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MATERYAŁY

DO DZIEJÓW HYGIENY I POLICYI LEKARSKIEJ 
W POLSCE.
Zebrane przez 

lira Stanisława JANIKOWSKIEGO.

(Dalszy ciąg.— Zob. t. LIY, str. 412.)

III.
URYWKI Z HISTORYI 

HYGIENY I POLICYI LEKARSKIEJ MIEJSKIĆJ.

B. POLICYA OGÓLNA I LEKARSKA W SZCZEGÓLNOŚCI POD 
WZGLĘDEM ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW.

§ 11. Jednę z najważniejszych gałęzi policyi zdrowia 
po wszystkie czasy stanowił dozór publiczny nad pokarmami 
i napojami. Nadzór takowy nad artykułami żywności i na
pojami, a ztąd w szczególności nad targami, nad piekarzami 
i rzeźuikami, należał w miastach do władzy policyjnej, spo
czywającej w ręku burmistrzów, jak się to okazuje z przyto
czonych przez nas poprzednio obowiązków burmistrza i rajców 
m. Krakowa (i;, tudzież wice-prezydenta m. Poznania (2); 
w innych miastach to samo się powtarzało z małemi odmiana
mi. W prawie niemieckićm obowigzującćm przedtćm w wię
kszej ęzęści miast naszych, w zbiorze zwanym Speculum Sa- 
xonum  znajdujemy następujące określenie urzędu i obowiąz
ków burmistrza (w tłómaczeniu S z c z e r b i e  a):

„Burmistrz w Mieście obrany ma trwać rok zupełny, 
a władza y powinność iego iest sądzić niesprawiedliwe mia
ry, abo kwarty, wagi, korce, y .wszystkie rzeczy do iedzenia

( lj  Zob. wyżej § 6. (t. L1V, str. 419),
(2) Zob. wyżej 5 9. (t. LIY, str. 424),
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y picia przedayne. Także ieśliby kto mały chleb piekł, abo 
strawne rzeczy niezdrowe y niewarunkowne przedawał.“ (1).

W Krakowie, pisze M e c h e r z y ń s k i  (2), urząd i sąd 
rajców wymierzał kary prawem postanowione na fałszerzy 
bądź samych rzeczy na sprzedaż wystawionych, bądź ich miary 
i wagi.

W Kronice m. Gdańska pod r. 1609. czytamy o ciężkićj 
karze pieniężnej nałożonćj na kupca za sprzedawanie anyżu 
fałszowanego; towar przez kata publicznie spalono (3).

W miejscu rezydencyi królewskiej policya sprawowana 
była, jak wiadomo, przez urząd marszałkowski; otóż w arty
kułach marszałkowskich sądów, powtórzonych r. 1678., napo
tykamy taki ustęp dotyczący towarów w ogóle, a w szczegól
ności artykułów żywności i napojów:

„Piekarze, piwowarowie, szynkarze, rybacy, wszelacy rze
mieślnicy, aby towary i roboty swe, według Ustawy Urzędu 
Marszałkowskiego sprawiedliwą miarą sprzedawali. A ktoby 
się tego ważył, żeby drożćj nad ustawę, więc i mniejszą miarą 
i wagą, towary swe sprzedawał: ma być przez Urząd Marszał
kowski, toties guoties winą czternastu grzywien karany ex  
delatione cujusm s. A jeżeliby się u kogo, tak w towarach, 
jako i w napojach fałsz jaki pokazał, taki ma być pobraniem 
towarów albo napojów przez Urząd Marszałkowski karany, 
sa ka  enasione, gdyby dostatecznych probacyi nie było“ (4).

Pod koniec XVIII. wieku i jeszcze na początku KIK. 
piekarze i rzeźnicy krzywdzący publiczność na wadze lub pro
dukcie podlegali w Warszawie nader hańbiącćj karze zam
knięcia w klatce żelaznćj stojącej na rynku. Odsyłając cie

(1) Speculum saxonum albo Prawo Saskie y Maydeburskie.... (w dzie
le p. n. Artykuły securitatis przy boku J. K. Mci Najwyższych Sądów
Marszałkowskich. Przytym: Speculum saxonum......  w Warszawie. 1646.
fol.) str. 35.

(2) M e c h e r z y ń s k i :  O magistratach miast polskich. Krakótf 
1845, str. 101.-;

(3) Z e r n e c k e :  Thornische Chronika. Berlin 1727. w 4ce. str. 243.
(4) Marszałkowskich sądów artykuły i t. d. Artykuł 16. (Konstytueya 

seymu Grodzieńskiego za Jana III. r. 1678. Yol. leg. Y. 646.)
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kawego czytelnika co do szczegółów do szacownego dzieła p. 
W e j n e r t a  (1), dodamy tylko, że winowajców takowych, po 
wypuszczeniu z klatki, chłostano jeszcze i smagano publicznie, 
a to nawet bez względu na płeć (2).

§ 12- Kwestye dotyczące zaopatrzenia miasta w żywność, 
tudzież taksy wiktuałów wprawdzie bezpośrednio do policyi le- 
karskićj nie należą; sądzę jednak, iż nie powinienem w zupełności 
pomijać tych przedmiotów, jako ważny wpływ pośredni na zdro
wie publiczne wywierających i z tego powodu zaznaczam pokrótce 
odnośne wiadomości historyczne, które mi się udało napotkać.

Do powinności rajców należało (w Krakowie i w innych 
miastach) opatrywanie potrzeb miasta pod względem żywno
ści, wygód handlu i przemysłu. Pod ich strażą i pieczą zo
stawały kupie miejskie i składy rynkowe. Korce i inne mia
ry były pod miejskim znakiem, które hutman miejski z dwo
ma radnemi często (przynajmniej raz w miesiąc) opatrywać 
byli powinni (3).

Stanowienie coroczne cen (4) nietylko artykułów do ży
cia niezbędnie służących, lecz nawet do wygody i innych po
trzeb życia', należało po większej części do wojewody, a raczśj 
w szczególności do podwojewodzego, którego wojewoda mia
nował do swego województwa. Stanowił on cenę na chleb żyt
ni i pszenny, piwo, wino, miód, mięsiwa, wszelkie ryby, obiad 
w garkuchni, mydło, krochmal, omastę, obuwie, światło, 
wszelkie produkta rzemieślnicze i wszelkie towary zagranicz
ne. Wszelakoż nie na produkta szlacheckie, lecz tylko miej
skie (5). Ustanowienie to miało pierwotnie na celę ochronę 
ludu miejskiego od zmów cechów rzemieślniczych, które, dzię
ki sw£j organizacyi wspólną i jednomyślną działając zgodą, 
narzucały dowolne ceny na zboże i inne towary ze wsi przy

(1) Alex. W  e j  n e r t: Starożytności Warszawy, t. V, str. 4 2 9 -4 3 7  
Warszawa 1857.

(2) Tamże str. 435.
(3) M e c h e r z y ń s k i :  w dz. wsk., str. 94 i 95.
<4) W  Krakowie na mocy statutu W ładysława Jagiełły z r. 1420. 

i późniejszych z r. 1451., 1496. i 1532. taksę dwa razy do roku stanowiono. 
( M e c h e r z y ń s k i  wm.  wsk.)

(5) Z u b r z y c k i :  Kronika m. Lwowa. Lwów 1844. str. 285,
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wożone (1). Jednakże z czasem zamieniło się to jedynie na 
źródło wielkich, a nieprawych zysków dla podwojewodzego, 
bo kupcy i mieszczanie rzemieślnicy, których los był w jego 
ręku, których on, zniżywszy cenę, zniszczyć był w stanie, uni
kając tego, opłacać się musieli. Żydzi, których on był sędzią 
i obroną, nieśli mu dary, i oprócz tego pobierał po miastach 
pewne targowe (2).

W miejscu rezydencyi królewskiej marszałka było obo
wiązkiem przestrzegać, aby żywności nie sprzedawano drogo, 
mianowicie tćż podczas sejmów, i ażeby miary i wagi były 
sprawiedliwe; wydane w tćj mierze ustawy ponawiano wielo
krotnie (3).

§ 13. W aktach m. W i l n a  znajdujemy dowód, że Zyg
munt August, chcąc zapobiedz drożyźnie wiktuałów w tćm 
mieście, w r. 1547. poddał przekupniów (to jest sprzedają
cych z drugićj ręki) pod szczególny dozór i jurysdykcyą bur
mistrzów i radców miejskich (4). Zdaje się jednak, iż odnoś
ny rozkaz królewski napotykał przeszkody w wykonaniu, zwła
szcza ze strony biskupa Wileńskiego stawiane, jak o tćm prze
konywamy się z listu tegoż Króla w dwa lata potćm pisanego 
do Pawła biskupa Wileńskiego, z upomnieniem, aby magistra
towi przskupniów sądzić i karać nie bronił (5). Wspomniona 
ordynacya królewska z r. 1547. potwierdzona została w r. 
1582. przez Stefana Batorego (6).

§ 14 .  Co do m. W a r s z a w y  w szczególe o obfitości 
dowożonych artykułów żywności mamy świadectwo z końca

(1) S z a j n o c h a :  Jadwiga i Jagiełło. Wyd. 2ie. Lwów 1861. t. II. 
str. 297. 1 ‘

(2) Z u b r z y c k i  w m. wsk.
(3) Konstytucye r. 1550. (Yol, leg. II. pg. 598), 1565. (Yol. leg. II. 

pg. 686), 1633. (Vol. leg. III, Pg. 809) i 1766. (Yol. leg. VII, pg. 519).
(4) P. D u b i ń s k i: Zbiór praw y przywileiow miastu stołecznemu 

W. X- L- Wilnowi nadanych. Wilno 1788. in fol. str. 83 — 85. (R. 1547. 
Dnia 2 Maia. Estrakt Ordynacyey ś. p. Króla JMci Zygmunta Augusta na 
przekupnie i na mikształtniki alias  przedaienniki..... Za Króla JMci Zyg
munta III. z Metryk W. X. Litt. Roku‘l 602 Marca dnfa 7 wydany).

(5) D u b i ń s k i: w dz. wsk., str. 88— 89.
(6) Tamże str. 141— 143.
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XVI. wieku. Gdy bowiem po śmierci Zygmunta Augusta na 
polu między wsiami Wolą i Powązkami koło Warszawy prze
szło sto tysięcy szlachty wraz z ich służbą i pachołkami na 
obiór nowego króla zgromadziło się i przeszło 40 dni tam obo
zowali, Warszawa tak była zamożna i zaopatrzona, iż wszelkie 
potrzeby tego stutysięcznego tłumu zaspokoić zdołała. Przytćm 
tak krajowi, jak obcy pisarze z pochwałą dodają, iż p rvez ten 
cały czas porządek i spokojność tutejszego miasta w niczćm 
naruszone nie zostały (1).

W opisie Warszawy z r. 1643. przez Adama J  a r z e w- 
s k i e g o, muzyka i budowniczego Władysława IV, czytamy
0 wiktuałach:

„Przekupki zdzierają niezmiernie, skarżąc się, że urzę
dnicy wiele u nich na targu darmo biorą. Toż samo czynią
1 rybacy, poszlą urzędnikowi karpia, leszcza, szczupaka, kawał 
jesiotra, a potćm zdzieraj;}, jak im się podoba. Mięso nierów
nie droższe niż bywało; wstyd, jak niegodziwy chleb pieką, 
bochen chlebo za dwa grosze, a bułka za szeląg jak jaje. 
Wozimy zboże nasze do Gdańska, a ztamtąd sprowadzamy 
chleb pieczony, tak ślicznie nagnieciony z czarnuszką, że się 
naszemu pszennemu równa; ich zaś pszenny jak śnieg biały, 
tak smaczny, że gdy do języka przyłożysz, rozpłynie się.“ (2)

Podczas licznego zjazdu, jaki miał miejsce w Warszawie 
w początku r. 1691. z powodu 'zaślubin królewicza Jakóba 
z księżniczką Neiburską, drożyzna dawała się nadzwyczaj 
uczuć Dla zapobieżenia temu magistrat, oprócz innych roz
porządzeń, zalecił ludowi na publice z dnia 29. kwietnia tegoż 
roku: ,,Przekupki tćż na przedmieście, ażeby nie wychodziły 
i nie wyjeżdżały, ani żadnych żywności na przekup nie zaku
pywały, tylko w samym rynku, którym wolno będzie dopiero 
po lOtśj godzinie w rynku zakupować wiktualia, a nie przed

(1) Zob. L a n s i i  Consult. in Orat. pro Polonia p. m. 6i l .  Joann. 
K r a s i n i i  Polonia lib. II. p . 42fl. in collect. M itzl.—Polonia defensa 
contra Barclajum pg. 90. — B r a u n i Theatrum urbium etc. Przytoczone 
u S o b i e s z c z a u s k i e g o  Bibl. Warsz. XXIX. 473.

(2) Zob. J. U. N i e m c e w i c z a :  Zbiór pamiętników historycznych, 
t. III- str. 412.
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godziną dziesiątą, a to sub confiscatione rerum nictualium  
mimo zakaz kupionych ad pia loca applicandarum  (na isty- 
tuta dobroczynne) i pod siedzeniem w klatce.” (1).

Wreszcie w broszurze bezimiennie wydanśj w r. 1791. 
czytamy następujące utyskiwania na brak w Warszawie urzą
dzeń targowych co do wiktuałów (2):

„Nie masz u nas urządzeń targowych, a obok sklepów 
bogatych stoją stragany i daszki niższe i wyższe, jak straszydła 
wyglądające. Od domu np. ś. Rocha za pałacem Kazimierow- 
skim aż do domu p. Niedzielskiego (gdzie dziś Nr. 404) stoją 
teraz takie straszydła, wyższe i niższe stoły na ziemi, na sto
łeczkach, na kamieniach, a i tak do domu wnijść nie można: 
ryby, mąka jabłka do sieni domów cisną się. Co za widok 
przykry w Warszawie, uważać, jak rzeczy do jedzenia przeda- 
wane na pół są z błotem zmięszane. Koło Sgo Krzyża z rana 
w święto i niedzielę ani przejechac, ani przejść niepodobna; 
okno otworzywszy w izbie fetorek, salsysonów, albo zdechłych 
ryb do izby ciśnie się.“

Teraz z kolei ze szczegółowych dawnych przepisów poli
cyjnych przytoczymy niektóre wiadomości odnoszące się do 
najważniejszych pokarmów, to jest do chleba i mięsa, a*z na
pojów do piwa i wina, odkładając rzecz o wodzie do osobne
go późniejszego artykułu.

a) P i e k a r z e .

§ 15. Zaczniemy od K r a k ó w  a. W taksie żywności wyda- 
nćj we środę po św. Małgorzacie na ratuszu Krakowskim r. 
1573. czytamy'między innemi:

„ .......A któryby kolwiek z piekarzów śmiał chleb mniey-
szy, albo niedopieczony i lteyszy, niż iako iest postanowiony, 
piec i sprzedawać, takowy piekarz winę 14 grzywien Jmci Panu 
Woiewodzie Krakowskiemu przepada. A chleb pobrany przez 
ich fałsz, ma bydź do szpitalów rozdany......“ (3).

n )  A. W e i n e r  t: Starożytności Warszawy, t. V. str. 433.
(2) Myśli patrzącego przez okno na ulicę. Warszawa 1791. (w 12-ce)*
(3) N i e m c e w i c z a :  Zbiór pamiętn. histor., t. III. str. 454. •
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§ 16. Ustawa policyjna wydana przez magistrat m. P o 
z n a n i a  w r. 1462. opiewała, że każdy piekarz obowiązany 
jest z osobna bochenki i z osobna bułki wypiekać, czyniący 
przeciwnie utraci pieczywo i da miastu za karę fertona każ
dy (1). Komisya zaś dobrego porządku w roku 1770. zaleciła 
piekarzom czystość wielką w sprzedawaniu chleba białego 
i rżanego, nakazując, aby stoły, na których chleb biały leży, 
przykrywano białemi obrusami, lub czystćm płótnem, stolnice 
zaś pod chleb rżany aby były chędogo utrzymywane i czysto 
myte (2), a z powodu niedostatku doskonałych majstrów cechu 
piekarskiego, ogłosiła wolność przyjmowania gratis do prawa 
miejskiego i do tegoż cechu piekarzów z innych miast przy
chodzących (3).

§ 17. Nakoniec F. S c h u 11 z, inflantczyk, w opisie po
dróży odbytej w r. 1792, tak się wyraża o chlebie w W a r 
s z a w i e:

„ ..... W najnieżyźniejszych stronach monarchii pruskićj
chleb jest większy i lepszy, niż tu w samym środku najobfitsze
go kraju. Z jakich to przyczyn dzieje się, łatwo odgadnąć 
można, a między temi główne są: brak dozoru nad ogólnym 
wywozem, niebaczność na nadużycia pojedynczych kupców 
zboża i piekarzy po miastach.“ (4)

b. Mi ęs o ,  j a t k i ,  r z e ź n i c y .

§ 18. Magistrat m. P o z n a n i a  od najdawniejszych 
czasów gorliwie starał się zawsze o to, aby mieszkańcy tego 
miasta zaopatrywani byli w zdrowe wiktuały i w dostateczną 
ich ilość. To też w postanowieniach tego zarządu z różnych

(1) Ł u k a s z e w i c z :  Obraz hist. statyst. m. Poznania. Poznań 1838. 
t. I, str. 213.

(2) Tamże, t. I, str. 183.
($) Treść ustaw dla Miasta J. K. Mci Poznań przez Kommisyą. J. K. 

Mci Dobrego porządku  Województwa Poznańskiego w roku 1780. uchwa
lonych. w Warszawie 1781. (w drukarni P, Dufour). str. 48.

(4) Reise eines Lifłanders von Riga nach Warschau, durcli Sudpreus- 
sen etc. 3 Thle. Berlin 1793. Przytoczone przez S o b i e s z c z a ń s k i e -  
g o  w Rysie hist. statyst m. Warszawy, str. 131.
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czasów znajdujemy liczne uchwały dotyczące mięsa, które tu 
dla ich ważności wyliczymy według szacownego dzieła Józefa 
Ł u k a s z e w i c z a .

I tak, w ustawie policyjnćj wydanćj przez magistrat w r. 
1462. czytamy rozporządzenie, iż ktokolwiek na targu w pier
wszym dniu ryb swoich nie sprzeda, nie powinien ich naza
jutrz sprzedawać pod karą sześciu groszy. (1)

W r. 1468. na wniosek magistratu poznańskiego wydał 
Kazimierz Jagiellończyk na sejmie Piotrkowskim postanowie
nie, w któróm rzeźnikom poznańskim pozwala dostarczać 
w święta mieszkańcom i przychodnim mięsa i skupować woły, 
gdzie im się tylko spodoba bezwszelkiego cła, ale za to nakazuje 
im pod surowemi karami, ab y  m i a s t u  n i e  z b y w a ł o  n i 
gd y  na  d o b r ć m  mi ę s i e .  W przeciwnym razie upoważnia 
monarcha magistrat, aby rzeźników surowo karał.

Zygmut I, będąc w Poznaniu, w r. 1513. feria  proxi- 
ma ante festum Corporis Christi potwierdził to postanowienie 
swego ojca i wydał rozkaz do poborców, aby od rzeźników 
poznańskich, kupujących bydło w Kościanie, Czempieniu, Wron
kach i innych miastach Wielkopolskich, cła nie pobierali. 
Magistrat zaś wydał w r. 1536. feria  secunda in crastino 
fe s li  Visitalionis Beatae Mariae Virginis uchwalę, ab y  ża
d en  z r z e ź n i k ó w  p o z n a ń s k i c h  n i e  wa ż y ł  s i ę  s p r z e 
d a w a ć  m i ę s a  z b y d ł a  n i e z d r o w e g o ,  l ub c h o r o b ą  
z a r a ź l i w ą  d o t k n i ę t e g o  pod karą, jaka w tej mierze 
w bractwie rzeźnickiem w Krakowie wówczas ustanowioną by
ła. Chcąc zaś rzeźnikom ułatwić sprzedaż mięsa, zakazał 
magistrat mieszkańcom pod karą 12 grzywien kupować mięso 
na Chwaliszewie i w innych miejscach nie podległych juryz- 
dykcyi miejskićj.

