. Adolf R o t h e i Aleksander K r e m e r, 
pierwszy członek, drugi prezes Towarzystwa lekarzy Podol
skich, obadwaj jednomyślnie na członków korespondentów na
szego Towarzystwa, a p. Stanisław C h o m ę t o w s k i  większo
ścią głosów na członka czynnego Towarzystwa.

V. W’ końcu posiedzenia p. K o r z e n i o w s k i  okazał ko
legom szczątki 5 kamieni moczowych, które w ostatnich cza
sach przez litotrypsyą oddalił: dwa największe z tych kamieni 
miały w pęcherzu po 55 i 42 milimetrów średnicy.

Pam. T. 1. W. Tom LU. 28
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Posiedzenie lS s te , d. 30. września 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Sprawozdanie. II. Wodostek rdzeniowy (h ydrovrh ich is). III. Pisma 
nadesłane. IY. O łaźniach i kąpielach w dawnej Polsce. Y. Zapalenia 
gardła sztucznemi zębami wywołane.

Obecnych członków 17 i pp. J. F. Nowakowski i Na
wrocki, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie
dzenia,

I. P. T y r c h o w s k i  odczytał sprawozdanie z pracy rę
kopiśmiennej nadesłanój Towarzystwu przez dra Adolfa Ro- 
thego w Kamieńcu, zawierającej spostrzeżenie torbielą jajniko
wego

Z powodu jednego z wyrażeń użytych tak w rozprawie- 
jak w sprawozdaniu, to jest wyrazu rękoczyn, p. K o r z e n i o w 
s k i  zwracał uwagę kolegów, że zamiast wyrazem tym oznaczać 
operacyą w ogólności, jak to czyni Szkoła Krakowska, stoso
wniej byłoby ograniczyć jego użycie do tej części operacyi, któ
rą  Francuzi nazywają manoeuvre , a Niemcy Handgriff, zacho
wując nadal utartemu wyrazowi „ operacya“ dotychczasowe 
znaczenie i użycie.

Po krótkiśm jeszcze przemówieniu p. N e u g e b a u e r a ,  
Towarzystwo uznało słuszność uwag p. K o r z e n i o w s k i e g o .

II. P. N e u g e b a u e r  opowiedział przypadek wodosteku 
rdzeniowego (hydrorrhachis),  pękniętego przed urodzeniem
i samodzielne tegoż uleczenie się, wspomniawszy z początku
o podobnym rzadkim przypadku spostrzeganym przez p. D a- 
n u a u ,  a którego opis udzielił p. B e r a u d  w Towarzystwie 
chirurgicznem w Paryżu. (Zob. str. 405).

P. T y r c h o w s k i  spostrzegał już podobny przypadek 
pęknięcia wodosteku krzyżowego przed porodem.

P. K o r z e n i o w s k i  nadmienił, że zalecany przez kol. 
Neug. do wypróżnienia takiego wodosteku trójgraniec Gue-
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r i  n’a, jako zbyt gruby, nie może być w tych przypadkach 
użytym.

P. N e u g e b a u e r  odparł, że G u é r i n wynalazł kilka 
trójgrańców, z których jeden bardzo cienki używany przy wo- 
dosteku krzyżowym.

P. L e B r u n  popierał zdanie kol. Korzeniowskiego, iż 
trójgraniec G u ć r i n a  przeznaczony jest głównie do ropni na
pływowych ( abcès par  congestion); w wodosteku rdzeniowym 
zaś nie może być mowy o sposobie podskórnym (méthode sous- 
cutanée),  o którym wspominał kol. Neugeb., a to z powodu 
zbytniéj cienkości skóry na takiém obrzmieniu.

P. N e u g e b a u e r .  Guzy tego rodzaju bywają bardzo róż- 
néj wielkości i przedstawiają różne okolice, np. po bokach, 
gdzie skóra wcale nie jest tak cienka i w tkankę łączną pod
skórną uboga, ażeby za pośrednictwem téj ostatniej nie mogło 
nastąpić wessanie potrzebne przy sposobie podskórnym.

P. K o r z e n i o w s k i  jeszcze raz kładł przycisk na to, że 
cięcie podskórne wymaga wiele tkanki łącznój, w wodosteku 
zaś kręgowym skóra i opony rdzeniowe są nadzwyczaj do sie
bie zbliżone. Zresztą znane dotychczas i powszechnie używa
ne sposoby operowania w téj niemocy, przez ucisk i za pomocą 
żegadeł (caustica), zupełnie są wystarczające.

III. Złożono nadesłane dla Towarzystwa broszury:
1. Dra J a k u b o w s k i e g o  (w Krakowie): O nie strawno- 

ści u niemowląt. Kraków 1864.
2. Od Towarzystwa lekarskiego Kaukazkiego: „Ustawy“

i broszura p. n. „ Dobraja nowosta (sprawozd. p. W i l c z 
k o ws k i ) .

IV. Sekretarz roczny  (Stanisław J a n i k o w s k i )  odczy
tał część lszą Materyałów do dziejów hygieny i policyi lekar- 
skiéj w Polsce, p. n. „ 0  łaźniach i kąpielach w dawnej  
Polsce.“

V. Prezes zwrócił uwagę kolegów na szczególną postać 
uporczywą przeciągłego zapalenia gardła (p h a ryn g it is ) ,  poja- 
jawiającą się u osób noszących sztuczne zęby. W trzech 
przypadkach, które przed niedawnym czasem Prezes  spo
strzegał, błona śluzowa podniebienia, migdałków i gardziela
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miała w ogóle pozór bardziej nawodniony (oedema), niż za
palny i barwę wpadającą w żółtawą.

P. H e l b i c h  spostrzegał również podobne przypadki.
P. N e u g e b a u e r  sądził, że byłyto zapalenia gardła zwy

czajne, których szybkiemu uleczeniu sprzeciwiało się ciało 
obce w jamie ust położone, to jest zęby sztuczne.

Prezes  kładł przycisk na tę okoliczność, że sąto zapa
lenia przeciągłe, po kilka lat trwające, dopiero z usunięciem 
sztucznych zębów znikające. W jednym przypadku świeże wy
złocenie oprawy zębów wystarczyło do usunięcia zadrażnienia 
gardła.

Posiedzenie 19te, dnia 9 .  paździer. 1 8 6 4 .  r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Dzieła nadesłane. II. Kandydatura. III. Przetoka pochwo-pęcherzo- 
wa. IV. Poród płodu dwugłowego. V. O zastosowaniu elektroterapii i 
gimnastyki.

Obecnych członków 19 i pp. Czajewicz i Malcz, jako 
goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posiedze
nia,

Prezes  powitał nowego członka czynnego Towarzystwa, 
p. Stanisława C h o m ę t o w s k i e g o .

I. Złożono nadesłane do Biblioteki Towarzystwa nastę
pujące dzieła:

1. R o 11 e. Choroby umysłowe. Część II. Petersburg 
1864. (Oddane do sprawozdania p. P i a s k o w s k i e m u ) .

2. A. L. N e u g e b a u e r  i J. F. N o w a k o w s k i .  Nau
ka o wnętrznościach (splanchnologia). Warszawa 1864. (Spra
wozdawca p. H e l b i c h . )

3. C h o m ę t o w s k i .  O chorobach umysłowych przez 
syph ilis  spowodowanych. Warszawa 1864. (odbitka z Tyg. 
lek.)
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II. P. C h w a t  złożył książeczkę napisaną przez dra 
Gustawa J o s e p h  w Wrocławiu p. n. Venedig als Winterauf
enthalt für Brustleidende. Breslau 1861 i dwie inne pomniejsze, 
przedstawiając autora na członka korespondenta Towarzystwa. 
Sprawozdanie z tej pracy złoży kol. Wice-prezes  (p, M a j ew- 
s k i).

III. P. N e u g e b a u e r  przedstawił kolegom kobietę 
wyleczoną przez niego na drodze operacyi z głębokićj przetoki 
pęcherzo-macico-pochwowćj.

IV. Tenie opowiedział następujący przypadek położni
czy. W nocy z dnia onegdejszego na wczorajszy, o godzinie
11 i pół, wezwany był przez koli. R o s e n f e l d a  i F r e y a  
do kobiety starozakonnćj, pićrwszy raz rodzącćj. Przedoneg- 
daj rozpoczęły się bole porodowe, które następnego dnia z ra 
na były bardzo silne, poród jednakże nie postępował. O godz. 
8mej wieczorem kol. R o s e  n f e l d  znalazł główę wrzynającą 
się w szparę sromową, wklinowaną; założywszy wtedy klesz
cze, wyprowadził na zewnątrz głowę, tudzież rękę leżącą ku ty
łowi i na lewo, dalsze zaś usiłowania ku wyprowadzeniu reszty 
płodu były napróżne, czego też doświadczył wezwany do nara
dy kol. F r e y .  Przybywszy o godzinie 1 1 i pół, p. N e u g e 
b a u e r  znalazł stan ogólny chorój dobry, macicę mocno obci- 
śniętą na płodzie, przedstawiającą owal nieco nieforemny, zwę
żony ku górze, a na prawo skierowany. Przy śledzeniu przez 
pochwę wykrył na zewnątrz nst macicznych głowę, twarzą ku 
górze obróconą, tudzież prawą kończynę górną. Szyja płodu 
była mocno wydłużona, tułów’ wbity w wejście miednicy. 
Wszelkie usiłowania skierowane ku wydobyciu drugiśj kończy
ny górnćj były napróżne: w miejscu bowiem, gdzie się takowa 
powinna była znajdować, ręka śledzącego napotykała tylko 
guz twardy, nieforemny. Następnie p. Neug. wziął się do 
pociągania płodu w sposób zwyczajny, ale napróżno. Równie 
bezowocne były usiłowanie ściągnięcia płodu zapomocą kefalo- 
triby. Wtedy p. Neugeb. z pomocą kraniotomu Mathieu’go 
wydalił trzewa z klatki piersiowśj i brzusznćj płodu, poczćm 
okazało się, że nie wzdęcie brzucha płodu było przyczyną utru
dniającą poród. Przy uskutecznionćm ponownie śledzeniu
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wewnętrznym czuć było fałd idący od tułowia w górę, zewnę
trznie zaś w górnój części macicy pod prawemi żebrami ciało 
twarde: prawdo podobną więc stało się rzeczą, że byłto płód 
podwójny. Natenczas kleszczami kostnemi Seyferta uchwycił 
pan Neug. kręgosłup od tyłu, od przodu zaś pod mostek zasa
dził hak Smellego i tym sposobem z trudnością wyprowadził 
na zewnątrz górną część tułowia Ostatecznie na drodze t. zw. 
dobrowolnego wyklucia (em lu tio  spontanea) wyszedł na ze
wnątrz nieco nadgniły płód, płcie żeńskićj, który był dwugło
wym. Każde ramię miało swoję osobną łopatkę, pośrodku zaś 
znajdowała się trzecia; dwa osobne stosy kręgowe, połączone 
wspólnemi żebrami, zlewały się w jeden w okolicy lędźwio- 
wśj. Stosunki te bliżćj objaśnił przedstawiony rysunek.

W końcu p. N e u g e b a u e r  okazał przy tćj sposobności za
prowadzoną przez siebie odmianę w kefalotribie Karola B r a u 
na ,  i zwrócił kolegów uwagę na wcięcie półkoliste blizko 
zamka kefalotriby, ułatwiające bardzo pociąganie, a zaprowa
dzone przed kilkunastą laty przez naszego rodaka N e g ę 
w Wrocławiu, któreto ulepszenie obecnie przypisuje sobie prof. 
S i m p s o n w Edinburgu.

P. K o r z e n i o w s k i  był zdania, że w przypadku tym. 
przekonawszy się, że jest płód podwójny, należało przede- 
wszystkiśm odciąć głowę i kończynę górną na zewnątrz będące.

P. N e u g e b a u e r  odparł, że nie było wcale miejsca na 
wprowadzenie palców w górę po za szyję dzićcięcia, po których 
dekapitator dałby się wprowadzić.

P. T y r c h o w s k i  sądził, że działania zalecane przez 
kol. Korzeniowskiego nie byłyby w niczćm ułatwiły porodu, 
który nie mógł inaczćj się ukończyć, jak przez t. zw. samo
wolne wyklucie.

P. H e l b i c h  przypomniał, że przed laty zdarzył się po
dobny przypadek C z e k i e r s k i e m u ,  który rzeczywiście od
ciął główkę na zewnątrz będącą, uskutecznił obrot i płód tym 
sposobem wydobył

P rezes  zapytał, czy i w tym razie nie byłoby się dało 
zastosować podobne postępowanie. Na co p. N e u g e b a u e r
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odrzekł, że macica była tak mocno, tężcowo ( tetanicznie)  
obcisnięta na płodzie, iż nie mogło być mowy o obrocie.

V. P. H e l  b i e h  przedstawił kolegom chłopczyka 11- 
letniego, cierpiącego od kilkunastu miesięcy na kurcz ciągły 
wykręcający kończynę górną lewą ku tyłowi. Chory .ten, le
czony najprzód przez p. H e 1 b i c h a, zawieziony był następnie 
do Berlina, gdzie prof. L a n g e n b e c k ,  upatrując jako przy
czynę obrzmienie n. łokciowego (neuroma), wyciął kawałek te
go nerwu, ale bezskutecznie (1). Również napróżne były środki 
wewnątrz zadawane, miejscowe leczenie stosowane w okolicy 
6go kręgu szyjowego, która zdawała się być bolesną, a wresz
cie i magnetyzm zwierzęcy przez pana R. stosowany. Z anam
nezy pokazuje się, że chłopczyk ten przed zachorowaniem spadł 
był z pewnćj wysokości, a nadto, że wszedł do zimnśj wody, 
będąc spocony. P. H e l b i c h ,  który cierpieniu temu nadaje 
nazwę pląsawicy (chorea minor), albowiem owe kurcze ustają 
podczas snu, rzucił pytanie, czyli przypadek ten może być wy
leczony przez gimnastykę i elektroterapią, temi bowiem sposo
bami podejmuje się chorego w ciągu 6 miesięcy przyprowa
dzić do zdrowia ortopedysta p. F u n k ,  z Torunia.

P. W e i n b e r g  przypomniał spostrzegany przez siebie 
w klinice Wileńskiej przypadek pląsawicy powstałćj u oficera 
od huzarów w skutek zaziębienia, a uleczonej wcieraniami 
maści szarej rtęciowej wzdłuż stosu kręgowego.

P. C h o m ę t o w s k i  widział przypadek pląsawicy syfili- 
tycznćj uleczonćj przez jodek amonu, po której jednak pozosta
ła  niedołężność umysłowa, sądzi więc, że i w przypadku przy
toczonym przez kol. W e i n b e r g a  może zakażenie przymio
towe było pląsawicy przyczyną.

P. A p t e był zdania, że w przypadku tym gimnastyka
o tyle tylko może być przydatną, o ile przyłoży się do pod
trzymania odżywiania całego ciała.

I ł. L  e B r u n, który także leczył tego chorego, najlepsze

H) Porown. protokół posiedzenia Tow. lek. Warsz. z dnia 4. lipca 
1864. r., str. 279.
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widział jeszcze skutki z utrzymywania kończyny w żłobku dla 
powstrzymywania kurczów i z zastosowania gimnastyki na t. 
zw. trapezie. Sądzi przeto, że wytrwałe użycie gimnastyki 
może być w tym przypadku zalecane.

P. N e u g e b a u e r  co do elektro terapii nadmienił, że 
pomimo częstego stosowania tójże, bardzo rzadko osięgał po
myślne z niej skutki.

P. C h o m ę t o w s k i  nie sądził, żeby w podobnym przy
padku, jak obecny, elektoroterapia była wskazaną; dobre skut
ki faradyzacyi widywał w uporczywćj niemocie (a p k a s ia ) ,  
w bezwładach gośćcowych (para lyses  rheumaticae) i t. d.

P. S z o k a l s k i  również dobre osięgał skutki z farady
zacyi w porażeniach gośćcowych; we wszelkich zaś innych ra
zach mało widział skutku z elektroterapii. Co do obecnego 
przypadku podziela zdanie kol. Le B r u n a ;  radby tylko owe
mu żłobkowi, na którym ma się podpierać kończyna, nadać 
postać trójkąta rozwartego, mającego podstawę na tułowiu, 
a wierzchołek odpowiadający łokciowi.

P . H e 1 b i ch  obawiał się, aby przymusowe wstrzyma
nie ruchów kurczowych nie miało jakich złych następstw.

Prezes  zwrócił uwagę, że w tym przypadku choroba nie 
leży w mięśniach, lecz w nerwach; gimnastyka zaś może być 
tu przydatną, przez przyzwyczajanie do porządnego używania 
ruchów mięśniowych. Co się tyczy elektroterapii w ogólno
ści, ta i w nerw obolach często od pierwszego razu wielką 
przynosi pomoc; w bezwładach zaś trzeba ją z niezmierną 
wytrwałością (czasami przez 2 lub 3 lata) stosować, chcąc 
otrzymać zadawalające skutki; choć są i przypadki nader szyb
kiego uleczenia, jak np. z własnej praktyki przytacza, że 
porażenie m. prostego wewnętrznego oka, przez 8 miesięcy 
bezskutecznie leczone, po -1-krotnćm zastosowaniu faradyzacyi 
ustąpiło zupełnie. Faradyzacya ma tćż ogromny wpływ na 
cały układ nerwowy. W obecnym przypadku warto i tego 
sposobu użyć, a złych skutków trudno się tu obawiać.

P. S z o k a l s k i  sądził, że, lubo pląsawica ma ośrodkowe 
siedlisko, jednak przez ciągłe kurczenie się mięśniów mógł tu 
powstać ich przerost: wskazane więc jest zwolnienie tych mięś-
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niów (przez umocowanie kończyny na stosownej kolankowatej 
podpórce), na przemiany z ćwiczeniem mięśniów przeciwni* 
czych (przez gimnastykę); po faradyzacyi zaś mało się tu moż
na spodziewać.

Posiedzenie SOste, dnia 18. październ. 1864. r.

Prezes p. N a t a n s o n .

I. Dzieła nadesłane. II. Sprawozdanie. III. Woda sodowa z boraksem.
IV. Samowolne wyklucie w położeniu barkowém. V. Rzadki przypadek 
wady ustrojowej serca. YI. Rozszerzenie aorty, przerost serca. VII. Przy- 
słuch płynów połykanych.

Obecnych członków 21 i pp. Kronenberg, Nawrocki, J. 
F. Nowakowski, Thugutt i Rosenfeld, jako goście.

Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.
I. Złożono nadesłane dla Biblioteki Towarzystwa dzie

ła następujące:
1. S t a n i e k :  Zakladowie pitwy. W Praze  1840. (Za

sady anatomii).
2. Tegoż: P itewnj a lias  (atlas anatomiczny), fol. (Po

dziękowanie autorowi).
3. Od Towarzystwa lekarzy czeskich: S lo m ik  lèkarskè  

terminologie. V Praze 1863.
4. Od prof. P u r k i n i e g o :  Żiva. Czas opis przirodnicky. 

Rocznik IX. Svazek 2 a 3. 1801.
5. M. B e h r e n d :  Das Sool-und Seebad Colberg. Col- 

berg 1860.— Sprawozdawca kol. wice-prezes (p. M a j e w s k i ) .
o. K r a t z m a n n :  Guide pratique à Marienbad. Paris

1863.
7. Tegoż: Marienbad. Hdb. far Kurgaste. Prag 1804. 

(Podziękowanie ofiarodawcom).
II. Sekretarz  roczny (Stanisław J a n i k o w s k i )  odczy

tał sprawozdanie z czynności Towarzystwa w ciągu r. 1803.
Prezes przy téj sposobności przypomniał o istnieniu Ko

mitetu chorób epidemicznych, którego ostatnie posiedzenie 
dla niedostatecznej liczby zebranych członków nie przyszło do 
skutku.
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III. P. K a r p i ń s k i ,  opierając się na wielkiej rozpu
szczalności kwasu moczowego w boraksie, przygotował sztucz
ną wodę gazową zawierającą na 1 funt wody '/a drachmy 
dwuwęglanu sody i drachmę boranu sody, która może być 
z korzyścią używaną w cierpieniach z nadmiarowśm wydziela
niem kwasu moczowego.

P. L a n g o w s k i ,  który sam od pewnego czasu cier
piał na nadmiarowe wydzielanie kwasu moczowego, przeko
nał się na sobie o dobrych skutkach rzeczonćj wody.

Prezes  nadmienił, że już dawnićj przepisywał swym 
chorym w podobnych razach tego rodzaju wodę, na prędce 
przyrządzoną przez rozpuszczenie boraksu w zwykłćj wodzie 
sodowćj.

P. K a r p i ń s k i  okazał nadto lek od bolu zębów p. n. 
„Apotheker Bergmann’s Zahnwolle“ z zagranicy sprowadzany, 
którego próbki wzięło kilku kolegów.

IV. P. N e u g e b a u e r  opowiedział 3 przypadki sa
mowolnego wyklucia się (evolutio sponłanea)  płodu dojrza
łego w położeniu barkowśm.

V. P. T h u g u t t  (jako gość) odczytał opis dochodze
nia pośmiertnego w bardzo rzadkim przypadku wady ustrojo
wej serca.

VI. Prezes  zdał sprawę z otwarcia zwłok ś. p. Emila 
W i 1 d e g o, b. lekarza wojskowego, wychowańca niegdyś Dor- 
packiego uniwersytetu, zmarłego przed niedawnym czasem 
w Warszawie. Nieboszczyk, który przed 2 laty ożenił się, od
2 lat cierpiał na napady astmatyczne; nie leczył się wcale, 
pomimo, że zasięgał rady niektórych lekarzy tu i za granicą 
Spełniając wolę nieboszczyka, Prezes  wspólnie z kol. B r o 
d o w s k i m  uskutecznił otwarcie zwłok, przy któróm nie zna
leziono ani śladu obrzmienia kończyn; ciało było wzrostu 
miernego, dość dobrze odżywiane. Płuca były krwią nabiegłe, 
kruche, gdzie niegdzie mało trzeszczące, napełnione płynem 
podobnym do ropy, po brzegach rozdęte powietrzem. Serce 
w dwójnasób powiększone, ściany raczśj ścienczone niż zgru
białe. Zastawki aorty były prawie szczelne, tylko jedna do 
połowy przyrośnięta do ściany tętnicy. Aorta w odległości
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dwóch palców nad zastawkami ogromnie rozszerzona, aż do 
miejsca, gdzie przechodzi przez przeponę; wewnętrzne ściany 
tego naczynia poorane ateromatycznemi złogami i niemal 
owrzodzeniami. Tętnica szyjowa prawa (a. carotis dex tra j  
rozszerzona; lewa tak szczupła, że ledwo połowę zwykłego świa
tła przedstawiała. Zresztą oprócz małych śladów zalewu krwi 
włoskowatego w mózgu ( apoplexia capillaris)  nie znaleziono 
żadnych zmian szczególnych.

VII. Tenia ze swych spostrzeżeń mówił o przysłuchu 
przelewania się w przełyku płynów połkniętych, jako o po
mocniczym środku diagnostycznym w niektórych chorobach. 
U zdrowych osób przyłożywszy ucho do pleców, słychać przy 
połykaniu płynu po lewéj stronie stosu kręgowego odgłos 
bardzo odległy. Gdy w przełyku jest jaka przeszkoda, słychać 
bulkotanie charakterystyczne. Przysłuchując się daléj temuż 
odgłosowi przy niektórych cierpieniach płucnych, przekonał 
się, że przy nacieku gruźliczym na przestrzeniu naciekowi od
powiadającej słychać bardzo wzmocniony odgłos; przy rozedmie 
płuc tenże niknie; i t. d. Jestto znak pomocniczy, który, zda
niem Prezesa , zasługuje na bliższe uwzględnienie.

Sekretarz roczny (Stanisław J a n i k o w s k i )  nadmienił, 
że przysłuch przelewania się płynów przez przełyk w razach 
zwężenia tego przewodu był już dawniéj zalecany przez chi
rurgów jako środek rozpoznawczy.

Sekretarz s ta ły  (p. S z o k a l s k i )  przy téj sposobności 
wspomniał o nowym sposobie przedmuchywania trąbki Eusta
chego, podanym przez p. P o l i t z e r a  w Wiedniu, a polegają
cym właśnie na połykaniu płynów.

Posiedzenie SI., dnia 8. listopada 1864.r.
Prezes p. N a t a n s o n .

Obecnych członków 21 i pp. Gepner, Nawrocki i J. F. 
Nowakowski, jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie* 
dzenia,

28*
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I. P. K u l e s z a  przypomniał, że chłopczyk z nader 
rzadką wadą ustrojową serca, której opis pośmiertny odczytał 
na ostatniém posiedzeniu p. T h u g u 11, raz piérwszy bada
ny był pod względem lekarskim w r. 1854. przez kol. R u t 
k o w s k i e g o  z Jadowa i w r. 1857. był przedstawiany na po
siedzeniu Towarzystwa naszego, gdzie rzeczona wadę poczyty
wano za zsunięcie serca z właściwego położenia (ectopia cor
á is) .  (1).

II. Złożono w darze od kol. J o d k i :  ,,Teoryą jestestw 
organicznych Jędrzeja Ś n i a d e c k i e g o ,  wydanie wileńskie 
z r. 1860.“ (Podziękowanie ofiarodawcy).

III. P. L e B r u n, wspomniawszy, iż od pewnego czasu 
posiedzenia Oddziału chirurgicznego nie przychodzą do skutku 
z powodu zbyt małój liczby zbierających się członków, wniósł, 
aby okólnikiem zapytać członków Oddziału, czyli takowego nie 
wypada zwinąć. (Przyjęte).

IV. Na wniosek Sekretarza  rocznego , przyznano woźne
mu Towarzystwa sumę przeznaczoną budżetem tegorocznym 
do rozporządzenia przy porządkowaniu Biblioteki, jako wy
nagrodzenie za 6-miesięczną posługę przy spisywaniu katalo
gu i układaniu książek.

V. Wice-prezes (p. M a j e w s k i )  odczytał sprawozdanie 
z pracy dra M. B e h r e n d a  w Kołobrzegach (Colberg) p. n. 
„ Das Sool-und See-Bad Colberg. Colberg 1860.“

VI. P. H e lb  i c h  doniósł Towarzystwu, że leczenie za 
pomocą gimnastyki i faradyzacyi chłopczyka, którego przed
stawił kolegom na posiedzeniu z dnia 4. października r. b., 
sprawia pomyślne skutki.

VH. P. P l ą s k o w s k i  odczytał sprawozdanie z dzieła 
dra Józefa R o 11 e g o w Kamieńcu, p. n. „Choroby umysłowe. 
Notatki z podróży odbytéj w 1858. r. Petersburg 1863—64.
2 części.“

VIII. W końcu posiedzenia przystąpiono do głosowania 
na członka komitetu kasy wsparcia, z grona lekarzy nie nale
żących do Towarzystwa, w miejsce ś. p. Jana Chlebowskiego; 
w skutek czego większością głosów wybrany został dr. Franci
szek K o b y l a ń s k i .

(l) Zob. Pam. Tow. lek. Warsz., t. XXVII, str. 325.
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SPIS DUPLIKATÓW
I DZIEŁ TREŚCI NIELEKARSKIĆJ 

BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZ. (1).

I. FIZYKA I CHEMIA.

Hermbstaedt. O rozbiorze roślin; tłóm. Nowickiego. Warsz. 1826. 
Łe Plleur d’Apligny. Farbmaterialien. Augsb. 1781.
Müller. Bericht üb. d, neuesten Fortschritte d. Physik. Braunschw. 

1849. Liefer. 1 -  8.
— Lehrb. d. Physik u. Meteorologie. Braunschw. 1844—45. I. II.

II. ANATOMIA.

Hlessig. De retinae textura. D. inaug. Dorp. 1855. (z ryc.)
Bordeu (T.) Rech. anat. sur la position des glandes. Paris, an VIII. 

(2 i pół fr.).
Carus. 20 Tafeln zur Zootomie, nebst Erklärung.
Cruikshank. Anat. des vaiss. absorbans. Trad. Paris 1787. (B fr.) 
Heister. Compendium anatom., n. d. Lat. von G. Fr. Clandern« 

Nürnberg 1730. opr. w parg. (l^ s tal).
Tegoż dzieła wydanie z r. 1756. opr.
Cieoflroy St. Hilaire. Philosophie anatomique. Organes respira- 

toires. (Atlas).
Hildebrandt (Ci. Fr )  Lehrb. d. Anatomie. Braunschw. 1789—92.

4 tomy opr. (11 tal.)
Tegoż dzieła wydanie z lat 1798—1800. 4 tomy opr.
Hirseltfeld (li). Opis układu naczyniowego człowieka. Warsz. 1863 
liautli. Manuel de l’anatomiste. Paris 1835.
Mayer (J. © . A). Beschreib, d. ganz, menschl. Körpers. Berlin 1783— 

1788. Bd I—V. opr. (18 tal).
— Anatom. Kupfertafeln. Berlin 1783-88. w 4-ce. n 7 x/ 6 tal.) 

Heiehert. Vgl. Beob. üb. d. Bindegewebe. Dorpat 1845.
Rosenmüller. Hdb. d. Anatomie. Leipz. 1819. 2 exempl. (ä i tal.) 
'W'elpeau. Anatomie chirurgicale. Paris 1825. 2 tomy. 2 exempl. (ä 10 fr.) 
W alter. Myologisches Hdb. Berl. 1795. opr. (a/a ta -̂)
Tegoż dzieła wydanie z r. 1798. opr.
W inslow. Exposition anatomique. Amsterd. 1732. 4 tomy opr. (6 fr.)

( l )  W nawiasie przy niektórych diiełach podana jest cena katalogowa,
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III. FIZYOLOGIA.

D ziarkow sU i. Fizyologia. Warsz. (1809). 2 exempl. opr.
Haller. Grundr. d. Physiologie. Berlin 1781. opr.
Humboldt (Al. v.) Üb. d. gereizte Muskel u. Nervenfaser. Posen 

u. Berl. 1795. 2 tomy. opr. (4% tal.)
Muller (Jolt.) Hdb. d. Physiologie. I Bd. 2te Abth. u. II. Bd. 1.

Abth. Coblenz 1834—37.
Procliaska. Lehrs. aus d. Physiologie. Wien 1795. 2 tomy. 2 ex 

(à 3 tal.)
Richerand. Physiologie. Paris 1807. 2 tomy opr.
Rudolplii. Grundr. d. Physiologie. Reutlingen 1830. 2 tomy opr. 

(51/# tal.)

IV. HYGIENA I MEDYCYNA POPULARNA.

Buchan* Médecine domestique. T. I, III, IV. Paris 1789. opr. 
'Venette. Tableau de l’amour conjugal. T. I. Londres 1789. opr.
Wolff* (A. 1'r.) Ueb. d. Nerven-Uebel. Berlin 1804.

V. FARMACYA I FARMAKOLOGIA.

Arneman. Chirurg. Arzneimittellehre. Götting. 1799. opr. (l 1/< tal.)
— Prakt. Arzneimittelehre. Götting. 1798. opr. (22/3 tal.) 

Boerhaave* Tract.de viribus medicam. Jenae 1752.
Cartheuser. Tabulae formularum medic. Frcf. 1766.
Chrestien. Des préparations d’or. Paris 1821. (21/* fr.)
Dispensatorium r. et elect, borusso-brandeb. Berol. 1781. opr. 
Ebermaier. Receptirkunst. Leipz. 1804. opr.
Edwards (H. Jfliine) et 'Vavasseur. Manuel de mat méd. Pa

ris 1826. w 16-ce. opr. (3 fr. 50 c.)
Freyer. (JF. B.) Formulare czyli nauka i t. d. Warsz. 1816. opr.

— Materya medyczna. Warsz. 1817. 2 t. opr.
Ciaubii Libellus de methodo concinandi formulas. Lugd. Bat. 1752. opr. 

(1 tal )
Hagen. Apothekerkunst. Königsb. 1786. opr.
Hufeland. Consp. materiae med. Berol. 1816. opr. (V2 tal.)
Jahn* Prakt. Materia medika. Bd. II. Erfurt 1807. opr.
Murray. Arzneyvorrath. Bd. III. Braunschw. 1785.
Pharmacopoea boruss. Berol. 1799.
Pharmacopoea.... in usum institutonim piorum. Petrop. 1808.
Reuss. Dispensatorium universale. Argeutor. 1791. opr.
Schubarth. Receptirkunst Berl. 1821. opr. (2 tal.)
Triler. Dispensatorium. Frcf. a. M. 1764. w 4-ce. opr.
Wylie. Pharmacopoeia castrensis rutben. Petrop. 1818.
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IV. WODY I KĄPIELE LEKARSKIE.

Ammon. Dietetyka... wód miner. Warsz. 1827.
Bannerth. Thermen von Landeck. Bresl. 186 .̂
Heidler. Marienbad nach eignen ärztl. Beob. Wien 1822. 2 tomy.

— Marienbad et ses diff. moyens curatifs. Prague 1841. opr- 
Heinrich. O używaniu wód miner, nat. Warsz. 1842. 2 exempl.
Tegoż dzieła wyd. z r. 1858.
Kratzm ann. D. Gesundbr. zu Marienbad. Prag 1858. 2 ex

— D. Ferdinandsbrunnen zu Marienbad. 1858. 2 ex.
— Mineralwässer. Leipz. 1828.

Hreysig. Ueb. d. Gebr. d. Mineralwässer. Leipz. 1825.
Lafontaine« Opisanie wód Kreszowickich. Kraków 1789. opr 
Polak. Ischl et ses environs. Vienne 1848. opr.
S c h e u .  Marienbad. Prag 1824. opr.
Struve. D. ktinstl. Mineralwässer. Dresd. 1824.
Vetter. Ueb künstl. u. natürl. Mineralbrunnen. Berl. 1835.
W agner. Karlsbad. Prag 1843.
Zemplin. Salzbrunu. Bresl. 1834.
Zieleniewski. W ody lek. Szczaw nickie. Kraków 185 2.

VII. PATOLOGIA I TERAPIA.

Bacher. Wassersüchten. Berl. 1781. opr. ( i x/3 tal.)
Bartels. Allg. Pathologie. Bresl. 1819. opr. ( l tal.)
Boisseau. Pyretliologie physiol. Paris 182). opr. (9 fr )
Broussais. Examen des doctrines med. T. I. II. Paris 1829. 
Cycurin. Putieszestwije za granicu. S. Peterb.! 857.
Favart. Essai sar l’entendement medical. (Marseille) An 1822. w 4*ce, 
Frank (Jos.) Praxeos med. univ. praecepta. Part I. vol. I. sect. 2. et 

Part. I. vol. II sect l. Lipsiae 1826—27. 
daleni Operum tomus sextus. Basileae 1542. fol.
(■¿aubit*s. Medic. Krankheitslehre. Leipz. 1785. opr. (2 taU 
Hahnemann. Des maladies chron. Lyon 1832.
Hecker (F. A.) Kunst, die Krankh. zu heilen. Erf. 1809. 2 tomy. (5 tal.) 
Hofmann (Ign.) Genius morbor. epidem. a. 1832 Vindob. 1833. 
Hutchinson. V. d. Capacität d. Lungen. Braunschw. 1849. 
Hufeland. Syst d. prakt. Heilk. Jena 1800—2. 2 tomy opr (5 tal.) 
Haempf. Neue Methode. Leipz. 1785. opr. (l tal.)
(Lorry) Tract de morbis cutaneis. Parisiis 1777. w 4-ce, opr. (8 fr ) 
Rieolai. Rezepte u. Kurarten. Bd. II. u. III. Jena 1789. opr.
Pringle. Krankheiten d. Armee. Altenb. 1772. 2 ex. (ä l 1/* tal.) 
Quarin. Animadversiones pract. Viennae 1786. (2 tal.)

— De curandis febribus. Yiennae 1781. opr. (1 tal.)
Raimann. Pathol, u. Therapie. Bd II. Wien 1817. opr.
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Reil. Erkenntn. u. Curd Fieber.Bd. I. III. IV. Halle 1799 -1812. opr. 
Rezepte u. Kurarten. Leipz. 1818—14. 4 tomy opr. (6 tal.)
Rleliter. (A. €Ä.)Die chron. Krankheiten. Berl. 1824. 3 tomy. (82/ 3 tal.)

— Die neuesten Entdeckungen.... in d. prakt. Heilk*
Berlin 1825. Bd. I. ( l2/3 tal.)

Kiveril Praxis med. Lugd. 1660 2 tomy opr. w parg.
Schmalz. Diagnostik in Tabellen Wien 1831. fol. (6 tal )
Seile. Rudirn. pyrethologiae Berol. 1773
Stieglitz. Ueb. d. Zusammenseyn d. Aerzte am Krankenbette. Hannov. 

1798. opr.
Störli, (A.) I. u. II. mediz. Jahrgang. Wien 1774. 2 tomy. ( i t a l . )

— Med. prakt. Unterricht. Iler Thl. Wien 1780.
Sydenham. Opera universa med. Ed fiLültn Lips. 1827.
Torti Therapeut spec ad febres. M utinae 1712. w 4-ce.
Vogel. (S . Gr.) Hdb. d. prakt. Arzneywiss. Stendal 1785—1800. 5 tomów 

opr. (8'Yi tal.)
Welssbach« Warhafte u. gründl. Cur... Strassb. 1719. opr.
ZI Hintermann. («V. 6 . )  V. d. Ruhr. Zürich 1767. opr. (2/3 tal.) 
Zulianii. De apoplexia. Lips. 1790. (4/3 tal.) 2 ex.

(Cholera.)

Grünberg. Theorie d- orient. Cholera. Berl. 1836 opr. (lVs ta l) 
Heidler. D. epidem. Cholera. Leipz. 1848.

— Schutzmittel gegen d. Cholera. Prag 1854.
Kulesza. Opisanie cholery azyat. Warsz. 1838. 2 ex.
R em er u. Uieugebauer. D. asiat. Cholera. Görlitz 1848.

(Ospa.)
Becu. O wakcynie. Wilno ] 803i
Huleland. Ueb d. natürl u geimpft. Blattern. Berl. 1798. ( i a/ 3 tal.)

(Choroby wener.)
Astruc. Venuskrankheiten Frankf. 1764. opr. (5/u tal )
Bierkowskl. Choroby syfilit. Kraków 1833. 2 ex 
Wendt. Die Lustseuche. Bresl. 1816. opr. ( i ' /3 tal.)

VIII. CHOROBY DZIECI.

Crlrtanner. Krankh. d. Kinder. Berl. 1794. opr. 0/a tal )
Cölis. Krankh. d. kindl. Alters. Bd I. Wien 1815.

IX. POŁOŻNICTWO I CHOROBY KOBIET.

H urm  Gebürtshülfe. Stettin 1820. opr. (3 tal.)
Froriep. (S Fr.) Hdb d Geburtsh. Weimar 1810. (2 tal.)
Tegoż dzieła 7me wyd , z r 1822 .
Hamilton. Hebammenkunst A. d. Engl. Leipz. 1782.
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Kirby. De febre putrida Lugd. Bat. 1774.
Levret.Essai sur l’abus des règles générales. Paris 1766. (3 fr.) 2 ex. 
Mauriceau. Observ. sur la grossesse et l’accouch. Tome II. Paris 

1728. opr.
Stein. Geburtshülfe. Marburg 1800. 2 tomy op r .^ 1/« tal.)

X. CHIRURGIA.

B ell(B enJ.)W undarzneykunst. Leipz. 1784—90. 5 tomów opr. (6J/j tal ) 
Tegoż dzieła, 2go wydania, 3 tomy opr.

— Sämmtl. chirurg. Schriften in e. systemat. Auszuge Wien 
1801. 3 tomy opr.

— Abh. v. d. Geschwüren. Leipz. 1779. opr. (5/e tal.)
Bell (C.) Operat. Chirurgie. Beri. 1815. 2 tomy, opr. (4 tal) 
Bernstein. Prakt Hdb. f. Wunddärzte. Leipz. 1786—99. 2 ex. opr.

<7-i tal.)
Tegoż dzieła, wyd. w Frankenthal 1790, tom 4, 5,7 i 8.
Brom field. Chirurg. Wahrnehmungen. Leipz. 1774. opr. ( 11/a tal.) 
Callisen. Chirurgie. A. d. Lat. I. Thl. Wien 1786. opr.
Cheliu«. Hdb. d. Chirurgie. Wien 1830. 4 tomy. (4 tal.)
Civiale. De la lithotritie. Paris 1827. (8 fr.)
Czekierskiego Chirurgii tom 2 . i 3. Warsz. 1818.
Belafaye. Chirurgie. Paris 1761.
Cioulard. Chirurg. Werke. A. d. Fr. Lübeck 1773 2 tomy opr. (*/« tal.) 
Hahnemann (S.) Anleitung alte Schäden u. faule Geschwüre zu 

heilen.
Heister. Chirurgie. Nümb. 1752. w4-ce. opr. (2^2  tal.)

— Institutiones chirurgicae. Amstelod 1739. cu-4 opr.
Henckel. Chirurg. Verband. Berl. 1767. opr (33/* tal.)
Tegoż dzieła wydanie z r. 1790 i 1802.
Janikowski (Andrzej.) Chirurgia (kurs wykładany w Uniwersy

tecie Warsz.) Warszawa 1828 . 3 poszyty litografowane.
Metzger. Hdb. d. Chirurgie. Jena 1791. opr. (1 tal.)
Middeldorpf. V. d. Knochonbrüchen. Mit 5 lithogr, Taf. Bresl. 1853. 

(3V* tal.)
Nowicki. Odeymowanie członków. Warszawa 1831. in-fol. (z 17 tabl. 

litograf.)
Petit (J. Ł.) Maladies des os. Paris 1741. 2 tomy opr. (4 fr.)
Plainer, Einl. in d. Chirurgie. Leipz. 1783. opr. (21/« tal.)
Plenk. O chorobach zębów. Tłómaczenie polskie.
Rłcherand. Nosographie chirurg. Paris 1804. 4 tomy opr. (20 fr.) 2 ex» 
Richter. Wundarzneykunst. Gotting. 1782 -  1804. 7 tomów. (®Va tal.) 
Tegoż dzieła, Wyd. w Frankenthal 1788, tom II.

— Chirurg. Bibliothek. Gotting. 1771 -96 . 15 tomów opr. (5 tal.) 
Tegoż dzieła tom II.

Pam. T. L. W. Tom LII. 29
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Selireger. Chirurg. Operationen. Fürth 18O6. opr. (3 tal.)
Tegoż dzieła wyd. z r. 1819 i 1825. (2 ex.)
Seydel. Die Hambeschwerden, Dresd. 1844. ('/î tal.)
Tavernler. Clinique chirurg, Paris 1826.
Theden. Neue Bemerk, u. Erfahr. Beri. 1782, (21/ , 2 tal.) 2 ex.
Tegoż dzieła część I. (Beri. 1795.)
Zang, Operationen, Wien 1813—21, 5 tomów opr. (145/Ö tal.)
Tegoż dzieła tom I, i II.

XI. CHOROBY OCZNE.

Beer (J.) Methode den gr, Staar sammt Kapsel auszuziehen. Wien 1799, 
opr, (Y* tal.)

Boerltaave. Augenkrankheiten. Nürnb. 1751. ( '/* tal.)
Janin. Abh. u. Beob. üb. d. Auge. Beri. 1788, opr. (l tal.)
Jüngkeii. Augenkrankheiten. Beri. 1832. opr. (33/ 4 tal.) 
Kuczkowski. O. epidem. zapaleniu oczów, Warsz. 1822. 2 ex.

XII. MEDYCYNA PUBLICZNA I WETERYNARYA.

Frank (J. P.) Med. Polizey, Bd, II u, IV. Mannheim 1780. 1788. 
Tegoż dzieła, wyd. w Frankenthal 1791, tom II.
Lew andow ski. O zarazie bydlęcej. Warsz. 1840, opr.
Metzger. Gerichtl. Arzneywiss. Königsb. 1798, opr, (2 tal.)

— Ger. med. Abhandl. I. Thl. Wien Wien 1810.
Pyl, Anfsätze, I. u, II. Samml, Beri. 1783, opr. ( l1/* tal.)

— Repertorium. I. Bd. Beri. 1789,
Rudniekl. O przyczynach chorób i częstego pomoru bydląt w Polsce. 

Warsz. 1815,

XIII. HISTORYA I BIBLIOGRAFIA LEKARSKA.

Knslin. Bibliotheca med. chirurg. Berlin 1823. 1826. (2 exempl.) 
Hratzmann. Die neuere Medizin in. Frankreich. Leipz. 1846. (1 Vi tal.) 

2 exempl.

XIV. PISMA PERYODYCZNE I ZBIOROWE LEKARSKIE.

Abeille (L’) médicale. Paris 1850 et 1852. (15 fr.)
Archiv (Deutsches) f. d. Physiologie. Bd. I—IV. 1815—18. opr. (8 tal.) 
Central-Ztg. (Berl. Medic). Vier Jahrg. Beri. 1837. opr. (41/ ,  tal.)
Dziennik zdrowia wyd. p. L. Lafontaine. Nr. 1, 2, 3 i *. Warsz. 1801 
Tegoż dziennika nr. l i 2. opr.
Gazette médicale de Paris 1849—1856. i l  tomów opr. (288 fr.)
Łeo. Magazin für Heilk. Warschau 1820. opr. i osobno poszyt I.
Mémoires de l-’Acad. R. de Chirurgie. Tome I .p , l .  Par. 1793. opr.
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Notizen a. d. Geb. d, Natur—u. Heilk. herausg. v. F r o r l e p .  Bd. XVI. u.
XVII. 1826—27. opr. (4 tal.)

Pamiętnik lek. warsz. wyd, p, ü l a l e z a .  TomL Warsz. 1828.
Tegoż dziennik t. I, posz. 1, i t. II. posz, 1. i 2.
Schmidt’s. Jahrbücher. 1850- 52, 8 tomów opr, i rejestr. (36 tal.) 
Spiering Hdb. d. inn. u, äuss. Heilk. Bd. I. l, 4, 5 u. 6; Bd. II. 2. u, 3.

Leipz. 1797—1800,
Tode. Med. chir. Biblioth. Bd, VII, u. VIII, Kopenh. 1781, opr,
Uunion (L’) médicale. Paris 1850—52. (96 fr,)
Vierteljahrschr, f. prakt, Heilk. Prag 1855 -56 , opr. ( l l 4,# tal.)

XV, GEOGRAFIA.

K n i e ,  Alphab,-statist.-topogr. Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte etc.
der k, Pr. Provinz Schlesien. Bresl. 1845. opr,

Ritter, Einl, zur. allg. vergl. Geographie, Berl. 1852, opr.
Schreiber, Globus terrestris. Lips. 1746. (atlas geogr. z 29 tablic), 
Spruner. Histor-geogr. Handatlas XIV. u. XV. Lfr. (18 kart do dzie

jów Azyi, Afryki, Ameryki i Australii). Gotha 1852 — 53,
W ieland. Princip. Silesiae Javoriensis.... tabula geograph. Norimberg. 

1736.

XVI. FILOLOGU I PEDAGOGIKA.

Seeker. Schulgrammatik d. deutsch, Spr. Frkf. 1839.
Buttmann. Griech. Gramm. Berl. 1829, opr.
Ciesenius. Hebräische Gramm. Halle 1831, opr,
Gattel, Diet, de poche franç, espagnol, Paris 1823.
Rollin. Traité des études. Tome I. Paris 1818.
Woelke* Linguae graecae elem. P, I. Vars. 1825,

XVII, DZIEŁA ROZMAITEJ TREŚCi.

Fabrucel, Teatro scelto italiano. Berl. 1838, opr,
Hartkiioch. De republica polonica. Francof. et Lips. 1687, opr. 
Pamiętnik relig.-moralny, Warsz. 1853 -  55. niekompl.
Testamentum (Novum) graece. Ed. Tittmann, Lips. 1828. opr.

XVIII. MUZYKA.

Adhémar, Becker, Fiichs, Kücken, Loewe, R e l i s l f e r ,  
Schubert, Spontini. Dziesięć śpiewów z towarzyszeniem for- 
tep., ze słowami niemieckiemi lub franc. Opr. razem (3 tal.) 

Beethoven, Adélaïde. (V< tal.)
Berbiguiez, Kelz, Keller, Seyfried, Nuty na flet, 
Bordogiii. Trois exercices et 12 nouvelles vocalises pour baryton, opr. 

(2*/s tal.;
Chants nationaux de tous les peuples. (23 śpiewy).—po V# tal.
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Dobrzyński. Pieśni sielskie Witwickiego.
Ernemann. Fünf Lieder, (i tal.)
Esser. Des Sängers Fluch. Ballade.
Łoewe. 5 ballad niemieckich opr. (2 tal.)
Marsehner. 6 śpiewów niemieckich opr. (l tal.) 
Mendelssohn-Bartholdy. Paulus, Oratorium. (Fortepian i głosy.) 

kompl. opr.
Mendelssoltn*Bartłtoldy. Sechs 2-stimmige Lieder mit Begl. d. 

Pianof.
Mosevius. Joh. Seb. Bach’s Matthäus*Passion, musikalisch-aesthet.

dargestellt. Beri. 1852. fol. 2 ex.
Mozart. Cantata Davidde penitente. (8 fr.)
Wagner (Rich*) Tannhäuser. (2 śpiewy). i}(i tal.)

U w a g a .  Powyższe dzieła Biblioteka Towarzystwa lek. Warsz. odstępuje 
po V* ceny katalogowej, a czasopisma po l j .o tśjże ceny.
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WIADOMOŚCI Z l k l U J O W E .
(Sądzimy, że czytelnicy nasi nie wezmą nam za złe, iż poda
my im w przekładzie artykuł pana J a c c o u d ,  wyjaśniający na 
zasadzie najnowszych postępów fizyologii sprawę, a raczéj objaw 
chorobny, który w ostatnich czasach stał się powodem licznych 
roztrząsań w towarzystwach lekarskich francuzkich, a nawet 
i u nas. (1) — Hed. Pamiętnika).

O NIEMOCIE ( ALALIA )
I RÓŻNYCH JÉ J POSTACIACH.

Przez Dra JACCOUD.
(Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1864, N. 30.)

Do zaciemnienia opisu niemoty (a la l ia )  wiele bardzo 
przyczyniło się okoliczności.

A najprzód niepotrzebnie utworzono nowe wyrazy aphemia , 
aphasia  do oznaczenia rzeczy od dawna znanéj, bez względu 
na zródłosłów tych wyrazów, bez względu na uświęcenie powa
gą czasu wyrazu alalia. Zamęt, który z tąd powstał, powię
kszył się jeszcze, gdy do określenia (definitio) afazyi wprowa
dzono opis właściwego stanu umysłu („é ta t  particu lier  de 
l'intelligence”).  (2)

Wyrazy aphemia, aphasia pod względem źródłosłowu ma
ją to samo znaczenie, co wyraz ala lia , a ścisłe określenie tego 
ostatniego łatwo znaleść, zajrzawszy do dzieł S a u v a g e s ’a, 
S w e d i a u r a ,  C u l l e n a  i dwóch F r a n k ó w ,  którzy prócz tego 
starannie odróżniali utratę głosu (aphonia) od niemoty (a la
lia ) .  (3)

(1) Porównaj wyżej, str. 279, 281 i 283. (Posiedzenie 13, 14. i 15 Tow. 
lek. Warsz. z r. 1864.)

(2) P e t e r ,  Leçons cliniques de T r o u s s e a u .  (Gaz.hebdom. 1864.)
(3) Alalia  od a, brak, i \akla, mowa; aphemia  od a, brak, i çtjjxt), mo

wa; aphasia  od a, brak, i mowa.
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J. P. F r a n k  w rozdziale o utracie głosu i niemocie 
(aphonia et a la lia)  wyrzuca Fryderykowi H o f f m a n n o w i ,  iż 
te niemoce, tak różne od siebie, pomięszał, co już i H i p p o -  
k r a t e s  uczynił. Pisarze dopiero wzmiankowani odróżniali 
także ściśle zmiany głosu od zmian mowy. J. F r a n k  napisał 
dwa rozdziały o wadach głosu i o wadach mowy. Van S w ie  te n  
spostrzegał brâk mowy i w ten sposob określa jednę z najwy
bitniejszych postaci téj niemocy: „Vidi plures qui ab apoplexia 
curati omnibus functionibus cerebri recte valebant, nisi quod 
deesset hoc unicum, quod non possent vera rebus designandis 
vocabula invenire; manibus, pedibus, totius corporis nixu co- 
nabantur explicare miseri quid vellent, nec poterant tamen.” 

Chcąc jeszcze lepiéj zrozumieć, jak pojmowali niemotę 
przytoczeni pisarze, dosyć jest przytoczyć, co napisał S a u v a 
g e s ,  a powtórzył bez najmniejszéj zmiany J. F r a n k :  „Mowa 
jest głosem składanym (vox articúlala)  wyrażającym myśli 
przez szereg zgłosek odnoszących się do tych myśli.” Ztąd 
wypływa następujące określenie klasyczne niemoty: „Niemota 
(a la l ia )  zależy od niemożności (zupełnćj lub niezupełnćj) wy
rażenia myśli zapomocą znaków umówionych stanowiących mo
wę ustną (vox articúlala)?’ krócéj zaś mówiąc: „Niemota 
(a la lia )  jest zniesieniem mowy ustnéj.” (1)

Oprócz błędu, który, jak widziemy, powstał z zapomnie
nia klasycznego wyrazu ala lia , ważniejszy jeszcze wynikł ztąd,

(l) V an S w i e t e n ,  Commentciria, ed Paris. 1771, pg. 288.
S a u v a g e s ,  Nosología mcth., t. I, clas. 6. Debilitates, Dyscine

tiae .
J. P. F r a n k ,  De curandis hominum morbis epitome. Mannh. et 

Vindob. 1792—1821.
Cu l l e n ,  Synopsis nosologías mclhodicae, edit J. P. Frank.  

Pavia 1787.
S w e d i a u r ,  Nosología methodica.
Jos. F r a n k ,  Praxeos medicae universae praecepta, Lipsiae 

1825—32.
Zob. daléj przytoczenie De l i  u sa . Porównaj nadto:
S c h a c t e r ,  Dissert, de laesa hominis loquela. Lipsiae 1696. 
B e i l ,  De voris et loquelae vitiis. Halae 1795.
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że usiłowano spoić, co się spoić nie da. Rozróżniano zawsze tg 
postać szczególną, niemoty, która zależy od bezwładu (cząstko
wego lub zupełnego) języka; ale zamiast iść dalćj tą drogą roz
biorową, któraby była doprowadziła do innych postaci gatun
kowych niemoty, skupiono i zebrano razem wszystkie inne ga
tunki, lubo od siebie różne, i tęto gromadę sztuczną, bezzasadną, 
określono dowolnie w sposób wyżej podany. Ustanowiono więc 
w opisie klinicznym niemoty dwa działy. W piórwszym pomie
szczono wszystkie przypadki niemoty, które zawisły od zniesie
nia prawidłowego ruchu języka; w drugim zaś skupiono wszyst
kie inne bez różnicy. Przypadki w drugim dziale pomieszczo
ne odnosili niektórzy do właściwego stanu umysłowego, inni 
zaś uważali je za wynikające ze zniesienia władzy wymawiania 
wyrazów. Ztąd poszło przypuszczenie, bynajmniej nie udowo
dnione, chorobnego stanu umysłu.