Plebiscyt wydany przez urząd radziecki w roku 1571. 
w piątek przed ś. Dominikiem zaleca rzeźnikom, ab y  m i ę s a  
w s z e l k i e  w j a t k a c h ,  n i e  z a ś  p o d  g o ł ć m  n i e b e m  
w r y n k u s p r z e d a w a 1 i, a to dla tśj przyczyny, aby się

(l) J. Ł u k a s z e w i c z :  Obraz h ist  statystyczny miasta Poznania. 
Poznań 1838. 1. 1, str. 213.
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mięso zwłaszcza podczas upałów, nie psuło. Prócz tego w r. 
1582. uchwalił magistrat, aby w każdą sobotę były wolnice, 
na które obcym rzeźnikom z mięsem na sprzedaż dozwolono 
do Poznania przybywać.

W roku 1649. Jan Kazimierz wydał w Warszawie urzą
dzenie dla rzeźników poznańskich, w któróm zalecił cechmi- 
strzom tegoż bractwa, aby doglądali pilnie, i ż b y  ż y d z i  
m i ę s a  z n i e z d r o w e g o  b y d ł a  n i e  w a ż y l i  s i ę  
p r z e d a w a ć ,  pod karą od większego bydlęcia grzywien 30, 
od mniejszego grzywien 10, oraz pod zabraniem i wrzuceniem 
w rzekę mięsa z bydlęcia zarażonego. Toż samo postanowie
nie królewskie zabrania żydom przedawania chrześcianom 
wnętrzności i flaków źwierzęcych pod karą 5 grzywien i na
kazuje, aby żydzi części te zabitego bydła niszczyli zaraz 
w szlachtuzie. Przytćm, zapobiegając nadużyciom, zakazuje 
komu innemu, prócz rzeźników, bicia na sprzedaż bydła, sko
pów, świń i t. p.

Jan III., na przedstawienie magistratu, z a k a z a ł  wr .  
1681. ż y d o m  p o z n a ń s k i m  s p r z e d a w a ć  mi ę s a  p r z e d  
j a t k a m i  s w e m i  i p o  u l i c a c h ,  gdyż mięso wystawione 
tym sposobem na upały, kurz, deszcz i t. p. podpadało pręd
kiemu psuciu się.

Nareszcie komisya dobrego porządku w r. 1779. ponowi
ła z a k a z  b i c i a  b y d ł a  n i e z d r o w e g o  pod konfiska
tą i karą 100 złp. tak na chrześcian, jak i na żydów ustano
wioną. Nadto zaleciła, aby rzeźnicy zachowywali o c h ę- 
d ó s t w o  t a k  w j a t k a c h ,  j a k o t ć ż  p r z e d  j a t k a m i ;  
w celu zaś zapobieżenia nadużyciom zakazała sprzedawać po 
domach mięsa wszelakiego, szynek, kiełbas, słoniny i t. p., 
obostrzając, aby przedmioty te tylko w jatkach sprzedawane 
były. Prócz tego włożyła komisya na cechmistrzów obowiązek 
doglądania, a b y  na w o l n i c ę  n i e  p r z y w o ż o n o  mi ę 
s a  z n i e z d r o w e g o ,  z d e c h ł e g o ,  l u b  c h o r e g o  by
d l ę c i a ;  gdyby zaś takowe mięso odkryli, w takim razie 
upoważniała ich komisya do zabierania tego mięsa i topienia 
go w rzece.
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Co się tyczy w a g i  m i ę s a ,  lubo przywilćj lokacyjny 
z roku 1253. stanowienie jćj wójtowi polecił i lubo Zygmunt I. 
w r. 1520. tęż sarnę prerogatywę tego urzędnika potwierdził, 
z tćm wszystkićm w dawniejszych czasach nie bardzo się o wa
gę troszczono. Rzeźnicy przedawali mięso na sztuki, ćwiercie 
i t. p., po cenach przez wojewodę Poznańskiego, sejmiki 
Sredzkie, lub magistrat ustanowionych, lub tćż według tego, 
jak na kupującym wytargować mogli. Dopiero komisya do
brego porządku zaleciła w r. 1779., aby rzeźnicy nie ważyli 
się przedawać inaczej, jak na wagę pieczęcią rządową opa
trzoną (1).

§ 19. Co do j a t e k  w K r a k o w i e znajdujemy na
stępującą wzmiankę w dyaryuszu legacyi kardynała a G a e
t a n o do Zygmunta III. w r. 1595. spisanym przez jego se
kretarza G. P. M u c a n t e :  „Za kościołem (P. Maryi) cią
gnie się wspomniony plac długi, gdzie się przedają rozmaite 
mięsa, wołowina, cielęcina, baranina, wieprzowina, wszystko 
w pięknych szmatach i niezmiernie tanio. Jatki te są bardzo 
czyste, nie bije się bowiem tam bydła, lecz już zabite przywo
żą, nadto przybywają ze wsi kmiecie z ćwierciami cielęciny 
i baraniny, nieraz z całemi cielętami żywemi lub zabitemi“ (2).

§ 20. Z W. Ks. Litewskiego mamy dwa szczegóły doty
czące przedmiotu, który nas tu obchodzi. Pierwszym jest na
stępujący ustęp ordynacyi Zygmunta I. z r. 1536. co do po' 
rządku w m. Wilnie:

„ ......K-tomu Rada maiet pilnowati w tom, aby Rezniki
bydła niezdorowaho na miaso nie bili, ani prodawali; a ko- 
toryby smieł inak czyniti, takowy maiet byti karan winoiu 
wodłuh prawa“ (3).

Drugim dokumentem jest artykuł XI. (O Reznikach) 
ustawy dla dóbr skarbowych, wydanćj w r. 1556. przez Zyg
munta Augusta p. n. „Sprawa włoczna,“ którćj utworcą był 
właściwie Piotr F a l c z e w s k i ,  niegdyś zawiadowca dzierżaw

(1) J. Ł u k a s z e w i c z  w dz. wsk., t. I. str. 180— 181.
2̂) N i e m c e w i c z a :  Zbiór pamiętników hist,, t. II. str, 139.

(3) D u b i ń s k i; w dz. wsk., str. 58.
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królowćj Bony. Artykuł ten całkowicie w oryginale ruskim 
powtarzamy, według J a r o s z e w i c z a :

„Rezniki wsi ii mestiech naszych, aby sia wpisywali 
w reistr Rewizora, a w nebytnosti jeho u wradu. S kotorych 
na nas majet byti brana u każdyj hod za kamień łoju po 15 
hroszej, osobno na wrad za łopatku ot każdoho bydlati pie- 
niazmi dnia torhowoho to iest: za wołowuju i jałowiczuju hrosz 
odin, a za weprowuju 5 penezej, za baranjuju, telaczeju, kozju 
po 5 penezi; a piszczoho ot kamenja łoju, to iest ot 15 hroszej, 
na wrad po 2 penezi. Dajem też wolnost’ wsim poddanym 
naszym i czyjkolwe bud’ aby dnia torhowoho wozili do mest na 
torh mjaso wsiakoho bydlati bitoho, począwszy ot dnia S. Bart
łomieja, aż do Mięsopust, a torhowoje na wrad majut także 
dawati pienjazmi, a bolszej niczeho. A chtohy z d o c h ł o j e  
s z a l o n o j e  i w r o d a t o j e  na prodaż prywoził, a to na neho^ 
słusznie perewedeno budet, wodle prawa toho skarati horłom, 
jako falszera. Dla czoho poddanyje naszy bijuczy bydło w se
tach, majut okazywati ławnikom, a chtokolwek mięso na torh 
wezet, tot i skuru bydlati zabitoho s soboju wziati majet, dla 
podozrenia w złodejstwie.“ (1)

§ 21. Co do dwóch miast Rusi Czerwonćj, to jest Jaro
sławia  i Przemyśla znajdujemy wiadomości o przeniesieniu 
jatek z jednego punktu miasta na drugi ze względów zdrowia 
i wygody publicznej. I tak w J  a r o sł a w i u Jan Tarnowski, 
kasztelan krakowski, hetman w. k., dziedzic miasta, jatki, ze 
szkodą zdrowia i porządku w pobliżu ratusza położone, w in- 
nćm miejscu pobudować kazał (2).

O P r z e m y ś l u  zaś w konstytucyachsejmu Warszawskie
go z r. 1638. czytamy następującą uchwałę sejmową:

„Oycowie Franciszkanie klasztoru Przemysłskiego, iż nie 
małą przeszkodę y zarazę z iatek Przemysłskich pod samym 
kościołem będących ponoszą: authorilate C om m tus praesen-

( 1 ) J a r o s z e w i c ź :  Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi, 
Wilno 1844, t. II. str. 235.

(2) Fr. S i a r c z y ń s k i: Wiadomość hist i statyst. o ra. Jarosławiu. 
We Lwowie 1826. str. 62.
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tts, pozwalamy, aby za pokazaniem inszego placu, gdzie in- 
dziey były cum omnibus oneribus przeniesione/* (1)

§ 22. Nareszcie co do W a r s z a w y, w protokóle sessyi 
177śj (dnia 22. października r. 1789.) sejmu 4-letniego, przy 
rozprawach kilkanaście dni ciągnących się z powodu projektu 
do prawa o oddawaniu skór na rzecz skarbu, znaleźliśmy opi
nią deputacyi wyznaczonćj do układu podatku na m. Warsza
wę, w którćj między innemi podany był projekt wystawienia 
publicznych szlachtuzów, a zabronienia rzezi pokątnćj (2).

c. W i n o ,  p i w o .

§ 23. W kwestyi zaprawiania w i n a  najważniejszy tśż 
z dawnych czasów dokument mamy z akt miasta Poznania, 
a mianowicie postanowienie wojewody poznańskiego z r. 1580, 
które tu przedrukowujemy:

„Stanisław Grabia z Górki, Wojewoda Poznański, Ru
ski etc. starosta. Wszystkim w obec i jednemu każdemu 
z osobna, komu to wiedzieć będzie' należało. Oznajmujemy..,.

„Najprzód, aby każdemu w mieście Poznaniu, jako i innym 
wszelkim którejkolwiek juryzdykcyi przy tćm mieście, w mia
steczkach i przedmieściach ich, tak Ich Mość panów Duchow
nych jako i innych podległym, wolno było kupować i na szynk 
wydawać wszelakie wina jakożkolwiek nazwane i zkądkolw iek 
przywiezione, uczyniwszy pierwej coram officio sive Magistra
tu suo comyetenti przysięgę według tej roty: ,,„Ja N. przysię
gam, że te wina wszystkie, które w mojej piwnicy mam, tak, 
jako w sobie są same, zachowam, o n y c h  n i c z e m  p r z e t w a 
r z a ć  n i e  b ęd ę , aby mi cena ich droższa postanowiona była 
Zatrzymałem, niekisiałem, albo przewarzonśm winem, ani 
iuszemi przyprawami, oprócz cinszlaku (?) słodzić nie będę, 
aby łagodniejsze, a zatćm przedniejsze było. A którekolwiek 
na potóm kupię, bądź przednie, średnie, lub podlejsze, tak,

1.3) Yol. leg. III, pg. 957.
(2) Dziennik Seymu Głównego Ordynaryinego Warszawskiego pod 

związkiem Konfederacyi Oboyga Narodów Roku 1789.
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jako je kupię, aż do postanowienia ceny, zupełnie a wcale 
zachowani, onego n i c z ć m  n i e  r o z t w a r z a j ą c  tak sam 
przez się, jako za wiadomością moją przez kogo inszego. 
A gdy mi cena jego postanowiona będzie, ono samo w sobie 
bez przymięszania i podmiotu wszelkiego podlejszego, jedno 
wino miasto drugiego dawając, przedawać nie będę. Żadnemu 
tćż inakszego przezwiska nie dam, tylko takie, za jakie ono 
od czasu niniejszego kupuję, i za jakie od tych, którym to 
z urzędu będzie należało, uznane będzie. Tak mi panie Boże 
dopomóż i niewinne umęczenie Syna Twego.““ A któryby 
chcąc wino szynkować, przysięgi według tćj roty uczynić nie 
chciał, żaden do szynkowania przypuszczon być nie ma. I ten, 
któryby przedtem szynkował, a przysiądz nie chciał, ma zara
zem przestać szynkować. A jeżeliby, nie uczyniwszy takowej 
przysięgi, szynkował, tedy toties ąuoties przy szynkowaniu 
wina zastań będzie, poena quatuordecim marcarum  karan być 
ma, za czyjąkolwiek instygacyą. Którćj winy połowicę nam, 
a drugą połowicę natenczas tylko, póki ta teraźniejsza ustawa 
odmienioną urzędownie nie będzie, urzędowi miejskiemu dla 
pilniejszego doglądania i exekwowania in insłanti, gdy o to 
oskarżeni, albo który z nich oskarżon będzie, odłożyć będą po
winni, a w inszych juryzdykcyach, z strony płacenia winy, 
wedle konstytucyi koronnćj zachować się ma. Grdzieby więc 
mimo i nad tę przysięgę wyżćj opisaną przestępnym kto był 
nalezion, w i n o  o n o  z ł e  i s f a ł s z o w a n e  m a  b y ć  
z p i w n i c e  w y c i ą g n i o n e ,  a za instygacyą urzędu na
szego wojewodzkiego, ma pan wójt kata, a gdzieby go w któ- 
rćm miejscu nie było, sługę swego wójtowskiego (posłać), któ
ry, ustawiwszy to wino na wóz, ma z niem przed ratusz do 
pręgi, albo na insze miejsce jawno jechać, a tam obręcze na 
nim obciąć, obwoławszy i mianowawszy, u kogo to sfałszowa
ne wino jest zastane.

15

„ S z m e k i e r o  w i e  p r z y s i ę ż n i ,  albo ci, którzy win 
kosztować będą, mają już ex  nunc wszelkie wina i picia w pi
wnicach spisować i uznawać, jakie kto wina do piwnicy spu
ścił i napotćm spuszczać będzie, nikomu folgi nie czyniąc sub
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fide et conscientia. Będą tćż powinni ciż szmekierowie na 
każdy tydzień wszystkie piwnice obejść i rewidować wina, że
by się w nich oszukanie jakie od szynków nie działo. “ (1)

Prócz tego w jednćj tylko konstytucyi sejmu koronacyj
nego z r. 1676. znaleźliśmy wzmiankę o karach za fałszowa
nie wina w następujących wyrazach:

„A szynkarze przekupujący winem, aby się nie ważyli 
podsycać, albo jakimkolwiek sposobem sfałszować, puritatem  
wina, surowo przykazujemy; co gdyby któremu jawnie dowie
dziono było,dwiema sty grzywien, przez urzędy wszelkie, cujus- 
cumque jurisdictioni subsit, karany być powinien.“ (2)

§ 24. O p i w i e  w Polsce tak się wyraża Jerzy B r a u n  
w dziele Theatrum (Jrbium praecipuarum mundi (wydanćm 
w Kolonii od r. 1593. do 1613.): „Co do piwa, którego w całćj 
Polsce, równie jak w Warszawie pospolicie używają, napój ten 
robi się w Prusach z jęczmienia, lecz w Polsce nadto dodają 
pszenicy i chmielu i dla tego jest ono przyjemnem i bardzo 
zdrowem do picia.“ (3)j

Nareszcie co do wyrobu piwa we Lwowie czytamy w kro
nice tego miasta pod r. 1607., że piwowarowie czyli słodowni- 
cy, których podówczas czterech było, składali przysięgę na swe 
rzemiosło w tę rotę: „Iż na słód innego zboża od mieszczan 
oprócz pszenicy przyjmować, ani słodów działać, ludziom luź
nym okrom mieszczan słodów robić nie mam, ani słodów go- 
rzałczanych w piwie mięszać nie będę, słód sprawiedliwie dzia
łać i oddawać mam, w rzemiośle swym wszelką wierność i pil
ność pokazując/4 (4).

(1) J. Ł u k a s z e w i c z :  w dz. wsk., t. I, str. 188 — 190.
(2) Yol. leg. Y, pg. 366., tit. „O składach winnych/*
(3) Przytoczone przez S o b i e s z c z a u s k i e g o  w Rysie hist. sta- 

tyst. m. Warszawy, str. 37.
(4) Z u b r z y c k i :  Kronika m. Lwowa, str. 237.
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PORÓWNAWCZE BADANIA

ROZMAITYCH OPERACYJ 
ZALECANYCH PRZECIW ŻYLAKOM (VARICES). 

Przez Dra Jana MICKIEWICZA.

CZĘŚĆ. H.

DOŚWIADCZENIA.

(D. c. — Zob. t. LIY, str. 325.)

VII.

Psu dużemu, dobrego gatunku, dnia 24. lutego prze-, 
wi ą z a n o :  1) po nad kością mostkową ż y ł ę  s z y j o w ą  pra<- 
wą z e w n ę t r z n ą  nitką żelazną nie zupełnie, przyczśm objgr 
tość żyły o połowę się zmniejszyła; przewiązka stracona; 2) 
ż y ł ę  za ś  s z y j o wą  l e wą  z e w n ę t r z n ą  p r z e w i ą z a n o  
przewiązką jedwabną, także nie całkowicie ją  zaciskając. Zro
biono 2 węzły; przewiązka stracona. Ranę zewnętrzną, współ* 
ną obu żyłom, zeszyto szwami metalicznemi. Tegoż samego 
dnia przewiązano 3) ży ł ę  u d o w ą  l e wą  nitką metaliczną 
zupełnie; przewiązka zgubiona. Ranę zewnętrzną zeszyto 4ma 
nitkami Żelaznem i i 2 jedwabnemi. 4) P r z e w i ą z a n o  t ę t n i 
cę u d o w ą  p r a w ą  przewiązką jedwabną niezupełnie; prze* 
wiązka zgubiona. Zewnętrzną ranę zeszyto żelaznemi nitka
mi. W czasie operacyi, po dokonanćm przewiązaniu żyły szy* 
jowćj lewćj, poniżśj przewiązki dało się widzieć tętnienie żyły. 
Operacye te były dokonane po uśpieniu psa przez zastrzyknie^- 
nie 1 V2— 1% decigr. octanu morfiny do jamy brzusznćj. Pies 

odzyska wszy zmysły, z trudnością chodził, zwłaszcza powłóczył, 
Pam. T. .1 W., t. LV. 2
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tylne kończyny, zejście ze schodów było mocno utrudnione.-* 
Dnia 27. pies leży ciągle, nie chętnie się rusza. Słabe zapa
lenie łącznic, w źrenicach nic nieprawidłowego nie zauważa
łem. Dolna część szyi znacznie obrzmiała; skóra tylko w po
bliżu przewiązek zaczerwieniona. Na udach nie było obrzmie
nia; zaczerwienione li tylko brzegi skóry około szwów, które 
nigdzie nie przecięły skóry.—Dnia 1. marca: pies ciągle cier
piący, nie wstaje, chyba zmuszony, i to zaraz spieszy się poło
żyć; ruchy nie pewne, wahające się. Na prawem udzie dostrze
głem po nad miejscem przewiązki obrzmienie objętości jajka 
gołębiego. Szwy nie przecięły na obu udach, całe lewe udo 
bolesne, obrzmiałe. Na szyi nie ma już owego ograniczonego 
obrzmienia; przeciwnie, macając, czuje się zagłębienie pod 
skórą, co zależy od tego, że ropa wypływa przez otwory nit
kami sprawione; nitki nie przecięły skóry, wszędzie się dobrze 
trzymają. Ropienie na lewćm oku nieco większe, niż na pra- 
wćm, w ogóle jednakże słabe; głębia oka prawego zdaje się 
być mnićj ciemną, więcćj opalizującą.—Dnia 5. pies ciągle leży, 
mocno cierpiący; dziś jadł cokolwiek po raz pierwszy. Rana 
szyi i na udach połączona spiesznćm spojeniem, ale ropa wy
pływa przez otwory od nitek pochodzące. Obrzmienie ogra
niczone na prawem udzie nie mniejsze; udo i goleń lewa 
obrzmiałe i mocno bolesne za pociśnięciem.—Dnia 6. pies 
zdechł wieczorem.