Ostatni błąd, jaki popełniono w następstwie poprzedza
jącego, jest ten, że niemotę bez porażenia języka rozbierano 
tylko pod względem psychologicznym, zaniechano zaś zasią- 
gnięćia objaśnień z fizyologii, a tej mniej z anatomii śródmóz- 
gowia (mesocephale), co jednak najlepićj do celu doprowadzić 
zdoła, jak to widzićć można w uczonśj i ważnój pracy F a i r e -  
t a  (1), który więcej niż inni lekarze francuzcy zbliżył się do 
części fizyologicznej zadania, lecz, przy pominięciu danych ana
tomicznych i niektórych patologicznych, nie doszedł do osta
tecznych wniosków.

Widząc coraz bardziśj zaciemniający się przedmiot, o któ
rym piszę, sądzę, iż na czasie będzie zwrócić go na drogę pe
wniejszą.

Przedewszystkióm poznajmy skład i stosunek anatomiczny 
narządu nerwo-ruchowego, pod wpływem którego odbywa się 
mowa. W tym wykładzie posługiwać się będę pracami S t i l -  
l i n g a  (2) i S c h r o e d e r a  v a n  d e r  K o l k  (3). Sławni ci ana

(1) Des troubles du langage et de la mémoire des mots. (Arch. gén. 
de méd., mars, mai, juillet 1864.)

(2) Ueb. die Textur u. Functionen der Medulla oblongnta. Erlangen 
1843.

(S) Untersuchungen üb. d. Bau u. d. Verrichtungen des Gehirns. Jena 
1846.
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tomowie nie tylko przyczynili się do wyjaśnienia budowy rdze
nia przedłużonego, ale wyświecili zarazem przecudnie sprawę 
jego fizyologiczną i stosunki pomiędzy sobą jąder początkowych 
(noyaux  originels)  wychodzących ztąd nerwów, tudzież związ
ki ich z innemi częściami mózgowia.

Brózdy, które dzielą rdzeń kręgowy na dwie części od 
przodu ku tyłowi (dans la direction antéro-postérieure), nikną 
prawie zupełnie na wysokości rdzenia przedłużonego, którego 
dwie połowy boczne spojone są z sobą przegrodą S t i l l i n g a .  
Po każdój stronie téj przegrody i bezpośrednio pod podstawą 
(p lancher)  części tylnéj 4téj komórki znajdujemy zbiór wiel
kich komórek wielobiegunowych (cellules multipolaires) (ją
dro n. podjęzykowego S t i  11 i n g a); z tychto komórek powstają 
korzenie 12téj pary, które, wychodząc bardzo blizko linii po- 
środkowej, przechodzą z każdój strony w całćj swéj szerokości 
przez odpowiednią połowę rdzenia, aby dojść do pnia nerwowe
go. K ô 11 i k e r (1) ze spostrzeżeń swych drobnowidowych wnio
skował, że korzenie (racines) n. podjęzykowego krzyżują się 
z jednéj strony na drugą; ale poszukiwania Schroedera van der 
Kolk i doświadczenia Stillinga nie potwierdzają tego: i owszem 
wykazują, iż włókna korzeni n. podjęzykowego zatrzymują się 
w jądrze szarém odpowiedniém i żadne z nich nie przechodzi 
linii pośrodkowój. Zobaczymy jednak następnie, jakim sposo
bem w niektórych obrażeniach mózgowych powstaje bezwład n. 
podjęzykowego ze strony przeciwnéj obrażeniu.

Jądra szare obudwu nerwów podjęzykowych połączone są 
między sobą zapomocą włókien spoidłowych (commissurales),  
wchodzących w układ wielki włókien poprzecznych, które tak 
wybitnie odróżniają rdzeń przedłużony od rdzenia kręgowego. 
Włókna powyższe zasługują na naszę uwagę: za ich pomocą 
śródmózgowie rozdziela w obudwu połowach ciała ruchy syme
tryczne, niezbędne do wywołania niektórych czynności fizyolo- 
gicznych, jak: oddychania, połykania, mowy, śpiewu; tymto włó
knom poprzecznym winniśmy ruchy zwrotne, które, wychodząc

(1) Mihroskopische Anatomie. Leipzig 1850—54.
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od rdzenia przedłużonego, zajmują jednocześnie obie połowy 
ciała naszego.

Lecz wracam do jąder początkowych nerwów podjęzyko- 
wych. Widzieliśmy, jakim sposobem zespolone są anatomicz
nie obadwa nerwy 12tćj pary; z czego możemy pojąć czynność 
jednakową i jednoczesną dwóch połów języka w ruchach poły
kania i wymawiania zgłosek. Ale n. podjęzykowy, jako rucho
wy, nie sam bierze udział w tych ruchach zawiłych, których 
sprawy tak są z sobą połączone, iż wola bezsilną jest do ich ro 
zerwania: w wymawiania zgłosek np. sprawa n. twarzowego jest 
równie ważną, jak czynność n. podjęzykowego; związek czynno
ściowy stały nerwów Tmćj pary jest równie potrzebny, jak ner
wów 12tój pary. Włókna spoidłowe łączące z obu stron rdze
nia przedłużonego komórki początku nerwów twarzowych roz
wiązują jednę tylko część zadania fizyologicznego, tłómacząc 
czynność wspólną dwóch nerwów 7ój pary; ale nie wyjaśniają nam 
pytania równie ważnego, to jest: jaka jest zasada anatomiczna 
zespolenia pod względem czynnościowym obu nerwów podjęzy- 
kowych z obudwoma nerwami twarzowemi? Prace dopiero Stil- 
linga i liczne a wytrwałe poszukiwania Schroedera van der 
Kolk rzecz tę rozjaśniły.

Do jąder szarych początkowych n. podjęzykowego i twa
rzowego dodany jest układ posiłkowy złożony z oliwek i z włó
kien, które od nich biorą początek. Pominę tu  anatomią ciał 
oliwkowych, jako znaną, ale opiszę budowę ich wewnętrzną, 
oraz ich stosunki wyjaśniające ważne szczegóły.

Istota szara każdćj oliwki złożona jest z komórek wielo- 
biegunowych, mniejszych jednak od komórek, które dają począ
tek korzeniom n. podjęzykowego i twarzowego; wypustki tych 
komórek, dzieląc się lub nie dzieląc, przechodzą we włókna ner
wowe, których przeznaczenie znać trzeba koniecznie, chcąc zro
zumieć czynność prawidłową ośrodka nerwowego, który prze
wodniczy ruchom mowy i połykania. Przeznaczenie tych ner
wów jest rozmaite: albowiem jedne udają się do komórek oliw
ki przeciwnśj, tworząc tym sposobem układ włókien spoidło- 
wych, łączących z sobą ściśle dwa ciała oliwkowe; inne idą 
mnićj więcćj ukośnie do różnych jąder szarych, z których po
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wstają nn. podjęzykowy, twarzowy i dodatkowy Willi sa. Kiedy 
tym sposobem jądra początkowe tych par nerwowych połączone 
są z sobą po obu stronach rdzenia przedłużonego, ciałka oliw
kowe przez swoje włókna poprzeczne i ukośne łączą znowu wza
jemnie, anatomiczne i pod względem czynności fizyologicznych, 
oba nerwy podjęzykowe, oba nerwy twarzowe i oba nerwy do
datkowe. Połączenie obu oliwek i w ogólności rdzenia przedłu
żonego jest jeszcze wzmocnione przez inną gromadę włókien po
przecznych, które, wychodząc z ciał powrózkowatych, t. j. 
z móżdżku, udają się do włókien łukowatych ( arciformes)  
rdzenia przedłużonego (stratum  zonnle S t i l l i n g i i > .  Widzie- 
my więc, że układ oliwkowy ze swemi przynależnościami łączy 
i porządkuje różne pierwiastki ruchowe spełniające zawiłe czyn
ności, które tu rozbieramy; innemi słowy, układ oliwkowy jest 
narządem szykującym (coordinateur)  ruchy połykania i mowy.

Przeznaczenie to oliwek, wykryte przez anatomią prawi
dłową, znajduje poparcie w zdarzeniach chorobowych, o których 
niżój powiem, oraz w danych, których dostarcza anatomia po
równawcza. Nietylko bowiem spostrzeżenia T i e d e m a n n a »  
Ca r u s a  i V r o l i k a  (1) wyświecają, iż oliwki zawsze są mniéj 
rozwinięte, niż u człowieka, ale nadto poszukiwania Schroedera 
van der Kolk nauczyły nas, że u źwierząt ssących, a zatém nam 
najbliższych, z każdśj strony są dwie oliwki niezależne: jedna 
z nich (niższa) styka się z jądrem n. podjęzykowego przez swo- 
ję odnogę (pedunculus olivae) ,  druga (wyższa) jest w stosunku 
z jądrem n. twarzowego. Tak więc u źwierząt nieobdarzonych 
mową nie ma tego związku, tego spojenia ścisłego między ciała
mi oliwkowemi z jednéj strony a n. podjęzykowym i twarzowym 
z drugiéj strony; więcej powiem, pomimo styczności dolnych 
oliwek, z nn. podjęzykowemi nie są ony złączone, nawet u mał
py za pomocą włókien spoidłowych jak u człowieka.

(1) T i e d e m a n n ,  leones cerebri sim iarum , tab. 3 et 4.— Zeitschr. £ 
Physiologie Bd. n .

V r o l i k ,  Specimen anat. zool. dephocis. 1822.
Carus ,  Versuch einer Darstellung des Nervensystems. Leipzig 1844,
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Strzeszczając więc, co się powiedziało, widziemy, że te
raźniejsze wiadomości nasze o utkaniu rdzenia przedłużonego 
wykazują niewątpliwie, iż przeznaczeniem ciał oliwkowych jest 
jednoczyć i szykować liczne ruchy częściowe, których ostatecz
nym wypadkiem jest właściwa czynność fizyologiczna.

Dotąd miałem wyłącznie na uwadze udział, jaki mają 
oliwki w składaniu zgłosek; lecz nie będzie może zbytecznśm, 
dla uzupełnienia tego wykładu, wspomnieć o związkach je
szcze liczniejszych, za pomocą których układ powyższy prze
wodniczy ruchom połykania. Jądro n. twarzowego połączone 
jest z n. trójdzielnym, a n. trójdzielny jest w związku z ją 
drem n. języko-gardzielowego; ztąd zaś wypływa skojarzenie 
ścisłe wszystkich nerwów ruchowych przewodniczących sprawie 
połykania.

Zanim przejdę do dalszśj części mojej rozprawy, wi- 
nienem jeszcze rozebrać pytanie nader ważne w praktyce, to 
jest, czy narząd szykowania, o którym była mowa, zależny jest, 
lub niezależny od woli naszśj. Różnego rodzaju dane prze
mawiają za tśm, iż narząd ów niepodległy jest woli naszśj. Nie 
idzie jednak za tćm, iżby działał samodzielnie, rozróżnić bo
wiem trzeba działalność i sposób objawiania się tej działalno
ści. Rozbiór czynności prawidłowych wykazuje, iż wola nasza 
nie zdoła rozłączyć ruchów połączonych stanowiących mowę 
i połykanie. Pominąwszy w tćm miejscu tę ostatnią czynność, 
winienem uprzedzić zarzut co do pierwszćj, że można dowol
nie zmieniać sposób mówienia. Tak jest rzeczywiście; ale od 
chwili, gdy się dowolnie zmieni gwałtem składową czynność 
szykowania, zmienia się tćż prawidłowe składanie głosów: tak 
dalece, że doświadczenie to, łatwe do sprawdzenia, zamiast być 
zarzutem, popiera owszem silnie to, co powiedziałem. Do
świadczenia fizyologiczne nie mogą nas oświecić co do mowy, 
ale objaśniły ony nas w sprawie przełykania; to więc, co wie
my z nich o przełykaniu, może być zastosowane i do mowy. 
■Wiemy zaś, iż uźwierząt pozbawionych mózgowia można przez 
czynność zwrotną wywołać ruchy złożone połykania tak do
brze uszykowane, jak przy połykaniu dowolnćm.

Nakoniec spostrzeżenia kliniczne wykazały nam, iż obok

www.dlibra.wum.edu.pl



460

zniesionego połykania dowolnego może istnieć połykanie zwro
tne, oraz, iż może być brak szykowania głosów składanych 
przy nie nadwerężonej woli mówienia, przy nie zmienionym 
wpływie jéj na mowę. Powrócę jeszcze do przypadków tego 
rodzaju, stanowiących jednę z postaci niemoty; tu zaś opiszę 
jeden tylko świeży przypadek, któremu dochodzenie drobnowi- 
dowe środmózgowia nadało ważność wyjątkową. Kobieta nie 
młoda, cierpiąca dnę ( arthritis) ,  z przestrachu dostała znacz
nego zamętu w ruchach kończyn i takiego jąkania się, iż mo
wa jéj była niezrozumiałą, chociaż ruchy języka odbywały się 
prawidłowo. Umarła ona w tym stanie skutkiem niedomykal
ności zastawki dwudzielnéj i choroby nerek. Przy otwarciu 
zwłok znaleziono zanik znaczny mostu Varola i półkuli móżdż
ku prawéj; co zaś jest najważniejszóm, drobnowid wykazał 
w częściach zmienionych obecność nowych pierwiastków łącz
nych i jądrowych (èlèmens conjonctifs et nucléaires) ,  tu 
dzież istotę skrobiowatą (subêt. amyloïde) ,  a obok tego, iż 
cierpienie pomienione ograniczało się li do pierwiastków po
przecznych śródmózgowia, jakotćż do włókien, które się łączą 
z móżdżkiem; wiązki zaś białe podłużne, które przeprowadzają 
wpływ woli do mostu Yarola i do rdzenia przedłużonego, nie 
były byDajmniéj nadwerężone. Chorą tę widziano w oddziale 
dra C h r a s t  i n y, a okazy drobnowidowe były przez tegoż 
przedstawione Towarzystwu lekarzy w Wiedniu na posiedzeniu 
dnia 15. kwietnia 1864. r. (1).

Tak więc anatomia patologiczna, doświadczenie i spostrze
żenia kliniczne wykazują czynność właściwą układu szykują
cego głosy składane. Szykowanie to nie jest dowolném, lecz 
powstaje z układu anatomicznego, a niezawisłość jego jest 
jednym z warunków działania prawidłowego.

Dla usunięcia wszelkiéj wątpliwości co do tych zasad, 
pozwolą mi czytelnicy streścić wiadomości wyżćj przytoczone. 
Ognisko czynnościowe składania głosów, jakotćż połykania,

(V M e y n e r t ,  Uebtr A trophie d. pons Varolii u. des Kleinge• 
Mrns (Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk., 22. April 1864.)
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mieści się w rdzeniu przedłużonym; zależy ono od spojenia 
nerwów podjęzykowych, twarzowych, języko-gardzielowych, 
dodatkowych i trójdzielnych. Co do ruchów odosobnio
nych języka, ust, policzków, podniebienia miękkiego i gar- 
dziela, każdy z pomienionych nerwów działa osobno w ob
rębie rozgałęzienia swego; ale co się dotyczy ruchów złożo
nych i jednoczesnych, które są potrzebne do mowy i do poły
kania, wszystkie jądra pierwotne tych nerwów są z  sobą, i z je- 
dnéj strony na drugą, spojone za pomocą układu oliwkowego, 
będącego przez to narzędziem szykującśm ostateczne działa
nie sprawy. Nerwy więc obwodowe wychodzące z ośrodka 
ruchowego nie przenoszą do mięśni wpływu ruchowego odo
sobnionego, ale wpływ szykujący, pochodzący z utkania same
go mózgowia, woli naszéj niepodległy.

Tak utworzony ośrodek ruchowy w rdzeniu przedłużo
nym nie rozpoczyna działania samodzielnie; przechodzi on 
ze stanu spoczynku do czynności pod wpływem pobudzenia, 
którém jest wola. Pobudzony wolą, rozpoczyna działanie, po
chodzące z utkania rdzenia przedłużonego.

Na zakończenie nauki o narządzie nerwowym ruchowym 
mowy (s i t  venia verbo), zostaje nam jeszcze do wytłómaczenia, 
jaką drogą przechodzi popęd woli, czyli, wyrażając się anato
micznie, pozostaje nam zbadać przebieg włókien, które ten 
narząd łączą z półkulami mózgowemi.

Włókna te wstępujące, które dla jasności nazwę włókna
mi mózgowemi narządu ruchowego, odróżniają się widocznie 
długością swoją od układu włókien spoidłowych i poprzecznych 
wyzéj opisanych; powstają ony z komórek wielobiegunowych 
różnych jąder szarych rdzenia przedłużonego, jakotćż z ko
mórek oliwek, a dochodzą do odnóg mózgowych. S c h r o e 
d e r  van der K o l k  wykazał je tylko we wzgórkach wzroko
wych i w ciałkach prążkowatych, ale nie wykrył, gdzie się za
puszczają w istotę szarą półkul mózgowych. Anatomia pa* 
tologiczna stwierdziła opisy S c h r o e d e r a  i S t i l l i n g a ,  a pra
ce T i i r c k a  o przeobrażeniu następnem włókien długich środ- 
mózgowia i rdzenia przedłużonego dowiodły obecności włókien 
tych wstępujących we wzgórkach wzrokowych i w ciałkach 
prążkowatych. Włókna te nie trzymają się prostego kierun
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ku; wychodzące z komórek oliwkowych nie krzyżują się, jak 
się zdaje, te zaś, które wychodzą z komórek początkowych 
nerwu podjęzykowego, twarzowego i t. d., w przebiegu swym 
wstępującym dochodzą do półkuli mózgowćj strony przeciwnćj.

Za pomocą wyż wspomnionych włókien półkule mózgowe, 
narzędzia woli, połączone są z ośrodkiem ruchowym rdzenia 
przedłużonego; za ich to pośrednictwem narząd ten posłuszny 
jest woli. Tu nam się przedstawia pytanie, którego nie mogę 
przemilczać. Sznurki obwodowe n. podjęzykowego zawierają 
w sobie równie włókna ruchowe, które są w związku z czyn
nością połykania, jakotćż włókna, które należą do mowy; z cze
go wypada, że w przypadkach uszkodzenia tych pni nerwowych 
poniżćj punktu ich wyjścia obiedwie czynności bywają upośle
dzone. Czy więc to samo się dzieje w drogach ośrodkowych? 
Czy ośrodek ruchowy rdzenia przedłużonego złączony jest je 
dnym gatunkiem włókien, za pośrednictwem których wola 
wpływa tak na połykanie, jak na mowę; lub tćż dwa są do 
tego oddzielne pęczki przeprowadzające? Przy braku badań 
anatomicznych bezpośrednich spostrzeżenia kliniczne wykazały 
dwoistość dróg przewodnich; widziano bowiem połykanie do
wolne zniesione u chorych, u których mowa nie była upośle
dzoną, a spostrzeżenie takie można postawić na równi z do
świadczeniem fizyologicznóm. Wtenczas szczególnie uszkodze
nie mózgu może znieść jednę czynność, nie dotykając drugićj, 
gdy zajmuje przodkową część półkul mózgowych, bo po wyjściu 
z ciałek prążkowatych dwa gatunki włókien rozpraszają się 
na różne strony, a przeto mogą być uszkodzone każde z oso
bna, nawet przy uszkodzeniu mózgu obszernem. Przeciwnie 
zaś, gdy uszkodzenie dotyka wzgórki wzrokowe, albo ciałka 
prążkowate, gdzie owe dwa gatunki włókien są więcćj do sie
bie zbliżone: wtedy obie czynności muszą być zarówno upu- 
śledzone. Dawne spostrzeżenie R o m b e r g a  wykazało znie
sione połykanie dowolne przy zachowaniu mowy w przypadku 
narośli w półkuli mózgowśj, S c h u l z  (l)zaś w ważnćj swojćj

(l) S c h u l « ,  B eiträge zu den Bewegungstorungen der Zunge. (Wie
ner med. Wochenschr. 1863. — 64.)
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pracy o ruchach języka zwraca główuie uwagę na to rozłącze
nie czynnościowe tak stanowczo świadczące o dwoistości włó
kien przeprowadzających. Widział on chorego, u którego 
przez długi czas jedyną przypadłością chorobną było zniesione 
dowolne połykanie; pózniéj chory ten doznał nagle ubezwła- 
dnienia połowicznego i żył jeszcze wtedy, kiedy S c h u l z  p i
sał swoję rozprawę.

Poznaliśmy więc w całym jego składzie narząd nerwowy 
mowy, równie prosty jak cudowny. Wiązka przewodnia wła
ściwa udziela rdzeniowi przedłużonemu pobudzenia woli, ośro
dek ruchowy działa; układ oliwek przemienia to pobudzenie 
odosobnione w popęd ruchowy złożony i uszykowany; nerwy ob
wodowe przenoszą ten popęd do mięśni: otoż i cały mechanizm 
Przypomnę tylko, że do składania głosów pobudzenie jest zawsze 
dowolne albo psychiczne, kiedy w czynności połykania ośrodek 
ruchowy może być w ruch wprowadzony jużto dowolnie, już 
przez czynność zwrotną bez wpływu woli. Przy takich dopie
ro danych zasadniczych możemy z korzyścią badać niemotę, 
któréj na saméj podstawie anatomicznéj rozróżnić się dają trzy 
oddzielne postaci, stosownie jak cierpienie zajmuje narzędzia 
przeprowadzające obwodowe, układ szykujący, lub drogi prze
prowadzające ośrodkowe. Zbytecznćm byłoby dowodzić, że 
niemota jest tylko objawem. Przypatrzmy się przyczynom jéj, 
albo przebiegowi, a wszędzie to znajdziemy; co też już poprze
dnicy nasi przyznawali, a między innemi S a u v a g e s ,  który 
przyjął siedm postaci niemoty nabytej, nie licząc niemoty bę- 
dącćj skutkiem głuchoty, stanowiącej więc postać ósmą. Toż 
samo mówi D e l i u s  (1), który jeszcze w r. 1756. napisał na 
czele spostrzeżenia swego „De alalia et aphonia“ (1; te wy
razy znaczące, które tu wypisuję: „ Physiologiae corporis  
humani non ignaros la tere  quoque non potest, qualis , quan- 
taque inter vocem et loquelam intercedat differentia, 
cum vocis organon primarium la ry n x  sit, ex  qua composita

(l) F. D e l i u s ,  De alalia et aphonia. (Nova acta naturae curioso* 
rum, t. VII, obs. XVIII. Norimbergae 1757).
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cartilágine aër im p  ir  alus majore, minoro nisu cum sono 
exsp ira tur ; loquela autem jit  voce p e r  organa oris tarie  
mutata vel modifícala. In variis Hague organis varia  obor- 
ta  laesio, varios guogue effectus, variague symptomata pro- 
ducet. Minime ergo confundenda est aphonia cum alalia , 
cum hate  loguelae, ilia vocis defectum designet , e t  u t r u m - 
g u e  s y m p t o m a  d i v e r  s um,  e t  u n u m  a b s g u e  a l t e r o  
i n  c a e t e r u m  n o n  m u t i s  e x i s t e r e g u e a t . “§ w e d i a u r ,  
C u l l e n  i dwóch F r a n k ó w  powagą swoją zdanie moje po
twierdzają; lecz to jest zbyteczném, bo nie podlega już żadnćj 
wątpliwości, że niemota jest tylko objawem.

Jeżeli więc sprawa prawidłowa, któréj nieładu objaw do
wodzi, do spełnienia się jednego tylko potrzebuje działania, 
jawną jest rzeczą, że objaw ten miał zawsze jedno i to samo 
znaczenie; to jest, wykrywać zawsze będzie skażenie jednego
i tego samego warunku fizyologicznego. Lecz jeżeli sprawa 
prawidłowa zawisła od regularnego następstwa kilku działań, 
wówczas koniecznie będzie tyle postaci objawów, ile jest róż
nych działań; co łatwo zrozumiéc. Mowę uważać można ze 
stanowiska filozoficznego jako jednę i nierozdzielną władzę; 
lecz taki sposób uważania rzeczy nie wystarcza dla lekarza
i fizyologa. Tak dla jednego, jak dla drugiego, mowa czyli 
składanie wyrazów jest wynikiem pewnego szeregu spraw za
równo koniecznych do dopięcia celu ostatecznego. Zkąd wy
nika, że ile jest warunków fizyologicznych potrzebnych do wy
wołania mowy, tyle musi być postaci niemoty, chociażby nie 
wszystkich istnienie wykazały dotąd spostrzeżenia kliniczne, 
chociażby ony nie wszystkie dały się rozpoznać; albowiem nau
ka objawu musi mićć stałą podstawę jedynie tylko w warun
kach patologicznych tegoż objawu.

Po tym rozbiorze anatomicznym rozbiór fizyologiczny 
mowy nie przedstawi nam już najmniejszej trudności. Do 
spełnienia jéj czynności potrzeba, ażeby osoba mająca mówić 
pomyślała; potrzeba, ażeby znała znaki umówione, przez które 
myśl bywa wyjawianą, to jest wyrazy; potrzeba, ażeby po
budzenie psychiczne dowolne mogło dojść do ośrodka czynno
ściowego ruchowego; potrzeba, aby ruchy cząstkowe zostały
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należycie uszykowane; potrzeba, żeby popęd ruchowy szykujący 
doszedł przez nerwy obwodowe do działaczy mięśniowych; po
trzeba nakoniec, ażeby te ostatnie działacze były w możności 
wypełnić ruchy nakazane. Ostatni warunek może być przyłą
czony do poprzedzającego; zkąd widziemy, że jest pięć róż
nych działań potrzebnych do należytego spełnienia sprawy 
czynnościowej, a tćm samśm pięć postaci niemoty: I) niemota 
pochodząca z bezwładu języka, 2) niemota z braku szykowa
nia w ośrodku ruchowym, 3) niemota z przerwy w przesyła
niu woli, 4) niemota pochodząca z zapomnienia wyrazów, 5) 
niemota z niedołężności umysłu (hebetudo). (J. F  r a n k).

Wiadomości, którem wyłożył, dotyczące anatomii i fizyo- 
logii narządu ruchowego mowy, pozwalają nam oznaczyć a pr i
ori siedlisko uszkodzenia w trzech pierwszych postaciach.
I tak, w niemocie pochodzącej z bezwładu języka uszkodzenie 
zajmować będzie nerwy obwodowe, albo wiązkę mózgową 
wprowadzającą w ośrodek czynnościowy pobudzenie dowolne 
w związku z połykaniem; w niemocie z braku szykowania uszko
dzenie zajmować będzie układ szykujący; w niemocie z prze
rwy w przesyłaniu woli uszkodzone będą w którymkolwiek 
punkcie przebiegu swego drogi przeprowadzające pobudzenie 
psychiczne.

Takie wyjaśnienie anatomiczne i fizyologiczne ułatwia 
nam rozpoznanie niemoty, i dziwię się, że dotąd nie pomyśla
no o podobnym rozbiorze tego pytania, a spostrzegacze tyle 
słynni zwracali uwagę swoję na pojedyncze tylko postaci nie
moty. I tak, dwie pierwsze postaci były doskonale poznane 
przez R o m b  e r g a  (1). Trzecią postać L i c h t e n s t e  in(2)  
nazwał laloplegia , ale jćj nie odróżnił dostatecznie od innych. 
Amneaia verbalis  była dobrze badaną przez naszych poprze
dników jako postać właściwa utraty pamięci, lecz jćj nie 
uważano za odmianę niemoty.

Tłómaczył Dr. E b o r o w i c z.

(]) R o m b e r g ,  Klinische Wahrnehmungen u. lieobachtungen 
Berlin 1851. Lehrb. der Nervenkrankheiten. Berlin 1857.

(2) L i c h t e n s t e i n ,  Laloplegie ( Glossoplegie der Autoren). Deut« 
Bebe Klinik 1862.

Pam. T* 1. W., Tom LU. 30
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Badania te anatomiczno-fizyologiczne dozwoliły panu 
J  a c c o u d wyprowadzić a 'priori cechy właściwe każdćj po
staci niemoty; które też wyłożył w numerach 32. 34. i 35. 
pismaperyodycznego ,¡Gazette hebdom. de med. et de chirur
i stwierdził je spostrzeżeniami klinicznemi.

Trzy pićrwsze postaci niemoty, przyjęte przez niego, ma
ją, jak pisze, niektóre cechy wspólne wielkiśj wagi. Władze 
umysłowe chorego nie są nadwerężone. Myśli on i rozumie 
co do niego mówią, ale nie jest w stanie myśli swych wysłowić 
mową ustną, może je zaś wyrazić na piśmie, jeżeli umie pi
sać; rozumie co czyta, ale nie może czytać głośno. Narzędzie 
mowy jest u niego nadwerężone; znajduje on się więc w podo
bnym stanie, jak grający na instrumencie jakim muzycznym, 
gdy mu się instrument ten zepsuje.

Co do cech właściwych każdćj postaci niemoty w szcze
gólności, te są podług pana J  a c c o u d następujące:

W niemocie Igo rodzaju ruchy języka są zupełnie, lub 
w części zniesione.

W niemocie 2go rodzaju wola wpływa na ośrodek, do 
którego należy porządkowanie ruchów tworzących mowę; chory 
więc, chcąc mówić, wydaje głosy zbliżone do mowy, lecz nie
zrozumiałe, a przeto nie będące mową.

W niemocie 3go rodzaju wpływ woli na ośrodek porząd
kujący ruchy potrzebne do mowy jest przerwany; chory przeto 
nie jest w stanie nie tylko mówić, ale nawet bełkotać.

W niemocie 4go rodzaju, z powodu zapomnienia niektó
rych wyrazów, przy nienadwerężonych innych władzach umy
słowych, chory, który umie czytać, nie rozumie tego, co czyta, 
a ten, który umie pisać, nie może wyrazić na piśmie myślii 
swoich; gdy zaś mówi, usiłuje różnemi sposobami zastąpić za
pomniane wyrazy.

W niemocie nareszcie 5go rodzaju chory nie mówi z po
wodu braku myśli, któreby wywołały mowę.

Spostrzeżenia kliniczne, popierające tę naukę, a przez 
pana J  a c c o u d przywiedzione, opisali: Osborn, Forbes Win
slow, Romberg, Schroder van der Kolk, Roell, Cruveilhier, 
Yelloly, Trousseau, Scheid, Lichtenstein, Andral, Bright,
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Broca, Charcot, Panthel, Thompson, Newman, Seger, Baillie 
Schmid, Hun, Watson, Weiss, Henoch, Down, Paget.

Niektóre z nich bardzo wybitnie wykazują pojedyncze 
postaci niemoty przez pana Jaccoud przyjęte, a szczególnie 
tćż odnosi się to do przypadków, w których chorzy pozostali 
przy życiu. W innych spostrzeżeniach przypadłości pojedyn
czych gatunków niemoty były nieco mniej wydatne, z powodu 
powikłań ze zmianami chorobnemi do niemoty nie należącemi; 
lecz gdy nastąpiła po niemocie śmierć i gdy robiono docho
dzenie pośmiertne, dawały się wykrywać zmiany w mózgu i 
w rdzeniu przedłużonym w tych miejscach, gdzie się ich moż
na było domyślać na zasadzie nauki przez pana J a c c o u d  
wyłożonćj.

K R O N I K A  L E K A R S K A  Z A G R A N I C Z N A .

Przez Dra Juliana KIŁSK1EGO

w Radomsku.

Treść: l. Paryi. Akademia lekarska : Rozprawy nad czarną kro
stą. 2. Wpływ jodu metaloidowego na rozejście się obrzmień gruczołów 
zołzowatych. 3. Elektryczność wód mineralnych. 4. Akadem ia umiejęt
ności'. Skutki fizyologrczne makowca i jego alkaloidów. 5. Z jazd  lekarski 
w Lyonie: Skrzepy krwi w sercu i naczyniach, ich początek, objawy i 
leczenie. Leczalność gruźlicy płucnej. Leczenie zrośnień stawów (anky- 
lusis). 6. Tow. chirurgiczne. Obrzmienie limfatyczne, badanie pośmiert
ne. 7. Otrucie chloroformem, wyzdrowienie. 8. Batli* Z jazd T o w a rzy 
stwa postępu nauk: Działanie fizjologiczne saletronu amylu. Początek i 
ułożenie powierzchownych gałęzi naczyń limfatycznych w wątrobie. In- 
dygo w wydzielinie ropiastej. Wpływ palenia tytuniu na ustrój. 9. Lon
dyn. 2 oto, położnicze: łożysko zdrożne (placenta praevia)* 10. Otru
cie bobem kalabarskim, objawy tegoż i badania chemiczne, l i .  Tow. 
patologiczne: Rak gruczoła tarczowego. 12. Giessen* Z jazd  badaczów  
p rzy ro d y : Krążenie krwi w nerkach. Wydzielanie kwasu węglowego 
wmoczówce cukrowej. Przyczyny moczu mlecznego. 13. Berlin* Dzia
łanie fizyologiczne i terapeutyczne nitrogliceryny.
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Dnia 10. listopada 1864. r.
1. Praca p. G a l l a r d  tycząca się ezarnéj krosty (i) 

wywołała ważne i zajmujące rozprawy w łonie Akademii lekar
sk ie j  Paryzhièj  w następstwie sprawozdania p. G o s s e 1 i n, 
który imieniem komisyi w tym celu wysadzônéj sprzeciwia 
się bezwarunkowemu przyjęciu myśli, że czarna krosta może 
powstać samodzielnie, mianowicie dla tego, że możebną jest 
rzeczą pomylenie się w rozpoznaniu choroby u źwierząt, a po- 
wtóre, że oprócz przez zaszczepienie czarna krosta powstawać 
może, według E n  a u x  i C h a u s s i e r a ,  przez zetknięcie 
z mięsem i skórami źwierząt spędzonych, lubo nie tłómaczą się 
jasno, co pod spędzeniem rozumieją, i dla tego zaleca w tych 
przypadkach sprawozdawca zbadać, czy krew’ takich spędzo
nych źwierząt zawiera bakterydy podobnie jak krew’ źwierząt 
wąglikiem dotkniętych. Daléj przytacza, że T h o m a s s i n
i R o s t  a n  uważali, iż zetknięcie się z gnijącemi trupami 
(wilka, kreta i t. d.) wywoływało czarną krostę u ludzi; nadto 
że B o u r g e o i s  widział ją  rozwijającą się przez mięso i skó
ry źwierząt świeżo zabitych, jak zająca, królika, a nawet przy 
czyszczeniu zdrowego konia. Teorya zaś p. G a 11 a r d jest
o tyle niebezpieczną do przyjęcia bez dokładnych bardzo i ści
słych doświadczeń, że pociąga za sobą zaniechanie przyżegania, 
najlepszego środka leczącego z jednćj strony i zaniechanie 
ostrożności hygienicznych z drugiéj strony.—Po krótkich bar
dzo rozprawach, prezydujący uzna! kwestyą za wyczerpaną, 
lecz p. R i c o r d na następnem posiedzeniu podniosł ją  na 
nowo i zwrócił na drogę patologii ogólnej, przytaczając nastę
pujące spostrzeżenie kliniczne. Chory przybywa do szpita
lu z rzeżączką i skarży się na ból w mosznach. Badanie wy
kazuje czarną krostę w postaci róży, a powstanie jéj p. R. 
wyprowadza z zatrudnienia chorego, był to bowiem garbarz. 
Chory ten, gdy mu słano łóżko, leżał na sąsiedniem,a sąsiad ten, 
który zajął następnie swe łóżko, po kilku dniach również na 
ból w mosznach uskarżać się zaczął, przyczém badanie miej
sca cierpiącego wszystkie przymioty krosty ezarnéj wykazało.

(l) Patrz Pam. T. 1. W., t. LI, str. 242.
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Ze słusznością przypuszcza zatem p. R., że, gdyby przypadek 
ten był nastąpił w hotelu, w takim razie nić udzielania się przy- 
rzutu byłaby przerwaną, a przypadek ten jako dowód samo
dzielnego powstawania byłby przedłożony.—P. B o u i 11 a u d, 
przypominając rozprawy nad nosacizną, ośsviadcza, że nie 
przyjmuje zupełnie powstawania samodzielnego, gdyż każda 
z chorób przyrzutowych, jak  ospa, odra, płonica i t. d., jest 
chorobą swoistą, i przyczyna jest i musi być również swoistą 
(specyficzną); przeciw czemu wystąpił p. B o u 1 e y, odwołując 
się na samodzielne powstawanie durzycy u ludzi, podobnie jak 
nosacizny u koni, u których samodzielne powstawanie daleko 
więcój robi szkody, aniżeli przyrzutowe.—Następnie p. G u ć -  
r  i n ściślćj wziął przedmiot pod rozwagę, rozbierając w dłu- 
giój mowie: 1) przyczyny czarnej krosty, którćj rozwijanie się 
jedynie przez zaszczepienie przyjmuje, a jako dowody stawia, 
że ulegają jśj osoby zostające w zetknięciu z bydłem, jak  pa
sterze, rolnicy, garbarze i t. p ; dalćj: cechy chorobowe, to jest 
rozwijanie się tejże tylko na miejscach nieosłonionych; potem 
początek jój czysto miejscowy bez poprzedzających przypadów 
ogólnych, bez okresu wylęgania, z przebiegiem jednakowym, 
co wszystko jest cechą choroby zaszczepionej. Potwierdza to
i leczenie, które zmierza do zniszczenia miejscowego pier
wiastku chorobowego. Przechodzi następnie 2) do rody cho
roby, a najważniejszym punktem wyjścia są prace pp. M a u- 
n o u r y ,  S a l m o n  i R a i m b e r t ,  którzy doświadczalnie prze
konali się, że, szczepiąc czarną krostę człowieka zwierzętom, 
wywoływali wąglik u tychże, a z tych w dalszćj kolei można 
było znowu szczepić chorobę na inne źwierzęta i tak węzeł łą
czący wykazać; wprawdzie brak jest przeciwdowodu zaszczepie
nia różnych postaci wąglikowych u zwierząt człowiekowi, ale 
brak ten zastąpić tylko mogą spostrzeżenia kliniczne. Wpraw
dzie nadmienia mówca, iż zdarzało się, że płyn pęcherzyka nie 
wywoływał wąglika, ale trzeba było do tego tkanki chorobo
wo zmienionćj, rozkładającej się, tak, iż skutki takiego za
szczepienia odnosiły się więcej, rzec można, do rozkładu krwi 
objawiającego się nawałami biernemi, wypocinami, zmianą 
barwy i konsystencyi, co daje przeważnie cechy choroby sep-
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tycznéj; 3) następnie wykazuje, że krosta czarna ma swoje wła
ściwe prawa, to jest możebność form ubocznych chorobowych 
w miarę stopnia pierwiastku szkodliwego i zdolności przyjmo
wania się i rozwoju na gruncie, na jakim zaszczepioną została. 
W końcu 4) do specyficzności choroby przechodząc, przyjmu
je, że choroby te mogą powstawać samodzielnie, rozróżnia 
tylko przyczyny oddalone od blizkich: piérwsze usposabiają 
ustrój do przyjęcia, drugie wprost wywołują chorobę.—Po p. 
G u é r  i n zabrał głos p. B o u 1 e y, występując głównie przeciw 
przyczynie swoistéj; utrzymuje bowiem, że przyczyny ogólne, 
jak  ciepło, strudzenie i nagromadzenie, mogą chorobę swoistą 
wywołać; opierając się na bardzo licznych spostrzeżeniach, wy
kazuje, że nosacizna jest chorobą sztuczną, którą można na 
zawołanie zrządzić, wystawiając konie na pracę zbyteczną i 
znużenie i zmuszając je niejako do wyrobienia w sobie choro
by swoistéj. Następnie spostrzeżeniami wykazuje mówca roz
wijanie się innych chorób zaraźliwych u źwierząt w podobny 
sztuczny sposób, a daléj przechodzi do patologii człowieka i 
przytacza durzycę ( typh u s)  jako mogącą się wywiązać pier
wiastko wo bez przyrzutu jedynie w następstwie nagromadzę^ 
nia i niewygód, a potém udzielającą się przyrzutowo; gdyż 
przyjmuje, że przyczyna swoista może być albo zewnętrzną albo 
tśż wewnętrzną, rozwijającą się samodzielnie pod wpływem 
przyczyn patogenicznych nie swoistych, dających początek 
chorobie ogôlnéj nie swoistéj, lecz mogącśj przyjąć te cechy 
w pewnych rodzajach źwierząt. Przeciwnie p. B o u i l l a u d  
bez swoistego przyrzutu nie chce przypuścić choroby swoistéj. 
Po dalszych mowach pp. M a g n e ,  B r i q u e t  i L e b l a n c ,  
sprawozdawca komisyi, p. G o s s e l i n ,  streścił rozprawy w ten 
sposób, że co do pytania o samodzielném powstawaniu czar- 
néj krosty potrzebne są jeszcze dalsze ścisłe spostrzeżenia,
i to była jedyna korzyść z tych długo ciągnących się roztrzą- 
sań. ( U union méd. T. XXIII, NN. 83, 86, 89, 94, 95, 97, 
104, 106, 109).

2. Po rozprawach poprzednich p. R i c o r  d przedstawiał 
sprawozdanie o pracy p. P r i e u r  dotyczącćj leczenia zołzo
wych obrzmień gruczołów ( adénites scropàuleusêé),
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a mianowicie gr. szyjnych, tudzież pachwinowych pochodzenia 
syfilitycznego, zapomorą Jodu w stanie metaloidowym.
Użycie to jest bardzo ważnćm, gdyż powoduje rozdzielenie i ro
bi tylko naskórkowe strupy, które nie zostawiają po sobie ani 
blizn, ani tóż trwałych znaków. Zastosowanie samo jest bar
dzo łatwe, gdyż na obrzmienia kładą się blaszki jodu zamknię
te w grubości warstwy waty, gdzie jod szybko ulatnia się pod 
wpływem ciepła. Ilość mającego się użyć jodu wynosi 1 cen- 
tigram (% gr*) na centimetr kwadratowy rozłożony jak naj
równiej i najj('dnostajnićj w połowie, jednśj trzeciśj, lub jednćj 
czwartój grubości arkusza waty, który albo się przykłada, albo 
tćż obciąga kartą przylepczą, którój brzegi, przyczepiając się 
do skóry, ześrodkowują dymy jodowe na punkt oznaczony. Tak 
przyłożony plaster pozostawia się na miejscu przez 24 do 48 
godzin, poczśm tworzy się pęcherzyk napełniony płynem ro- 
piastym lub krwawym. P. R i c o r  d probował tego sposobu 
w ośmiu przypadkach z najlepszym skutkiem; trwanie lecze
nia wynosiło od sześciu tygodni do trzech miesięcy, co w tego 
rodzaju cierpieniach nie jest zbyt długim czasem. Przypadki, 
na których p. R i c o r  d doświadczał skuteczności tego leku. 
były tylko zołzowe. Co do bolu sprawionego tem leczeniem 
nie zgadza się p. R. z autorem, który uważa takowy za nie
znaczny, gdy przeciwnie, podług p. R., ból jest mocny i trwa 
od 18 do 20 godzin. Wessanie leku ma być bardzo nieznacz
ne, a przynajmniej nie sprawiało żadnych przykrych objawów. 
Wreszcie kończy p. R. swe sprawozdanie poleceniem tego 
środka, który w tych uporczywych cierpieniach zasługuje na 
uwagę. (Tamże, N. 112.)

3. Łaskawy czytelnik przypomnieć sobie zechce badania 
p. S c o u t e t t e n  nad elektrycznością wód minerał* 
n ycii (1); dalsze swe prace przedłożył znowu autor Akade
mii, a tu najważniejszym jest, że wody mineralne nie posiadają 
elektryczności wolnćj, lecz utajoną (dynamiczną) i to w ten 
sposób, że wody rzek, źródeł, jezior są zawsze dodatnio elektro-

( l )  Zob. Pam. Tow. lek. W., t. L, Btr. 419.
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magnetyczne, a źródła mineralne, czyto ciepłe czy zimne, uje
mnie. To ostatnie zjawisko przypisuje tenże brakowi tlenu, 
albowiem zagłębiając się, woda, a raczćj przenikając przez war
stwy ziemi, pozbawia się tlenu, lub raczój tenże łączy się 
z istotami mineralnemi. Z tego wypada, że, umieściwszy wodę 
mineralną w naczyniu dziurkowatym i zanurzywszy takowe 
w wodzie zwyczajnćj znajdującćj się w drugićm naczyniu, 
otrzymuje się prąd elektryczny dający się wykryć galwanome * 
trem. Igła galwanometru zbacza również po zanurzeniu ciała 
ludzkiego lub jakićj części tegoż w wodę mineralną. Czyżby 
to nie mogło tłómaczyć działania fizyologicznego i terapeu
tycznego wód mineralnych, szczególniój tam, gdzie skład che
miczny i ilość zawartych części mineralnych nie jest w stanie 
wpływu wód na ustrój wyjaśnić? Teorya ta jest bardzo po
ciągającą, ale potrzeba sprawdzenia, potrzeba faktów, któreby 
to wyświecić mogły. Jeżeli bowiem elektryczność ma być 
czynnikiem, to należy zbadać, czy i w wodach mineralnych 
sztucznych się wywięzuje. Pomimo tylu zajmujących pytań 
Akademia bez rozpraw przedmiot przyjęła. (Tamże N. 115).

4. Na największą uwagę zasługuje znamienita praca p. 
KI. B e r n a r d a  przedłożona Ahademii umiejętności dotycząca 
skutków  fftzyolegieznyeli m akow ca (op ium ) I Jego 
alkaloidów . Badaniu szczegółowemu poddawał on: morfinę, 
narceinę, kodeinę, narkotinę, papawerinę i tebainą. Środki te 
były zadawane wewnętrznie i w enemach, lub wstrzykiwane 
do żył, pod opłucną, do tchawicy i podskórnie. Ten ostatni 
sposób zaleca szczególniój autor i przedstawia go jako sposób 
ogólny zastosowania w przyszłości wszystkich mocno działają
cych leków. Z badań tych pokazało się, że tylko trzy pier
wsze alkaloidy mają własności usypiające, trzy drugie zaś są 
trujące, a co ciekawsza, że niszczą usypiające pierwszych skut
ki. Do wstrzykiwań używał chlorków tychże alkaloidów, a 
ilość wstrzyknięta podskórnie wynosiła centigram alkaloidu 
rozpuszczony w centimetrze sześciennym wody. Doświadcze
nia były robione na psach, kotach, szczurach i t. d. Sen mor
finowy źwierząt czynił je istotami bezwładnemi tak, że na
daną im jakąkolwiek postawę bez zmiany zatrzymywały; czu
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cie ich było bardzo tępe, tak, że źwierzę dopiero po kilku 
uszczypnięciach kończyny oddziaływało; więcćj wrażliwe były 
źwierzęta, mianowicie pod koniec snu, na szmery. Po prze
budzeniu nie przychodziły od razu do siebie, ale dopiero po
12 godzinach; w początku wyszukiwały sobie jak najciemniej
szych miejsc, były leniwe, niezgrabne, i nie poznawały swego 
pana. Sen kodeinowy nigdy nie jest tak mocnym, źwierzę łatwo 
można obudzić czy to przez szmer, czy przez uszczypnienie; 
prócz tego są nadzwyczaj czułe na szmer, tak, że przy naj
mniejszym drży całe ich ciało, a za uderzeniem w stół pod
skakują i uciekają; przebudzenie się jest szybkie i bez żad
nych następstw. Najmocniej usypiającym środkiem jest narce- 
ina: źwierzę nią uśpione jest w stanie głębokiego spokoju, 
brak jest oznak zadrażnienia jak przy kodeinie, nerwy czulne 
są stępione, lubo nie w tym stopniu, co przy ołowiowym, że 
tak się wyrażę, śnie morfinowym. Poszukiwania pp. D e b o u t
i B ś h i e r  wykazały te same własności narceiny u ludzi, 
z tego powodu uważać najzupełniej można narceinę jako waż
ny środek usypiający leczniczy.Tutaj nadmienić wypada, że ko
deina stanowi węzeł łączący alkaloidy usypiające z alkaloidami 
trującemi, i że 2 do 3 centigr. wstrzykniętych do żyły psa spro
wadzały śmierć: ztąd słuszny wniosek, że błędnem jest zasto
sowanie u chorych większych dawek kodeiny, niż morfiny, 
tudzież, że wyciąg wodny makowca(extr. opii. aq.)  jest niebez
pieczniejszy od morfiny. Przechodząc do drugiego działu al
kaloidów, to jest trujących, na czele mamy tebainę , którśj de- 
cigram wstrzyknięty pod skórę zabijał psa wielkiego w pięć 
minut, gdy 2 gramy morfiny tego nie robiły. Alkaloidy mako
wca wywołują drgawki tężcowe, po których następuje wstrzy
manie ruchów serca i bardzo szybkie stężenie pośmiertne; 
jedynie przy otruciu narceiną nie następują drgawki, ale źwie
rzęta umierają w stanie zupełnego osłabienia. Pod względem 
terapeutycznym godną uwagi jest narceina posiadająca usy
piające własności w wyższym stopniu od morfiny, a ztąd po
większenie skarbca leczniczego o jeden alkaloid, który, spro
wadzając sen, nie pociąga za sobą niemiłego bólu głowy, jak 
morfina. W prawdzie te same zalety ma i kodeina, ale z powodu
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swych trujących własności powinna być zastąpioną przez nar- 
ceinę, która ani nie rozdrażnia, ani nie pociąga w swym skutku 
drgawek. (Tamże Nr. 104).

5. Tegoroczny Z jazd lekarsh i francuzhi odbył s lęw L yo
nie. Przedmioty lekarskie nie mogły być czytane według upo
dobania, albowiem komisya zjazdu uznała za pożyteczniej
sze wyznaczyć z góry pytania, które dopiero rozbierano. Py
tanie pićrwsze dotyczyło skrzepów  k rw i w  sercu i n a 
czyniach, warunków ułatwiających ich tworzenie się, obja
wów, jakie powodują, i środków leczniczych. P. P e r r i n  
ograniczył się w swój pracy do skrzepów tworzących się w sta
nie połogowym. Przypisywał on łatwe tworzenie się zatorów 
stanowi moralnemu położnic i wpływowi tegoż na krew’, 
a szczególnie tćż zwyczajowi nie karmienia noworodków przez 
matki. P. P e r r o u d  zastanawiał się nad zatorami biernemi 
i czynnemi: pićrwsze co do budowy odpowiadają skrzepom 
po upuście krwi, a zatóm tworzą się po śmierci; drugie prze
ciwnie są suche, białawe, z powierzchnią na przedarciu włó- 
kniastą, pod drobnowidem zawierają mało pierwiastków ko
mórkowych, a zatćm są utworami za życia powstałemi i odpo
wiadają skrzepom czynnym w tętniakach. Te więc ostatnie 
jedynie ważne są dla lekarzy, bo tworzą się za życia i mogą 
być starsze lub świeższe, a niektóre z nich przedstawiają wy- 
rodzenie tłuszczowe, zaczynające się od środka. Ze statystyki 
48 przypadków autor wnosi, że znajdują się częściej w pra- 
wśm sercu, i częściój w komórkach, niż w przysionkach. Powię
kszają się ony przez warstwy w kierunku prądu krwi. Stany 
chorobowe, które je najczęściej powodują, są: stan połogowy, 
suchoty płucne, zapalenia płuc, opłucnśj i t. p.; wodnistość 
krwi i różne zakażenia sprzeciwiają się ich powstawaniu; do 
miejscowych przyczyn usposabiających liczy autor słabość 
(zwolnienie) krążenia krwi i zawady, które prąd krwi wstrzy
mują. Co się tyczy wpływu zatorów krwi na krążenie, sądzi 
autor, iż jedynie oderwanie się ich jest niebezpiecznśm, w ser
cu bowiem mogą długo zostawać, nie sprowadzając żadnych 
następstw za sobą. — Opuszczam drugie pytanie dotyczące po
rażenia postępowego, dla braku nowszych badań, a przechodzę
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do trzeciego dotyczącego uleczalnośd  gruźlicy płucnej* 
Mimo woli nasuwa się myśl, że więcćj tu winna być zwrócona 
uwaga na hygienę, niż na środki lekarskie. P . G o u r d i n  
zastanawiał się nad pytaniem, czy możebną jest rzeczą lecze
nie gruzełków w początkach rozwoju; chce on je leczyć za- 
pomocą wziewań jodu, a nawet jamy gruźlicze zapomocą 
wstrzykiwań (?). Czy leczenie to zasługuje na uwagę? Chcąc od
powiedzieć na to pytanie, należy poczekać na ogłoszenie Szcze
gółowe sposobu, jakim do tych szczęśliwych wypadków autor 
dochodzi; w ogóle jednak rzecz ta nam dość wątpliwą się 
wydaje. W wielu przypadkach, gdzie używałem pędzelkowania 
nalewką jodową okolicy podobojczykowćj po stronie zajętśj, 
i ulatującą parę jodową wdychać zalecałem, chorzy jśj nie 
znosili i skutku żadnego nie widziałem; to tćź cudowne skutki, 
otrzymywane przez autora, wypada może policzyć albo na karb 
złego rozpoznania, albo tćż odnieść do znanćj formuły: „post  
hoc, ergo prop ter  h o c “ —Ważniejszą była praca p. L e u d e t  
dotyczącą wpływu napojów wyskokowych na postać, przebieg 
i ukończenie gruźlicy. Autor zgodnie ze spostrzeżeniami le- 
karzy angielskich i amerykańskich uważał, że gruźlica jest 
rzadsza u pijaków, a przebieg rozwiniętćj jest wolniejszy. Mo
dła gruźlicy jest więcej ukrytą, kaszel mały, krwotoki rzadsze; 
objawy przeważające są tutaj: wychudnienie i nieporządki 
w przewodzie pokarmowym, gorączka pojawia sie wcześnie, 
przed pojawieniem się zwykłćm gorączki zakaźnćj gruźliczćj. 
P. L e u d e t  na stu spostrzeżeniach przekonał się, że skutki 
wyskoku są tem widoczniejsze, im osoby gruźlicą dotknięte 
są dalsze od zakażenia wyskokowego. Spostrzeżenia te uspra
wiedliwiają praktykę S t  o k e s’a i W a s h’a pod względem 
podawania wódki w przypadkach gruźlicy połączonych z uspo
sobieniem do zaziębienia i sinicy (cyanosis) . —Ważną bardzo 
uwagę co do rozwoju gruźlicy znajduję w słowach p. R a m- 
b a u d, przemawiającego za fizycznćm kształceniem dzieci, 
które tak stoi na uboczu i poświęca się dla kształcenia umy
słu; tak więc, powiada p. R. „płacimy w gruźlicy haracz tryum
fowi rozumu.“ Wypowiedzenie tó jest prawdą, którą codzien
ne przykłady stwierdzają: za wczesne uczenie dzieci, siedzenie
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kilkogodzinne na ławkach szkolnych, brak wentylacyi w salach, 
a co najważniejsza, brak gimnastyki przy szkołach tak męz- 
kich, jak i żeńskich, powoduje zmniejszenie w silach ustroju; 
wspomnienia szkolnych naszych lat pewnie potwierdzą tg 
prawdę. Za pradziadów naszych, gdy chłopcy dosiadali ko
nia, a młodzieńcy dopiero do nauk się brali, gdy panny mało 
zajęte były naukami, nie dawaliśmy tego kontyngensu blednie 
i gruźlic, co teraz. Gdzie niestosunkowo rozwija się mózg, 
tam cierpi reszta ciała; hygiena wieku chłopięcego dobrze po
prowadzona to będzie najpiérwszy środek leczenia téj plagi, ja 
ką jest gruźlica: oprzeć się na niéj winniśmy i starać się, by 
w każdym domu, gdzie leczymy, zaprowadzono gimnastykę, by 
wytargować kilka godzin dziennie dla dzieci, żeby na wolném 
powietrzu szukały w ruchach czynnych wykształcenia mięśni, 
a tém samém poprawienia składu krwi, a możemy być pewni, 
że usiłowania te przyniosłyby najpiękniejsze owoce, bo dużo 
ofiar idących na nieochybną pastwę gruźlicy zamienilibyśmy 
w dzielnych młodzianów i hoże dziewczęta.—Następne pytanie 
tyczyło się leczenia zrośnień stawów (ankylosis) zu
pełnych i niezupełnych, tak co się tknie zmiany położenia, jak 
i przywrócenia ruchów. Rozpoczął rozprawy p. P a l a s c i a n o ,  
który radził leczyć zrośnienia w ten sam sposób, jak zastarzałe 
zwichnienia; poczém p. D e l o r e ,  szczegółowo przechodząc 
wszystkie sposoby, przyszedł do następnych wniosków: 1) spro
stowanie zrośnień jest stosowném, jeśli chcemy sprowadzić zni
szczenie złego, a jeżeli zostaje, to wtedy można zastosować utrzy- 
mywaczastawu (tuteur);  2) rozerwanie nagłe radzi tylko w zro- 
śnieniach bolesnych i w stawie ramieniowym i kulszowym; 3) 
wyprostowanie wolne w zrośnieniach niebolesnych; wyklucza 
zaś zupełnie 4) przecięcie ścięgien (ténotomie) i 5) cięcie 
kostne stożkowe (ostéotomie cunéiforme) ,  nad które przekłada 
złamanie kości; w końcu G) uważa, że tak rozerwanie stawu 
nagłe, jak i wolne, nie wraca ruchów, które ułatwić trzeba 
zastosowaniem nacierań, natrysków wód mineralnych i t. d. 
Przeciw złamaniu kości i utworzeniu po nad stawem zrośnię
tym stawu fałszywego wystąpił p. P a l a s c i a n o ,  radząc uży
cie tenotomii i nagłe zgięcie, które dają daleko pewniejsze
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wypadki.—Prócz tego zajmowały posiedzenia rozprawy nad od
rodzeniem się kości z okostni, są to jednakże powtórzenia zna
nych prac p. Ol l i  er, które obecnie weszły w użycie; dla 
tego tę część, jak i rozprawy dotyczące małżeństw między po- 
krewnemi opuszczam. (Tamże N. 115. 116. 118.)