Ciało otwarłem w 18 godzin po śmierci. Kończyny umiar
kowanie stężone i wyprężone. Szyja . Rozpatrując się pilnie 
w ranie zewnętrznśj, znalazłem brzegi wszędzie sklejone, z so
bą zrośnięte, wyjąwszy górny i dolny koniec, gdzie istnieją dwa 
małe otworki objętości gęsiego pióra, przez które ropa swobo
dnie odpływa. Oddaliwszy przewiązki skóry, znalazłem, że 
ony leżały w ropiejących, szerszych znacznie od nich przewo
dach, łączących się z jamą ropiastą podskórną i przez nie tak
że ropa wypływała swobodnie. Brzegi zaś rany, między temi 
otworami znajdujące się, były z sobą mocno zrośnięte. Szwy 
nigdzie nie przecięły. Jedne z tych przewodów były większe, 
inne mniejsze, jedne zabliźniające się, inne zaś ropiejące. Pod 
skórą na dolnćj połowie szyi ściankę przednią tworzyła skóra
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na wewnętrznćj swćj powierzchni ropiejąca, dno zaś stanowiły 
mięśnie szyi zropiałe. Po bokach ropień sięgał po za żyły 
zewnętrzne przewiązane; te ostatnie, źe tak powiem, pływały 
w ropie brudnćj posoczystćj. Rozglądając się dalćj, wykryłem 
obszerne i liczne zatoki ropiaste w rozmaitych kierunkach; 
najważniejsze z nich znajdowały się pod mięśniami obojczyko- 
sutkowemi. W górzę ony sięgały wyżćj po za granicę górną 
głównćj jamy ropnia, szczególnićj na stronie lewćj, gdzie zato
ka dochodziła prawie do gruczołu podszezękowego. W dole 
głębokość zatok była rozmaita, na lewej stronie kończyła się 
przy połączeniu żył obojczykowćj i szyjowych zewnętrznćj i 
wewnętrznśj; zatoki prawe były głębsze od lewćj. Obok tych 
dużych zatok były jeszcze mniejsze między głębszemi mięśnia
mi. Tym sposobem powstał bardzo znaczny ropień z licznemi 
jamami rozmaitćj objętości, w których ropa skupiająca się 
z łatwością się zatrzymywała. Oddaliwszy skórę niemal całćj 
szyi w celu obejrzenia ogólnego żył, znalazłem: a) że naczy
nia skórne i tkanki podskórnćj nie były widocznie rozszerzo
ne, ale natomiast b)  wszystkie duże należące do żył zewnętrz
nych szyjowych w dwójnasób powiększyły się, co szczególnie 
było wyraźnćm na żyle szyjowćj zewnętrznćj prawćj. Tu były 
miejscowe rozszerzenia, lubo daleko słabsze, niż w przypadku 
poprzednio opisanym (VI). W żyle szyjowćj zewnętrznćj roz
szerzenie dało się widzieć aż do wejścia z góry w jamę ropnia; 
odtąd aż do przewiązki na długość 2 —3 centim. żyła powolnie 
się zwęża, następnie zaś, począwszy od przewiązki, stopnio^ 
wo rozszerza się aż do połączenia z żyłą podobojczykową. Ży
ła ta na całym swym przebiegu w ropniu pokryta warstwą ro
py; lubo przewiązka swobodnie posuwać się mogła po żyle, 
ale, sądząc z zaklęśnięcia, jakie było na żyle, należy wnosić, 
że pozostawała tu przez pewien czas przynajmnićj na jednćm 
miejscu. Krew’ zawarta w żyle tćj po nad przewiązką była 
skrzepnięta, przyczćm część plastyczna oddzieliła się.

Oddzielenie to było wyraźniejsze w częściach węższych 
żyły, przeciwnie w dalszych od przewiązki częściach skrzepu 
prawie nie było tego; takie oddzielenie się było tćż wyraźniej
sze w częściach leżących tuż po nad zastawkami w rozszerze -
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niach miejscowych. Oddaliwszy skrzep, pokazało się, że świa
tło naczyń pozostało jeszcze wolnćm nawet w najwęższćm 
miejscu. Żyły poprzeczne, łączące naczynia prawćj i lewćj 
strony, stosunkowo było bardzo mało rozwinięte. Żyły lewe, 
większe od prawych, mniejsze zawierały skrzepy; usposobienie 
do banieczkowatego rozszerzenia także mniejsze, niż w żyłach 
prawćj strony. Na granicy wejścia żyły szyj o w ćj lewćj ze
wnętrznej do ropnia żyła boczna, silnie rozszerzona, zawierała 
skrzep twardy. Najbliższa żyła wyżój położona była na 2 centim. 
powyżśj niższćj, tylko co wspomnianej. Świeży skrzep krwi 
sięgał od przewiązki do pierwszćj bocznćj żyły i do niśj wcho
dził; w nim część plastyczna nie była oddzielona. W górnój 
części jamy ropnia znalazłem tylko koniec górnój żyły, a dolny 
na dnie w dole leżący; między niemi tkanka łączna ropą prze
siąknięta. Przewiązki nie było, oczywista więc, że w skutek 
owrzodzenia żyły wypłynęła na zewnątrz razem z ropą: bę* 
dąc nie zupełną, nie zaciskając żyły, nie mogła jćj przeciąć, 
tylko więc skutkiem silnego zapalenia, rozmięknienia ścianek 
i ich owrzodzenia mogła zostać wolną. Oba końce rozdzielonśj 
żyły leżały swobodnie w ropniu, będąc pokryte gęstą warstwą 
ropy. W żyle obojczykowej lewej znalazłem skrzep dość twardy; 
gałęzie jćj znajdujące się na przednićj górnćj części klatki pier- 
siowśj więcćj niż zwykle zawierają krwi, są silnićj rozszerzone. 
Również rozszerzeniu uległy i żyły szyjowe głębokie. Płuca spad- 
nięte, krwią nabiegłe; prawe więcej, niż lewe. W prawśm sercu 
czarne skrzepy krwi; w lewym przedsionku skrzep plastycz
ny, zbrzęknięty, z zielonawym odcieniem. Na powierzchni wą
troby części żółtawe od czerwonych są wyraźnie oddzielone, 
czego nie było w głębi jćj; krew’ wypływa tylko z większych 
naczyń. Śledziona i nerki nie zmienione. Pęcherz moczowy 
zawierał dużo moczu. Tkanka łączna podskórna dolnych oko
lic brzucha zbrzęknięta, na prawśj stronie część zbrzęknięta 
barwnikiem krwi zabarwiona. Po oddzieleniu skóry z prawćj 
kończyny okazała się odpowiednio miejscu przewiązki pod po- 
więzią narośl objętości gołębiego jajka, ściśle ograniczona, 
a w około niśj i dalej na całej powierzchni przodowój we
wnętrznej uda i goleni tkanka łączna podskórna przesiąknięta
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surowicą czerwono zabarwioną. Oprócz tego dają, się widzieć 
miejscami małe ogniska wynaczynion^j krwi. Rozciąwszy 
owę narośl, przekonałem się, że była złożona z wynaczynionćj 
krwi skrzepłćj, przyczćm część plastyczna była niedokładnie 
jeszcze oddzielona. Skrzep ów był twardawy. Oddaliwszy całą 
tę masę aż do tętnicy przewiązanej, przekonałem się, że wyna- 
czynienie powstało z powodu owrzodzenia tętnicy, którćj prze
dnie % części obwodu były zniszczone i brzegi zębate. Część 
tętnicy, powyżćj przewiązki leżąca, była szerszą, od dolnćj. 
Przewiązka trzymała się na tętnicy. Tak więc mieliśmy przed 
sobą tętniak rzekomy (aneurysma spurium ). Żyła udowa tćj 
strony nierozszerzona. Rozpatrując tętnicę przechowaną w wy
skoku, znalazłem powyżćj przewiązki mały skrzep przyklejony 
do jćj ścianki; błona wewnętrzna była tam pomarszczona ró
wnolegle podłużnie; przyczśm niektóre marszczki, głębsze 
i szersze, tworzyły zatoki, z których jedne były szerokie przy 
podstawie, inne zaś zwężone i miały postać gruszki: w nich 
leżały skrzepy krwi. Te postaci widziałem szczególnićj roz
winięte pod przewiązką dość daleko od miejsca owrzodzenia 
Lewe'udo i goleń w dwójnasób niemal grubsze od prawych. 
Po zdjęciu skóry okazały się żyły podskórne mocno napełnio
ne krwią, silnie rozszerzone, tkanka łączna przesiąknięta cie
czą, ropiastą (oedema purulentum acutum). Żyła udowa le
wa, dwa razy grubsza od prawćj, mocnićj niż zwykle zrośnięta 
z przyległą tętnicą, zawiera w sobie skrzep twardy. Tętnica 
udowa lewa w porównaniu z tętnicą prawą powyżćj przewiązki 
węższa, ale szersza od końca dolnego po i owrzodzeniem znaj
dującego się. Oddzieliwszy starannie żyłę, znalazłem, że i tu 
przewiązka metaliczna częściowo przecięła żyłę, ale że poniżćj 
i powyżćj jćj znajdujące się skrzepy w pewnym stopniu już 
się zorganizowały pierwićj, nim żyła była przeciętą; krwotoku 
nie było, jak to nastąpiło w prawćj tętnicy. Poniżćj przewiąz ■ 
ki znajdujący się skrzep na 3 centim. długi był dawniejszego 
pochodzenia, tylny zaś skrzep górny po nad przewiązką zna- 
dujący się był nieduży, sięgai tylko do ujścia wielkich żył 
bocznych. Żyły goleniowe także o wiele szersze od zwyczajnych. 
Tkanka łączna międzymięśniowa na udzie i goleni lewych
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przesiąkła ropą (phlegmone diffusa)', tejże sprawie uległy 
i mięśnie, szczególniej przodowo-wewnętrzne uda: rozciąwszy 
je, znalazłem albo okrągłe, ograniczone ogniska ropiaste w sa
mych pęczkach mięśniów, przyczćm włókna rozmiękły i za
mieniły się w posoczystą ropę; albo ropiaste masy miały po
stać klinów w mięśnie wdrążających. Przytćm całe pęczki 
były zamienione na ropiaste masy, w których pływały, jak 
oczka, nieduże cząstki żółtawe skrzepłe, złożone z kryształów 
tłuszczowych, jak to pokazało późniejsze badanie drobnowido- 
we. Zdawało się, jakoby owe rozmięknienienia szły w kierun-. 
ku żył. Obok mas ropiastych w mięśniach były obfite mniej
sze lub większe ogniska wynaczynionćj krwi, obfitsze w dolnćj 
części uda, niż w górnćj i na goleni: ogniska te znajdowały 
się w tkance łącznćj między pęczkami mięśniowemi, co, zdaje 
mi się, uprawnia do owego przypuszczenia, co do miejsca ognisk 
posoczysto-ropiastych.

W n i o s k i .
1. Pomimo zapalenia podskórnego, obfitego zropienia 

tkanki łącznćj i mięśni, brzegi rany, przewody szwów i otwory 
na końcach pozostałe, z sobą stykające się, skleiły się; co do
wodzi, że silne zapalenie nie zawsze przeszkadza spiesznemu 
spojeniu rany skórnej.

2. Szczególniejsze usposobienie do nacieków ropiastych, 
do $tvxi\A£SZQ\im(neGrolisatio) tkanek rozmaitych, po raz pier
wszy zdarzające się w ciągu robienia moich doświadczeń, 
przyczyniło się do tak prędkiego śmiertelnego zejścia. Na 
szyi nie tylko cała rana podległa podobnemu złośliwemu zro- 
pieniu, ale i tkanki łączne sąsiednie i ścianki naczyń: pierwsze 
sprawiło obszerne zatoki ropiaste, drugie owrzodzenie i roze
rwanie żyły lewćj. Niepodobna nie przypuszczać szczególniej
szego usposobienia, gdyż przewiązki na szyi nie zaciskały w zu
pełności żyły, tylko o połowę ją  zmniejszały; * tćm bardzićj, 
gdy przewiązka jedwabna, podatniejsza od metalicznćj, spo
wodowała tak silne owrzodzenie, że zmniejszyła żyłę szyjową 
lewą, a prawa, przewiązana nitką metaliczną, ostała się. Stany 
patologiczne i na udach zdają się także to stwierdzać. Tu 
widziemy także, iż tętnica niedokładnie zaciśnięta jedwabną
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przewiązką owrzodziała, co spowodowało powstanie tętniaka 
następnego; na lewćm udzie żyła przewiązana metalicznym 
drótem, a zatćm zupełnie, także owrzodziała. Zmiany na udzie 
i goleni również przemawiają za tćm, gdyż zupełnie podobne 
doświadczenie na innym psie nie sprawiło takiego skutku.

3. Prawo zrównoważenia: Na szyi pomimo to, że obie 
żyły jednocześnie nie były zaciśnione w zupełności, na pra
wćj stronie takowe były szersze, niż na lewćj. Przyczynę tego 
upatruję w tem, że zewnętrzne zapalenie lewćj żyły było sil
niejsze i zatkanie nastąpiło pierwićj, niż na prawej: krew’ 
więc całą masą udała się przez nią, a że i tu był odpływ utru
dniony, musiała rozszerzyć żyły głębsze, jak to znaleźliśmy po 
śmierci; żyła lewa miała czas zwężyć się nieco, przynajmniej 
nie zostać szerszą.

4. Tętnica udowa powyżej przewiązki była szersza. Od
pływ krwi był mniejszy, zwłaszcza po utworzeniu się tętniaka: 
oczywiście żyły nie mogły się rozszerzyć, gdy mnićj mieściły 
krwi; cała więc masa jej odpływać poczęła, przynajmniej z po
czątku, do tętnicy lewćj kończyny. Naturalnie, że i żyły od
powiednie musiały być szersze, gdyż większy był napływ krwi, 
a więc i odpływ. Ale przeszkoda napotkana w żyle udowćj 
spowodowała tak silne rozszerzenie żyły pod przewiązką; pręd
kie utworzenie się tam zakrzepu ( thrombus)  i dalsze następne 
rozszerzenie naczyń w goleni nareszcie usposobiło do wyna- 
czynienia i do zapaleń w mięśniach; dodajmy szczególniejsze 
usposobienie do ropiastych nacieków, do owrzodzenia: a będzie
my mieli dość przyczyn objaśniających to, co zaszło na lewćj 
kończynie. Zmiany patologiczne na lewćj kończynie były 
w pewnym stopniu następstwem niemożności zrównoważenia 
obiegu krwi żylnćj. Podobny stan daje się widzieć po jedno- 
czesnćm przewiązaniu tętnic i żył.

5. Nie podobna, zdaje mi się, przypisać wszystkich zmian 
chorobowych, jakie zaszły na żyłach i tętnicy, temu, że prze
wiązki były nie zupełne. Dowodem tego jest ta okoliczność, 
że żyła udowa lewa była całkowicie zaciśnięta, a przecież 
owrzodziała i była przeciętą; żyła zewnętrzna szyjowa, prze
wiązana nitką metaliczną, pozostała cała, lubo warunki były
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jednakowe w obu żyłach szyjowych. W innych tego rodzaju 
doświadczeniach nie było tych zmian chorobnych. Nie sądzę, 
aby samo ciągłe parcie, ciągłe tylko uderzanie strumienia 
krwi w tętnicy prawćj udowćj mogło sprawić rozerwanie na
czynia i wynaczynienie krwi; lecz pod wpływem nieznanćj 
przyczyny, usposobienia, przy owrzodzeniu zewnętrznej błony 
tętnicy, ciągłe parcie zapewne mogło przyczynić się do tego, 
że tętnica prędzćj pękła.

VIII.

Psu średnićj budowy, mocnemu, dobrego gatunku, za- 
strzyknąwszy do jamy brzusznćj 1 decigram octanu morfiny, 
(co było dostatecznćm do należytego odurzenia i unieruchomie
nia) i zrobiwszy jednę ranę na szyi,przewiązałem ży ł ę  s z y j o 
wą l ewą  za p o m o c ą  p r z e w i ą z k i  j e d w a b n ć j  zupełnie, 
p r a w ą  za ś  n i t k ą  m e t a l i c z n ą  nie zupełnie. Bezpośre
dnio potćm przewiązałem ż y ł ę  u d o w ą  l e wą  nitką meta
liczną, zupełnie, a p r a w ą  t ę t n i c ę  niezupełnie przewiązką 
jedwabną. To się stało dnia 1. marca; w tym razie na lewćj 
żyle szyjowćj przewiązanćj, poniżćj przewiązki widziałem jćj 
tętnienie. Ranę zewnętrzną zeszyłem nitkami metalicznemi. 
Po operacyi dało się widzieć drżenie i podrygiwanie w lewćj 
dolnćj kończynie.--Dnia 12. pies ciągle leży, spędzany z lego
wiska chodzi z trudnością i nie chętnie. Na szyi pod szwami 
powstało bardzo znaczne ognisko ropiaste, ale ropa jeszcze 
nie wypływa, gdyż szwy i skóra otaczająca są zupełnie suche. 
Ropa w głębi pod skórą zmięszana z powietrzem. Obie rany 
udowe wilgotne, ropą pokryte. Na lewćm udzie pod skórą 
powstał ropień znacznie mniejszy od szyjnego, a w nim także 
ropa była zmięszana z powietrzem. Na prawćm udzie niektó
re szwy przecięły brzegi ran. W źreaicach żudnćj nie dostrze
głem różnicy. Głębia oka odświeea czerwonawo.—Dnia 14. 
pies ciągle leżał, nic nie jadł i tegoż dnia zdechł.

Trupa otwarłem w 14 godzin po śmierci. Gnicie znacz
nie się posunęło. Kończyny górne i dolne stężone. Dolna 
część mózgu krwią nabfegła cokolwiek więcćj niż górna, boczne
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komórki zawierały dużo surowicy.—Szyja. Brzegi rany trzy
mają się, zetknięte z sobą za pomocą nitek metalicznych, i 
w górnćj tylko części z sobą się zrosły. Oddzieliwszy skórę 
szyi, znalazłem na dolnćj jćj części ropień, sięgający w gó
rze do połowy szyi, a w dole do mostku, zkąd tkanka łączna 
podskórna aż do końca prawie kości mostkowej przesiąknięta 
ropą. Granice boczne ropnia stanowiły brzegi zewnętrzne 
mięśniów obojczyko-sutkowych i po części żyły przewiązane. 
Na lewej stronie jama ropnia sięgała aż do połączenia żył szy
jowych głównych i obojczykowej. Kopa w tym razie była po- 
soczna, brudno-czerwonawa; dawały się i w niej widzieć oczka 
tłuszczowe i oddzielne masy jasne, kanarkowo żółte, do świe
żego miodu podobne, leżące na ściankach ropnia (kryształy 
tłuszczowe). Oddaliwszy ropę płynną, przekonałem się, że 
ścianki ropnią pokryte były masami błonicowemi (dyfterycz- 
nemi). Tkanka łączna między-mięśniowa w pobliższych czę
ściach także była przesiąknięta ropą brudną, posoczystą- 
W samych mięśniach nastrzykanie naczyń, między wiązkami 
włókien kropki krwi wynaCzynionćj. Żyły znalazłem w na
stępującym stanie. Na prawej żyle przewiązka metaliczna 
swobodnie przesuwa się po niśj na przestrzeni 12 milim., 
powierzchnia jej zewnętrzna blada, ropą pokryta. Po nad 
przewiązką żyła bardzo silnie rozszerzona, zwłaszcza część 
obnażona aż do miejsca, gdzie się przechowała osłona ze
wnętrzna (lun. adtenłitia j, to jest do granicy ropnia, i miała 
postać gruszki, od granicy zaś ropnia żyła była węższą. Od 
przewiązki skrzep przechodził aż do żył bocznych. Lewa ży
ła podobnież powyżej przewiązki miała postać banieczki, ale 
mniejszej od prawej; i tu także dochodziła do granicy ropnia, 
odkąd w jamie osłona zewnętrzna była obrzmiała, ropą po
soczystą przesiąknięta, część zaś żyły pozbawiona osłony ze
wnętrznej, pokryta ropą, leżała w jamie ropnia. Badając stan 
żył na szyi po za ropniem, znalazłem żyły podskórne tkanki 
łącznej i pokładu tłuszczowego silnie krwią nabiegnięte; sto
sunkowo zaś rozszerzenie żył większych było mniej znaczne. 
Prawe żyły szersze od lewych i w tym nawet razie, co szcze
gólniej można było wyraźnie spostrzedz, porównywając żyły
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szyjowe głębokie; nie tylko te ostatnie, ale i najdrobniejsze 
naczyńka tkanki łącznćj otaczającśj naczynia były bardzo roz
szerzone, czego nie było na stronie lewćj. Na żyłach nie było 
widać miejscowych rozszerzeń, co, być może, zależało od tego, 
że pies zdechł prędko i nie było czasu na ich utworzenie się. 
Gruczoły limfatyczne prawe widocznie mocnićj nastrzykane 
krwią, czego nie było zupełnie na lewćj stronie. W żyle szy
jowćj lewćj zewnętrznćj poniżćj przewiązki tuż pod nią nie 
było skrzepów, ale przy połączeniu z żyłą podobojczykową był 
nie duży skrzep krwi; ścianki żyły były zrośnięte tylko tam, 
gdzie była przewiązka. Tuż po nad przewiązką leżał skrzep 
przyklejony, a w samćj żyle widoczne były większe i mniejsze 
zmarszczki żył; żyła pod przewiązką wązka, a powyżćj takowćj 
mocno rozszerzona. Na udach brzegi ran trzymały się tylko 
nitkami, w około nich skóra rozmiękła, lub strupieszała (zne- 
krotyzowana). W głębi ran uda nie było tak obfitego nagro
madzenia ropy, jak na szyi. Na prawćj stronie tkanka łącz
na podskórna więcćj ropą przesiąknięta, niż na lewćm udzie. 
Tętnica prawa udowa powyżćj przewiązki była we dwójnasób 
prawie szersza od tćjże tętnicy poniżćj przewiązki i zawierała 
skrzep twardy; przeciwnie zaś tętnica pod przewiązką była 
spłaszczona, pusta, zdawała mi się być węższą od lewćj tę 
tnicy. Żyła lewa pod przewiązką była szersza i zawierała 
skrzep. Zropienia tkanki łącznej i mięśni uda i goleni, jakie 
miało miejsce w przypadku poprzedzającym, tutaj nie było.