6. W ostatnićj kronice (1) wspomniałem o obrzm ie- 
n i u imcliwinowem , z którego, w dalszym przebiegu, pan 
T r ć l a t  przedłożył Towarzystwu chirurgicznemu okaz pa
tologiczny. Według rozpoznania uważano obrzmienie to zaroz- 
szerzenie naczyń limfatycznycb i w skutku tego zalecono ucisk, 
wstrzymując się od operacyi. Na nieszczęście chorego, miał 
on przetokę 15 do 18 milimetrów długą, w tylnćj części 
otworu stolcowego, lubo z nim nie mającą styczności. P. Tr., 
póki chory nie powrócił do zupełnego zdrowia, odrzucał zupeł
nie uporczywe nalegania chorego operowania przetoki, lecz 
po wyzdrowieniu, naglony, wykonał operacyą. Pićrwsze trzy 
dni wszystko szło jak najlepiej, lecz czwartego dnia wieczorem 
chory doznawać zaczął bolu w obrzmieniach pachwinowych, 
początkowo małego, lecz wkrótce stającego się nieznośnym. 
Chory był blady, tętno częste, oczy otoczone kołem niebieskićm, 
największa niespokojność, przytem dołączyło się następnego dnia 
majaczenie, zielonkowata bladość pokryła twarz, która potćm 
zamieniła się w czerwoność podobną jak w płonicy i śmierć 
Rozkład nastąpił bardzo szybko. Obrzmienia te zrazikowe 
zajmują trójkąt Scarpy i łączą się przez powięź (aponeurosis)  
z naczyniami limfatycznemi głębokiemi brzusznemi i piersio- 
wemi. Po nacięciu wypływa płyn jednostajny, mleczny, śmie
tankowy, czerwonawy. W miednicy pod obrzusznią około żyły 
i tętnicy kulszowej (v. et art. il iaca)  po stronie prawćj znaj
duje się pęk naczyń limfatycznych wielkości pióra gęsiego, po
dobnych do małych zmiętych robaków i takim samym płynem 
wypełnionych. Podobny stan jest i po stronie lewśj. Według 
autora zadrażnienie obok małej rany naczyń limfatycznych 
sprowadziło zmienioną wydzielinę, która, wpływając w ogólny

(i) Patrz. Pam. Tow. lek. Warsz., t. LII, str. 125.
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prąd krwi zakażenie i śmierć wywołało, a ostateczny wniosek, 
jak łatwo z toku wypada, był ten, aby nawet od najmniejszćj 
operacyi w takich razach się wstrzymać. (Tamże N. 110).

7. Do bardzo ciekawych przypadków policzyć wypada na
stępny Z powodu w ielk ie j ilości chloroform u użytego 
na w ew nątrz i w yzdrow ienia, gdy, jak wiemy, chloro
formowanie pijaków bywa zwykle niebezpiecznem i małych 
nawet ilości się w takich razach strzeżemy. Żołnierz 27 lat 
liczący, od kilku dni ciągle pijany, po przebudzeniu się rano 
znajduje buteleczkę koło siebie, a w nadziei ulubionego napoju 
wychyla ją całą. Był to chloroform w ilości koło 50 gramów 
(przeszło V2 uncyi). O szóstćj rano znaleziono go na wpół 
ubranego, opierającego się na meblach, womitującego, bardzo 
osłabionego; wkrótce upadł bez przytomności, wymiotując śluz. 
Przy badaniu znaleziono zupełną niemożebność ruchów, skórę 
bladą świeżą, twarz trupią, odnogi zimne, oczy drgawkowo 
zwrócone w górę, źrenice mocno rozszerzone, usta na pół 
otwarte, oddech rzężący ( s ter  tor euse)  tętno 100, bardzo słabe, 
drobne, tętno serca suche, krótkie, a czasami bez ładu. Przy- 
tćm brak przytomności, zupełne rozwolnienie kończyn, bez- 
czułość zupełna, gdyż ani szczypanie, ani ciała drażniące da
wane pod nos nie wywołują żadnego czucia. Następnie oddech 
chwilami się wstrzymuje, tętno staje się niedomacalnem, rzęże
nia w tchawicy. Zastosowano młotek Mayora na różne części 
piersi, całe ciało nacierano, drażniono połyk i utrzymywano 
oddech sztuczny. Pomimo tego wargi sinieją, język obrzmie- 
wa i wystaje z pomiędzy zębów, śluz zawala połyk. Zadano 
lawatywę z mocnego naparu kawy. Taki stan zupełuój 
nieczułości trwał do 9ej i niekiedy tylko następowały skur
czenia przemijające w kończynach. Podano kilka łyżeczek 
kawy i wody z amoniakiem. Wydaleniu śluzu dopomagano, 
przechylając głowę ku przodowi; ten był krwawym i mocno 
woniał chloroformem. Około lOćj tętno się podniosło, skóra 
rozgrzewa się, lecz bezczułość trwa. Około południa stan się 
polepsza, chory może przełykać, a po południu przytomność 
wróciła. Upadek sił następuje bez drgawek lub majaczenia* 
źrenice ciągle rozszerzone; następującego dnia żółtaczka,
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ból w dołku sercowym i w prawćj okolicy pachwinowej podo
bnie jak przy nawale wątroby po nadużyciach wyskoku. Powrot 
ten do zdrowia przypisać należy jedynie ciągle utrzymywane
mu sztucznemu oddychaniu. (Tamże N. 127.)

8. Tegoroczny Z jazd  Towarzystwa angielskiego postę
pu nauk odbył się w Bath. W oddziale fizyologicznym p. R i- 
c h a r d s o n  czytał dalszy szereg swoich badań nad saletro« 
nem amyla, którego własności temuż towarzystwu w roku 
zeszłym na zjezdzie w Newcastle przedłożył. Łaskawy czy
telnik zechce je sobie przypomnieć (1), a w dalszym ciągu 
przedstawiwszy tenże, jako płyn barwy ambry z zapachem i 
smakiem esencyi gruszkowej i skreśliwszy przymioty fizycz
ne, głównie zastanawiał się nad własnościami jego wstrzymują- 
cemi utlenianie, a tćm samćm wstrzymującemi rozkład istot 
ustrojowych. Opisawszy doświadczenia, przychodzi autor do 
następujących wniosków: 1) Że ulega wessaniu w ciele w ja 
kikolwiek sposób będzie wprowadzany do ustroju, czyto przez 
skórę, czy do żołądka, przez płuca, lub przez zaszczepienie. 2) 
Zaraz po wessaniu działanie jego objawia się wpływem na serce 
i krążenie, a mianowicie silnćm biciem serca z rozszerzeniem 
naczyń włosowatych, po którćm następuje zmniejszenie, lecz 
nie zniweczenie ruchów serca i skurcz naczyń. Pod tym wzglę
dem jako środek pobudzający naczynia zajmuje on pićrwsze 
miejsce. 3) Że u żab wstrzymuje, a raczej zawiesza czynno
ści życia, lecz przy korzystnych warunkach zwierzęta przy
chodzą do siebie; u ciepłokrwistych zaś pociąga śmierć w tym 
stopniu skutku, a w mniejszym stopniu może tak dalece zwol
nić oddychanie i krążenie, że następuje stan podobny do ka- 
talepsyi i w tym stanie zwierzęta wiele godzin utrzymać się 
dadzą. 4) Że nie posiada własności ubezczulających, zwierzę
ta zachowują przytomność aż do śmierci. 5) Że wpływ jego 
głównie ogranicza się do sił ruchowych, które początkowo 
wzmaga, a potćm obniża. 6) Ze sposób dzia łania  zdaje się 
polegać na wstrzymaniu utleniania. 7) Że zajmuje, co się

(l) Patrz Pam. T. 1. W,, t. L. str. 427.
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tyczy przymiotów fizycznych, miejsce pośrednie między ciałami 
lotnemi, jak eter i chloroform, a stałemi, jak makowiec i 
woorara. Następnie zwrócił się do pytania, czyby było rzeczą 
możebną sprowadzić stan podobny do śmierci na kilka godzin 
lub dni; a że stan taki podobny jest do katalepsyi, wnosi z te
go autor, że w tej chorobie wywięzuje się w ciele istota po
dobna w działaniu do saletronu amylu, która jest w stanie 
wstrzymać ruchy serca i oddechu w tym stopniu. Z doświad
czeń tych wnosi, że da się zastosować w leczeniu tężca, jak i 
w przypadkach nagłego braku ruchów serca. Wnosić wypada, 
że autor, wyczerpawszy badania fizyologiczne, przejdzie obecnie 
do zastosowania go praktycznego .(Med Times and Gaz. N.734.)

P. C a r t e r  przedłożył swą pracę dotyczącą początku i 
ułożenia powierzchownych gałęzi naczyń lim latycz
nych w  wątrobie, a szczególniej połączenia wprost między 
naczyniami włosowatemi a najdrobniejszemi limfatycznemi. 
Udało mu się bowiem wstrzykując do żyły bramnśj przeźroczy
sty niebieski płyn, a do żyły wątrobowej czerwony, napełnić 
i okazać naczynia limfatyczne pokrywające powierzchnią wątro
by, lubo nie było żadnych znaków, któreby pozwoliły przypisać 
to zjawisko zwyczajnemu wynaczynieniu (extravasation).  Na
czynia najdrobniejsze zdają się wychodzić z naczyń włosowatych 
wątroby, a łącząc się z innemi,tworzyć pierwotną gałązkę limfa- 
tyczną. Stosunek pomiędzy powierzchownemi gałęziami tętnicy 
wątrobowej a limfatycznemi ma być ten, że pierwsze są otoczo
ne jakby okienkowatą rurką limfatyczną. Znaczenie iizyologi- 
czne tego układu jest ważne, gdyż przy każdem wypełnieniu 
(expansion)  tętnicy naczynia limfatyczne zostają uciśnięte 
i w skutku układu klapkowego płyn popędzony ku sercu Tętno 
serca ma zatem podwójny wpływ na krążenie limfy: raz bezpo
średnio przez ucisk na światło naczyń limfatycznych w ścianach 
tętnic, a następnie pośrednio na działanie ssące większych na
czyń limfatycznych przez wyżej wspomnione urządzenie tętnicy 
wątrobowej.—Prace H e l l e r a , V i r c h o w a , K l e c z y ń s k i e g o ,  
wykazały znajdowanie się indyga w moczu, które uważane jest 
jako część powstająca z rozkładu hematozyny; w innych jednak
że cieczach indygo nie zostało wykrytćm. Obecnie pan H e r a -

www.dlibra.wum.edu.pl



481

p a t h  przedstawił historyą choroby, gdzie znajdowało się in -  
dyffo w  ropie. Spostrzeżenie to jest następujące: S. B., wo
źnica około lat 36 liczący, żonaty, ojciec dwojga dzieci, cierpiał 
na rozszerzenie stawu kolanowego prawdopodobnie bez wypo
cin płynnych; zgrubienie kości było wyraźne, pomimo tego cho
ry chodził, a prócz tego znajdowało się duże obrzmienie nad mię
śniem łytkowym lewym, naprężone, chełboczące. Po nakłóciu 
wydaliła się znaczna część surowiczego płynu razem z kilkoma 
białemi ciałami, podobnemi do wodunek, które jednak okazały 
się tłuszczowemi; po dwóch tygodniach chory zaczął się skarżyć 
na obrzmienie gruczołów pachwinowych bolesne za dotknięciem. 
Pojawiły się następnie dreszcze, wymioty, bolesność w okolicy 
kolana i przedudzia, jako przypady róży ropiastćj (erysipelas  
phlegmunosum) i płyn ropiasty zaczął się wydalać z otworu na- 
kłócia, jak i z pęcherzy, które się potworzyły. Płyn wydalający się 
barwił bieliznę zielonkowato niebiesko; zebrany pod drobnowi- 
dem nie okazywał żadnych organizmów, ani grzybków, a zakor
kowany, po jakimś czasie stracił barwę, której znowu nabierał 
po odkorkowaniu. Płyn ten za dodaniem chlorku wapna lub 
sody tracił barwę, z octanem ołowiu amoniakalnym dawał osad 
ciała barwiącego, po odcedzeniu nieco tylko osadu pozostawało 
na cedzidle, a w płynie przecedzonym po jakimś czasie nowy 
osad się tworzył, jak się zdaje w następstwie silnego wpływu 
tlenu w czasie cedzenia. W ten sposób otrzymany osad był 
wystarczającym do wykazania swój rozpuszczalności w gorących 
alkaliach po odtlenieniu cukrem lub tlenkiem żelaza, jak też 
ulatuiania się i krystalizacyi barwika przy ostrożnej sublima- 
cyi. Nadmienić tu mi tylko wypada, że płyn wydzielający się 
stracił tę własność po przy parkach (kataplazmatach),do których 
w dalszych przebiegu choroby od okładów wyskokowych przejść 
musiano. Odczynniki wykazały tu najdokładniej obecność in- 
dyga; ciekawy to fakt, który z pewnością przy zwróconej na po
jaw ten uwadze częściej spostrzegać będzie można. (Tamże).— 
Wspominałem raz o pracy dotyczącej skutków  palenia tytu- 
niu ( ')  ponieważ pytanie to jest nader ważnćm, szczególniej przy

(1) Zob. Pam. T. 1. W., t. L ,  str. 467 i 490. 
Pam. T. 1. W. Tom LII. 31
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tak rozpowszechnionym użyciu, aprawdziwiśj mówiąc, nadużyciu 
przytaczam zatśm wnioski dra R i c h a r d s o n a  wyprowadzone 
z dłuższćj pracy: 1) Skutki palenia tytuniu wynikają z czynni
ków wessanych przez palącego, jako: kwas węglowy, amoniak, 
nikotyna, pierwiastek przypalony lotny i wyciąg gorzki. 2) Skut
ki wywołane są przechodnie, gdyż związki powyższe łatwo wy
dalają się z ciała. 3) Złe następstwa mają cechy czynnościowe 
(funcłional) i dla tego o żadnym palącym nie można powiedzieć, 
że się ma dobrze, dopóki nie zaprzestanie palić, lubo nie idzie 
za tćm, aby przez to nabywał wad organicznych lub nieuleczal
nych. 4) Palenie sprowadza zmiany: a) we krwi, robiąc ją wo
dnistą; b) w żołądku, dając powód do osłabienia, nudności, a na
wet i omdlenia; c) działa na serce, osłabiając je i wywołując 
nieprawidłowość w ruchach; d) na zmysły, a mianowicie na 
oczy, powodując w ostatecznych razach rozszerzenie źrenic, po
mniejszenie widzenia i niewyraźność, linie świetlne, długie za
trzymywanie obrazów na siatkówce, tudzież podobne objawy 
w słuchu, jakoto niemożność słyszenia wyraźnego pewnych to
nów i dzwonienie; e) na mózg, stępiając go, jeżeli dobrze odży
wiany, a podniecając jeżeli wycieńczony; f) na nerw współczulny 
pociągając osłabienie i nadmiar wydzielin w tych gruczołach, 
które ten nerw zaopatruje; g) na błonę śluzową ust, powodując 
powiększenie migdałów, czerwoność, suchość błony; h) na błonę 
śluzową płuc, jeżeli ta jest zadrażnioną, utrzymując zadrażnie
nie, powiększając kaszel. 5) Nie jest zaś przyczyną żadnych cho
rób swoistych, jak padaczki, tańca Śgo Wita, zalewów mózgo
wych, raka, suchot i t. d. 6) Że palenie tytuniu, wstrzymując 
utlenianie tkanek, które jest koniecznem do utrzymania siły i od
nowy krwi i tkanek, najgorzój i najszkodliwićj wpływa w mło
dości, sprowadzając zmniejszenie wzrostu, przedwczesną męz- 
kość i upośledzenie fizyczne. (Tamże Nr. 944). Wiadomość
o tych zgubnych następstwach bardzo zasługuje na rozpowsze
chnienie, a w przedmiocie tym najstosowniejszemi pośrednikami 
będą lekarze, których rozsądne i naukowemi dowodami poparte 
rady zdołają młodzież przekonać, że nie prosta chęć zakazywa
nia, ale dbałość o ich zdrowie i pomyślność kieruje osobami 
wzbraniającemi tego zwyczaju.
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9. Towarzystwu położniczemu p. G r e e n h a l g h  przed
łożył spostrzeżenia co do łożyska zdrożnego (placenta  
praevia), któremu przypisywał znaczną śmiertelność matek i no
worodków w następstwie groźnych i często powtarzających się 
krwotoków, tudzież z powodu ociągania się ze sztucznym poro
dem i sposobu używanego obrotu. Zwracając uwagę na prze
bieg pomyślny naturalny przy braku wszelkićj pomocy, autor 
kończy następującemi wnioskami: 1) Że w każdym krwotoku 
bez wyjątku, wydarzającym się po 7. miesiącu ciąży, a zależnym 
od łożyska zdrożnego, sztuczny poród przedwczesny sprowadzić 
należy tak szybko, jak na to stanchorśj pozwala. 2) W tym celu 
radzi używać balonu pokrytego spongio-pilinem, który wprowa
dza się skurczony do pochwy i potem tak mocno nadyma, aby 
całą pochwę wypełnił, a prócz tego założenie opaski uciskającej 
na żywot i wewnętrzne podanie sporyszu i boraksu. Na co dr 
B a r n e s  odpowiedział, że zgadza się na przyspieszenie porodu 
w bardzo groźnych krwotokach; lecz gdzie nie ma niebezpieczeń
stwa, tam radzi czekać dla oszczędzenia życia dzieci, które przy 
sposobie poprzednio zaleconym uległyby zgubie. Co się tyczy 
balonu, to nie radzi go w ostatecznych przypadkach używać, 
gdyż krwotoki podlegają na porażeniu, a zatćm tamponada jest 
bezużyteczną. Radzi on przerwanie błon płodowych, które 
w wielu razach wystarcza, a w innych najważniejszą jest pomo
cą; w razach zaś, gdzie z przerwaniem błon następuje i oddziele
nie się łożyska od szyi macicy, tam zaleca przy nierozszerzonych 
ustach, sztuczne rozszerzenie szyi i wykonanie obrotu zewnętrz- 
no-wewnętrzne (bimanual method o f  turning).  Na to wypo
wiedzenie zgadza się i p. H a l l  D a v i s ,  radząc jednak tampo- 
radę tam, gdzie po przerwaniu błon krwotok trwa jeszcze. 
W łożysku zaś zdrożnćm środkowem, gdzie usta maciczne nie 
dopuszczają porodu, radzi również tamponadę twardym materya- 
łem, a nie balonami, a potem odsunienie boczne łożyska, nie zaś 
przebicie jej środka, które zwykle krwotok powiększa. P. B r a x 
t o n  Hi c k s ,  zgadzając się na poprzednie punkta, radzi szcze
gólniej obrot zewnętrzno-wewnętrzny, gdyż naprowadzenie 
główki na usta maciczne jest najlepszym środkiem wstrzymania 
krwotoku, a przytem środkiem najdogodniejszym, gdyż ręce ma
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się zawsze ze sobą, a statystyczne dane wykazują, że położenie 
główkowe jest dla życia dzieci najpomyślniejsze. P. G r a i l y  
H e w i t h  kładzie nacisk na nieodkładanie pomocy w tych ra- 
razach; dalej zwraca uwagę, że wypada wybrać sposób, któryby 
i dla życia matki i płodu był najstosowniejszy, tym zaś jest 
szybki naturalny poród, a gdzie ten jest niemożebnym, tam 
radzi wykonać obrot, zalecając tylko, aby wydobycie płodu nie 
było zrobione natychmiast po obrocie, gdyż łatwo się wydarzyć 
może, że część pochwowa macicy, nie będąc dostatecznie rozsze- 
rzoną, około szyi się zaciśnie; od tego prawidła radzi odstąpić 
tylko wtedy, gdy tętno serca płodu jest bardzo słabe. Stawianie 
zresztą szczegółowych wskazań uważa za niemożebne, gdyż każ
dy przypadek ma właściwą stronę, na którą uwagę zwrócić i do 
niśj zastosować się wypada. Poczem autor, ciesząc się, że przy
śpieszenie porodu zostało w tych przypadkach przeważnie przy
jęte, streszcza działanie tamponady swym sposobem, jak nastę
puje: 1) że przeszkadza wypływowi krwi z pochwy, 2) że sprowadza 
skrzepnienie tśjże w górnćj pochwie, 3) że pobudza czynność 
macicy, i w końcu 4) rozszerza drogi przejścia płodu. Zacho
wanie zaś życia płodu przypisuje temu, że, gdy sprawimy poród 
przedwczesny bez oddzielenia części lub całego łożyska i naru
szenia błon płodowych aż do zupełnego rozszerzenia się ust, 
dziścię ma więcćj warunków życia, choć przedwczesne, niż dono
szone przy niekorzystnych warunkach. (Tamże Nr. 740).

10. Rzadko się pewno wydarzy, aby lek tak drogi, jak 
bób ka iabarsk i, był tak nieostrożnie ze statku wyładowany i 
takie mnóstwo go rozrzucono, jak to miało miejsce w Liwerpolu 
i dało powód do 46 przypadków otrucia tym środkiem; z tych 
jeden tylko przypadek śmiercią ukończył się. P . C a m e r o n  
podaje tabelaryczne sprawozdanie co do objawów i przebiegu 
zanim jednak przejdę do ogólnego nad nią poglądu, przytoczę 
pokrótce w treści dwa tylko przypadki ze szczegółowo przez te
goż opisanych. Marya A. F., lat 13 licząca, przyjęta do szpitalu 
ze znacznym upadkiem sił, ręce i nogi bardzo zimne, twarz mo
cno blada, tętno słabe, drobne, 50 do 60 uderzeń na minutę. 
Władze umysłowe nieosłabione. Podano siarczan cynku, a po 
obfitym skutku, z powodu upadku sił podano wódkę, po którśj
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siły się podniosły, tętno było częstsze i już żaden niemiły objaw 
nie występował. Źrenice w 5 godzin po przyjęciu były natural
nej wielkości; poprzednio pominięto na nie zwrócić uwagę. Cho
ra ta w kwandrans przed przyjęciem do szpitalu zjadła przy 
czczym żołądku jeden bób wraz z jądrem. W 10 minut dostała 
bólu w dołku sercowym, który szybko przeszedł i więcśj się nie 
pojawił; w pół godziny miała czucie lekkości w głowie; przed
mioty, które widziała niewyraźnie, zdawały się zbiegać się w je
den; przytćm czuła się słabą, drżała i bez pomocy chodzić nie 
mogła; towarzyszyły temu nudności i lekkie wymioty. Nastę
pnego dnia nie było ani gorączki, ani innych objawów, mocz ba
dany pod drobnowidem okazywał wielką obfitość kwasu moczo
wego i szczawianu wapna krystalicznego wraz z przybłonkiem. 
Michał R., lat 63/4 liczący, zjadł sześć bobów, mając czczy żołą
dek, zaraz po pierwszćj z południa. O godz. 1 m. 50 ledwie 
się wlókł przez ulicę i padł pod drzwiami, wijąc się i kręcąc jak
by w boleściach, potćm uspokoił się. Dostał mocnego rozwol
nienia, lecz wymiotów nie było. Ojciec przyniósł go na ręku 
do szpitalu, gdyż był tak bezsilnym, że nie mógł podnieść gło
wy. Przy przyjęciu do szpitalu głównym objawem był upadek 
sił. Oczy były wystające, źrenice naturalne. Pomimo zadania 
siarczanu cynku, a potem środka wymiotnego z gorczycą, wy
mioty nie nastąpiły; zastosowano pompę żołądkową, przyczćm; 
wydaliło się nieco płynu gęstawego. Stolce były częste, wodni
ste, barwy bladćj. Podano wódkę; mimo to tętno zaledwie by
ło domacalnćm, oddech z rzężeniami, całe ciało zimne, twarz 
barwy sinćj; chory był przytomny, mógł przełykać, lecz zaraz po 
napiciu się umarł. Sztuczne oddychanie, galwanizm, nie zdoła
ły przywrócić życia, które w pięć kwandransów od zażycia tru
cizny skończyło się. Badanie pośmiertne wykazało: Stężenie 
trupie małe, źrenice przeszło y 4 cala średnicy mające, mózg 
zdrowy, twardówka rdzenia kręgowego prawidłowa, naczynia 
naczyniówki rozszerzone, lubo nie więcćj, niż można było spo
dziewać się przy wodnistości krwi. Serce wietkie, krew’ po czę
ści skrzepła, po części zaś płynna, największa jśj ilość w prawćj 
komórce. Pęcherz żółciowy zawierał około uncyi płynnćj żółci 
moczowy zaś był skurczony i próżny. W żołądku znajdowało