Naczynia płucowe, szczególnićj lewe, krwią czarną znacz
nie nalane, komórki i przedsionki obu stron serca zawierały 
duże, pulchne skrzepy krwi czarnćj. Wątroba przekrwiona. 
Śledziona prawidłowa. Nerka prawa ciemniejszćj barwy, wię- 
cćj krwią nalana. Pęcherz moczowy nie pełny, nie rozciąg
nięty.

(Dalszy ciąg nastąpi).
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Z A  M A R Y A N N Ą  W  E D Y N I A K

O PODPALENIE OBWINIONĄ.
Przez Honstante^o GRZ¥BOW§ftlE€iO,

Patrona Trybunału, z urzędu dodanego Obrońcy obwinionej, wnoszona 
na posiedzeniu Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej dnia 25. lipca 

(6. sierpnia) 1864. r.

Sądzie Wysoki!
Nie wiele miałbym do powiedzenia w obronie podsądnćj 

gdybym był poprzestał na pierwotnem śledztwie. Parę słów 
litości nad nieszczęśliwą, zwrócenie uwagi na jej młodość, za
niedbane wychowanie, wreszcie na dobrowolne wyznanie jćj 
winy: oto byłoby wszystko cobym mógł za nią powiedzieć 
wówczas, gdym akta tćj sprawy, pierwszy raz na dniu 18 (30) 
kwietnia 1863. r. za nr. 13397 z poleceniem sporządzenia za 
nią obrony z urzędu otrzymał.

Przychylenie się Wysokiego Sądu do raportu mego daty 
5 (17) sierpnia 18(i3 r., dopełniona instrukcya sprawy i nade- 
wszystko opinia lekarska, zmieniły najzupełniej stan rzeczy.

Nie ubliżając w niczćm relacyi, powtórzę pokrótce histo- 
ryą czynu.

Lat piętnaście i miesięcy ośm wieku swego licząca Ma- 
ryanna Wedyniak, sierota, stanu gminnego, służąca wiejska 
w kolonii Olędzkich we wsi Wólce Wybrano w skićj, w nocy 
z dnia 12. (24) na 13. (25) października 1862. r. długo siedząc 
sama w czeladnicy przy palącym się na kominie ogniu, wzią
wszy z niego żarzącą się głownią, podłożyła ją pod szczyt 
stodoły, która następnie wraz z przyległą obórką i chlewkiem 
spłonęła.

W czasie pożaru podsądna, jak o tćm świadczy pod przy
sięga parobek Jakób Litke, podniosła wraz z innemi głośny
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krzyk „pali się“; następnie, przybiegłszy do ognia, (jak to pod 
przysięgą opowiada Salomea Wasińska), sprawczyni pożaru 
Wedyniakówna padła na ziemię zemdlona, i ledwie ją taż 
Wasińska z Olędzką do życia przywiodły.

Nikt nie miał na podsądną żadnego o podpalenie po
dejrzenia. Wójt złożył raport Sądowi o pogorzeli i sprawa 
zwyczajnym biegiem spraw tego rodzaju byłaby zreponowaną.

Aliści w parę tygodni podsądna, nie pytana, ani bada
na, sama dobrowolnie wyznaje Wasińskićj, wyznaje Litkiemu, 
wyznaje Olędzkiej, wyznaje wszystkim i w Sądzie przyznaje: 
że to ona stodołę podpaliła!

Nie tak postępuje zbrodniarz, nie tak czyni rozmyślny 
podpalacz, spełniający czyn z jakimkolwiek zamiarem; jego 
interesem jest tajómnica, zapieranie się pierwszą instyktową 
obroną.

To tćż i prawo ściga tylko i karze rozmyślnego podpa
lacza, zemstą lub chęcią zysku powodowanego; ale ofiary, co 
w chwili swego umysłowego obłędu spełni czyn bezwłasno- 
wolny, nie dotyka swoją surowością: bo karane przez prawo 
takie tylko być może działanie , które z woli człowieka wy
wieść można; wszelkie zaś czyny bezwlasnowolne muszą po
zostać bezkarnemi w duchu czystej sprawiedliwości. Zresztą 
dla dzieci niedojrzałych służy inna jurisprudentia karalna, 
a nie ta, która dojrzałym winowajcom zagraża.

Wykazać, że czyn podsądnej, to jest podpalenie przed
miotem sprawy będące, pozbawione jest zamiaru, tego koniecz
nego przestępstwa warunku, i używania w łasn ij woli, tego 
czynnika koniecznego w poczytaniu przestępstwa; udowodnić, 
że Maryanna Wedyniak czyn podpalenia spełniła w chwili 
obłąkania wyłączającego poczytanie przestępstwa, jest zada
niem mojćj za nią obrony.

Zbyt małćj wagi byłaby przyczyna posunięcia się podsą- 
dnćj do zbrodni podpalenia, gdybyśmy jćj szukali w zawzięto
ści i gniewie za lekkie domowe skarcenie jćj przez Olędzką, 
u której drugim powrotem, raz rok, drugi raz lat cztery wier
nie służyła, chociaż podsądna, w niewiadomości swój, począt
kowo sama tę przyczynę przypuszczać się zdawała.
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Za kilka plag, choćby niezasłużonych, sługa, która kilka 
lat służy, nie mści się na swćj pani w tak okropny sposób; 
a uczucie życzliwości podsądnćj dla jćj pani Olędzkićj wi
doczne jest nawet z akt tćj sprawy, lubo okoliczność uwydat
niająca tg życzliwość jest drobna. Pierwotnie świadcząca pod 
przysięgą Wasińska nadmieniła: że podsądna niejednokrotnie 
była przez Olędzką karana, a ostatni raz w dniu poprzedzają
cym pogorzel wybiła ją  Olędzka za to, że używała mowy ja
kiejś „ cygańskiej, czy złodziejskiej,“ jak się zeznająca wy
raża. Podsądna w poprzedzającym to zeznanie swem tłóma- 
czeniu pierwszćm, opowiadając szczegóły i sposób tćj mowy, 
zależącej na wkładaniu między sylaby wyrazów jakićjś dwu- 
głoski (np. Ao-War-Ao-sza-zifl-wa, znaczy Warszawa), wyjaśnia: 
że posłana przez Olędzką do owćj Wasińskiej po pożyczenie 
chustki, aby pokryć przed obcemi to, co uważała za wstyd dla 
swćj pani, w owym języku pożyczenia chustki żądała.

Która sługa w rzeczy tak drobnćj tyle baczy na żenadę 
swćj pani, nie może pałać do nićj zawziętością. Wedyniakówna 
tćż we wszystkich swoich wyznaniach wszędzie i zawsze oświad
cza: źe nigdy żadną zemstą ku swej pani (Olędzkiój) nie pała
ła; sama Olędzka w swojem zeznaniu oświadcza, że nie może 
wytłómaczyć powodu, jaki podsądną skłonił do podpalenia; 
a mąż jćj Olędzki oświadcza znów, że się nie przekonał pod
czas całćj służby podsijdnej o jćj złych dla siebie chęciach.

Nie było tu więc zawziętości, nie było zemsty, a o zysku 
tćż mowy być nie może.

W  zwyczajnem tedy, naturalnćm pojmowaniu faktu bra
kuje widocznie przyczyny postępku (causa facinoris).

Dla tego tćż ten uderzający brak widocznej przyczyny, 
ów sposób zwierzenia się podsądnćj przed Salomeą Wasińską, 
opowiedziany przez tę ostatnią w zaprzysiężonym pierwszćm 
jćj zeznaniu, w którćm opowiada, iż Wedyniakwóna wyraziła 
się, przyznając, „iż diabeł za nią ciągle chodził i ku s ił  ją  
do podpalenia“ ; wszystko to, porównane z wiekiem podsądnćj, 
środkującym w czasie spełnionego czynu pomiędzy 15m a 16m 
rokiem, nasunęło mi zaraz po przejrzeniu pierwotnego śledz
twa, przy pierwszćj akt komunikacyi, znane w medycynie
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sądowćj i praktyce kryminalnćj owe mimowolne i niezależne 
od z le j woli czyny podpaleń , jakich się bezwiednie dopuszcza
ją dziewczęta i chłopcy w porze przechodzenia ich w stan po- 
kwitania (tempus pubertalis) w pewnym danym razie, gdy 
funkcye szczególnićj niewieście (regularność) są albo po
drażnione zatrzymaniem, albo utrudzonym onych odpływem, 
a raczćj niemożnością ich odbycia, lub tóż w ła m ie  i najbar
dziej w chwilach wydobywania się peryodu płciowego.

Odbyte z podsądną w obec Nadzorcy Domu Badań z upo
ważnienia Wysokiego Sądu collogium , dalsze jćj w tym wzglę
dzie sądowe tłćmaczenia, obserwacya jćj osoby w więzieniu 
i stanowcza opinia lekarska , a wreszcie złożone pod przysięgą 
jednozgodne zeznania świadków, do oczywistości wykazały:

że podsądna w istocie w epoce nieszczęsnego swego czynu 
podpalenia doznawała cierpień moralnych i fizycznych,
0 jakich wyżój mowa, to jest wówczas to właśnie odby
wała się w organizmie walka wydobycia funkcyj kobie
cych, czyli odpływu peryodycznego; że przed i po owćm 
podpaleniu napadały ją  bez żadnćj widocznćj przyczyny 
straszne myśli wskoczenia w ogień lub w wodę;

że ulegała częstym napadom nieprzytomności umysłu, aż do 
zapominania się w swych działaniach, to jest w mowie
1 czynach;

że stanem umysłowego niedołęztwa (glupowalosci) jest 
oddawna dotkniętą.

Że nie minąłem się z prawdą w domniemaniu, oto przed
stawiam z akt sprawy czerpnięte wiarogodne dowody.

I. Najpierwiej opinia lekarska, datowana 3. października 
1863. r. za Nr. 206, folio 46, złożona w treści:

„że podsądna rzeczywiście mogła zostawać w stanie bez- 
własnowolności w chwili czynu podpalenia budowli, zwła
szcza, że i w więzieniu obserwowana, bardzo często oka
zuje się być nieprzytomną  na umyśle, a nawet głupo- 
watą.“
II. Zestawione z sobą dwa zeznania Salomei Wasińskićj 

wykazują:
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że przed pogorzelą cierpiącą była podsądna na słabość 
regularnością zwaną.

A lubo Wasińska cierpienie to odnosi do czasu na dwa 
miesiące pogorzel tg uprzedzającego, zatrzymanie się jednak 
następnie tej funkcyi, obok stanu umysłowego a normalnego 
podsądnćj, który się dobitnie maluje w jćj rozmowie z dia
błem z po za okna, jest tutaj widoczne; zeznaje bowiem Wa
sińska, że podsądna, stojąc w blizkości okna, poczęła rozmowę 
w te słowa:

„Już za późno! Dla czegoś wtenczas nie p rzyb y ł, kiedy 
ja  cię mieć chciałam; mnie ju ż  teraz nie puszczą /“

A zapytana przez zeznającą Wasińską, która nikogo za 
oknem nie widziała, z kim Wedyniakówna rozmawia, taką 
dała odpowiedź:

„Diabeł stoi za oknem i k u s i ł1 
Nie zapominajmy, że podsądna w pierwotnych swych ze

znaniach bynajmnićj nie nasuwała kwestyi wątpliwości swego 
umysłowego stanu; i nie ona ją  w yw ołała , a przypuszczenie 
nawet jakiegokolwiek z jćj strony udania, albo odegrania uło- 
żonćj z tym diabłem komedyi nie da się domyślać.

III. Taż sama Wasińska zgodnie z drugim świadkiem 
pod przysięgą słuchanym, Antoniną Cudną, opowiadają o na
padach nieprzytomności umysłowćj podsądnćj i objawianćj 
przez nią chęci odebrania sobie życia. I n i e  już poczynię 
podpalenia, ale przed takowym chęci te podsądna objawiała, 
Cudnowa bowiem, jak zeznaje, przed pogorzelą opuściła służbę 
u Olędzkich i ich kolonią, a przed jćj wydaleniem się zwie
rzyła się jćj podsądna z tćm: że się chce powiesić.

Dobitnie także maluje taż Cudnowa w swćm zeznaniu 
zaprzysiężonćm chorobliwy stan umysłu podsądnćj, gdy zeznaje 
stanowczo:

„zauważyłam to dobrze (podczas pobytu w służbie z We- 
dyniakowną), że taż Wedyniakówna zbyt często odzna
czała się w mowie i postępowaniu swem glupowatością; 
zapominała się czasem, co czyniła, a nawet na zapytania 
odpowiedzi swćj pani nie dawała. “
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Słowem podsądna, jak to dobrze oddała w zeznaniu swćm 
Cudnowa, uważaną była zawsze za „głupowałąil i „niespeł
na rozumu .“

IV. Niezależnie jednak od widocznćj słabości umysłowćj, 
podsądna Wedyniakówna moralnego była prowadzenia, jak
o tćm w zeznaniu zaprzysiężonćm zapewnia Cudnowa, jak  
temu nie przeczy sama Olędzka, ani jćj mąż, a nawet Wójt 
Gminy, opisując z Urzędu o konduicie podsądnćj po jej przy
znaniu się do podpalenia, w pełnem oburzeniu oczywiście ze 
względu na czyn przyznany, nie mógł żadnym donośniejszym 
ogólnikiem nazwać jćj konduity, jak „nie osobliwą.“

Przedstawiwszy powyższe dowody, chorobliwy stan umy
słu podsądnćj jasno wykazujące, wracam do żywotnćj w tćj 
sprawie kwestyi.

Kwestyą żywotną w tćj sprawie jest bez wątpienia pyta
nie:

„Czy stan umysłowy podsądnćj Maryanny Wedyniak zniósł, 
lub tćż ograniczył jćj wolę w czasie dopełnionego przez 
nią czynu podpalenia?*4
Zbytecznie bowiem powtarzałbym uświęcony w juryspru- 

dencyi pewnik:
że tylko czyn bezprawny wolnej woli człowieka może 
być przez prawo karany.

Kwestyą więc powyższą rozstrzyga stanowczo Medycyna 
sądowa redakcyi dra J a n i k o w s k i e g o  przez Radę lekarską 
z polecenia Rady Administracyjnćj skreślona (1), wypowiadając 
w § 180 na karcie 156:

„Stan umysłowy taki, który, nie będąc właściwą chorobą 
umysłową, znosi jednak, albo ogranicza wolną wolę, wy
darza się dość często w różnych chorobach ciała; niekiedy 
zaś bywa skutkiem szczególnych wpływów przem ijają
cych , które działanie zwyczajne władz umysłowych tamują , 
albo tćż zmieniają

( i)  Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co do wątpliwego stanu 
zdrowia, wydane przez Radę lekarską Królestwa Polskiego. Redakcyi 
Członka Rady A. J a n i k o w s k i e g o .  Warszawa 1845.
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Między przyczynami takiego stanu umysłowego medycy
na sądowa wymienia: obłąd w różnych bolach i przypadło
ściach kobiecych; a światłe zdania ludzi kompetentnych, naj
znakomitszych lekarzy i prawników, w rzędzie tych przypa
dłości kobiecych, odejmujących wolną, wolę, zamieściły ów 
stan wyjątkowy dziewczyny początkującej w czyszczeniach 
miesięcznych. Obłąd taki, znoszący wolną, wolę, rzeczona me
dycyna sądowa nazywa: „monomanią podpalania ,“ a wymie
niając autorów lekarzy, którzy naukę o tej chorobie rozwinęli, 
na karcie 138. w § 159 taką o tśj chorobie daje definicyą: 

„Podług tych autorów monomania podpalania instynktowa 
właściwa jest osobom młodym w czasie ich dojrzewania , a mia
nowicie tćż dziewczętom , lubo Ma r c  utrzymuje, że we Fran- 
cyi częścićj się wydarza pomiędzy chłopcami, co on przypisuje 
szczególnym wpływom klimatu i zwyczajów narodowych. To
warzyszą jćj zawsze znaki nieprawidłowego rozwijania się 
ciała z jakiejkolwiek to pochodzi przyczyny, oraz różne cho- 
bliwe zjawiska w układzie krwionośnym i nerwowym, a w szcze
gólności: Wzrost raptowny, albo przeciwnie opóźniony, do wieku 
nie stosowny, wielka niemoc, ociężałość, bole członków, na
brzmienie gruczołów, wyrzuty skórne, brak czyszczeii miesięcz
nych u dziewcząt pomimo odpowiedniego wieku, nieregu- 
larność  tychże, zatrzymanie się ich i t. p .“

Dalćj ustawa rzeczona opowiada:
„Podług M a s i u s a ,  przed wybuchem monomanii instyn

ktowej podpalania doznają chorzy szczególnej iądzy  wpa
trywania się w płomień  i często stawają przed nim dłu
gi czas, a z tego dopiero wyradza sig żądza podłożenia  
ognia , przychodząca niekiedy nagle z taką gwałtowno
ścią, że jój się oprzeć niepodobna.*1 
Wszystkie te przypadłości objawiły się w sposób widocz

ny w podsądnćj: owe napady nieprzytomności, „głupowato- 
sciąli przez świadków i niepełnym rozumemu nazwane, 
a opinią lekarską stwierdzone; owa chęć odebrania sobie ży
cia, owo wpatrywanie się w ogień przed czynem dowodzi 
exystencyi monomanii podpalania w obwinionej. Dowiedzioną 

Pam. T. .1 w., t. LV. 3
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jest tedy rzeczą, że w owym peryodzie (tempore pubertatis) 
między 15m a 16m rokiem najczęściej bywają, nieszczęśliwe, 
które doświadczają instynktowej manii, mimowolnego nie
przepartego żadną siłą rozumu ani woli pociągu.......do pod
palenia!

Straszna to zaprawdę tajemnica natury!
Na szczęście przynajmniej nie częste są w naszym kra

ju podobne zdarzenia.
Może dla częstszych zdarzeń, może dla pierwszych spo

strzeżeń tój nieszczęsnej choroby, Niemcy, nasi sąsiedzi, ma
ją nawet techniczne nazwisko tej plagi ( Feuerlust) .

Niejednokrotnie i u nas kwestyą tę podnoszono w spra
wach najzupełniejsze podobieństwo z obecną mających. Między 
innemi, godną jest wzmianki obrona ś. p. Mę d r z e c  k i e g o  
mecenasa, w sprawie szesnastoletniej Franciszki Fedorowny, 
wyrokami pierwszych instancyj skazanej za podpalenie na całe 
życie więzienia, wnoszona do Sądu Kassacyjnego, a w Temi
dzie Polskiej, tomie VIm, na karcie 111) zamieszczona.

W.tejto obronie znakomity swegu czasu obrońca przy 
Najwyższym Sądzie cytował zdania najznakomitszych euro
pejskiej sławy lekarzy, z których niech mi się godzi powołać 
na diagnostykę dra Vo g e l  w rozpoznawaniu przypadków cho
robliwego stanu obwinionych, na karcie 360 swego dzieła 
twierdzącego:

„że częstokroć wszystkie postępowania występnego noszą
pewną cechę pomięszania.“

(Zestawmy w tem miejscu opinią lekarską i zeznania świad
ków w sprawie Wedyniakównój, dotkniętej „ciągłą glupowa- 
tością,u — „;niespełna ro zu m u j  często myślącej o odebraniu 
sobie życia bez przyczyny).

Dalej doktor Voge l  jako cechę chorobliwego stanu umy
słowego obwinionych przytacza:

„Jeżeli sprawca nie ucieka po uczynku, nie obawia się 
niczego, sam się zaskarża, przyznaje wszystko  bez ogród
ki i do najmniejszych drobnostek wszystko opowiada." 

(Porównajmy zemdlenie Wedyniakownśj przy pożarze i sposób, 
jakim sama, bez żadnych podejrzeń i badań, dobrowolnie się 
przyznała).
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Były i inne bliższe naszych czasów sprawy podobne, 
w których przyczyną podpalenia był ów nieprzezwyciężony 
w peryodzie miesięcznych czyszczeń kobiecych pociąg mimo
wolny; podnosili też w tych sprawach głosy swoje do sądów 
w imię prawa i ludzkości miłośnicy prawdy. Ale między 
wszystkiemi, mniemam, że palmę pierwszeństwa trzymają 
w tym względzie pełne światła wnioski uczonego naszego 
prawoznawcy, autora* licznych prawnych rozpraw, Augusta 
He i l ma n a ,  dziś męża stanu, które w r. 1837., jako ówczesny 
podprokurator przy Sądzie Kassacyjnym, napisał w sprawie 
Julianny Gelle inaczćj Henrietty Liwke, także szesnastolet
niej, także za przyznane podpalenie zabudowań pana swego 
Reutera skazanej wyrokiem Sądu Sprawiedliwości Kryminal- 
nćj Gubernii Mazowieckiej i Kaliskiej z dnia 28. stycznia (9. 
lutego) 1836. r. przez Sąd Appellacyjny na dniu 2. (14) paź
dziernika t. r. zatwierdzonym, na więzienie warowne przez 
całe życie. Sąd Najwyższej Instancyi, zgodnie z temiż wnios
kami daty 26. czerwca (8. lipca) 1837. r. uchylił zarekursowa- 
ne wyroki.

Zupełne podobieństwo obecnej sprawy z tamtą ośmieli
ło mię do wywołania przeszłości; a równie silne przekonanie
o nieszczęściu podsądnćj, bez je j woli spełnionem, pobudza 
mię do powtórzenia tu szczytnych słów H e i l m a n a ,  do Sądu 
Najwyższej Instancyi wyrzeczonych:

„Nie umiem być obojętnym na głos sprawiedliwości, acz 
takowy z niemych tylko aktów się odzywa!"
Inna jest wprawdzie doniosłość głosu urzędu publicznego, 

niż głosu obrońcy; poczucie wszelako uderzającćj prawdy mo
że być jednakie, lubo nie równie silne jćj uwydatnienie; dla 
tego jednak nie wątpię: że Sąd Wysoki w sprawiedliwości swo- 
jćj nie potępi ofiary nieszczęścia, piętnem zbrodni nie na
znaczy stworzenia, które natura, krzywdząc w organizmie, 
pchnęła bezwiednie do czynu!

Rozumiem, że już dostatecznie wykazałem stan nieprzy
tomnego umysłu Maryanny Wedyniak; mniemam, że dowio
dłem, iż czyn, do którego się przyznała, nie był wypływem jćj
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wolnej woli; celem jednak zupełniejszego o tćm przekonania, 
powrócę jeszcze na chwilę do śledztwa w tśj sprawie wypro
wadzonego i dodam to tylko jedynie, że, gdyby podsądna, po
krywając pozorem wychodzenia po wodę, po trzykroć ogień 
nosiła do podpalenia, jak o tćm miała Jakobowi Litke po
wiadać, a co się różni cokolwiek z jej sądowe mi przyznania- 
mi, tem większy wypływa z tćj okoliczności dowód owego 
mimowolnego parcia jćj nieprzytomnego umysłu tą nieprze
zwyciężoną żądią  podpalenia (F euerlust), ku czemu, obok 
dowiedzionego zeznaniami świadków, oraz opinią lekarską 
idiotyzmu i podrażnienia chorowitego um ysłu  kilkoma p la
gami przez Olędzką jćj w dniu podpalenia domierzonemi, tćm 
większy ją  pociągał obłąd.

Kończąc rzecz moję, wypada mi jeszcze wszystkie powyższe 
dowodzenia oprzeć na przepisach prawa. Obowięzujący Ko
deks Kar Głównych i Poprawczych przedewszystkiem w art. 99 
wyłącza od poczytania przestępstwa wiek niedojrzały i wro
dzoną niemoc umysłu.

Dawny Kodeks Kryminalny z r. 1818. w art. 18, 58, 237 
i następnych rozróżnia szczegółowo niedojrzałość wieku od 
niedojrzałości płci\ w obudwu kodeksach duch prawa jednaki 
wyłącza od poczytania przestępstwa wiek niedojrzały. P ra
wda, że w chwili popełnionego przestępstwa minęło podsądnćj 
lat 14, ale tćż nie więcćj liczyła, jak lat 15 i miesięcy ośm.

Wieku takiego za dojrzały uważać nie można, nie można 
go tem bardziej uważać w kobiecie, której dojrzałość płcio
wą , że się tak wyrażę, prawo o małżeństwie z r. 1836. w art.
6. zaledwie po skończeniu  lat 16 oznaczyło.

Z niedojrzałością wieku połączywszy sprawdzoną opi
nię lekarską, wspartą znakomicie zaprzysiężonemi zeznania
mi świadków, wrodzoną niemoc um ysłu  podsądnćj: dwa już 
mamy powody art. 99 K. K. G. i P. wyłączające poczytanie 
przestępstwa.

Idźmy dalćj. Art. 102, 103 i 104 tegoż Kodeksu Kar
nego uwalniają od poczytania prżestępstwa czyny popełnione 
przez osoby chore, przez osoby pozbawione rozsądku  i władz 
umysłowych , niemnićj przez lunatyków. Wszystkie te prze
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pisy prawa najwidocznićj do sprawy i do osoby podsądnćj 
Maryanny Wedyniak wyraźne mają zastosowanie, i dla tego 
też, gruntując się na nich, mam zaszczyt upraszać:

ażeby Sąd Wysoki, nie poczytując Maryannie Wedyniak 
przyznanego  przez nią czynu podpalenia budowli Olędz
kiej, na mocy art. 99, 102, 103 i 104 K. K. G. i P., tęż 
Maryannę Wedyniak dla niemożności poczytania je j  
przestępstwa, z powodu jćj słabości utratę przytomności 
w chwili dopełnionego czynu skutkującćj, od wszelkićj 
odpowiedzialności uwolnić łaskawie raczył.
Skończyłem. A teraz do Was, dostojni Sędziowie! do Was, 

ojcowie rodzin! zwracam pełne uszanowania pytanie:
Czy nieszczęsna, co z biciem serca oczekuje wyroku, ma 
przez całe życie przeklinać chwilę, w którćj ją tak sro
dze malha-nnlura skrzywdziła, czy tćż błogosławić świa
tłą, sprawiedliwość?....

(podpisano) Konstanty G r z y b o w s k i ,  Patron.

ODPIS SENTENCYI WYROKU.

Wydział 11.
Obecni:

Modzelewski, Sędzia Prezyd. 
Grabowski, Sędzia.
Betlej, Assessor.
Jabłoński, p. o. Podprok. 
(podpisano) Modzelewski, 

(podp.) Masłowski-.

Działo się na posiedzeniu Sądu 
Kryminalnego Gubernii Warszaw

skiej w Warszawie dnia 25. lipca 
(6. sierpnia) 1804 r.

W sprawie przeciwko Maryannie Wedyniak, lat 15, kato
liczce, służącćj, ze wsi Wólka Wybranowska, okręgu Stanisła
wowskiego, o podpalenie i kradzież obwinionćj, z Domu Ba
dań od dnia 2!. grudnia (2. stycznia) 186% odpowiadającćj, 
przez patrona Grzybowskiego bronionćj, nie przymawiającćj 
się, pod Wyrok łój Iustancyi przychodzącćj:

Sąd Kryminalny i (. d.
Maryannę Wedyniakówną w zarzucie podpalenia, w myśl 

art. 103 K. K. G. i P., dla niemożności poczytania jćj tego
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czynu, od odpowiedzialności uwalnia, a tćm samem natych
miast z Domu Badań wypuścić postanawia i pod nadzór miej
scowego Wójta Gminy oddaje; zaś w zarzucie kradzieży co do 
tćjże Wedyniakówny w myśl § 386 Pr. austr. cz. II, dla nie
dostatku prawnych dowodów śledztwo przecina, koszta umarza, 
mocą wyroku w lej Instancyi wydanego.

(podp.) Modzelewski.—Grabowski.—Betlej.
Za zgodność z oryginałem świadczę 

(podp.) Rąbalski.

UWAGI O POWYŻSZĆJ SPRAWIE

I O MONOMAN1I PODPALANIA W OGÓLNOŚCI.

P rze z  d ra  IŁ. P liĄ S H O W S R IE & O ,
Profesora Psychiatryi w Szkole Głównej Warsz.

Ze względu obrony M a r y a n n y  W e d y n i a k ,  dziewczy- 
ny 15-letnićj, oskarżonćj o p o d p a l e n i e  w Sądzie Kryminal
nym Gubernii Warszawnićj w dniu 6. sierpnia 18 >4., r. przed
stawiają się w rozbiorze tej kwestyi, ze stanowiska naukowe
go, to jest lekarskiego, a raczej jeszcze krytyki psychiatrycz- 
nćj następujące uwagi.

Najprzód nie ulega żadnćj wątpliwości, że podsądna isto
tnie była niewinna i słusznie od kary uwolniona; gdyż czyn 
popełniony był tylko wypadkiem mimowolnego i chwilowego 
popędu, z wielu rozmaitych pobudek na raz działających po
wstałego, a mianowicie: mógł być skutkiem g ł u p o w a t o ś c i  
(imbecillitas mentis, Blodsinnigheil), a tćm samem braku 
rozwagi w działaniu, o czćm przekonywają zeznania podsądnćj 
i świadków na jej czyny poprzednio patrzących; następnie pod
łożenie ognia wypływać mogło z podniety wewnętrznych psy
chicznych bodźców, jakiemi być mogły p r z y w i d z e n i a  i 
o m a m y  s ł u c h o we ,  a może i wzrokowe (hallucinationes), 
które w rozmowach jakoby z duchami ją  otaczającemi często 
się przytrafiały, a co nawet doprowadzić ją mogło do trwogi 
bezwiednie ją ogarniającćj i mimowolnego posłuszeństwa du
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chom widzianym lub głosom nakazującym, albo tćż zachęcają
cym do prędkiego spełnienia czynu zbrodniczego. Podobnego 
rodzaju zdarzenia objawiają się często w przypadkach demono- 
manii, lub demonopatii z podpaleniem połączonych, a które 
za manią podpalania (pyrom ania) uznawano.

Ostatecznie zaś skłonić jeszcze podsądną do czynu pod
łożenia ognia mogły pewnego rodzaju popędy płciowe i owa 
wówczas bezwiedna skłonność, niby to żądza bawienia się 
z ogniem w chwili, gdy się podobnego rodzaju młoda osoba 
15-letnia w pobliżu ogniska znajduje, a którąto ż^dzę, czyli 
popęd (pyromania vel mania instinctina incendiaria) za 
szczególniejszego rodzaju obłąd podpalania w sądownictwie 
pruskiem przyjęto.

Mając więc w danym przypadku M a r y a n n y W e d y n i a k  
tyle rozmaitych na raz przyczyn i pobudek skłaniających pod
sądną do czynu podpalenia, z których każdy pojedynczo już 
nawet uważany ma podstawę i prawo do uznania jćj za bez- 
własnowolną, nie możemy ani na chwilę przypuścić, aby w ca- 
łćm postępowaniu oskarżonćj okazywała się zła wola, lub za
miar rozmyślny spełnienia dokonanćj zbrodni.

Potrzeba więc tylko ostatecznie tak w tym, jako i w wie
lu innych podobnych temu przypadkach rozróżnić dokładnie, 
która rzeczywiście z tych oznaczonych pobudek najwięcój 
wpływać i przyczynić się mogła do podłożenia ognia.

Porównywając w całym toku sprawy zeznania oskarżonćj 
i świadków w tćj sprawie stawających, bardzo łatwo przekonać 
się możemy, że głupowatość podsądnćj najwięcćj w tym razie 
przyczynić się mogła do spełnienia czynu, a obłąd chwilowy 
(delirium), któremu bardzo często podobni ludzie ulegają, czy- 
to w skutku rozdrażnienia uczuciowego, czy przywidzenia pod 
wpływem hallucynacyj, rozniecił prawdopodobnie żądzę do 
przeniesienia ognia w miejsce błędną skłonnością i chorobli
wą wyobraźnią wskazane. Że jakaś myśl chwilowa wówczas 
istniała, gdy ogień przenosiła i rozniecała, zaprzeczyć nie 
podobna; ale właśnie tćż ta myśl nie musiała być jasna i zu
pełna, bez rozwagi i celu, a zatem obłędna. Widziemy bo
wiem często; że podobne czynności niedokładne i prawie bez

www.dlibra.wum.edu.pl



40

wiedne dokonywają się nie raz w stanie na pół sennym, jako
by w rozmarzeniu, szczególniej gdy osoby są zadumane, lub 
ze snu przebudzone i do działania zmuszane. Sługi szczegól
niej, które po rozbudzeniu przywykły ogień rozniecać i zapa
lać ogniska, bardzo często bezwiednie prawie tę czynność wy
konywają. Na wsiach też szczególniej, gdzie lud prosty ciągle 
z ogniem ma do czynienia od samego rana aż do zmroku, nie 
tylko w swych mieszkaniach, ale nawet na polach, łąkach 
i w lasach w czasie robot dokonywanych, nabywa pewnego 
rodzaju przyzwyczajenia do rozniecania ognia bez żadnej 
usprawiedliwionej potrzeby i często jakoby pomimowolnie i 
bezwiednie czynność tę dokonywa. Ileżto wreszcie przykła
dów podobnego rodzaju spostrzegamy w somnambulizmie, lub 
tóż lunatyzmie, który uważać możemy, że graniczy z obłędem, 
że ludzie, do posług domowych używani, spieszą bezwiednie 
do świćcy, lub komina, aby ogień rozniecić, a co rzeczywiście 
instynktowo wypełniane może być powodem jakiegokolwiek 
pożaru, lub innego nieszczęścia. Skoro więc i nasza oskarżo
na, jak to zeznania sądowe poświadczają, często się zamyślała, 
a ostatecznie w chwili przedwstępnej przed pożarem w ogień 
się w patrywała, mogła także być w pewnego rodzaju ekstazie, 
albo rozmarzoniu i, budząc się chwilowo, wynieść głównią, nie 
myśląc ani wiedząc, co sama robi, podłożyć pod blizki są
siedni budynek tak samo, jak gdyby z pobocznego ogniska 
przyniesioną głównią złożyła na właściwćm, do tego celu prze- 
znaczonem miejscu.

Wieśniacy w ogóle mający częste z ogniem styczności, 
jako to np. pastuchy w polu i lesie, co dla lada przyczyny 
ogień rozniecają czyto dla ogrzania się w chłodne dni jesieni, 
lub dla upieczenia grzybów, albo tćż kartofli, daleko częściej 
dopuszczają się mimowolnego podpalania. Podobnie tćż 
dziewczęta wiejskie i służące, mające z ogniem ciągłe czynno
ści, w chwilach obłędu łatwićj i częścićj, niż w miastach, ule
gają owej skłonności podpalania, którąto skłonność za cha
rakterystyczną oznakę popędu dziewcząt do ognia w chwilach 
ich , płciowego rozwoju psychiatrycy tegocześni poczytywać 
zwykli.
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Gdyby jednakże popęd ten do bawienia się z ogniem 
w wyższych warstwach spółeczeństwa również często się poja
wiał, moglibyśmy wówczas przypuścić, że molimina mensłrua- 
tionis, lub sama regularność kobiet do tego rodzaju popędów 
szczególnićj usposabiają. Skoro zaś tak się nie dzieje, sądzić 
wypada, że wszelkie te oznaki tak nazwanćj pyromanii nie 
istnieją w naturze, ale tylko wszelkie podobne wypadki pod
palania odnieść należy do innych pobudek i przyczyn obłędu, 
szczególnićj tćż ze względu, że podbudzona czynność płciowa 
u kobiet miejskich prowadzi częstokroć do innego rodzaju 
zdrożności chorobliwych, jakie spostrzegamy w nymphomanii, 
erotemanii, albo melancholii. Szał wówczas spowodowany po
pędem nienaturalnie rozwijającego się peryodu miesięcznego, 
albo ciąży, w chwilach gwałtowności toruje drogę do zbrodni 
rozmaitego rodzaju, nawet samobójstwa, ale nie jest wyłącz
nym przywilejem pyromanii. Wszystkie zatćm pisma psychia
tryczne, pomimo licznych zbiorów rozmaitych zdarzeń i przy
kładów wykazujących owę skłonność rozwijającego się młode
go pokolenia do podpalania, a tćm samćm prowadzących do 
wniosków o istnieniu pyromanii, nie są przecież w stanie wy
kazać właściwćj cecliy tćj ułomności ludzkićj, czyli raczćj 
choroby, i nie są w możności dojść do prawdziwego źródła, 
z którego wypływa związek organiczny tćj choroby z odmien
nym stanem rozwijającego się systemu płciowego. Że pogląd 
ten krytyczny nie jest nowością, dowodzą artykuły w tym sa
mym duchu przed laty dwudziestu pisane przez wielu sła
wnych w świecie uczonym psychiatrów francuzkich i niemiec
kich. Nie dawno zmarły dr. C a s p e r, prof. medycyny sądo- 
wćj w Berlinie, zebrał mnóstwo wątpliwych wypadków pyro - 
manii i skrytykował je naukowo w artykule „ Das Gespenst 
des sogenannten B randstiftungstriebes“ zamieszczonym 
w dziele: „Denkwurdigkeiten zur medicinischen S ta tis tik  
und Staatsarzneikunde fu r  Criminaliałen und A erzte, Ber
lin 1846.“ , do któregoto dzieła ciekawych w tym przedmiocie 
czytelników dla rozważnego przytoczonych wypadków ocenie
nia odesłać powinienem.
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Zastanawiając się bowiem raz jeszcze nad tą tak nazwa
ną manią podpalania, przychodzimy ostatecznie do tego prze
konania, że ona tak samo może się uważać za skłonność naby
tą w pośród pewnych okoliczności przyjaznych i usposabiają
cych jak i wiele innych popędów chorobliwych, ale nigdy nie 
powinna być uważaną za pewnego rodzaju specyficzny, to jest 
samoistny popęd jedynie do działania z ogniem się odnoszący.

Podobnież, jak jest w pewnych okolicznościach usprawie
dliwioną i za naturalną uznana mania podpalania, możnaby 
to samo powiedzieć i o dipsomanii czyli manii pijackiej, ma
nii szulerstwa, albo»rozwiązłości. Życie towarzyskie usposa
bia nas częstokroć do tych zdrożności i pobyt nasz w podo
bnego rodzaju stosunkach wyradza większą dążność w jednym 
kierunku niż w drugim. Anglicy tćż bardzo właściwie nazywają 
wszelkie podobnego rodzaju zboczenia umysłowe, lub moralne, 
chorobami moralnemi (morał insanity , morał infirm ity). 
Pyromania więc skutkiem takiego pojęcia mogłaby się tćż 
zaliczyć do popędów instynktowych, ale że zwykle we wszyst
kich tych przypadkach, gdzie szał ów do podpalania wiodący 
przemawia za bezwiednością oskarżonego, znajdujemy jeszcze 
oprócz tego i inne usterki w organizmie chorego, przekony
wające jawnie o innego rodzaju objawach choroby umysłowćj, 
przeto tćż do nich stanowczo zawsze odnieść się powinniśmy 
i nie łudzić się wymarzoną ideą możności istnienia tak na- 
zwanćj pyromanii.
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POSZUKIWANIA NAD ZAKOŃCZENIEM NERWÓW 

W ROGÓWCE OKA.