www.dlibra.wum.edu.pl



486

się około 5 uncyj gęstawśj miazgi, w którćj były kawałki bobu; 
błona śluzowa blado czerwonawa, w niektórych miejscach ciem
niejsza. W kiszkach cienkich około 17 uncyj płynu, bezwon- 
nego, podobnego z wejrzenia do orszady, błona śluzowa wszę
dzie blada. Jelita grube całkiem próżne.— Ponieważ bada
nie chemiczno-sądowe miało miejsce, czuję się w obowiązku 
przytoczyć i tę stronę dochodzenia, a za to nadużycie czasu 
i cierpliwości łaskawego czytelnika przepraszam. Tak z płynu 
żołądkowego, jak i kiszek, zrobiono wyciąg alkoholowy, który 
był oczyszczony eterem i odparowany. Rozczyn wodny tego 
eterycznego wyciągu zachowywał się, jak następuje: 1) Z po
tażem żrącym dawał kolor czerwony, ciemniejący coraz więcćj 
aż do ciemno-czerwonego koloru; zmięszany zaś z chloroformem 
dawał rozczyn ciemno-czerwony, który oddzielał się od jasno 
żółtawego płynu nad rozczynem chloroformowym się wznoszą
cego. 3) Z kwasem siarczanym stężonym barwił się czerwo
no, przyczem oddzielił się skrzep żywiczny. 3) Z kwasem siar
czanym i kryształami dwuchromianu potażu barwił się fiole
towo. 4) Takoż się barwił z tymże samym kwasem i nad- 
tlennikiem manganezu. 5) Z półtorachlorkiem złota barwił się 
purpurowo i złoto metaliczne osadzał. 6) Z amonią żrącą bar
wił się żółto, wystawiony na działanie światła zieleniał, a w 
końcu barwił się ciemno niebiesko. 7) Z rozczynem jodu lub 
jodku potasu dawał osad żółty. Z powyższego przytoczenia 
pozna czytelnik, że zachowuje się ból kalabarski poniekąd w ten 
sam sposób chemicznie, jak strychnina, a mianowicie z kwasem 
siarczanym i dwuchromianem potażu.—Badający nie przestał 
na części chemicznśj ale wziął do pomocy i śledzenie fizyologi- 
czne podając otrzymane z płynów wyciągi źwierzętom, a miano
wicie kilka kropel tego wodnego rozczynu wstrzyknięto pod 
skórę grzbietu żaby, która w krótkim czasie okazała niechęć do 
ruchów; w godzinę nie była w stanie skakać, a nawet zmienić 
położenia kończyn, jakie im nadano; we dwie godziny stała się 
nieczułą na zewnętrzne drażnienia, a nawet podanie strychniny 
nie podniosło draźliwości mięśni i zwierzę z bardzo nieregular- 
nemi ruchami serca i oddechu skończyło. Drugą część tego roz
czynu podano myszy, która wkrótce miała porażone kończyny,
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a w kilka godzin zdechła. Trzecią część tegoż wprowadzono 
w krążenie krwi myszy przez ucho; po 24 godzinach nastąpiło 
porażenie kończyn i zmysłów i zwierzę w omdleniu żyć przesta
ło. Czwartą część wprowadzono pod powiekę królika, poczćm 
nastąpiło w trzy kwandranse mocne zwężenie źrenicy. Zdaje 
się zatćm, że otrucie bobem w celu zbrodniczym dałoby się tak 
na drodze chemicznej, jak i przeważnie fizyologicznej wykryć* 
Po tćm zboczeniu wracam do uwag nad wszystkiemi przypadkami. 
Główne objawy były: w mniejszym lub większym stopniu utrata  
w ła d zy  mięsni, co dawało podobieństwo do porażenia. Był to 
objaw najpierwićj się pojawiający, w niektórych razach nawet 
przed wymiotami a trwał dłuższy czas po ustaniu nawet tych 
ostatnich. Drugim najwyraźniejszym objawem był znaczny 
upadek s i ł  (prostration) cechujący się słabćm, wątłem tętnem, 
skórą przeziewającą, zimnem i kończynami; przytóm wyraz twa
rzy podobny, jak w cięższych przypadkach cholery sporadycznej. 
Trzecim objawem były wymioty, które oprócz ośmiu przypad
ków we wszystkich się pojawiły; z tych 8iu w 7 razach były nu
dności. Biegunka pojawiła się tylko w 15 przypadkach i to nie 
wielka i najczęściej po opuszczeniu szpitalu. Z początku we 
wszystkich przypadkach występował ból, który w krótkim cza
sie ustawał, aby w kilku przypadkach w dniach następnych się 
pojawić. Stan źrenic był badanym w 12 przypadkach i prócz 3} 
gdzie były znacznie zwężone, to zresztą rozszerzenie było nie
odstępne. W dwóch przypadkach było zamieszanie (disturb
ance) czynności mózgu objawiające się zawrotem, zmniejszonem 
widzeniem lub też podwójnem, jak też niechęcią mówienia i o- 
ciężałością. Zmniejszenia czucia i pomniejszenia przytomności 
nie było, równie jak i drgawek, z wyjątkiem jednego przypad
ku.—Z powyższych spostrzeżeń wnosić można, że bób kalabar- 
ski należy do rzędu trucizn narkotyczno-draźniących. Wpływ 
narkotyczny zdaje się nie zajmować mózgu, ale główny wpływ 
wywiera na rdzeń kręgowy, jak i na te części nerwu współczulne- 
go, które ruchy serca porządkują; lubo badanie pośmiertne, jak 
poprzednio skreślono, nie wykazuje sposobu działania jego. 
Śmierć zdaje sią następować przez porażenie serca, jak przy o
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mdleniu {syncopé), co potwierdza brak prawie tętna przy istnie
jącym oddechu. (Tamże Nr. 741, 746).

11. Towarzystwu patologicznemu przedłożył p. S m i t h  
przypadek ra k a  gruczołu  tarczowego, który dla rzad
kości, jak i ważności chirurgicznéj przytaczam. Mężczyzna 43 lat 
liczący przyjęty został do szpitalu z powodu bezdechu,naktóry cier
piał od kilku miesięcy, lecz od kilku dni w tak wysokim stopniu, że 
go to do szukania pomocy zmusiło. Badanie wziernikiem krta
niowym wykazało tak krtań, jak i część tchawicy widzieć się da
jącą, zdrowemi, a w ten sposób natura i siedziba choroby była 
wątpliwą, co też wstrzymało lekarza od wykonania tracheotomii; 
w napadzie jednak bezdechu p. Richmond, chirurg służbowy; 
widział się do przedsięwzięcia téj operacyi zmuszonym, lecz 
nie był w stanie dostać się do tchawicy w zwykłćm miejscu 
z powodu masy nad nią leżącćj, i to zmusiło go do cięcia po* 
wyżój, t. j. otworzenia chrząstek: tarczowéj i obrączkowćj; lecz 
w chwili przecięcia chory żyć przestał. Po śmierci znaleziono 
raka gruczołu tarczowego, który zwężał i zmienił położenie 
tchawicy. Zwężenie to znajdowało się w niższój części szyi, tak, 
że operacya, choć usprawiedl iwiona, nie mogła przynieść ża
dnych korzyści. Szkoda tylko, że badanie drobnowidowe pomi- 
niętem zostało. (Tamże Nr. 747).

12. Tegoroczny z jazd  lekarzy  i badaczy przyrody  odbył 
się w Giessen. W oddziale anatomiczno-fizyologicznym było 
kilka zajmujących odczytów'; pomiędzy innemiodczyt dra S t e i n  
o krążeniu  k rw i w  nerkach. Wykazuje on, że naczynia 
wyprowadzające (vasa efferentia)  nie przy wyjściu z kłębuszka 
(glomerulus)  włoskowato się rozgałęziają, lecz podobnie do 
kłębuszków leżących najbliżćj istoty środkowój (rdzeniowéj) 
wysyłają wyrostki ( Ausläufer)  do promieni rdzeniowych po
wierzchownych przewodów łączących; tutaj dopiero włoskowato 
się rozgałęziają, osiatkowując kłębuszki i następnie w żyłę ner
kową się zbierają. Naczynia włosowate, które skręconym prze
wodom towarzyszą, biorą zatém początek z oddalonych kłębusz
ków. Podania te stwierdzał preparatami. (Allg. med. Centr . 
Zeit, Nr. 79). W oddziale lekarskim Dr. B a r t e l s  czytał
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o wydzielaniu kw asu  węglowego w  m oczówre cu
krow ej. Jak wiadomo, ciepłota u chorych tego rodzaju jest 
obniżoną, co Griesiger wyniszczeniu (marasmus)  przypisywał; 
lecz doświadczenie mówi przeciw temu, gdy jeszcze w pełni sił 
to obniżenie ciepłoty jest stałem. A ponieważ wydzielenie mocz. 
niku jest w stosunku prostym z dowozem azotu, a zatem gdzie
indziej przyczyny obniżenia szukać wypada, a oznaczywszy au
tor ilość kwasu węglowego przy oddychaniu u chorych i zdro
wych, przyszedł do wniosku, że ilość kwasu węglowego powie
trza z wydechem oddanego jest niższą o pół procentu. (Tamże, 
Nr. 85). —Dr. T h u d i c h u m  czytał o moczu mlecznym  
(urina chylosa). Mocz taki zawiera ciecz krwi z tłuszczem» 
pojedyncze ciałka krwi, i często tak wielkie ilości włókniku, 
że mocz zamienia się w galaretę. Mocz taki zawiera stale ciało 
białkowe, które ani przez gotowanie, ani przez kwas saletrza- 
ny, tylko przez kwas garbnikowy lub chromny osadzić się da
je. Czas i rodzaj pożywienia ma ważny wpływ na skład moczu, 
szczególniej też co do ilości tłuszczu. Nie jestto właściwie 
tłuszcz, tylko kwas palmitynowy  i stearynowy , który w emul- 
syi fosforan sody utrzymuje. Nietylko w moczu, ale i w mlecz
nej surowicy krwi upuszczonej, jak i wpłynie mlecznym z opu- 
chliny moszna autor te kwasy tłuszczowe znalazł. Tłómaczy 
on zjawisko to w ten sposób, że krew’ tłuszcz zawierająca, 
nie mogąc przez naczynia włosowate nerek przepływać, zwięk
sza ciśnienie słupa krwi i w ten sposób tłuszcz dopiero wraz 
z innemi pierwiastkami przepływa. (Tamże N. 87).

13. Ważną jest praca dra A l b e r s a  dotycząca fizyolo-
gicznyeh 1 terapeutyczny cli skutków  nitrogliceryny.
Przytoczywszy autor sposób otrzymywania, skreśla następnie 
przymioty chemiczne: jestto płyn słabożółtawy lub bezbarwny, 
bez zapachu, gęsty, z ciężarem wł. 1,6, który przy dłuższórn 
zachowaniu lub nagłem ogrzaniu silnie wybucha. Nie powi
nien odczyniać kwaśno, nie rozpuszcza się w wodzie, mało 
w chloroformie, a lepiej w eterze, jest nie lotny. Do celów le
karskich używa się rozczynu spirytusowego w stosunku 1 czę
ści nitrogliceryny na 9 części wyskoku. Z taką nitroglice
ryną robiąc autor doświadczenia na źwierzętach, doszedł do
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następujących wniosków: 1) Że należy do szybko działających 
trucizn. 2) Że u źwierząt z krwią ciepłą zbliża się w działa
niu do kwasu pruskiego, działa głównie na mózg i rdzeń pa
cierzowy, a mnićj na części nerwem współczulnym zaopatrzo
ne. Wpływ na serce ogranicza się na tćm, że komórki zawie
rają mniej krwi i że ruchy prędzej ustają, niż przy śmierci 
naturalnej. U kota skutki są prawie te same, co przy kwasie 
pruskim. Co się tyczy wpływu fizyologicznego na człowieka, 
przytacza doświadczenia D em  m e g o  na sobie samym doko
nane, a mianowicie: że 2 lub 3 krople rozczynu spirytusowe
go poprzednio wymienionego użyte miały smak mocno aroma
tyczny, który po kilku sekundach sprowadził czucie drapania 
w gardle i na języku, przyczćm wydzielanie śliny się powiększy
ło; po kilku minutach tętno podniosło się o 10 do 12 uderzeń. 
Po upływie 5 do 10 minut powstał tępy, gniotący ból głowy 
w okolicy czołowej i zawrót. Po użyciu 5 do 6 kropel skutki 
powyższe następowały prędzćj i wyraźnićj, a prócz tego cią
gnienie i włókienkowe drgawki w obu żwaczach ( masseteres) , 
czemu towarzyszył utrudniony ruch szczęki górnćj, który po 
użyciu 10 kropel znacznie się zwiększył, nastąpiły włókienko
we drgania w pojedynczych gromadach mięśniów, a uczucie 
ciągnienia trwało w żwaczach przeszło pół godziny. Wpływu na 
trawienie, moczenie i wypróżnienia nie dostrzeżono. B a k e r -  
B r o w n  podaje nitroglicerynę w porażeniach bez organicz
nego wyrodzenia, jak w macienniczych i gośćcowych poraże
niach i tak zwanych bezpowodowych (essentia les)  dzieci. Au
tor radzi w tych przypadkach użycie zewnętrzne czyto czystej 
nitrogliceryny, czy tćż w olejach lub maściach, jakotćż wstrzy
kiwania podskórne. (Tamże Nr. 87 i w Deutsche Klinik  z dnia 
15. października).
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S c o u t e t t e n .  De l'électricité considérée comme cause  
principale de l'action des eaux minérales sur  l'organisme. 
Paris 1864. J. B. Baillière et fils. 420 stron.

S e u d n e r .  Die Normaldosen der Arzneimittel. Lissa 
1863. Giinther. 230 stron w 16-ce.

Dawki leków podane są w wadze aptekarskiéj (pruskiéj) 
i decymalnéj (francuzkiéj). Dziełko to zawiera wiele wiadomo
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ści praktycznych, które je czynią nader przydatnym do co
dziennego użycia.

W i g a n d .  (Alb.) Prof. d. Botanik in Marburg. Lehrb. d. 
Pharmacognosie. Berlin 1863. Hirschwald. Mit 141 Holzschn.

W dziełku tóm zestawione są w sposób przystępny i jasny 
najważniejsze cechy służące do rozróżnienia materyałów apte
karskich, a dające się rozpoznać gołćm okiem lub z pomocą 
szkła powiększającego (lupy).—Podział przedmiotu nie według 
klassyfikacyi nauk przyrodniczych, lecz według cech farmako- 
gnostycznych, książęczkę tę czyni bardzo dogodną w użyciu.

H. Z i e m s s s e n .  Die Electricität in der Medicin. Mit 
20 Holzschn. u. 1 lithogr. Taf. Berlin 1864. Hirschwald ( iy 3 1.)

Drugie wydanie doskonałej elektroterapii. Dodane drze
woryty wskazują w sposób bardzo jasny punkta, w których 
pewne nerwy mają być elektryzowane.

ANATOMIA I FIZYOLOGIA.

Aeby.  (Ch.) Eine neue Methode zur Bestimmung d. Schae- 
delform von Menschen und Saeugethieren. Braunschw. 1862. 
52 str. w 4. (1 y3 talara).

Wyłożona tu jest metoda autora przy poszukiwaniach 
tego rodzaju, objaśniona rysunkami w tekście; opis zaś wypad
ków poszukiwań swoich odkłada on do osobnego, obszerniej
szego dzieła.

L i o n e l  S. Bea l e .  Die Structur der einfachen Gewe
be d. menschl. Körpers. Tłómaczone z angielskiego przez pro
fesora J. Wiktora C a r u s a. 1862. w Lipsku u Engelmanna.

Autor, opierając się na licznych własnych poszukiwaniach 
traktuje histologią z zupełnie odmiennego stanowiska od tego, 
jakie dotychczas było przyjęte w dziełach niemieckich, miano
wicie stara się naukę o komórce zastąpić inną nową nauką
o substancyi zawiązkowśj i substancyi ukształtowanej.

B e n e k e .  Ueb. d. Vorkommen, d. Verbreitung u. d. 
Function d. Gallenbestandtheile in thier. u. pflzl. Organismen. 
Giessen 1862. Ricker. z rycinami. (2% tal.)

A. v. Bezo l d .  Untersuch, ueb. d Innervation d. Herzens.
1, u. 2. Abth. Leipzig 1863. Engelmann.
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Bardzo ważne doświadczenia objaśniające wpływ nerwu 
sympatycznego i błędnego i rdzenia pacierzowego na częstość 
i silność ruchów serca.

B i r n b a u m  (Fr. Jos.) Unters, üb. d. Bau der Eihäute 
bei Säugeihiecen. Mit 3 lithogr. Tafeln. Berlin 1863. Hirsch
wald. 90 stron.

Jasno opisane wypadki mozolnych poszukiwań.
C r u v e i l h i e r .  Traité d'anatomie descriptive. Paris

1862. Tome I. (Ostéologie, arthrologie, myologie).
Nowe wydanie klasycznego dzieła, sporządzone ze współ

działaniem pp. dra Marka S é e  (tłómacza dzieła Köllikera) 
i dra C r u v. syna, prosektora w wydz. lek. par. Drzeworyty 
użyczone ze znakomitéj anatomii H e n i e’go (systemat. Hdb.)

H. F r e y .  Das Mikroskop und die mikroskopische 
Technik. Leipzig 1863. bei Engelmann. (22/3 tal.) W niniej- 
szém dziełku objaśnia autor zasady w optycsnym składzie mi
kroskopu, wykazuje sposób, w jaki trzeba się obchodzić z tém 
dla lekarza tak ważnóm narzędziem i podaje liczne przepisy 
do przygotowania i zachowania rożnego rodzaju preparatów 
mikroskopowych. Dziełko ozdobione kilkuset drzeworytami 
zaleca się jasnością wykładu i praktycznością przepisów, które 
doświadczony autor wszystkie sam wypróbował.

J. G e r l a c h .  Die Photographie als Hülfsmittel mikro
skopischer Forschung. Leipzig 1863. Eugelmann (tal. 10 sgr.)

Zasłużony w histologii autor podaje łatwy sposób stoso
wania fotografii do badań drobnowidowych, którego, według 
jego zdania, wyuczyć się można w kilka dni, a koszt przyrzą
du 5—6 talarów wynosi.

H. H e l m h o l t z .  Die Lehre von den Tonempfindungen, 
als Grundlage für  die Theorie der Musik. Braunschweig
1862, bei Yieweg.

Nowa ta praca wielce zasłużonego fizyologa, tak samo 
jak wszystkie dawniejsze jego dzieła, spowoduje ogromny po
stęp w téj części nauki.

Dr. L. H e r r m a n n .  Grundriss der Physiologie des 
Menschen. Berlin 1863. bei Hirschwald, (zł. 15 gr. 20).

Na 412 stronnicach streścił autor całą fizyologią człowie
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ka, a jednak żadnego ważniejszego faktu nie pominął. Mamy 
tu przed sobą prawdziwie naukowe dzieło, które, wychodząc 
z pewnych zasadniczych idej, od pewnych ogólnych poglądów 
przechodzi systematycznie do coraz szczegółowszego rozbioru 
objawów życia i rozwija tym sposobem przed okiem czytelnika 
cały obraz tak trudnćj nauki o życiu. Nie jestto więc suchy 
wyciąg, prosta kompilacya, lecz dzieło originalne, oparte na 
najnowszych podstawach i obejmujące w streszczeniu wszyst
ko, co naukowo wykształconemu lekarzowi wiedzićć potrzeba. 
Jedyna większa wada, którą dziełku zarzucić można, jest ta, 
że przez zbyt wielką zwięzłość w niektórych miejscach staje 
się niezrozumiałym.

W. H i s .  Unters, üb. d. Bau der Peyersehen Drüsen  
u. d. Darmschleimhaut.  Leipzig 1862. Eugelmann.

Dr. H. Fr ey .  Unters, ub. d. Lymphgefässe d. Darm
kanals. Leipz. 1863. Engelmann.

Dwa te dziełka zawierają wiele nowych spostrzeżeń nad 
histologicznym składem kanału pokarmowego, znajdujemy 
tam głównie poszukiwania nad gruczołami Peyera i nad po
czątkami i rozkładem naczyń chłonnych; jedno i drugie jest 
ozdobione licznemi rysunkami.

Dr. W. Kü h n e .  Ueb. d. peripherischen Endorgane  
der motor. Nerven. Mit 5 Kupfertafeln. Leipzig 1862. E n
gelmann.

W niniejszćm dziele wykazuje autor prawdziwe zakończe
nia nerwów w mięśniach.

L u s c h k a  (H.) Prof. in Tübingen. Die Anatomie des 
Menschen. II. Bd. 1. Abth. Tübingen 1863. Laupp. X. i 377 
stron. (3 t a l )

Podobnie jak w pićrwszym tomie (obejmującym anato
mią sZyi i klatki piersiowśj), tak i w obecnie wydanej części 
(jama brzuszna) uwzględnione są głównie potrzeby medycyny 
praktycznej, a w szczególności chirurgii. Dzieło to zaleca się 
wielką jasnością i dokładnością opisów topografii okolic ciała 
i szczegółami z histologii mającemi ważność dla patologa. 
W tekście dodano 48 pięknych drzeworytów, wykonanych 
z natury.
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Ma r e y .  Physiologie médicale de la circulation. Paris
1863. Delahaye.

W dziele tém w jasny sposób zebrane są, odpowiednio 
obecnemu stanowi nauki, zasady fizyologii i ogôlnéj patologii 
układu krążenia.

Ne u m a n n  (E.) Ein Beitr. z. Kenntniss d. normal. 
Zahnbein-u. Knochengewebes. Leipz. 1863. Yogel. 55 str. 
(12 ngr.)

Rozprawa, z wielką ścisłością napisana, zawiera wiele 
nowych poglądów na budowę histologiczną zębów i kości.

W I A D O M O Ś C I  K R A J O W E .

SPRAWOZDANIE
Z OBROTU I STANU FUNDUSZÓW KASY WSPARCIA PODUPA
DŁYCH LEKARZY, WDÓW I SIEROT BIEDNYCH, PO LEKA

RZACH POZOSTAŁYCH, 
za rok 1863. (1)

Stosownie do § 15. Ustawy Kasy Wsparcia podupadłych 
lekarzy, wdów i sierot biednych po lekarzach pozostałych, od 
roku 1858. przy Towarzystwie lekarskiem Warszawskićm za 
upoważnieniem Rządu założonćj, Komitet zarządzający kasą 
składa coroczne sprawozdania z obrotu i stanu jćj funduszów.

Sprawozdauie takie za rok 1863. na zasadzie ksiąg i do
wodów kasowych ułożone, przedstawia następujące szczegółowe 
wiadomości i wypadki rachunkowe:

CZĘŚĆ I.
W  p ł  y w.

Członków Instytucyi i innych uczestników, od których 
w roku 1863. zarachowano do poboru przynależne składki ter-

(1) Obfitość innych przedmiotów, obok szczupłości miejsca, jest przy* 
czyną spóźnienia w ogłoszeniu tego sprawozdania,

Red. Pamiętnika.
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minowe lub ofiary jednorazowe, było zapisanych w rachun
kach w ogóle ........................................................................... 338

Z tój liczby umorzono przypadającą należność w ca
łości lub części, jużto z powodu śmierci, już dla zupełne
go opuszczenia miejsca zamieszkania, lub z innych powo
dów, Członkom..........................................................................  13

Wniosło składki lub ofiary, bądź całkowicie, bądź 
tylko w części, Członków Instytucyi oraz innych uczestni
ków nie będących Członkami Stowarzyszenia, łącznie osób 265 

Wniosło zarachowaną należność w całości osób. . .  212 
„ „ „ w części „ . .  58

Nie wniosło wcale w r. z. należności, Członków, któ
rzy wszelako nie przestają być Członkami Stowarzyszenia 66

Szczegółowy w ykaz  uczestników.
1. Ze stanu lekarskiego.

W ciągu roku 1863. przybyli następujący uczestnicy: (1)
Baranowski Ignacy. Sokołowski Kazimierz.
Czekierski Izydor. Stano Henryk.
Frank Leopold. Staroniewicz Fortunat.
Gawełkiewicz Czesław. Swierczyński Kajetan.
Gronau Jan. Trepka Władysław.
Janikowski Stanisław. Woźniakowski Leon.
Jodko (Narkiewicz-) Witołd. Wrześniowski Fabian.
Maciejowski Józef. Wyszomi ersk iKarol.
Nowak Jakób. Zawadzki Żelisław.
Pomarzański Feliks. Zdański Bolesław.
Skrzyński Zygmunt.

W ciągu tegoż roku ubyli przez śmierć:
Blum Stanisław. Łuszczkiewicz Stanisław.
Chlebowski Jan. Neczaj Mikołaj.
Czarkowski Władysław. Noniewicz Kalikst.
Kiecki Jan. Rohr Franciszek.
Koch Jan. Żelkowski Wojciech.

(1) Porównaj całkowitą listę uczestników z r. 1862. w Pam. T. 1. 
W., t. XL1X, str 338 —342.

Pam. T. 1. W. Tom LII. 32
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S. Ze stanu farmaceutycznego*
Fijałkowski Franciszek. Koope Edward.
Heinrich Teodor. Lowenhoff Paweł.

3* Z osob nie należących do zawodu lekarskiego.
Janikowska Antonina f ,  małżonka Członka założyciela 

Kasy Wsparcia.
Lemel Karol, felczer z miasta Suwałk.
Zawadzki Stanisław, Regent, Radca prawny Komitetu 

Kasy Wsparcia.
W tćm miejscu wspomnieć wypada o funduszu imienia 

Jana Oświaty Koch, b. sztabs-lekarza b. wojsk polskich, ze wsi 
Tulnik powiatu Radzyńskiego, który w roku zeszłym obcho
dził 50-letni jubileusz zawodu lekarskiego i obrany został 
członkiem honorowym Towarzystwa lekarskiego Warszawskie
go. W miesiącu czerwcu r. z. obywatele powiatu Radzyńskie
go, przy obchodzie wspomnionego jubileuszu pragnąc uczcić 
półwiekowe zasługi tego męża jako lekarza i obywatela i 
upamiętnić jego imię, przesłali Kasie Wsparcia zebraną mię
dzy sobą summę rs. 459, przeznaczając ją na fundusz żelazny 
tej Instytucyi pod tytułem Daru imienia Jana Oświaty Koch. 
Stosownie do woli ofiarodawców dar ten zaliczony został do 
funduszu żelaznego i ulokowany hypotecznie na nieruchomości 
w Warszawie pod liczbą 1628 w większćj sumie rs. 2000; 
procent zaś od tego funduszu, otrzymany za pół roku z góry, 
posłużył na zwiększenie udzielonych w roku zeszłym wsparć 
dla podupadłych lekarzy, tudzież wdów i dzieci osierociałych 
po lekarzach. Czcigodny jubilat już żyć przestał, lecz imię 
jego żyć będzie, zapisane w pamięci i sercach kolegów.

Wyrachowanie się liczebne z otrzymanych w ciągu roku
1863. wpływów, jest następujące:

A. Ofiary jednorazowe.
Z końcem roku 1862., jak się okazuje z poprzedniego, 

sprawozdania, pozostawało na zaległości ofiar rs. 7 kop. 50 
Wciągu r. 1363.zadeklarowano takich ofiar 632 — 70 

Należało zatem do poboru rs. 640 — 20
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Na poczet tego w p łyn ę ło :
z miasta W arszaw y......... rs. 140 kop. 50
z guber. W arszawskiej.. .  — 3 — —

L ubelsk ićj......... — 467 -  50*)
„ Radomskiój . . . .  — 7 — 50
„ Płockićj ........... — 5 — —
„ Augustowskiśj — 9 — 20

Łącznie wpłynęło ofiar jednorazowych rs. 632 kop. 70

Pozostąje przeto na zaległości rs. 7 — 50

B. Składki terminowe«
Z końcem r. 1862. pozostawało na zaległości składek ter-

bominowych ..................
W ciągu r. 1863. zarachowano do po

ru tychże składek 45

Należało zatém składek rs. 2420 — 75
Na poczet tego wniesiono w. r. 1863:

z miasta Warszawy___ rs. 715 kop. 10
z guber. Warszawskiej . — 332 — 10

„ L ubelsk iśj___ — 240 — 15
„ Radomskiśj . . — 174 — 30
„ P ło c k iś j ......... — 115 -  50
„ Augustowskiśj -  48 -  80
Łącznie w r. 1863. rs. 1625 kop. 95

Przelano z depozy
tów z góry w końcu
roku 1862. wniesione
składki z m. Warszawy
na poczet należności r.
1863.,które były wyka
zane w remanencie z r.
1862 ............................... rs. 55 kop. —

Wniesiono razem składek termino-
wych na rachunek należności r. 1863 . . . .  rs. 1680 kop. 94

Zalega przeto składek rs. 739 kop. 80

(*) W sumie rs. 467 kop. 50 mieści sig dar imienia Jana Oświaty 
Koch, rs. 459.
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Zebranie wpływów.
a )  Wpłynęło ofiar jednorazowych . . . .  rs. 632 kop. 70
b)  „ składek termin, w r. 1863. — 1625 — 95 
Doliczając do tego:
c)  prowizye od kapitałów hypotecznie 

w summie rs. 9200 lokowanych na nieru
chomościach w Warszawie pod Nr. 1572
lit. d., 713. i Nr. 1628..................................  rs. 492 kop. —

d)  prowizye od Listów Zastawnych 
w summie rs. 750 w r. 1863. przez Kasę
posiadanych.......................................................  — 3 0 -------

e) wpływy z góry przez niektórych 
Członków na poczet należności r. 1864.
wniesione i w depozytach zachow ane___  — 194 — 10

f )  nadpłaty drobne przez Członków 
bez porachunku wniesione przy płaceniu
sk ładek ................................................................ — 5 — 70

Ogół wpływu do Kasy w r. 1863.
podług kwitaryusza głównego w y n o sił___  rs. 2980 kop. 45

Zebranie zaległości'.
a )  zalega ofiara rs. 7 kop. 50
b) „ składek — 739 — 80

Ogół zaległości z koń
cem r. 1863 .................... rs. 747 kop. 30

CZĘŚĆ II.
F u n d u s z e .