Przez Prof. II. HOYERA

Przy sposobności swych poszukiwań nad histologicznym 
składem tkanki rogówkowej (1) zwróciłem także uwagę na 
szczególne zachowywanie się nerwów w rogówce, które od 
chwili odkrycia ich przez S c h l e m m a  w roku 1830. aż do 
najnowszych czasów w wysokim stopniu wzbudzały zajęcie 
najdzielniejszych badaczów, (należą tu np. B o c h d a l e k ,  P a p -  
p e n h e i m ,  P u r k i n j e , B r u c k e ,  K o l l i k e r ,  H is , Kr a u s e ,  
Ar n o l d ,  S a mi s c h ,  Ci acc i o ,  który pracował pod okiem 
Be a l e g o ,  i inni), gdyż rogówka przedstawia miejsce, któ
re z powodu swej przezroczystości i jednorodności dozwala naj
łatwiej rozpoznawać ostateczne rozgałęzienia nerwów zwyczaj
nego czucia, gdy tymczasem wszystkie inne części ciała oka
zują zbyt złożony skład histologiczny, ażeby nadzwyczaj deli
katne zakończenia nerwów można było dokładnie w nich spo
strzegać. W poziomych skrawkach rogówek, które, nasyci
wszy roztworem saletranu srebra, następnie moczyłem w roz
cieńczonym kwasie solnym zawierającym odrobinę jodku po
tasu, widać było nie tylko wszystkie gwiazdowate komórki 
rogówkowe, gęsto pokryte masą nadzwyczaj drobnych ziarnek 
pochodzących ze zredukowanego srebra, ale nawet i nerwy ro
gówkowe były napełnione owym ziarnistym osadem, który nie 
tylko grubsze pnie i sploty, ale i najmniejsze nawet gałązki,

( l ) H o y e r :  Ein Beitrag zur Histologie bindegewebiger Gebilde 
Reicherfs mul (lu Bois-Ucymond’s Archiv, 1865, pg. 2C'» 245.
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złożone z pojedynczych nadzwyczaj cienkich włókienek, napeł
niał i przez to znacznie je uwydatniał. Chociaż więc komórki 
i nerwy jak najwyraźniej występowały w jednorodnćj masie 
substancyi międzykomórkowej, chociaż wzajemne połączenia 
komórek pomiędzy sobą za pośrednictwem licznych swych wy
pustek jak najwyraźniej dały się rozpoznać, to jednak w żad- 
nćm miejscu nie dostrzegłem wyraźnego złączenia nerwów 
z owemi komórkami. Mając te dane, musiałem więc wielce się 
zaciekawić świeżo ogłoszonemi poszukiwaniami K ii h n e g o ( l )  
nad tymże samym przedmiotem, który starał się dowieść, że 
istnieje bezpośredni związek pomiędzy nerwami i gwiazdowa- 
temi komórkami rogówki i że przy podrażnieniu nerwów owe 
komórki kurczą się w podobny sposób, jak włókna mięśne 
gładkie; zaciekawienie to jeszcze i przez to był ożywione, że 
miałem często sposobność sprawdzać skutki przecięcia korzeni 
nerwu trójdzielnego w czaszce u królika, które najpierw były 
spostrzegane przez F o d e r ę ,  M a g e n d i e ’go i L o n g e f a  
i skłoniły ich do przypuszczenia wpływu tego nerwu na od
żywianie tkanek (wpływ troficzny). Idąc za przykładem van  
S n e l l e n ’a i zasłaniając oko pozbawione czucia (po przecię
ciu nerwu) uchem, które jeszcze czuje, ponieważ otrzymuje 
owe nerwy z innego źródła, przekonałem się wprawdzie, że wi
docznego zapalenia rogówki można tym sposobem uniknąć, 
(po następnóm odsłonięciu oko się zapala), za pomocą mikro
skopu widać jednak w rogówce ślady słabego zapalenia obja
wiającego się przez wytwarzanie licznych młodych komórek. 
Pozostawała więc tu jeszcze wątpliwość, czy to zapalenie nic 
było jednak spowodowane przez szczególny wpływ i czy te 
nerwy nie stoją w jakim bliższym związku z komórkami ro
gówki. Spowodowany więc temi okolicznościami usiłowałem 
przekonać się o prawdziwości spostrzeżeń Kiihnego, lecz za
miast potwierdzić jego spostrzeżenia, przyszedłem do zupełnie 
odmiennych wyników, które pokrótce tu przedstawić zamie
rzam.

( l )  Dr. W. K i i hne :  Untersuchungen iiber das Protoplasma and die 
Coutrac tilitiit. 1864, pg. 132.
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Wszyscy nowsi badaćze, którzy się zajmowali tym przed
miotem, a mianowicie H is  (1), K o l l i k e r ,  A r n o l d ,  L a n g -  
h a n s ,  S a mi s c h ,  C i a c c i o  i K U h n e  zgadzają się na to, że 
ciemnobrzeżne włókna nerwowe, składające gałązki nerwów 
rogówkowych, zaraz przy samym brzegu rogówki, lub przynaj
mniej zaraz po wstąpieniu do niej, utracają swój rdzeń i za
mieniają się na włókna blade bezrdzenne. Wszyscy także 
przyznają, że gałązki te, wchodząc do rogówki, ułożone są 
w blizkości tylnej jćj powierzchni, zawsze jednak w pewnem 
oddaleniu od błony Descemefa; nerwy te, rozgałęziając się, 
tworzą ze sobą sploty, od których odchodzą ku przodowi cień
sze gałęzie również łączące się ze sobą w formie splotów, 
a nareszcie od tych gęstszych siatek i gałązek, które w więk- 
szćj części jeszcze się składają z kilku włókien, odchodzą wię
cej pojedyncze włókna tworzące również sploty. Większość 
badacżów przyznaje, że ostatnie te sploty powstają przez roz
gałęzianie się i wzajemne łączenie się ze sobą samych poje
dynczych włókien, które więc tym sposobem tworzą tak zwa
ne sploty końcowe. Tak w grubszych pniach, jak i w naj
cieńszych gałązkach i włóknach znajdują się owalne jądra 
(podobnie jak  i w innych bezrdzennych i nawet rdzennych 
włóknach), a mianowicie widać je w kątach, gdzie gałązki 
i włókna łącz% się ze sobą. Miejsca te po większej części ma
ją formę trójkąta z trzema odchodzącemi gałązkami, rzadzićj 
znajdują się wielokąty z czterema i więcej gałązkami; w nich 
widać 1 do 3, a czasami nawet i więcćj jąder. His uważał 
takie trójkąty z jądrami przy rozgałęzieniach pojedynczych 
włókien za komórki nerwowe (komórki zwojowe), lecz nie
słusznie, gdyż podobne formy znajdujemy często także przy

(1) Dr. W. H i s. Beitriige zur normalen und patholog. Histologie 
der Cornea, 1850. -  A. K o l l i k e r .  Handbuch der Gewebelehre, 1859.— 
J. A r n o l d .  Die Bindehaut der Hornhaut und der Greisenbogen, 1860. 
(Henle’s Jahresbericht).— L a n g h a n s .  Zeitschrift fttr rationelle Medicin. 
3 Reihe, Bd. XII.— J. S ii ni i s c h. Beitrag zur normalen und patholog. 
Anatomie des Auges, 1862. (Henles Jahresbericht;.-  J. V. C i a c c i o .  
On the nerves of the cornea. Quarterly Journ. ofmicroscop. science. July 
Is63. (Henles Jahresbericht).— K ii h n e w przytocz, miejscu.
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obwodowych rozgałęzieniach innych nerwów, a z drugiój stro
ny w wielu takich kątach w rogówce nie widać żadnego jądra. 
Wszyscy tedy badacze prócz Kiihnego, który siatkę gwiazdo- 
watych komórek tkanki rogówkowćj uważa za właściwe zakoń
czenie nerwów rogówkowych, utrzymują, że owa siatka, utwo
rzona ze samych rozgałęzionych włókien nerwowych, leżąca 
blizko zewnętrznćj powierzchi rogówki, stanowi prawdziwe za
kończenie nerwów, (podobne siatki spostrzegano także w wielu 
innych miejscach, np. w pęcherzu moczowym, w ścianach 
naczyń krwionośnych, w gruczołach i t. p.); jedyny Samisch 
widział włókna, które, odchodząc od tej końcowćj siatki, nie 
łączyły się jednak z innemi włóknami, leęz zdawały się koń
czyć jakby odcięte. Połączeniu nerwów z komórkami tkanki 
rogówkowej wyraźnie zaprzeczają His, Samisch i Ciacció.

Sprawdziwszy wtedy główne punkta podanych spostrze
żeń innych badaczów i mając także niejednokrotnie sposobność 
spostrzegać w zupełności stosunki opisane przez Kiihnego 
(przy zastosowaniu używanych przez niego metod), nie byłem 
jednak w stanie przekonać się o prawdziwości jego twierdzeń; 
owszem zdaje mi się być bardzo prawdopodobnym, że obrazy 
odpowiadające jego opisom polegają na złudzeniach optycz
nych, spowodowanych z jednćj strony przez zlanie się części 
w różnych warstwach położonych w jeden obraz, (warstwy te 
są nadzwyczaj cienkie), a z drugiej strony przez rzeczywiste 
wzajemne łączenie się owych luk lub wydrążeń w substancyi 
rogówkowej czyli międzykomórkowej, w których tak nerwy, jak 
i komórki są umieszczone.

Przy moich poszukiwaniach miałem dalej sposobność naj
wyraźniej spostrzegać, że owe siatki włókienek nerwowych, 
które przez badaczów są uważane za właściwe zakończenia 
nerwów rogówkowych, nie są jeszcze prawdziwemi ich zakoń
czeniami, lecz tak od tych siatek, jakoteż i od splotów, utwo
rzonych przez nieco grubsze i więcej złożone gałązki nerwo
we, odchodzą grubsze i cieńsze włókna, które się nie łączą 
z drugiemi włóknami lub gałązkami, ale podnoszą się ku po
wierzchni rogówki, przebijają zewnętrzne czyli przednie jej 
warstwy i, o p u s z c z a j ą c  wł a ś c i wą  t k a n k ę  r o g ó w k o w ą
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w f o r mi e  n i t e k  o s i o w y c h  (więc bez pochewek), z a p u 
s z c z a j ą  s i ę  do n a b ł o n k a  w a r s t w o w e g o ,  powlekającego 
przednią powierzchnią rogówki (do tak zwanej spojówki ro
gówki, conjunctfaa corneae). Samisch widział już wprawdzie 
owe włókna, niby ostro odcięte, lecz nie poznał prawdziwego 
ich znaczenia i związku z nabłonkiem. Jak owe końcowe włó
kna nerwowe dalej się zachowują w nabłonku, czy się łączą 
z jego komórkami, czy tćż tworzą pomiędzy komórkami po
dobne siatki, jak wewnątrz rogówki, tego nie byłem w sta
nie rozstrzygnąć, gdyż mimo licznych prób nie udało mi się 
wynaleść odpowiedniej metody do rozłożenia nabłonka na po
jedyncze komórki i oddzielenia go od substancyi rogówkowćj 
bez nadwerężenia tych zakończeń nerwowych, łlobiąc piono
we przecięcia przez stwardniała rogówki, przekonałem się tyl
ko, że włókna nerwowe, przebijając tak zwaną warstwę sprę
żystą pod nabłonkiem, zapuszczają się pomiędzy pierwszą war
stwą komorek nabłonkowych mających tu formę słupkowatą, 
(zewnętrzne warstwy, jak wiadomo, składają się z komórek 
spłaszczonych), a w miejscu, gdzie nerw wychodzi, sprężysta 
warstwa rogowki tworzy lejkowaty dołeczek, do którego się 
zapuszczają stożkowato wydłużone końce kilku komórek. Ten 
dołeczek widać także przy badaniu rogówki z wi e r z c h u ,  je
żeli rogówka ogołoci się poprzednio z nabłonka, a w środku 
tego lejkowatego zagłębienia dają się spostrzedz jedno, lub 
kilka ziarnek pozornych, odpowiadających poprzecznym prze
cięciom oderwanych końców nitek osiowych. Przy odpowie- 
dniern traktowauiu rogówki dołki te na skrawkach poziomych 
bardzo wyraźnie występują i wskazują dokładnie miejsce, w któ- 
rćm znaieść można końcowe włókno nerwowe. Jeżeli ognisko 
mikroskopu powoli się zniży, to można wyraźnie poznać od
chodzące od owego dołka włókno nerwowe, które daje się śle
dzić aż do miejsca, gdzie się łączy z innemi włóknami, lub ga
łązkami nerwu za pośrednictwem opisanego powyżćj trójkąta. 
Te włókna końcowe odznaczają się zwykłe swoją grubością od 
innych włókien nerwowych tworzących siatkę powierzchowną; 
są zwykle o wiele grubsze od włókien, z których się poczy
nają; wyglądają, jak gdyby zawierały nieco rdzenia nerwowego,
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i przez to stają się tak charakterystyCznemi, że łatwo się dają 
rozpoznać. Oprócz tych grubych włókien końcowych widać 
u królika także wiele cienkich włókien końcowych; dalćj widać 
tam końcowe włókna rożnćj długości, włókna rozgałęziające 
się widełkowato w mniejszej lub większćj odległości od same
go końca i wiele innych podobnych odmian. Że owe zakoń
czenia nie powstały sztucznie przez odjęcie zewnętrznych 
warstw rogówki, o tćm łatwo można się przekonać na prepa
ratach, gdzie po odjęciu zmiękczałego nabłonka dolne części 
słupkowatych komórek pozostały jeszcze w styczności z war
stwą sprężystą rogówki; widać wtedy pomiędzy konturami ko 
mórek okrągławe dołeczki odpowiadające zakończeniom włó
kien nerwowych.

Metody, jakich używałem do zbadania tych stosunków, 
były następujące: rogówki moczyły się w 0,1 — 0,01 procen
towych roztworach kwasu chromnego, do których dodawało 
się 0,1 procentu kwasu solnego. Jeżeli rogówki miały służyć 
do zrobienia przecięć poprzecznych, to się używały mocniejsze 
roztwory kwasu chromnego, w których rogówki już po 24 go
dzinach przyjmują chrząstkowatą twardość, nie straciwszy nic 
na przezroczystości, i pozwalają robić skrawki odpowiednićj 
cienkości; jeżeli przeciwnie chciałem otrzymać skrawki poziome 
(równoległe do powierzchni), lub rogówkę całkowicie podłożyć 
pod mikroskop, (jak np. cienkie rogówki żab i innych małych 
źwierząt), wtedy trzeba było użyć więcćj rozcieńczonych roz
tworów, w których zmiękczony nabłonek łatwo daje się oddzie
lić bez nadwerężenia powierzchni samćj substancyi rogówko- 
wćj. Bardzo dobre preparata otrzymywałem także przy za
stosowaniu powyżej opisanćj metody ( z saletranem srebra, 
kwasem solnym rozcieńczonym i jodkiem potasu), lecz tylko 
przy rogówkach królika. Z różnych źwierząt mogą takie tyl
ko służyć do zbadania zakończeń, u których przednie war
stwy rogówki nie posiadają zbyt włókienkowatego składu, gdyż 
delikatne nitki nerwowe, gubiąc się pomiędzy owemi włókien- 
kami, nie mogą wtedy być dokładnie rozpoznanemi. Najod* 
powiedniejsze preparata otrzymują się z oczów królików, żab 
i małych ptaków.
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Mamy tu więc przed sobą pierwszy przykład zakończe
nia uerwów w nabłonku warstwowym. Dotychczas znane były 
tylko podobne zakończenia nerwów pomiędzy nabłonkami słup- 
kowatemi, np. w labiryncie ucha, w skórze kijanek trytonów, 
w kanałach słuchowych ryb, na języku żabim i t. p. Spostrze
żenie to wskazuje nam, że prawdopodobnie i w innych miej
scach, pokrytych nabłonkiem płaskim warstwowym i odzna
czających się wielką łatwością odbierania wrażeń zmysłowych, 
jak np. w brodawkach języka zwierząt ssących i człowieka, 
znajdują się podobne zakończenia.
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Nowe dzielą.
J. K. B e n n e t t .  Traite prat. de IHnjlammation de Cute- 

rus, de son col et de ses annexes. Trad. et annotć par M. 
Michel P e t e r .  Paris 1865.

B r a x t o n H i c k s .  Die combinirte auss. u. inn.Wendung. 
A. d. Engl. von W. L. Ki i neke .  Góttingen 1865. 86 stron.

Jestto opis nowej odmiany sposobu postępowania przy 
obrocie położniczym.

L. A. A. C h a r p e n t i e r .  Des accidents febriles qui 
surmennent chez les nom elles accouchees. Paris 1863 J. B. 
Bailliere et fils. (15 ngr.)

Ze spostrzeżeń swoich wyprowadza aut. wniosek, że wy
dzielanie mleka nader rzadko staje się powodem przypadłości 
gorączkowych u położnic; inne przyczyny tych przypadłości 
są starannie zestawione i objaśnione.

G u e r i n  (Alphonse). Des maladies des organes geni- 
taux externes de la femme. Paris 1864. Delahaye.

Treść tej książki stanowią odczyty pana G. miane wSzpi- 
talu Lourcine w Paryżu o chorobach, głównie wenerycznych, 
części płciowych zewnętrznych u kobiet.

C. H e c k e r  u. C. Buhl .  K linik der Geburtskunde.Lebpzig 
1861 —64. Engelmann. 2 tomy z tablicami litogr. (3 i 23/4 tal.)

Sąto bardzo ważne przyczynki do fizyologii i patologii 
położniczej, tudzież anatomii patologicznćj, oparte na licznych 
spostrzeżeniach i badaniach dokonanych w zakładzie położni
czym w Monachium.

Pam. T. 1. W., t. LY. 4
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R O Z B I O R Y .

Fizjologia ludzka w zarysie. Wykłady akademickie 
Prof. Dr. Gustawa P i o t r o w s k i e g o .

Tom I, zawierający fizyologią czynności odżywczych. Kraków 1865. 
(Nakładem autora). 30 arkuszy druku, z 87 drzeworytami.

SPRAWOZDANIE  

Prof. Dra HOIKKA,
Czytane na posiedzeniu Towarzystwa lek. Warszawskiego.

Powitaliśmy to pożyteczne dzieło z prawdziwą radością 
w tćm przekonaniu, że pióro znanego ze swoich uczonych roz
praw autora, który z jednćj strony z takićm zamiłowaniem 
poświęca się fizyologii doświadczalnej i naukę już obdarzył 
rozlicznemi ciekawemi wynikami swoich trudnych i sumień* 
nych prac, a z drugićj strony jako doświadczony nauczyciel 
miał dostateczną sposobność do obeznania się z potrzebami 
uczącćj się młodzieży, obdarzy piśmiennictwo ojczyste obszer- 
niejszćm i wykończonćm dziełem, zdolnćm zadosyć uczynić 
wszelkim słusznym wymaganiom. Po przeczytaniu dzieła 
z przyjemnością wyznajemy, że oczekiwania nasze nie zostały 
zawiedzione, owszem szanowny profesor wywiązał się ze swego 
zadania z całą sumiennością; niektóre mnićj wykończone roz
działy, na jakie poniżćj wypadnie nam zwrócić uwagę, więcćj 
podrzędne mają znaczenie. Możemy więc tę książkę zalecić 
tak studentom do użytku podręcznego przy wykładach fizyolo
gii, jako tćż i lekarzom, którzyby chcieli obeznać się z now- 
szćm stanowiskiem fizyologii i z postępami, jakie pojedyncze 
gałęzie tćj tak szybko rozwijającej się nauki w nowszych cza
sach poczyniły.
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Pierwszy ten tom, jak to już wskazuje sam tytuł, obej
muje tylko fizyologią czynności odżywczych, to jest fizyologią 
krążenia, trawienia, oddychania, wydzielania i statystykę czyn
ności odżywczych; brakuje więc jeszcze fizyologii ruchów i 
głosu, fizyologii zmysłów i układu nerwowego, a nareszcie 
rozdziału traktującego o powstawaniu i rozwoju ciała ludzkiego. 
Spodziewamy się, że uzupełnienie dzieła niezadługo nastąpi 
i że autor zasłuży się jeszcze więcśj literaturze ojczystej przez 
jak najśpieszniejsze wydanie brakujących jeszcze części.

Przy kreśleniu niniejszego dzieła autor miał głównie na 
względzie*początkującego ucznia, który, nie posiadając jeszcze 
jasnych i dokładnych wiadomości o treści, celach i sposobach 
traktowania nauki, dopiero powoli ma być obeznany i oswo
jony nie tylko z samemi wynikami, ale i z środkami i meto
dami badań, ażeby go tym sposobem przyzwyczaić do samo
dzielnego zapatrywania się na rzeczy i do naukowego myśle
nia. Najwłaściwszą do tego drogą jest metoda indukcyjna, 
a ponieważ najodpowiedniejszy sposób do zastosowania tśj 
metody przedstawia wykład ustny, przy którym metoda ta 
tśż zwykle bywa używaną, więc autor na wzór wielu dzieł za
granicznych nadał swśj pracy ‘formę wykładu ustnego. Uczy
nił on to w nadziei, że dzieło jego z jednśj strony stanie się 
przez to jak najprzystępniejszśm dla każdego czytelnika, a zdru- 
giśj strony, zastępując uczniowi tak zwane „skrypta“ , uwolni 
go od pisania podczas wykładu, którato czynność odciąga tylko 
uwagę słuchacza od samego przedmiotu. Lecz ponieważ dzie
ło to nie tylko jest przeznaczone dla samych studentów, ale 
i dla lekarzy, więc autor przy dokładniejszym opisywaniu me
tod doświadczalnych, mianowicie różnych poszukiwań chemicz
nych, miał na względzie potrzeby lekarza praktycznego.

Dalśj autor starał się ile możności uniknąć wyliczania 
odmiennych zdań różnych autorów i obarczania pamięci czy
telnika subtelną i drobiazgową krytyką, i dla tego tam tylko 
przytacza różne zdania, gdzie fakta jeszcze zbyt są wątpliwe, 
ażeby się dały stanowczo rozstrzygnąć, a zresztą podaje takie 
tylko twierdzenia, które mu się zdają najlepiśj być dowiedzio-
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nemi, albo za któremi przynajmniej przemawiają najdokła
dniejsze i najbardziej prawdopodobne fakta.

Nareszcie nadmienić wypada, że wykład fizyologii połą
czony został zarazem i z objaśnieniami histologicznemi, gdyż 
na początku każdego rozdziału opisana jest budowa organu, 
którego czynność ma być zbadaną, i przy tej sposobności za
stanawia się autor równocześnie i nad delikatniejszym składem 
samych tkanek, z których organ jest złożony.

Wykład rzeczy jest bardzo przystępny, treściwy, nie po
mija żadnego ważniejszego faktu, zwraca zawsze główną uwagę 
na sarnę istotę każdego rozdziału i trzyma się zawsze na rów
ni z nowszym postępem nauki, a zarazem i dawniejsze prace 
należycie uwzględnia. Z pojedynczych rozdziałów najlepiej 
udał się autorowi wykład fizyologii krążenia; chemia krwi po 
mistrzowsku jest zestawiona, jak w ogóle część chemiczna 
każdego rozdziału świadczy o zamiłowaniu autora do chemicz
nej strony fizyologii i o dokładnej jego znajomości odpowie
dniej części literatury. Również i trawienie wyczerpująco 
jest obrobione; mniej już można to powiedzieć o wydzielaniu, 
a wsiąkanie i oddychanie i niektóre inne części nieco pobież
niej są traktowane.

Wykazawszy zalety dzieła, pozostaje nam jeszcze wytknąć 
także i ujemne jego strony. Pomijamy tu w zupełności py
tanie co do stosowności formy, co do słownictwa i samego 
stylu, gdyż tej stronie dzieła nie przypisujemy wielkiego zna
czenia; zwracamy się raczej do niektórych innych jego właści
wości, które nas tu więcej obchodzą i które zdają się dla nas 
większój być wagi.

Przedewszystkiem musiemy się nieco zastanowić nad 
wstępem do fizyologii, który jest objęty Iym i Ilim wykładem 
i traktuje o badaniu naukowem w ogólności, o zadaniu i ce
lach nauk przyrodniczych w szczególności, o środkach i dro
gach badania, o organizmie, o różnicy pomiędzy źwierzętami
i roślinami, o chorobie i zdrowiu, o podziale nauk przyrodni
czych i samój fizyologii. Wstęp ten więc zajmuje się głównie 
określeniem ogólnych pojęć i stara się nawet objaśnić, w jaki 
sposób umysł nasz tworzy sobie pojęcia o otaczającym nas
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świecie, o ile te pojęcia odpowiadają rzeczywistości, jak wszyst
kie te pojęcia się odnoszą do zasadniczych pojęć o przestrzeni
i czasie, i nareszcie w jaki sposób łączymy wszystkie nasze 
różnemi drogami zebrane pojęcia w jednę loicznie ułożoną ca
łość, którą nazywamy nauką. Widziemy więc z tego, że autor 
bierze się do rzeczy zasadniczo, zaczynając od metafizycznego 
rozbioru naszych czynności umysłowych i sprawy myślenia, za 
pomocą którego właśnie wyrabia n y sobie wyobrażenie o ota
czającym nas świecic; autor wykazuje tu, że obraz ten w isto
cie jest tylko utworem własnego naszego umysłu, który wpły
wy otaczających nas przedmiotów działające na nasze zmysły 
(wrażenia zmysłowe) przerabia w właściwy mu sposób i łączy 
je w jednę całość. Oprócz tego stara on się wyjaśnić najtru
dniejsze pojęcia, jakiemi są np. życie i śmierć, choroba i zdro
wie, roślina i źwierzę i t. p. Aby nie być źle zrozumianym, po
trzeba przy wszystkich podobnego rodzaju określeniach jak naj
większej ścisłości wyrażenia, nie wolno pozostawić najmniejszej 
wątpliwości, najmniejszej niedokładności, któraby mogła dać 
powód do zarzutu. Żałujemy mocno, że właśnie w tćj części 
dzieła nie znajdujemy owćj dokładności i ścisłości, którą in 
ne części się odznaczają; napotykamy tarn liczne zbyt ogólni
kowe wyrażenia i określenia. Na poparcie naszego twierdze
nia przytoczymy niektóre tylko ustępy z samego dzieła, w któ
rych brak ścisłości najbardziej bije w oczy.

I tak np. na str. 1 mówi autor: „Ta niezależność od po
dań obcych cechuje tak w s z y s t k i e  n a u k i  p r z y r o d n i 
cze (?),jakoteż i m a t e m a t y k ę .  Tą właśnie niezależnością 
wspomniane umiejętności różnią się od wszystkich innych (?), 
jakoto: od h is  t o r y  i, lingwistyki, archeologii, umiejętności 
prawniczych i t. d., które tylko (?) na źródłach historycznych 
polegają i od wiarogodności tychże zależą; gdyż matematyka
i nauki przyrodnicze w badaniach swoich mają tylko do czy
nienia z p o j ę c i a m i  i z pewnemi wyobrażeniami o faktach 
danych. Rozdzielamy zatem według tego wszystkie umiejęt
ności na przyrodnicze i historyczne, licząc do pierwszych i ma
tematykę; -  przedmioty naszych wykładów należą do nauk 
przyrodniczych.41—Pytamy się, czy i filozofia w istocie nie jest
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niezależną od obcych podań i do jakićj z podanych rubryk na
leży ją podług autora zaliczyć, czy do nauk przyrodniczych, 
lub do historycznych?

Na str. 4 mówi autor: „Przepowiednia (?) przyszłych zja
wisk jest ostatecznym celem wszystkich nauk przyrodniczych, 
zatćm i naszych.“

Na str. 5: „Mierzenia są to spostrzeżenia, z któremi łą
czymy pojęcia wielkości wyrażone w liczbach; jestto łączenie, 
lub rozłączanie zjawisk w przyrodzie, które nas zniewalają, 
lub przynajmnićj powodują do pewnych pojęć o wielkości tych- 
że.“— A co jest wi e l k o ś ć ?

Na str. 8: „I z tćj to przyczyny astronomowie wszyscy 
przyjęli system Kopernika, a zarzucili system Ptolemeusza, 
jakkolwiek temu żaden fakt (?) się nie sprzeciwia.14— Co na 
to powiedzą astronomowie?

Na str. 9: „Przedmioty w przyrodzie możemy rozróżnić 
na martwe i żywe czyli ustroje."— Czy jajko ptasie niezalę- 
gnięte, lub nasienie roślinne chowane w suchćm miejscu żyją? 
a jednak mają pewną organizacyą. Czy ustroje zaraz po śmier
ci przestają być ustrojami?

Na str. 12: „Szukano znowu pojedynczych cechujących 
własności: wyższe ukształcenie nie istnieje, boby wahania się 
przytoczonego między naturalistami nie było; dowolne ruchy 
mają i rośliny (Yaucheria Ungeri); a któż rozróżni, czy jaka 
mała istotka ma czucie, lub go nie ma?“ — Więc autor przy
puszcza możność czucia w organizmach nie posiadających zmy
słów, lub układu nerwowego? Czy mięsień świeżo wycięty z ży
jącego organizmn i samodzielnie, lub skutkiem podrażnienia 
drgający posiada czucie?

Na tej samej stronicy: „Rośliny odżywiają się, wciągając 
z ziemi płyn, wodę, w którćj rozmaite sole i t. p. są rozpu
szczone; prócz tego gazy, które się znachodzą w powietrzu 
atmosferycznemu— Czy nie istnieją także rośliny, które żyją 
tylko w wodzie, lub w samem wilgotnćm powietrzu?

Na str. 19: „Otóż stan człowieka, jaki jest, jeżeli w tym
że człowieku siły działają w zwykłych warunkach, zowiemy 
stanem prawidłowym; skutki działania tych samych sił w wa
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runkach niezwykłych stanem nieprawidłowym, czyli pierwszy 
stanem zdrowia, drugi stanem choroby.”— Co autor rozumie 
przez warunki zwykł e ,  a co przez n i e z w y k ł e ?  Znaczenie 
tych wyrazów bardzo jest względne.

Na str. 20: „Morfologia zdrowego człowieka zwie się 
a n a t o mi ą ,  fizyka człowieka zdrowego f i z y o l o g i ą . “ I na 
str. 21: „Morfologią człowieka zdrowego, o ile wolnem okiem 
wyśledzić się da, zowiemy anatomią o p i s o w ą . C z y  embryo- 
logia czyli historya rozwoju organizmu nie należy również do 
morfologii? Autor bierze wyraz morfologia w zbyt ograniczo
nym znaczeniu.

Dalćj na tśj samśj stronicy mówi autor: „Fizyologia nas 
tu głównie zajmować ma, to jest zjawiska, które człowiek 
zdrów co do strony swśj materyalnćj w czasie przedstawia,— 
czynności ciała ludzkiego zdrowego.“ — Czy wolno będzie au
torowi w dalszym ciągu swój pracy pominąć zupełnie czynności 
umysłowe? Czy nie będzie on raczćj zniewolony dość obszer
nie o nich pomówić przy fizyologii zmysłów, tłómacząc powsta
wanie złudzeń ruchu, pojęć bryłowatości i t. p., albo przy roz
biorze czynności mózgowych, wykazując np. znaczenie półkul 
mózgowych? Czy autor nie zastanowi się także nieco nad 
snem i innemi tu należącemi objawami? Czynność myślenia 
odbywa się również w czasie, chociaż autor jój zapewne nie 
policzy do objawów materyalnój strony człowieka.

Inną właściwość tego dzieła, z którą nie możemy się zgo
dzić w zupełności, przedstawia zbyt pobieżne traktowanie hi- 
stologii. Nie zwracamy tu już uwagi na rozczłonkowanie i po
rozrzucanie tego przedmiotu po rozmaitych rozdziałach, na 
brak wszelkićj prawie systematyczności w jego wykładzie i wy
nikające ztąd niedogodności, do których należy pomiędzy inne
mi i ta,że opis niektórych tkanek musi być powtórzony w kilku 
miejscach, np. opis tkanki mięsnśj, że o komórce wypadnie je
szcze raz szczegółowo pomówić w embryologii i t. d. Drobia
zgowe fakta histologiczne wprawdzie dla fizyologii, jak ona 
jeszcze bywa wykładaną, nie mają tak wielkiego znaczenia, jak 
inne nauki pomocnicze; lecz bez dokładnej znajomości histologii 
niepodobna jednak zrobić sobie dobrego pojęcia o delikatniej
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szych sprawach, odbywających się w tkakach przy ich odżywia
niu, przy wzroście i odnowie organizmu. Nauka ta nabrała 
w nowszych czasach wielkiego znaczenia; mianowicie postępy 
w anatomii i histologii patologicznej i budująca się na tćj 
podstawie część patologii ogólnćj uczyniły dla lekarza wy
kształconego dokładniejsze wiadomości z dziedziny histologii 
nieodzownie potrzebnemi. Nie mając np. dokładniejszych 
wiadomości o tkance łącznćj od tych, jakie w niniejszćm 
dziele są podane na stron. 96 i 98, żaden uczeń nie bę
dzie w stanie zrozumieć nowszych teoryj o zapaleniach, o po
wstawaniu nowotworów, o związku pomiędzy zapaleniem tkan
ki łącznćj i obrzmiewaniem gruczołów limiatycznych, tćm 
bardzićj, że autor nie uważał za stosowne wspomnieć o now
szych pracach Ludwiga, Tomsy, Zawarykina i innych nad na
czyniami limfatycznemi, chociaż prace ich były mu znane, jak
0 tćm świadczy pomiędzy innemi i opis nerek w niniejszćm 
dziele. Wysoko cenimy zasługi kolegi Teichmanna położone 
na tćm polu, lecz nie możemy ich uznać za ostatecznie i bez
warunkowo rzecz wyczerpujące. Dla czego prace Ludwiga nad 
początkami naczyń limfatycznych na mniejszą mają zasługiwać 
wiarę od innych jego prac? dla czego niemiałby Ludwig naukę
1 w tym względzie nieco dalćj posunąć, gdyż metodę nastrzy- 
kiwań ulepszył, i delikatniejszego i przenikliwszego używał 
płynu do nastrzykiwań, niż Teichmann?

Nareszcie wypada nam jeszcze wspomnieć o niektórych 
innych pracach, na które autor powinien był także zwrócić 
uwagę. Że nie uczynił żadnćj wzmianki o ważnych poszuki
waniach Kiihnego nad składem substancyi mięsnej, o stężeniu 
mięśni pośmiertnem i o chemicznćm ich oddziaływaniu na pa
pier lakmusowy, chociaż dość szczegółowo rozbiera chemiczny 
skład mięsa, to można wytłómaczyć tćm, że o mięśniach je 
szcze raz mowa będzie przy fizyologii ruchów. Za to przy 
rozbiorze przyczyn głodu powinien był autor przytoczyć bar
dzo ciekawe spostrzeżenie, które Busch zrobił na owćj kobie
cie z przetoką kiszkową, o którćj sam autor w rozdziale
o trawieniu kiszkowem dość obszerną czyni wzmiankę; kobieta 
ta, skutkiem długotrwałego wycieńczenia, jeszcze w pierwszych
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czasach po przyjęciu do kliniki uczuwała najdotkliwszy głód, 
pomimo że żołądek był przepełniony pokarmami, co dowodzi, 
że siedliska przyczyny głodu nie należy szukać w samym żo
łądku, lecz w składzie krwi; gdyż krew’, utraciwszy pewne 
części składowe, wywołuje w podobny sposób uczucie głodu
i pragnienia, jak sprawia uczucie duszności przy braku w nićj 
tlenu. Dalćj przy rozbiorach moczu autor powinien był przy- 
najmnićj wspomnieć o metodzie oznaczania ilości kwasu mo
czowego, podanćj przez kolegę M. Brunera w Warszawie i wy- 
drukowanćj w Pamiętniku To w. lek. Warsz. z roku 1864.

Za najsłabszą, jednak część całego dzieła poczytujemy 
naukę o przemianie materyi, zbyt pobieżnie traktowaną. Cała 
„statystyka czynności odżywczych** obejmuje ledwie 5 stronnic 
przy końcu dzieła. Przedmiot ten niezmiernie jest ważny 
pod względem praktycznym; hygiena, dietetyka, terapia czer
pią głównie z tego źródła, a o przemianie materyi, która jest 
głównym warunkiem życia i od której są zawisłe wszelkie 
czynności, wszelkie prace ustroju, nie można sobie zrobić do
brego pojęcia bez znajomości wyników i mozolnych prac, ja- 
kiemi najznakomitsi badacze naukę obdarzyli. Jeżeli autor 
jest zdania, „że z badań na źwierzętach dokonanych ż a d n e g o  
wniosku na statystykę przemiany materyi u człowieka uczy
nić nie możemy" (zob. str. 461), to niezawodnie mało znajdzie 
fizyologów, który podzielą jego zdanie, i smutną byłoby za
prawdę rzeczą, gdyby tylu najznakomitszych badaczów, o któ
rych autor po części nawet wcale nie wspomina, miało po
święcić tyle najcięższćj umysłowćj i fizycznćj pracy i drogiego 
czasu dla czczćj tylko mrzonki. Trudno tćż zrozumieć, dla 
czego przemiana materyi u zwierząt, odżywiających się temi 
samemi pokarmami co i człowiek, nie miałaby pod pewnemi 
względami doprowadzić do podobnych przynajmnićj wyników, 
dla czegoby nie można otrzymane wyniki pod pewnemi za
strzeżeniami zastosować i do człowieka, jeżeli tylko przemiana 
materyi u człowieka była badaną w tych samych, albo przy
najmnićj podobnych okolicznościach. Fizyologia byłaby nie- 
możebną bez doświadczeń na źwierzętach; prawie wszystkie 
nasze wiadomości fizyologiczne opierają się ua doświadczę-
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niach, które robiono na żabach, królikach, psach i niektórych 
innych źwierzętach, i sam autor nieraz do nich się odwołuje. 
Ludwiga znakomite dzieło nosi również tytuł „Hzyologia czło
wieka/4 a jednak poświęcił pracom znakomitych badaczów nad 
przemianą materyi u źwierząt więcej niż 50 stronnic. Podług 
naszego zdania nie wypada w dziele fizyologicznem pominąć 
prac Regnaulta i Reiseta, Chossata, Biddera i Schmidta, 
Bischoffa i Voita, Pettenkofera i Yoita, z których pojedyncze 
tylko bardzo pobieżnie są uwzględnione w poprzednich roz
działach niniejszego dzieła, a o klasycznych w swoim czasie 
pracach Biddera i Schmidta nie znaleźliśmy nawet w całćm 
dziele najmniejszej wzmianki.

W ogóle autor nie uwzględnił wcale historycznego rozwoju 
tak fizyologii w całości, jak w szczególe pojedynczych jśj roz
działów; nie wspomina nic o postępach, jakie z czasem poczyniły 
wyobrażenia o pojedynczych sprawach żywotnych, o drogach, 
na jakich nauka powoli doszła do obecnego stopnia swego roz
woju. Podobnego rodzaju poglądy przy wykładzie ustnym są, 
wielce pouczającemi, ułatwiają pojmowanie i spamiętanie rze
czy i wzbudzają u ucznia ciekawość i zamiłowanie dla samćj 
nauki, a szacunek dla genialnych mężów, którzy niezmordo
waną. swą pracą naukę na przód posunęli, jak np. Harvey, 
Haller i t. d.

Ponieważ niniejsze dzieło nie jest zupełnie systematycz
nie ułożone i masa faktów jest porozrzucana po różnych roz
działach, więc należałoby na końcu książki podać spis alfabe
tyczny, który ułatwiłby czytelnikowi wyszukanie pojedynczego 
faktu, lub jakiegoś szczegółowego ustępu. Spodziewamy się, 
że autor przy wydaniu dalszego ciągu swej pracy załączy taki 
spis, który wielce się przyczyni do podniesienia nżyteczności 
dzieła.

Rozbierając tu ujemne także strony dzieła, byliśmy znie
woleni nieco obszerniej nad niemi się rozpisać, aniżeli nad 
dobremi jego stronami, chociaż ostatnie nierównie przeważają, 
a pierwsze nie wiele uwłaczają wartości dzieła; wymagała tego 
bezstronność, ażebyśmy nasze zarzuty należycie usprawiedli
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wili. Lecz mimo tćj różnicy zdania raz jeszcze powtarzamy, 
że dzieło to przyjmujemy z prawdziwą radością i że je za
lecamy tak studentom, jako tćż i skończonym lekarzom.

Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historyi od zało
żenia w roku 1579. do ostatecznego przekształcenia w roku 1803. P r z e z  
Mieltała B a l i ń s k i e g o .  Petersburg. Nakładem i drukiem 
Jozafata Ohryzki* 1862. (XI i 606 str. w 8-ce w.)

SPRAWOZDANIE

Dra Stanisława JANIKOWSKIEGO.

Czytając to pogrobowe dzieło, doznawaliśmy na przemian 
to nader smutnych, to znów bardzićj pocieszających uczuć, 
których jednakże bliżćj objaśniać nie myślimy, albowiem nie 
może być naszćm zadaniem oceniać tę szacowną książkę z ogól
nego stanowiska dziejów krajowych. Wprawdzie nie byłoby 
nic łatwiejszego, jak przez porównanie pojedynczych jćj roz
działów z odnośnemi ustępami „Hjstoryi Szkół“ Ł u k a s z e 
wi c z a  wykazać, ilu nieznanemi dotąd szczegółami ś. p. Baliń
ski wzbogacił dzieje oświaty narodowćj, zwłaszcza w drugićj 
części swego dzieła, obejmującćj historyą „Szkoły Głównćj 
W. Ks. Litewskiego*1 (r. 1773.— 1803.); my tu poprzestaniemy 
wszelako na wyliczeniu tych szczegółów, które się do naszego 
przedmiotu, to jest do nauki i sztuki lekarskićj odnoszą.