Na mocy Ustawy Kasy Wsparcia, wpływy przez tę kasę 
otrzymane do dwóch odnoszą się funduszów, a mianowicie:
1) do funduszu nieruchomego czyli żelaznego , który powstał 
z pierwotnych ofiar, darów i zapisów przenoszących rs. 50 
i zasila się % składek terminowych bieżących. Fundusz ten 
lokuje się hypotecznie na nieruchomościach w Warszawie, pro
wizye zaś zaliczają się na fundusz ruchomy; 2) do funduszu  
ruchomego, do którego zalicza się % składek terminowych 
bieżących, ofiary i dary jednorazowe nie przenoszące poje

500
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dynczo rs. 50, tudzież prowizye od kapitałów hypotecznie lo
kowanych i od Listów Zastawnych. Fundusz ten przeznaczo
ny jest na wsparcia, w dwóch terminach półrocznych, to jest 
w miesiącach czerwcu i grudniu każdego roku, a w razie na
głej potrzeby i częściej udzielane.

A. Co do funduszu żelaznego.
Z końcem r. 1862., jak wykazuje poprzednie sprawozda

nie, fundusz ten wynosił w ogóle ......... rs. 8112 kop. 74 '/,
W ciągu roku 1863. do funduszu tego 

na zasadzie Ustawy zaliczono:
1) dar imienia Jana

Oświaty Koch ...........  rs. 459 kop. —
2) dar Czekierskiego

Izydora ........................... — 6 0 -------
3) dar Janikowskiej

Antoniny ........................  — 4 5 --------
4) % składek termi

nowych, w summie rs. 1680
kop. 95 wniesionych . . .  — 672 — 38

Przybyło łącznie rs. 1245 kop. 38

Ogół więc funduszu żelaznego wynosi rs. 9358 — 12 >/a 
Fundusz ten mieści się: 
a j  w kapitałach zahypotekowanych 

na nieruchomościach w Warszawie pod Nr.
1528. lit. d, Nr. 713. i Nr.
1628................................. rs. 9200 kop. —

b) w Kasie do czasu 
uzbierania większej summy 
na wypożyczenie hypotecz- 
ne   rs. 158 kop. 12ya

Razem, jak wyżej, f. ż. wynosi rs. 9358 kop. 12%
B . Co do funduszu ruchomego.

Z końcem roku 1862., jak wykazuje 
poprzednie sprawozdanie, pozostało rema
nentu z tego funduszu ...............................  rs. 152 kop. 9 0 1/ 3
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W ciągu r. 1863. do funduszu tego 
na zasadzie Ustawy zaliczono:

1) %  składek terminowych w summie 
rs. 1680 kop. 95 wniesio
nych   rs. 1008 kop. 57

2) ofiary jednorazowe, 
które pojedynczo nie prze
nosiły rs. 50 ....................  — 59 — 70

3) prowizye od kapita
łów hypotecznych.........  — 492 --------

4) prowizye od Listów 
Zastawnych......................  — 3 0 -------

5) nadpłaty drobne 
z r. 1862. w remanencie z te
goż roku wykazane . . . .  — ------- 34

6) nadpłaty drobne
w r. 1863. wniesione . . . .  — 5 — 70

Przybyło łącznie rs. 1596 kop. 31

Ogół więc funduszu ruchomego w r. 1863.
wynosił .........................................................  rs. 1749 kop. 21 y2

A że wydatki w r. 1863., jak niżćj 
w części III. po szczególe wykazano, wy
niosły ...........................................................  rs. 1733 kop. 88 ya

Pozostaje przeto z f. r.. rema
nent na r. 1864 ............................................  — 15 — 33*)

CZĘŚĆ III.
W  y d a t k  i.

Wydatki w ciągu r. 1863. dokonane wynoszą w ogóle 
rs. 1733 kop. 88Va, a w szczególności:

A )  Na wsparcie: w 2 terminach półrocznych, to jest 
w miesiącach czerwcu i grudniu, lub tóż w jednym terminie

502

(*) Pozostałość powyższą zarezerwowano umyślnie na wsparcie dla 
podupadłego lekarza, podanie którego przesłane zostało do bliższego 
wyjaśnienia i opinii Ustawą wymaganej.
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w miarę zgłaszania się potrzebujących i możności kasy udzie
lone: 4 lekarzom podupadłym, 37 wdowom po lekarzach pozo
stałym, 2 córkom po lekarzach w zupełnśm sieroctwie lub 
kalectwie zostającym,— przy względzie na położenia osób lub 
rodzin, liczbę sierot przez wdowy wychowywanych, i t. p. oko
liczności .....................................................  rs. 1602 kop. —

B) Na administracją  instytucyi 
w ogólności, jakoto na pomoc biurową, po
moc służby niższćj przy zbieraniu składek, 
opłaty portoryjne od funduszów kasy, tu
dzież druki, materyalia i t. d., łącznie rs. 131 kop. 88 Va

Ogół wydatków w r. 1863. wynosił rs. 1733 — 88 ya

Z końcem roku 1862., jak wykazuje poprzednie sprawo
zdanie, remanent Kasy Komitetu wynosił rs. 1120 kop. 99 

W roku 1863. ogólny wpływ do kasy, 
podług kwitaryusza głównego, jak wyżśj 
w części I. wyszczególniono, wyniósł . .  — 2980 — 45

Łącznie więc pozostawało w Kasie głównśj rs. 4101 kop. 44 
Z summy tćj:

a) wydatkowano niepowrotnie, jak to 
wyżćj w części III. po szczególe wykazano:

CZĘŚĆ IV.
H asa  g łów n a  Komitetu*

rs. 1733 kop. 88 '/2
b) ulokowano hypo- 

tecznie na nieruchomości 
w Warszawie pod Nr.
1628, rs. 2000

Łącznie rs. 3733 kop. 88 ya

Remanent przeto Kasy głównćj na r. 1864.
wynosi w gotowiźnie rs. 367 kop: 55 y2

Remanent ten odnosi się:
1) do funduszu żelaznego, jak w czę

ści II. ust. A. wykazano rs. 158 — 12 ya
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2) do funduszu ruchomego, jak
w części II. ust. B. w ykazano.................. rs. 15 kop. 33

3) do depozytów, to jest wpływów na
r. 1864. z góry uiszczonych........................  — 194 — 10

Razem, jak wyżćj, remanent Kasy głównćj
wynosi.............................................................  rs. 367 kop. 55%

Wykazanie ogólnego stanu majątkowego Kasy.
Przy zamknięciu ksiąg kasowych za rok 1863. wszystkie 

fundusze Instytucyi mieściły sig, jak następuje:
1) w kapitałach hypotecznie uloko

wanych na nieruchomościach w Warszawie
pod Nr. 1582. lit. d., Nr. 713. i Nr. 1628. rs. 9200

2) w remanencie Kasy Komitetu, go
towizną .......................................................  rs. 367 kop. 55 %

3) w zaległościach na Członkach sto
warzyszenia ................................................... — 747 — 30

Ogólny stan funduszów rs. 10314 — 85 %

Porównywając niniejsze sprawozdanie ze sprawozdaniem 
poprzednićm z r. 1862., spostrzegać się daje:

Że ofiary i dary jednorazowe, które w r. 1862. wynosiły 
rs. 242 kop. 95, podniosły się w r. 1863. do rs. 632 kop. 70; 
zwiększenie to nastąpiło głównie przez otrzymanie znacznego 
daru imienia ś.p. Jana Oświaty Kocha w summie rs. 459.

Że składki terminowe, stanowiące, przy nieznacznych je
szcze dotąd prowizyach od kapitału żelaznego, główne źródło 
dochodu na fundusz ruchomy, wynosiły w r. 1862. rs. 2068 
kop. 65, w roku zaś 1863. rs. 1680 kop. 95, to jest zmniej
szyły się o rs. 387 kop. 70.

Że wskutku tego i funduszu ruchomego było mnićj 
w r. 1863. o rs. 278 kop. 31.

Że z tego samego powodu wysokość wsparć musiała być 
z przykrością obniżaną przez Komitet, albowiem w r. 1862- 
otrzymało wsparć osób 42 w summie rs. 1732, zaś w r. 1863. 
osób 43 w summie rs. 1602, czyli, że liczba osób wsparcia
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potrzebujących zwiększyła się o jednę, a summa wsparć mu
siała być zmniejszoną o rs. 130.

Źe zaległości na członkach Instytucyi, które z końcem 
r. 1862. wynosiły rs. 275 kop. 80, podniosły się w r. 1863. do 
rs. 747 kop. 30, którato cyfra w żadnym roku do takiej nie 
doszła wysokości. Tłómacząc wysokość tych zaległości wy- 
jątkowemi teraźniejszemi okolicznościami, z powodu których 
z kilku powiatów składki całkiem nie mogły być zebrane i 
nadesłane, Komitet wynurza nadzieję, że szanowni Członkowie 
zalegający w opłatach, przy piórwszej ku temu sposobności 
pośpieszą uiścić takowe, o co zanosi do nich uprzejmą pro
śbę. Uiszczenie tych zaległości, pojedynczo po kilka złotych 
wynoszących, nie zrobi wielkiego uszczerbku Członkom Sto
warzyszenia, a Instytucyi przysporzy środków do niesienia 
skutecznego wsparcia podupadłym kolegom oraz wdowom 
i sierotom po lekarzach w ubóstwie zostającym, pomiędzy 
któremi jest wiele obciążonych wiekiem i chorobą, przedsta
wiających smutny obraz nędzy, lub obarczonych drobnemi 
dziećmi potrzebującemi chleba i nauki, a którym nieść pomoc 
i ulgę w ich sieroctwie i ubóstwie wspólnemi tylko możemy 
siłami.

Przy tśj sposobności za przyjemny poczytuje sobie Komi
tet obowiązek złożyć publiczne podziękowanie tak Inspektorom 
Urzędów Lekarskich i Lekarzom powiatowym w Królestwie 
za ich trudy i poświęcenie przy zbieraniu ofiar i składek perio
dycznych na rzecz tćj kasy, jak niemnićj Członkom Stowarzy
szenia i osobom do stanu lekarskiego nie należącym, które 
przyczyniły się do wzrostu jśj zasobów. Oby i nadal raczyli 
mieć wzgląd na tę Instytucyą dobroczynną, którój dalszy byt 
pomyślny na ich uznaniu i współczuciu polega.

W końcu, odwołując się do wzmianki w poprzednióm 
sprawozdaniu uczynionej co do czynienia uwag nad rozwojem 
działalności Kasy Wsparcia i zmianami, jakieby mogły być 
zaprowadzone w Ustawie obowięzującćj, Komitet podaje do 
wiadomości Członków o jednóm ważnóm w tćj mierze przed
stawieniu. Po lekarzu krajowym, który w kilku ostatnich 
latach wnosił składkę na rzecz Kasy Wsparcia i zmarł w ro
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ku zeszłym bezżenny w młodym jeszcze wieku, pozostała 
matka rodzona, wdowa po nielekarzu, w podeszłym już wie
ku i niezdolna do pracy, oraz małoletni brat, uczeń szkół pu
blicznych, których pomieniony lekarz był opiekunem i chlebo
dawcą, a zgon jego postawił ich w najkrytyczniejszćm pod 
względem utrzymania położeniu; wskutku czego matka rze
czona wniosła do Komitetu prośbę o udzielenie wsparcia dla 
mój i małoletniego syna. Prośba ta popartą była przychylną 
opinią Inspektora Lekarskiego gubernii Augustowskićj. Z u- 
wagi na przepis w § 23. Ustawy obowięzującćj zawarty, iż 
prawo do wsparcia mają tylko lekarze  cywilni, podupadli 
z powodu wieku, choroby lub zbiegu nieszczęśliwych okolicz
ności, oraz wdowy  i dzieci po lekarzach w ubóstwie pozostałe, 
Komitet nie mógł udzielić proszącśj wsparcia z funduszów 
Kasy, starał się wszelako z innych funduszów zadosyć uczynić 
naglącćj potrzebie. Następnie pomieniony Inspektor przed
stawił Komitetowi wymotywowany wniosek w przedmiocie po
trzeby zmiany § 23. Ustawy, a mianowicie, aby nietylko wdo
wy i sieroty po lekarzach pozostałe, ale nadto i rodzice zmar
łego lekarza w podeszłym wieku będący lub kalectwem do
tknięci, oraz nieletnie jego rodzeństwo miało prawo do wspar
cia w razie, gdyby było stwierdzonym ich ubóstwo, oraz ta 
okoliczność, że zmarły lekarz był jedynym ich chlebodawcą.

Wniosek ten we właściwym czasie będzie roztrząsanym 
na ogólnćm zebraniu Członków Stowarzyszenia w Warszawie 
zamieszkałych, stosownie do § 27. Ustawy. Zanim to jednak 
nastąpi, Komitet uprasza Członków na prowincyi zamieszka
łych, iżby swoje w tym względzie zdania za pośrednictwem 
Lekarzy powiatowych lub Inspektorów Lekarskich gubernial- 
nych nadesłać mu raczyli.

w Warszawie dnia 24. marca 1864. r.

Prezes Komitetu, dr. N a t a n s o n .
Członek zarządzający funduszem, dr. S z o k a l s k i .

Kasyer, Członek Komitetu, K o n i t z .

www.dlibra.wum.edu.pl



«or

K R Y T Y K A .
Zdanie sprawy Lekarzu delegowanego do zwiedze
nia znakomitszych zakładów zagranicznych dla le
czenia obłąkanych i obeznania się z psychiatryką,
Romualda P lą skowsk iego . Doktora Medycyny, Lekarza 
ordynującego w szpitalu Ś. Rocha w Warszawie. Rok 1858. do 1859. (Od
bitka Zdania Sprawy Rady Głównej Opiekuńczej Szpitali i Instytutów Do- 
brociynnych w Królestwie Polskiém). Warszawa, w drukarni S. Orgelbran

da, księgarza i typografa. 1860. 128 str. w 4-ce.

SPRAWOZDANIE 

ś. p. Dra Andrzeja JANIKOWSKIEGO,
czytane na posiedzeniu Tow. lek. Warsz. dnia 16. sierpnia 1864. r. (1).

Praca ta, oddana mi do ocenienia na posiedzeniu Towa
rzystwa lekarskiego Warszawskiego d. 19. lipca r. 1864., jest 
opisem podróży naukowéj, którą odbył dr. P l ą s k o w s k i ,  kosz* 
tem Rządu, w latach 1858. i 1859., dla zbadania chorób umy
słowych i sposobów leczenia tychże, tudzież dla zgromadzenia 
za granicą danych, odnoszących się do urządzenia zakładów 
mieszczących w sobie osoby cierpiące na umyśle (2).

Po wyjeździe z Warszawy w końcu stycznia r. 1858. zwie
dził on następujące zakłady dla obłąkanych:

1) Z a k ład  pryw atny w Poepelwitz , pod Wrocławiem, 
którym zawiaduje dr. N e u m a n n ,  wykładający psychiatryą 
w uniwersytecie Wrocławskim.

*2) Zakład dla obłąkanych w Leubus, którego dyrekto
rem jest dr. M a r t i n i .  W zakładzie tym chorzy w ogóle nie 
dłużćj pozostawać mogą nad rok jeden.

3) Oddział obłąkanych w szpitalu Charité w Berlinie, 
któremu przewodniczy dr. I d e 1 e r.

(!) Jestto ostatnia praca Nieboszczyka w gronie Towarzystwa naszego 
podjęta.

(2) Instrukcyądlap. P l ą s k o w s k i e g o ,  wyjeżdżającego kosztem 
Rządu za granicę, układał wówczas z polecenia Rady lekarskiej Króles
twa ś. p. Andrzej J a n i k o w s k i .
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4) Zakład, p ryw atny  dra L a e h r ,  w Schweitzerhof, 
w okolicach Potsdamu, dla 30 kobiet, wzorowo urządzony.

Z Berlina udał się dr. Pląskowski do Paryża, gdzie zwie
dzał:

5) Oddział obłąkanych w Salpetrière , któremu przewo
dniczy dr. B a i l l a r g e r .

6) Zakład  dla obłąkanych mężczyzn w Charenton, któ
rego dyrektorem lekarskim jest dr. C a l m ei 1.

7) Zakład  dla obłąkanych w Bicètre.
8) Z ak ład  drów F a l r e t  i V o i s i n ,  w Vannes.
9) Zakład  drów B a i l l a r g e r  i M o r e a u  de T o u r ,  

(dawniéj E s q u i r o l  a), w Ivry.
10) Z a k ład  dra P i n e l ,  w Neuilly.
11) Zakład  dra BI an  c h e ,  w Passy.
12) Z a k ład  faz. B r i e r r e  d e  B o i s m o n t ,  w samym 

Paryżu.
13) Zakład  dra L i s i e ,  (dawniéj dra L eu  re t) ,  także 

w samym Paryżu.
Wyjechawszy w połowie października r. 1858. z Paryża, 

zwiedził dr. Pląskowski:
14) Z akład  publiczny dla obłąkanych mężczyzn w Gan

dawie , dla 300 chorych przeznaczony, do wzorowych w Euro
pie należący, tudzież:

15) i 16) Dwa zak łady  w temże mieście, dla obłąka
nych kobiet, jeden dla ubogich, drugi dla pensyonarek.

Zakłady te w Gandawie zostawały wtedy pod zawiadywa
niem nieżyjącego już dziś dra G u i s l a i n a ,  który wielkie poło
żył zasługi tak w psychiatryi w ogólności, jako też w admini- 
stracyi zakładów dla obłąkanych w Belgii.

Po kilkotygodniowym pobycie w Gandawie udał się dr. 
Pląskowski do Holandyi, gdzie przedmiotem badań jego były 
następujące zakłady:

17) Z akład  dla obłąkanych w Utrechcie , wzorowo urzą
dzony, jakkolwiek pod względem budowy swojéj wiele do życze
nia pozostawiający, którego przewodniczącym, równie jak wszyst
kich innych zakładów dla obłąkanych w całój Holandyi, był 
wówczas, zmarły już prof. S c h r o e d e r  v a n  d e r  K o l k ,
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sławny z licznych prac swych naukowych, a w szczególności na 
polu psychiatry i.

18) Zakład  dla obłąkanych izraelitów w Amsterdamie, 
starannie utrzymany, mieszczący w sobie 80 chorych obojga 
płci.

19) Zakład  g łów ny dla obłąkanych północnej Holandyi, 
w r. 1849. ukończony, w Meerenberg, 1% mili od Harlemu, 
początkowo dla 300, a teraz dla 500 chorych przeznaczony, pod 
dyrekcyą dra E v e r t s  zostający, w którym zaprowadzony jest 
system angielski „ no-restrain t“. Bardzo użytecznemi okazały 
się tu dla mających wrzody z odleżenia się angielskie łóżka 
wodne (hydrostatic  b e d s ) ,z których jedno kosztuje rub. sr. 7‘2.

20) Z ak ład  dla obłąkanych w Roterdamie, będący pod 
zarządem dra V r o l i c k ,  nie zupełnie wymaganiom dzisiejszym 
odpowiedni.

Za powrotem do Belgii zwiedził dr. Pląskowski:
21) Kolonią obłąkanych w Gheel, w bliskości Bruxeli, 

która, zdaniem jego, nie przynosi szczególnych korzyści, mogła
by wszelako być użyteczną obok zakładu zwyczajnego, jako za
kład poświęcony pielęgnowaniu nie mogących być wyleczonemi 
(Pflege.-Anstalt)i coby wydatki zakładu głównego zmniejszało.

22) Zakład  pryw atny  w l/ccle~les-Bruxellesf będący 
własnością p. V a n d e r h i n d e r e , o  a/a mili od Bruxeli poło
żony, mogący pomieścić 120 pensyonarzy obojga płci, zwy- 
twornością urządzony, w którym zajmują się leczeniem drowie 
Van C u y c k  i Va n  D o o r e n .

23) Zakład  p ryw a tn y  p. M a e c k - M a e r t e n s ,  na 30 
chorych, za rogatkami Bruxeli położony.

24) Z akład  w Evere, w pobliżu Bruxeli, zostający pod 
dyrekcyąp D ć n a y  e r - D u p o n  t, który, jako budowniczy, pra
cuje nad urządzeniem w nim prostego i taniego sposobu prze
wietrzania.

Opuściwszy Belgią, zwiedził dr. Pląskowski:
25) Z akład  prowincyonalny w Siegburg, nad Renem 

położony, który za staraniem nie żyjącego już Prof. J a c o b i e g o  
piśrwszy w Niemczech tak urządzono, aby służył wyłącznie do 
leczenia tylko obłąkanych (HeiUAnstalt). Przerobiono go ze
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Starego klasztoru, a w tćm leży główna jego wada. Dyrektorem 
w nim jest dr. W i l l i n g .

26) Zak ład  pryw atny  dra R i c h a r d s a  w Endenich, 
w pobliżu Bonn.

27) Zakład  pryw atny  dra E r l e n m e y e r a  w Bendorf\ 
nie daleko Koblenz, noszący nazwę: Anstalt für Gemüths — 
und Nervenkranke.

28) Z akład  rządowy w Eichberg, w księztwie Nassau- 
skiem, o 2 mile od Wiesbaden, mieszczący w sobie 229 chorych 
obojga płci, wygodnie, lecz z wielką oszczędnością utrzymy
wanych.

29) Z ak ład  dla obłąkanych w Frankfurcie nad Menem, 
gdzie zasługuje na uwagę urządzenie sali dla epileptyków.

30) Zakład  w Winnental, w bliskości Stutgartu, dla le
czenia chorych w królestwie Wirtembergskiśm przeznaczony, 
pod zwierzchnictwem dra Z e l l e r  zostający, z gmachu pałaco
wego przerobiony, gdzie łagodne z choremi obchodzenie się 
jak najzbawienniejsze przynosi skutki.

31) Zakład  w lllenau, w księztwie Badeńskićm, wzoro
wo urządzony, pod dyrekcyą dra R o l l e r ,  nestora nauki, zwo
lennika systematu względnego połączenia zakładów leczących 
i pielęgnujących, zajmującego się także gorliwie zastosowaniem 
psychiatryi do medycyny sądowej.

Następnie zajęły dra Pląskowskiego zakłady dla obłąka
nych w Szwajcaryi, a mianowicie:

32) Z akład  w Waldau, nowo wybudowany na 270 cho
rych, w uroczem położeniu, którego przepych i skrupulatne 
urządzenie szczegółów godne są uwagi. Dyrektorem jego jest 
dr. T r i b o l e t .

33) Zakład w Prefargier, w bliskości miasta Neuchâtel 
(Neuburg), wystawiony r. 1847. z funduszu 1,200,000 franków, 
który przeznaczył na ten cel August M e u r o n ,  obywatel Neu- 
chatelski, zebrawszy znaczny majątek przez handel tytuniem 
w Brazylii. Szlachetny zamiar pana Meuron doprowadzili do 
skutku: dr. B o v e t ,  który kosztem fundatora podróżował przez 
lat kilka, dla zebrania odpowiednich materyałów, i budowniczy 
P h i l i p  on.  Przepych, okazałość i dobre urządzenie zakładu
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tego, mieszczącego w sobie 100 chorych, podziwiają wszyscy; 
pomimo to jednak utrzymanie w nim chorych nie jest bardzo 
kosztowne, albowiem chorzy 1. klasy opłacają dziennie 5 fran
ków, drugićj zaś klasy 2 franki. Dyrektorem jego jest teraz 
dr. B o r e l .

34) Zakład dla  100 obłąkanych w Genewie, potrzebu
jący jeszcze wielu ulepszeń.

Ze Szwajcaryi wrócił jeszcze dr. Pląskowski do Francyi 
i zwiedził:

35) Zakład  departamentalny w A uxerre , dla 350 osób 
przeznaczony, w którym chorzy utrzymani są jak najlepićj, a nie 
zbyt kosztownie, bo roczne opłaty wynoszą tam od 420 do 
2400 franków. Dyrektorem tego zakładu jest od lat kilkunastu 
G i r a r d  de C a i l l e u x ,  zasłużony w psychiatryi, usiłujący 
głównie łączyć chorych w zakładzie pomieszczonych węzłem 
ścisłćj towarzyskości i wspólnego dobra.

36) Z akład  prowincyonalny dla mężczyzn obłąkanych 
w iluatre-Mares, wybudowany podług planu dra Parchappe, 
którego dyrektorem jest dr. D u m e s n i 1.

37) Zakład  dla obłąkanych kobiet w St. Yon, w okoli
cach Rouen, zostający pod zarządem dra M o r e l ,  jednego z naj
znakomitszych lekarzy francuzkich, chorobom umysłowym od
dających się.

38) Z akład  departamentalny dla obłąkanych w Ste- 
phansfeld, o kilka mil od Strasburga położony, przeszło 650 
chorych w sobie mieszczący, którego dyrektor, dr. D a g o n e t , 
używa fotografii nie tylko dla przechowania fizyognomii chorych, 
lecz także zmian chorobnych znajdowanych przy otwieraniu 
ciał zmarłych.

Nareszcie, ostatnie miesiące podróży swojój poświęcił dr. 
Pląskowski na zwiedzenie kilku słynnych zakładów niemieckich, 
jakiemi są:

39) Zakład  o milę od Halli odległy, r. 1844. dla 480 
chorych otworzony, pod zarządem dra D a m e r o w a  zostający, 
za wzorowy uważany.

40) Zakład w Pirna, w bliskości Drezna, r. 1805. ze 
starego zamku, na skale położonego, przebudowany, którego
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dyrektorem jest dr. L e s s i n g .  Zakład ten mieści 300 chorych, 
lecz nie dość wygodnie. Nie mogących być uleczonemi odsyłają 
z tamtąd do Colditz, gdzie ich bywa przeszło 400.

41) Zakład  dla obłąkanych w Pradze czeskiej, miesz
czący do 800 chorych, którego dyrektorem jest dr. Ko es Łl.

42) Z akład  dla obłąkanych w Wiedniu, arcydzieło tak 
pod względem budowniczym, jak pod względem urządzenia, wy
konany podług projektu dra R i e d e l ,  przez budowniczego 
Fellnera, przeznaczony dla 200 mężczyzn i 200 kobiet, gdzie 
oprócz wygodnego pomieszczenia mają chorzy obszerne parki 
angielskie do przechadzki. Dyrektorem zakładu tego jest dr. 
R i e d e l ,  Lekarzem oddziału mężczyzn dr. M i l d n e r ,  Leka
rzem oddziału kobiet dr. M a r  es ch. Nie dających się uleczyć 
chorych odsyłają do budowli starej, mającćj postać wieży i do 
dziś dnia „ Narren-Haus“ zwanćj, do 300 osób mieszczącćj, 
która smutną i bolesną tworzy sprzeczność z gmachem nowymi

We wszystkich tych 42 zakładach równie troskliwie ba
dał dr. Pląskowski część ich administracyjną, jak i lekarską. 
W niektórych, ważniejszych, zadał sobie nawet pracę w ich 
archiwach i porobił statystyczno-lekarskie wyciągi, drukiem 
dotąd nie ogłoszone, do rozwiązania różnych pytań w dziedzi
nie psychiatryi jako materyały posłużyć mogące, a w szczegól
ności:

a) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu w Leu- 
bus, od r. 1830. do 1855. (str. 6—14);

b) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu w Cha- 
renton, za r. 1855. i 1856. (str. 26—39);

c) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu dla 
obłąkanych mężczyzn w Gandawie, za r. 1857. (str. 47—57);

d) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu w 
Winnenthal, od r. 1834. do 1854. (str. 82—91);

e) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu w 
Stephansfeld, od r. 1835. do 1855. (str. 114— 118);

f) Wyciąg statystyczno-lekarski dotyczący zakładu dla 
obłąkanych w Wiedniu, od r. 1847. do 1856. (str. 124 -  127).
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Prócz tego:
g) Podał dr Pląskowski szczegóły statystyczne dotyczą

ce obłąkanych w Szwajcaryi, udzielone sobie przez dra T r i - 
b o l e t ,  z których pokazuje się między innemi, że w 15 kanto
nach na 4,759,048 mieszkańców przypada 6033 obłąkanych, 
czyli na 300 jeden, nie licząc w to kretynów.

Wiadomości teoretycznych o chorobach umysłowych na
był głównie dr. Pląskowski podczas podróży swej naukowej 
słuchając wykładu klinicznego dra B a i l l a r g e r  w Salpetriere, 
w Paryżu, któryto wykład objaśnia ten znakomity profesor, 
przedstawiając słuchaczom swoim nie tylko odpowiednie oso
by chore, znajdujące się w zakładzie, lecz także fotografie, lito
grafie i popiersia różnych obłąkanych, których znaczny zbiór 
posiada w zakładzie swym prywatnym.

Drugiem obfitem źródłem, w którem dr. Pląskowski czer
pał wiadomości teoretyczne do psycliiatryi odnoszące się, były 
rozmowy i rozprawy naukowe z przełożonemi zakładów wyżćj 
wyszczególnionych, a zwłaszcza z takiemi, jak: Calmeil,Parchap- 
pe, Morel, Guislain, Girard de Cailleux, Schroeder van der 
Kolk, Eiienineyer, Damerow, Martini, Laehr, Ideler, Roller, 
Riedel i inni.

Wyjaśnili oni drowi Pląskowskiemu między innemi wiele 
pytań dotąd stanowczo nie rozstrzygniętych, jakiemi są: Czy 
lepiej jest w zakładach dla obłąkanych łączyć chorych, mogą
cych być wyleczonemi, z takiemi, których choroba uleczyć się 
nie da, lub tóż tych ostatnich, potrzebujących tylko pielęgno
wania, mieścić w zakładach oddzielnych (P /lege-dnsta lten)?  
Jak urządzać kliniki chorób umysłowych, aby to nie przynosiło 
szkody dla chorych?— Jakie jest najwłaściwsze leczenie psy
chiczne obłąkanych? i t. d.

Zresztą, dodać tu wypada, że dr. Pląskowski, przekonany, 
jak ściśle połączona jest psychiatrya ze wszystkiemi innemi 
gałęziami nauki lekarskiój, nie omieszkał w podróży swojćj 
korzystać ze wszystkiego, co mu się w tym przedmiocie na
stręczało.

Dla tegoto oprócz zakładów dla obłąkanych zwiedził kil
ka sławniejszych szpitali ogólnych, a w szczególności:

Pam. T. 1. W., Tom LII. 33
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1) Szpital ogólny w Iioterdamie, nie dawno ukończony, 
mieszczący 200 chorych, wzorowo i z wielkim przepychem 
urządzony, w którym wschody, tudzież niektóre okna i drzwi 
są na wskroś mahoniowe, a ponieważ, dla braku miejsca, wznie
siony jest na 5 piątr, przeto komunikacya pomiędzy piętrami 
ułatwiona jest za pomocą pomostu i machin.

2) Szp ita l ogólny m iejski w Ahwisgranie , gdzie nicze
go nie zapomniano tak pod względem okazałości, jak  i wygody.

3) Szpital ogólny S. Ducha w Frankfurcie nad Me
nem, nie dawno wybudowany.

4) Szpital ogólny kantonalny w Genewie, w którym za
prowadzono wiele nowych ulepszeń.

W Frankfurcie nad Menem zebrał dr. Pląskowski wiele 
objaśnień co do budowy i urządzenia zakładów dla obłąkanych 
od dra H o f f m a n n a ,  który z polecenia Rządu swojego zwie
dzał w tym celu znakomitsze zakłady Europejskie.

Nareszcie w Paryżu, gdzie wówczas bawił dr. J a k u b o 
wi cz ,  profesor uniwersytetu Petersburgskiego, obeznał się dr. 
Pląskowski z ciekawemi bardzo i nauczającemi jego wyrobami 
drobnowidowemi mózgu i nerwów.

Tamże zebrał niektóre wiadomości statystyczne dotyczące 
wścieklizny.

Z rozbioru tego pokazuje się, że dr Pląskowski jak naj
sumienniej spełnił dane sobie polecenie i wywiązał się zupełnie 
z położonego w nim zaufania, z pożytkiem dla siebie i dla ogó
łu, bo Rząd, zamierzający teraz wybudować nowy zakład dla 
obłąkanych, nie omieszka pewnie skorzystać z bogatych mate- 
ryałów przez niego zebranych.

Uchybień w sprawozdaniu dra Pląskowskiego mało bar
dzo dostrzegłem, a i te dotyczą tylko wyrazów. I tak, kretynów, 
czyli karłaków, nazywa Cretinczykami (str. 61 i inne), jakby 
to byli mieszkańcy Krety; zakręty mózgowe (g yr i  cerebri) na
zywa zwojami mózgowemi, kiedy pod nazwiskiem zwoju rozu
mieją dziś to, co łacinnicy zowią ganglium  (str. 61); kalium 
sulturatum  nazywa siarczanem kali, zamiast siarkiem potasu 
str. 103.)
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Wytknąłem te małe uchybienia dla tego, aby ich autor na 
przyszłość unikał, praca bowiem dra Pląskowskiego, o którćj 
mowa, nie jest zapewne ostatnią jego pracą literacką. Zapowie
dział on to w sprawozdaniu swojćm, na str. 39., gdzie mówi, 
iż zgromadzone przez siebie materyały zamierza w wolniejszym 
czasie starannie obrobić i w całość systematyczną ułożyć;— 
i wątpić nie można, że zamiar ten kiedyś do skutku doprowadzi, 
a mianowicie gdy do tego, co już zebrał, będzie mógł dołączyć 
wypadki własnego doświadczenia, jużto z praktyki prywatnój, 
już ze szpitalu obłąkanych, w którym jest Lekarzem.

Nauka o w iiętrznośeiaeH (s|iIanrhnologia), przez 
Ł. A .N e u g e b a u e r a  i J. F. N o w a k o w s k ie g o .

Warszawa 1865. Skład główny w księgarni J. Kaufmanna, stron 352 

w 8-ce, ze 102 drzeworytami w tekście.

SPRAWOZDANIE 

Dra Adama HEŁB1CHA,

czytane na posiedzeniu Tow. lek. Warsz.

Piśrwszy tom anatomii opisowćj poprzedził niniejszy 
przed czterema laty. Zawierał on osteologią, syndesmologią
i myologią, z 30 drzeworytami. Przypisany był cieniom drów 
Fr. B r a n d t a  i Marciua K o l i ń s k i e g o ,  b. profesorów ana
tomii w b. uniwersytecie Warszawskim. W  swoim czasie była
o nim uczyniona wzmianka, pod tym więc względem zalicza 
się do przeszłości; o wyszłym obecnie drugim tomie zażądało 
Towarzystwo mojego zdania: niniejszem wywięzuję się z wło
żonego na mnie obowiązku.

Całe dzieło, jak  na samym tytule wyrażono, wzorowało 
się przeważnie anatomią wiedeńskiego profesora Józefa H y r -  
t l a .  Nie jest wszakże niewolniczćm tłómaczeniem; owszem 
w wielu miejscach autorowie odstępowali od oryginału, posił
kując się innemi źródłami, lub odnosząc do własnych postrze-
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żeń. Nie widać, tam opuszczonego żadnego imienia ze znako
mitych w teraźniejszej epoce anatomów.

Toin ten przypisany jest dr. Janowi P u r k y n i e m u  
w dowód wdzięczności ko l . Neugebau  e r  a, niegdyś jego ucznia, 
swemu profesorowi, którego chlubny żywot i naukowy zawód 
skreślił przed dwoma laty p. Janusz N o w a k o w s k i .  Na 
samym wstępie zdobi dzieło portret prof. P u r k y  n i e g o ,  
w którym równie podziwiać trzeba wzorowe podobieństwo ry
sów tego weterana-lekarza, jak wykończenie sztuki litograficz
nej. Na podobną, pochwałę zasługują wszystkie drzeworyty 
w tekście, których przeważna liczba wykonaną została w W ar
szawie.

Następują dwie osobne przedmowy autorów, z których 
druga, p. Nowakowskiego, zaleca się pięknem wysłowieniem
i wyrzeczoną wdzięcznością dla obu swoich profesorów anato
mii, dr. N e u g e b a u e r a  i H i r s c h f e l d a ,  którego imię wsa- 
mem dziele nietylko z calem prawem zasługi jest wspomina- 
nem, lecz nawet z domaganiem się (str. 55), aby gałązka ję
zykowa nerwu twarzowego, odkryta przez kol. H i r s c h f e l d a ,  
jego nazwę nosiła, tudzież na str. 227, gdzie w rzeczy o ner
wach macicy autorowie odwołują się do jego zdania i sta
nowczo polegają na niem.

Cała nauka o wnętrznościach podzieloną jest na trzy 
przyrządy: trawienia, oddechu i moczopłciowy. Poczyna się 
opisem błony śluzowćj i surowiczej, tudzież gruczołów. Część 
histologiczna, uwidoczniona nader licznemi i dokładuemi ry
sunkami, czerpana jest z najnowszych źródeł: K o 11 i k e r a, 
F r e y a  i L e y d i g a .  Literatura lekarska polska nie posia
dała dotąd splanchnologii wzbogaconej histologią, tym ważnym 
nabytkiem, niedostępnym i tajnym oku ludzkiemu, dopóki 
nie zdobyło go uzbrojenie w drobnowid. Ztąd wzrosła prze
ważna wyższość nowoczesnej nad dawną anatomią. Okazanie 
się więc dzieła odpowiedniego stanowisku obecnej nauki jest 
nader pożądanem. Rozpoczyna ją pierwotne wyobrażenie róż
nych gatunków nabłonków, dalej idzie rozwój rozmaitych ro
dzajów gruczołów z opisem fizyologicżnych ich własności i 
praw, na jakich odbywają się wydzielania.

516

www.dlibra.wum.edu.pl



517

Przy opisie przyrządu trawienia, a w szczególności jamy 
ust, skreślono budowę zęba, sposób jego wytwarzania się i 
rozwoju, z całą dokładnością rysunkiem wyjaśniony. Nie 
zgadzam się jednak z autorami na opisaną przez nich kolśj 
wyrastania zębów mlecznych (str. 40 i 41), albowiem po wy
stąpieniu dwóch siecznych górnych średnich nie idą, chyba 
wyjątkowo, dwa skrajne w żuchwie, lecz skrajne w szczęce 
górnej, a dopiero po nich w żuchwie. Podobnie i wyrżnię
cie się zębów stałych (str. 45) nie ma tak stanowczych okre
sów, do jakich przywiązali je autorzy; być może, iż temu wy
rachowanemu wyrostowi stoją, na przeszkodzie różne okolicz
ności, lecz to jest pewnem, że pomieniona kolej częstym ule
ga zmianom i że dla poznania wieku u człowieka nie można 
korzystać z oględu zębów.

Przy opisie języka trzy rodzaje brodawek smakowych 
uwidocznia się wyciskiem drzeworytowym w 35-krotnśm po
większeniu. W rzeczy o żołądku i kiszkach rysunek wysta
wia gruczoły trawieńcowe 120 razy, a kośmy kiszkowe 400 
razy powiększone. Podobnie okazane są gruczoły L i e b e r -  
k ü h n a ,  k ę p k i P e y e r a  i gruczoły B r u n a .  Ostatniemu, nie
właściwie B r u n e r e m  zwanemu, na zasadzie rozprawy Mi d -  
d e l d o r p f a  z r. 1846. wracają autorzy właściwe nazwisko.

Dobry rysunek i nowy, a jasny wykład rozmieszczenia 
otrzewnśj, dokładnością celuje nad znane dotąd opisy, nawet 
samego H y r t l a ,  przewodnika niniejszego dzieła, który się 
wyraża: Ich weiss aus Erfahrung, wie schwer es dem An
fänger wird, sich von einer so complizirten Membran, wie 
das Bauchfell ist, eine befriedigende Vorstellung zu bilden. 
(wydanie r. 1859. str. 592).

W drugim oddziale, czyli przyrządzie oddechu, kol. 
N e u g e b a u e r ,  mówiąc o przewodzie Bo ta  la, wznawia 
dawniejszy swój wniosek, wyrzeczony w r. 1844. w rozprawie: 
Duplizität des grössten Theils des Körpers, beobachtet bei 
einem jungen Hasen, aby tenże przewód, jako już znany 
G a l e n o w i ,  zwać przewodem Ga l e n a ,  lub przynajmniej 
G a l e n a  i Bo t a  la.  Że ten przewód i jego przeznaczenie 
w płodzie były G a l e n o w i  dobrze znane, świadczy w histo-
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ryi nauki lekarskiej Kurt S p r e n g e l  (T. 2. str. 153), nie wy
mieniając jednak pierwszeństwa w odkryciu i opisie; autor 
więc musiał w tym względzie innemi posiłkować się źródłami, 
a chociaż może i słusznćm byłoby upomnienie się o tę wła
sność, lecz ileżto praw podobnych upadło i przedawnieniem 
w nabytem dzierżeniu uświęconych zostało. Przeto i wnio
sek kol. N e u g e b a u e r a ,  jakkolwiek na uczonym oparty wy
wodzie, należy do sprawiedliwych, lecz pewnie na wieczną pa
miątkę w księgę zastrzeżeń wciągniętym będzie; przy prze
wodzie tętniczym niezawodnie na zawsze miano Bo t a l  a po
zostanie, bo je tysiące anatomów wypowiedziało i powaga 
trzech wieków na nićm spoczywa. Oprócz tego na tśmże sa- 
mśm prawie Galenowskićj znajomości (str. 314) wypadałoby 
jego imieniem nazwać przewód żylny A r a n t i u s z a .

Część trzecią, czyli przyrząd moczopłciowy, znajduję 
z widocznem zamiłowaniem opracowany. Zawiera on oprócz 
zwyczajnego wykładu anatomicznego postrzeżenia histolo
giczne z uwagami fizyologicznemi, podług najnowszych po
szukiwań B o w m a n a ,  B i d d e r a ,  J. M ü l l e r a ,  D o n d e r s a
i wielu innych. W opisie przynerczy spotykamy wzmiankę, 
że u niektórych źwierząt przynercze jest opatrzone żyłą wrot- 
ną, wykazaną najprzód u ptaków przez kol. N e u g e b a u e r a ,  
a późnićj przez E c k e r a u wężów. Opis narzędzi płcio
wych męzkich nie pozostawia nic do życzenia. Stosunek ją
dra do otrzewnćj wyłożony jest jasno, rysunkiem z anatomii 
H o l s t e i n a  poparty. Równie dokładnym jest opis narzędzi 
płciowych niewieścich, objaśniony wielą rycinami z natury 
przez kol. N e u g e b a u e r a  branemi. Widziemy tam rozmiary 
macity, w rodzimćj wielkości wystawionej, jakotćż wzajemny 
stosunek narzędzi płciowych żeńskich między sobą.

Część ostatnia dzieła, pod skromnym napisem: urywki 
z historyi rozwoju płodu, mieści w sobie na podstawie wzoro
wych źródeł systematycznie wyłożony cały rozwój płodu, 35 
rysunkami, w większej części oryginalnemi, objaśniony. Ustęp
o pępowinie znany z rozprawy kol. N e u g e b a u e r a  ( Mono
graphie der menschlichen Nabelschnur) zaleca się nowością 
pomysłów.
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Obowiązkiem sprawozdawcy jest wykazać i stronę ujem
ną dzieła. Należało z usilniejszą starannością robić przegląd 
w poprawce omyłek drukarskich: sami wydawcy wytknęli ich 
42, w liczbie których są bardzo ważne, zrozumienie rzeczy 
utrudniające; oprócz tych napotyka się i pomniejsze, a razem 
wzięte stanowią niezmazaną plamę w czystości pięknie i kosz
townie wytłoczonego dzieła.

Przedmiotowi słownictwa poświęćmy słów kilka. Autorzy 
upodobali sobie w przymiotnikach końcowy dodatek w a ty . 
Tak niezwykłe, prawie wyjątkowe w narzeczu polskićm za
kończenie razi ciągle ucho i mimowolną w czytaniu stawia 
przeszkodę, co przy wyłącznóm prawie, a częstćm spotykaniu 
się w dziele z podobnemi przymiotnikami, dalekie od oswoje
nia z niemi, nieraz przerywa nawet ciąg myśli w pojęciu czy
tanego przedmiotu. Z wielkiśj ich liczby przytaczam niektó
re, dorywczo podjęte, z odwołaniem się do stronnic: wężowa
ty (27 ), pochwowaty (31), robakowaty (92), wężownicowaty 
(197), pszenicowaty (127), wielorybowaty (90) i t. d. Wiele 
z nich dwojako grzeszy, bo nietylko czysto polskie przymio
tniki, np. pszenny, rybny, zamieniają na pszenicowy i rybo- 
wy, ale i te jeszcze przeistaczają w pszenicowaty i rybowaty. 
Do najczęścićj spotykanych należy włosowaty, użyty na ozna
czenie naczyń kapilarnych. Komitet słownictwa z łona To
warzystwa lekarskiego używa w tym celu przymiotnika wło
skowy, w Krakowie piszą włosowy. Mojćm zdaniem oba wy
rażenia są dobre, zrozumiałe i czysto polskie. Z mój stro
ny wybrałbym włosowy, bo włos sam ze siebie w pospolitój 
już mowie oznacza szczupłość, więc w przedmiocie porówna
nia zdrobniać wyrazu nie ma potrzeby, lecz w brew duchowi 
językowemu przeróbką grzeszyć się nie godzi. Za tym przy
kładem poczętoby mówić i pisać: niemoc katarowata, zapale
nie nieżytowate i t. d.

Nie odgaduję powodu, dla którego autorzy niektóre do
bre nazwy zamienili na mnićj szczęśliwe, i tak zbiornik na 
zbiorownik (str. 27), przesiękanie (exo smosis) na wysiękanie. 
Kwiatem prawie Komitetowego słownictwa są nazwy tętnic
i żył. Samo wymienienie części, do którćj pićrwsze biegną,
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a zkąd drugie wracają, wyraja ich przeznaczenie. Niesłusznie 
więc autorzy tętnicę dotwarzową zowią głowową zewnętrzną, 
żyłę odtwarzową tylną, żyłą twarzową tylną (str. 53). Osierdzie 
(pericardium), wyraz z dawien dawna używany i utarty, 
zmienili autorzy na osercną (str. 31). Gdyby zachodziła ko
nieczność osobnćj nazwy dla listka sercowego osierdzia, po
wierzchnią zewnętrzną serca otaczającego, możnaby mu nadać 
miano osercnej, lecz co jednę łączność stanowi, osobnego mia
na nie wymaga. Tak opłucna, jak otrzewna, gdziekolwiek się 
zapuszcza, mówiąc z autorami wpukla lub wypukła, czy któ
rekolwiek trzewo obleka albo powłóczy, zawsze przy swojśj 
nazwie pozostaje. Odpowiednio wyrazowi osierdzie, nazwa 
błony wnętrze serca wyściełającśj,wsierdzie, zyskało także w sło
wnictwie obywatelskie prawo.

Według słownictwa Komitetowego wyrazy odbytnica i od
byt, na oznaczenie kiszki prostej czyli odchodowej i jśj uj
ścia, nie są w zupełności odpowiednie, a ze względu, że od
byt w pospolitśj mowie ma osobne, właściwe znaczenie, liczą 
znaczną liczbę przeciwników. Czy użyte przez autorów wy- 
pustnica i wypust zasłużą na ustalone przyjęcie, zostawić to 
potrzeba czasowi Rzeźnicza nazwa kiszki odchodowćj jest 
kotnica, ujście samo zowią kapą. Podobnemu uznaniu, jak 
wypustnica,podlega i wydalina na oznaczeniu humor excremen- 
talis. Nieźle rzez malującemi są: marszczka (p lica)  w miej
sce cudzoziemskiej fałdy i wydętka (vesicula), lecz utarcia 
jeszcze potrzebują. Podobało się także autorom zmienić (192) 
nazwę prosta ty  z gruczołu krokowego na przynasienny, co 
znajduję niewłaściwćm, bo zachodzi pytanie, przy jakiem to 
nasieniu ów gruczoł ma swoje siedlisko. Gruczoły C o o p e r a  
nazywają przyprątnemi, a B a r t h o l i n a  (193) przypochwo- 
wemi; nie jest to może i złe, lecz mnoży i wikła nomenkla
turę.

Co do wyrażeń, nie można mówić: żołądek zmienia swą 
postawę (75), lecz zmienia swe położenie. Stosunek nie jest 
przeciwniczy (27), lecz bywa prosty i odwrotny. Płyn nie 
gęścieje (273) lecz gęstnieje.
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Ostatecznie radbym to zamienić w prawdę, co autorzy 
utrzymują (60), że zaraźliwość piany wściekłych zwierząt zu
pełnie jest nieuzasadnioną.

Na tem kończę moje uwagi. Z całą szczerością oceniam 
najprzód gorliwą pracę pp. kolegów, podziwiam przyjęte na 
siebie wysokie koszta nakładu, a upatruję rzetelną korzyść 
naukową nietylko jako podręcznego dzieła dla młodzieży od- 
danćj nauce anatomii, lecz i dla wykończonych lekarzy, dla 
odświeżenia w pamięci szczegółów składających się na ogrom 
wiadomości o cudownćj budowie człowieka. Przy istotnćj 
wartości dzieła, w cieniu zostają usterki jego; wytknąłem je, 
bo, jeżeli uznane zostaną, nic łatwiejszego nad poprawę.

N E K R O L O G I A .

W ciągu m. grudnia zmarli w Warszawie następujący 
lekarze:

J a n i k o w s k i  Andrzćj, dr. med. i chir., b. Profesor 
b. Uniwersytetu Alexandryjskiego w Warszawie i b. Akademii 
Medyko-Chirurgicznój Warszawskićj, Członek i b. Sekretarz 
Naukowy Rady Lekarskićj Królestwa Polskiego, Członek i przez 
długie lata Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 
gorliwy współpracownik Pamiętnika.

J a s t r z ę b s k i  Feliks, lekarz aresztu policyjnego w War
szawie.

G o 11 z Jan, zasłużony lekarz i ziemianin.
B ą c e w i c z  Jan, Członek Rady Lek. Królestwa Polskie

go i Rady Głównćj Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych, 
Członek i b. Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Pamięć powyżej wymienionych lekarzy, zwłaszcza człon
ków naszego Towarzystwa lekarskiego, uczciemy w jednym 
z przyszłych poszytów Pamiętnika obszerniejszym wspomnie
niem pośmiertnćm. Spokój ich duszy!
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R O Z M A I T O Ś C I .

Wynagrodzenia leltarzów.

Dr. H e r  p in  (z Genewy) w dzienniku V  Union medicate 
(N. 67, 1864) rozwija zajmujące pomysły co do koniecznej prze
miany stosunków między lekarzem a choremi. Artykułu tego 
główną treść podajemy:

1. Oznaczenie zapłaty (honorarium) lekarza wedle licz
by odwiedzin lub porad i wynikający ztąd brak początkowania 
(initiative)  ze strony lekarza niechcącego uchodzić za natręt
nego: oto dwie główne przeszkody, z powodu których rodziny 
nie osięgają ze sztuki lekarskićj tych korzyści, jakie mogłyby 
osięgać. Wprowadzenie ogólne opłaty stałój rocznćj dla le
karza domowego, usuwając te przeszkody, zmieniłoby zupełnie 
stanowisko lekarza.

2. Pierwsza wynikająca ztąd korzyść byłaby ta, że lekarz, 
obejmując pieczę nad zdrowiem rodziny, zawczasu obznajomił- 
by się z usposobieniami chorobnemi dziedzicznemi lub z ro
dzaju zatrudnienia i innych warunków zdrowia wynikającemi 
każdego członka rodziny: ztąd możność wczesnego i wytrwa
łego stosowania środków zapobiegawczych (hygienicznych), 
które, w swoim czasie użyte, czynią niepotrzebnem leczenie> 
a o które obecnie mało kto lekarza się pyta.

3. Wliczają się do opłaty rocznćj, a zatćm nie będą oso
bno wynagradzane:

a)  odwiedziny lekarskie w mieszkaniu chorego;
b) porady w mieszkaniu lekarza;
c) wreszcie operacye, co do których p. H. nadmienia, 

że w tych warunkach lekarz będzie się starał zapobiedz za
wczasu potrzebie operacyi, w razie zaś konieczności większej 
operacyi, takową wykona lekarz wyłącznie tej gałęzi poświę
cający się, przywołany do narady.

4. Powinny być osobno wynagradzane:
a) narady lekarza domowego z jednym lub kilkoma ko

legami: narady te mogą być nieraz bez potrzeby wymagane
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przez rodzinę chorego, podkopują zawsze nieco zaufanie do 
lekarza domowego, odrywają od zwykłego biegu zatrudnień
i zajmują nieraz zbyt wiele czasu; słuszną więc jest rzeczą, 
iżby za nie lekarz był osobna wynagradzany.

b) Pomoc lekarza przy porodach: nie wszyscy lekarze 
zarówno chętnie trudnią się położnictwem, zwłaszcza po mia~ 
stach; praktyka położnicza jest szczególniej pracowitą i wiele 
czasu zajmującą.

e) Wizyty nocne z tych samych, co wyżój, powodów: do
świadczenie uczy, że na 5 wizyt lekarskich nocnych 3 lub 4 
jest takich, których jedyna korzyść polega na uspokojeniu 
obawy chorego lub jego krewnych.

d) Wizyty bardzo długie i wizyty w odległościach nie
zwykłych.

5. Do osób mających być leczonemi przez lekarza do
mowego należą wszyscy zasiadający do wspólnego stołu, a prócz 
tego służba.

6. Stopę wynagrodzenia dla lekarza domowego p. H. za
leca następującą:

20 do 40 fr. rocznie od 2,000 fr. rocznego dochodu 
100 —  200 —  —  —  10,000 —  —  —

500 — 1,000 — — — 50,000 — — —
1000 —  2,000 —  —  —  100,000 —  —  -

Oprócz dochodu trzeba mieć na względzie i liczbę osób 
składających rodzinę.

Całkiem ubodzy powinni mieć dostarczaną pomoc lekar
ską przez Towarzystwa wzajemnój pomocy i dobroczynności.

7. Wypłata wynagrodzenia rocznego powinna mićć 
miejsce:

a) albo w środku roku, całkowita;
b) albo półrocznie z góry;
c)  albo kwartalnie z góry.
8. Te same zasady mogą się zastosować i do praktyki 

wiejskićj, z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń, jakie
go wymaga strata czasu i trudy przy przebywaniu większych 
lub mniejszych odległości.
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