W pierwszćj części dzieła, p. n. „Akademia Towarzystwa 
Jezusowego*1 r. 1579. — 1773. (str. 1—221), nie znaleźliśmy 
żadnego szczegółu odnośnego do dziejów nauki lekarskiej, i nic 
w tćm dziwnego, albowiem w początkach istnienia akademii 
nie było w nićj ani wykładów prawa, ani medycyny, a nawet 
po przywileju Władysława IV (z r. 1541.) (] )  wydział lekarski

(; )  Przywilej ten na wykłady prawa kanonicznego i cywilnego, oraz 
medycyny, przedrukowany jest i u G ą s i o r o w s k i e g o  (Zbiór wiado • 
mości i t. d., tom 11, str. 34.)
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istniał tylko z nazwiska, w skutek niechęci Jezuitów do tych 
nauk.

Za to piszący dzieje chorób epidemicznych w Polsce znaj
dzie tu kilka ciekawych wiadomości o zarazach, które pano
wały w Wilnie wiatach: 1571; 1588, 1600 — 1602, 1625, 
1652 i 1709— 17JO. (str. 46, 86, 99, 121, 154 i 181— 182). 
B a l i ń s k i ,  jako pisarz bezstronny, jak z jednej strony otwar
cie potwierdza wyrok dziejowy potępiający Jezuitów za klęski, 
jakie na kraj sprowadzili przez swe kierownictwo wychowania 
publicznego (str. 216— 219), tak tćż z drugićj strony przyzna
je im niektóre zalety, a między innemi gorliwe zajmowanie 
się choremi i umierającemi podczas wielokrotnych zaraz, któ
re nawiedzały stolicę Litwy.

Część druga dzieła, napisana na zasadzie kilkuset listów 
autentycznych Poczobuta do Chreptowicza i innych osób, sta
nowi właściwie dzieje rektorstwa Poczobuta i w jasnćm świe
tle wystawia wielkie zasługi tego uczonego i zacnego męża dla 
oświaty krajowćj. Do właściwych dziejów lekarskich i tutaj 
nie wiele znajdujemy nowego, czegobyśmy nie napotkali w G ą- 
s i o r o w s k i m ,  lub w monografiach prof. A d a m o w i c z a  i dra 
Z i e l e n i e w s k i e g o .  Albowiem kłopoty Poczobuta z obsa
dzeniem katedry historyi naturalnćj, kolejno przesadzone wy
magania cudzoziemców, jakierai byli Gi l i  bert ,  F o r s t e r
i niespodziana ich strata dla Akademii, układy napróżno pro
wadzone z Voltq, celem sprowadzenia go do Wilna, nas tu tyl
ko pośrednio obchodzą, równie jak dzieje założenia ogrodu 
botanicznego (rozdz. IV.); szczegóły o niemniejszćj interesow
ności profesora B i s i o (str. 307 —308), wykładającego anato
mią i fizyologią, nie są tćż zbyt wielkićj dla nas wartości; po
dobnie, jak opis instalacyi Jana Piotra Franka (str. 399). 
Między dodatkami do tćj części zasługuje na uwagę Nr. VIII., 
to jest zdanie sprawy (w języku francuzkim) przez Sartorisa, 
prof. chemii, i księdza Mickiewicza, prof. fizyki w Szk. Gł. 
wiel. ks. Lit., Chreptowiczowi z wycieczki mineralogicznćj 
wzdłuż Niemna i z obejrzenia wód słonych mineralnych wSzto- 
kliszkach r. 1787. (str. 529— 530). Ostatecznie i ta część 
więcćj zawiera szczegółów do dziejów nauk przyrodniczych
i matematycznych, aniżeli właściwych lekarskich w Polsce.
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Praee Towarzystw lek arskich  w Cesarstwie.
1. ycrairb OSujecTHa upaMeii boctohhoh Ciioiipn bt> r. IIpKyTCKb. 

(Ustawa Towarzystwa lekarzy wschodniej Syberyi w Irkucku 18G3.)
2. HpoToKo.ibi aacfedamw 06uj. Bp. boct. Ciioiipn bt» r. HpKyrcKk. 

1863 — 64. (Protokóły posiedzeń powyższego Towarzystwa za r. 1863.—64).
3. ycTauT> 06mecTua RieBCKHSt Bpanew. Kieitt 1850. (Ustawa To- 

warzysta lekarzy Kijowskich 1850.)
4. I]p0T0K0/iw 06mecTua KieucKHxT, Bpaneu ct> 3 Hoa6pH 1862 r 

no 19 Okth6ph 1863 r. (Protokóły Towarzystwa lekarzy Kijowskich od 
dnia 3 (15) listopada 1862. r. do dnia 19 (31) października 1863. r.—Przy- 
tem, jako dodatek, materyały do topografii lek. m. Kijowa, a mianowicie:
a) Wiadomości o Zakładzie wód mineralnych sztucznych w m. Kijowie od 
r. 1835. do 1861. b) Zdanie sprawy o chorych leczonych w Kijowskim 
zakładzie wód mineralnych w porze letniej 1861, 62 i 63 r. c) Mowa 
miana na publicznem zgromadzenie uniwersytetu św. Włodzimierza w r 
1863. prze prof. zwycz. W. Korowajewa).

5. ycTaBT> pyccKaro 6a,n>iieo,iorMHecKaro OSujecTBa >ipn KaBKa3- 
ckmxi> Miinepa,n»rn»ixt B0 4axT». (Ustawa Towarzystwa balneologicznego 
ross. przy wodach mineralnych na Kaukazie.)

SPRAWOZDANIE 

D ra W ita lisa  W IL C Z K O W S K IE G O .
Czytane na posiedzeniu Towarzystwa lek. Warszawskiego.

Wszystkie powyższe broszury dowodzą, że ruch naukowy 
rozwija się między lekarzami praktykującemi w Cesarstwie, 
w którśm w ogóle, jak się o tóoi dowiadujemy z protokółu 14. 
posiedzenia Towarzystwa lek. Kijowskich, istniały w r. 1863. 
następujące 32 Towarzystwa lekarskie: 1) Tow. lek. prakt. 
w Moskwie; 2) Tow. lek. rosyjskich w Moskwie; 3) Tow. lek. 
rosyjskich w Petersburgu; 4) T. 1. Petersburskich; 5) T. 
frenopatyczne w Petersburgu; 6) T. Petersburskie lekarzy 
zarządu marynarki; 7) takież towarzystwo w Kronsztadzie, 
8) w Astrachani, 9) w Mikołajewie, 10) w porcie Mikołajew
skim na Amurze; 11) Tow. lek. praktycznych w Rydze; 12) T. 
lek. Mitawskich; 13) T. 1. Wołyńskie w Żytomierzu (1); 14) 
T. l .  Podolskich (2); 15) T. 1. Kijowskich; 16) T. 1. Mohi-

(1) Już nie istnieje.
(2) Rozwiązane w r. 1865.
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lewskich (1); 17) Tow. lek. Fińskich w Helsingforsie; 18) T.
1. Tulskich; 19) T. 1. Penzeńskich; 20) T. 1. Archangielskich; 
21) T. 1. Kurskich; 22) T. 1. Kałuskich; 23) T. 1. Orłowskich; 
24) T. Moskiewskie fizyczno-medyczne; 25) T. 1. Odeskie; 
26) T. 1. Irkutskie; 27) T. 1. Symbirskie; 28) T. 1. Charkow
skie; 29) T. 1. Wileńskie; 30) T. 1. Jarosławskie; 31) T. 1. 
Saratowskie; 32) rosyjskie balneologiczne Towarzystwo w Pia- 
tihorsku.

Czas założenia większćj części tych towarzystw przypada 
pomiędzy 1859. a 1863. rokiem; żadne z nich nie zaprowa
dziło dotąd u siebie podziału pracy, za wymówkę może służyć 
niedawność ich trwania. Cel tych stowarzyszeń lekarzy jest 
praktyczno lekarski, bo o czysto naukowych pracach może 
być mowa tylko w miastach posiadających uniwersytety; jak 
dalece zaś jeszcze dotąd niewielkiem jest poczucie potrzeby i ta
kich towarzystw, dowodem jest Mohilewskie, które się roz
wiązało z powodu braku funduszów i niechęci uczestniczenia 
w nim lekarzy; niektóre towarzystwa, jak np. Irkutskie, mają 
i uboczny dobroczynny cel, niesienie pomocy podupadłym le
karzom i ich rodzinom.

Nie należy jednak wnioskować, żeby prace te, po większćj 
części na polu yraktycznćm przedsiębrane, nie mogły być 
i dla nas zajmującemi; rozsiane na obszernćj przestrzeni Ce
sarstwa, towarzystwa mogą przynieść rzeczywistą korzyść dla 
nauki spostrzeżeniami swemi nad geograficznćm rozszerzeniem 
gorączek, nad chorobami i hygieną najrozmaitszych stref kuli 
ziemskiej (T. 1. marynarki), nad chorobami właściwemi okrę
gom górniczym w Syberyi, nad trądem grasującym w Kamczat
ce i na wyspach oceanu Spokojnego, nad sposobami leczenia 
w Chinach i Japonii, nad roślinami i materyałami aptecznemi, 
jakie z tych krajów otrzymujemy i otrzymywaćbyśmy mogli i t.p. 
Wreszcie każde z takich towarzystw znajdzie dla siebie do 
obradowania odpowiednie naukowe przedmioty, które i nam 
nie powinny być obcemi chociażby z powodu dawnego przy
słowia: „homo sum et nil humani a me alienum esse puto.li

(i) Przestało istnieć.
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Zapewne z biegiem czasu otrzymamy od wszystkich tych 
towarzystw przesyłkę ustaw i protokółów z zaproszeniem do 
zakomunikowania naszych prac; będzie to grzeczność, jaka się 
słusznie należy starszemu i zasłużonemu już Towarzystwu 
Warszawskiemu od innych, których członkami są w znacznśj 
części nasi rodacy, lub koledzy uniwersyteccy.

Z nadesłanych dotąd broszur: 1) zawiera w 30 paragra
fach ustawy towarzystwa lekarzy Wschodniśj Syberyi w Irkuc
ku, przy nićj załączono 2) protokół jedynego posiedzenia od
bytego w dniu 2 (14) września 1863. r., na którśm dr. Kaszy n 
odczytał sprawozdanie z dokonanych przez siebie oględzin 
pośmiertnych ciała kozaka, przy których znalazł na sierpie 
oponowym dwie narośle kostne i powiększenie dołka dla przy
sadki mózgowśj (hypoyhysis cerebri), (można było umieścić 
w nim włoski orzech), wreszcie zrośnięcie szwów obrębkowego 
i sutkowego; za przyczynę podaje dr. Kaszy n chorobę we- 
neryczpą, a przyczyną śmierci był obłąd opilczy. 3) Towa
rzystwo lekarzy Kijowskich, istniejące od 1840. r., oprócz no- 
wćj ustawy swojćj zatwierdzonej w r. 1850. złożonćj z 60 pa
ragrafów nadesłało także i 4) protokóły 17 posiedzeń odby
tych w 1862. i 1863. r. Posiedzenia w ogóle, jak można było 
oczekiwać, są zajmujące, na pierwszśm zaraz p. Hubbe-  
net okazywał przyrząd Sales  G i r o na  odmieniony przez 
Schni t z l era ,  którego doświadczenia po tracheotomii prze
konywają, że skroplone płyny dochodzą do tchawicy i oskrze
li. Na 5. i 6. posiedź, p. M a r o ws k i  przedstawił pod drobno- 
widem zmiany zaszłe w kości podlegającej sprawie zapalnćj, 
cewki Haversa powiększone, brzegi ich nierówne, powiększone 
także ciałka kostne dające liczne odrostki i masę ziarnistą. 
P. Kl asson na 9. posiedź, okazywał pod drobnowidem włó
kna mięśni i wbrew zdaniu Bo wmana  i Br i i ckego  
utrzymuje, że pierwotne włókienka składają się z dwóch nici 
wijących się wężowato około wewnętrznśj osi. Tąż samą pra
cą, to jest badaniem drobnowidowem włókien mięsnych zaj
muje się i p. Ma z on. Przy roztrząsaniu na posiedź- 11. 
pytania o leczeniu ran postrzałowych p. Hi i bbenet  słusznie 
powstawał przeciwko zapobiegawczemu rozszerzaniu ran (to
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jest przecięciu skóry i powięzi),również przeciw napełnianiu ich 
skubanką, lub przeprowadzaniu zawłok, czemu był przeciwny 
p. K o r o w a j e w .  Na posiedź. 13. p. D a l k i e w i c z  odczytał 
załączone tu sprawozdania o zakładzie sztucznych wód mine
ralnych. Posiedzenie la . zajęte było roztrząsaniem pytania
o ograniczeniu rozszerzania się choroby wenerycznej. Na 10. 
posiedź, p. M a r s k ó w  odczytał o skutecznym leczeniu dław- 
ca (croup) zapomocą pulweryzatora; używał w tym celu sale- 
tran srebra (gr. 2), ac. tannicum (gr. 5), liguor ferri se - 
sguichlorati (gr. 5) i kuli hydrobromicum (gr. ’8); nadto 
odczytany był program dla ułożenia topografii i statystyki 
lekarskiej miasta Kijowa. Oprócz tego na każdern posiedze
niu były okazywane bardziej zajmujące przypadki chorobne. 
P. K o r o w a j e w  w oddzielnej książeczce pod w żej wymienio
nym nadpisem liczbami dowodzi konieczności założenia szpi
talu dla chorób ocznych w Kijowie. 5) Wreszcie Towarzystwo 
balneologiczne położyło sobie za zadanie sporządzić opis wód 
lekarskich kaukazkich.

Sfone dzieła*

Cl. B e r n a r d .  Introduction a 1’ćtude de l&medecine ex~ 
perimentale. Paris 1865. J. B. Bailliere.

W książce tej, będącej wstępem i zapowiedzią obszerniej
szego dzieła, znakomity fizyolog wykłada w ogólności swoj 
sposób zapatrywania się na medycynę doświadczalną.

R. H e i d e n h a i n .  Mechan. Leistung, Warmeentwik- 
klung u. Stoffumsatz bei d. Muskelthatigkeit. Leipz. 1864. 
Breitkopf. ( l ' / 3 tal.)

H. M i l n e - E d w a r d s .  Leęons sur la physiologie et 
l'anatomie comparee. Paris 1862. -65. V. Masson. T. VII. 
595 str. T. VIII. 547 stron, (po 9 fr. =  3 tal.)

Jestto dalszy ciąg dzieła pomnikowego, będącego skarbni
cą dotychczasowych wiadomości naszych z anatomii i fizyologii 
porównawczej; odznacza się, równie jak poprzednie tomy, 
wielkićm bogactwem wiadomości historycznych i bibliogra
ficznych. Całe dzieło zapewne nie mnićj niż 16 t. wyniesie.
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W I A D O M O Ś C I  Z A K R A J D 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 .
P rzez D ra J u lian a  K U Ł SH IE G O

w Radomsku.

Treść: 1. P aryi. Akademia lekarska: pochwała Y i l l e r m  eg o. 
Rozdanie nagród. 2. Siedziba anatomiczna przy bolu stopy (torsalgia).
3. Akademia umiejętności: Możność szczepienia gruźlicy, wliczenie jej 
do chorób przyrzutowych. 4. Badanie nad odziębieniem i zmarźnieniem.
5. Londyn. Tow. mcdyko-chirurgiczne: Wpływ kawy na wydzielanie 
mocznika i chlorków w moczu. 6. Prześwidrowanie (trepanacya) stosu 
kręgowego, wyzdrowienie. 7. Tow. patologiczne: Torbiel wodunkowy 
w miednicy. 8. Obrzmienie wodunkowe w piersi. 9. Wycięcie śledziony 
z powodu obrzmienia, śmierć z ropnicy. 10. 'W iedeń. To w. lekarzy : 
Badania nad histologią zapalenia mózgu. 11. Nekrologia: S c h u h .

Dnia 10. stycznia 1866. r.

1. Tegoroczna mowa pochwalna przybrała nowe zupełnie 
zarysy pod dzielnćm piórem dorocznego sekretarza Akademii. 
Dotychczas Akademia słyszała pochwały swych członków jako 
lekarzy; dziś zwrócił ją mówca na inne pole, przedstawił bo
wiem lekarza, jako męża dbającego w rozleglejszym zakresie
o dobro ludzkości i cierpiącego spółeczeństwa. Wprawdzie 
nauki lekarskie wzięte w zwykłćm znaczeniu pozostały na 
uboczy, ale za to hygiena i dbałość o stargane siły, jak i utrzy
manie życia i zdrowia klas ubogich zajęły głównie mówcę. 
Y i l l e r m ć  urodził się w 1782. r. Spędziwszy młodość na 
nauce, zaciągnął się jako lekarz wojskowy do armii pierwsze
go cesarstwa. Upadek tegoż powrócił go życiu cywilnemu, 
a drugi raz w walce o życie napotykamy go w r. 1832., gdzie 
niósł bezpłatnie pomoc nieszczęśliwym ofiarom pierwszćj cho
lery. Po odbytćj tej walce, gdzie podobnie jak na polu sławy 

Pam. T. 1. W., t. LV. 5
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ze śmiercią mu się prawie ciągle potykać przychodziło, znowu 
zeszedł z pola medycyny praktycznej, uprawiając nadal niwę 
hygieny, którą tak świetnie w 1820. r. otworzył rozprawą 
swą „o  stanie więzień.“  Rozpocząwszy później, bo w r. 1829. 
wydawnictwo Roczników hygieny publicznej, najtrudniejsze 
pytania rozbierał z całą ścisłością, torując drogę, wtedy tak 
utrudnioną w tego rodzaju pracach i badaniach, innym bada
czom i wyświecając zawiłe zadania, wskazywał środki do po
lepszenia bytu zwłaszcza klas roboczych i usunięcia złego, któ
rego szkodliwe następstwa zanadto były widoczne i rażące. Po
święcony całkiem najszczytniejszemu zadaniu, jakiem jest pra
ca, szedł stale raz obranym torem, nie zrażając się ani prze
ciwnościami, ani pozwalając się olśnić powodzeniem; a całe 
jego dążenie da się skreślić w tćj krótkiej zasadzie: „czyń do
brze drugim.“  Ekonomista wzniosły, statystyk ścisły i bez
stronny, nieprzyjaciel środków gwałtownych, obawiający się 
wszelkich nagłych zmian, wypowiadał panujące złe otwarcie, 
podając zarazem środki zaradcze oparte na ścisłóin badaniu 
i miłości prawdy i sprawiedliwości. Te prace połączone z bi- 
jącem dla cierpiącej ludzkości sercem zjednały mu najpię
kniejszy wieniec nieśmiertelników, jaki na czole jego nauka 
i miłość spleść mogły.

Cztery nagrody udzieliła w tym roku Akademia, a mia
nowicie swoję (1000 fr.) panu M a r t i n  za rozprawę: „o bez
władach urazowych (paralysies traumatiques)'“  Portala 
(również 1000 fr.) p. C o r n i l o w i  za rozprawę: „czy istnie
ją cechy anatomiczne swoiste raka“ ; nagrodę Civrieux 
,,o stosunku porażenia ogólnego do obłąkania (mania)“  panu 
Ma g na n ;  dalej nagrodę Barbier (8000) p. C h a s s a i g n a c  za 
zastosowanie nowego sposobu leczenia chirurgicznego zapomo- 
cą ugniatacza (ecraseur), a mianowicie 7000 fr., gdy 1000 fr. 
przyznała p. L e g r o s  za „leczenie wrzodów zołzowych bez po
zostawienia brzydkich blizn. “  Pozostałe zaś inne nagrody 
nie zostały przyznane całkowicie, lecz tytułem jedynie zachęty. 
Oprócz tego znaczną ilość nagród tak w pieniądzach, jak i me
dalach złotych, srebrnych, spiżowych i listach pochwalnych 
przyznała Akademia lekarzom szczepiącym ospę, chorób na
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gminnie panujących, jak i zdrojowym. Zaiste mocna to po
budka do' pracy i wytrwałości, przynosząca prócz sławy zwy
cięzcom jeszcze rzeczywiste korzyści ludzkości.

2. P. G o s s e l i n  przedłożył Akademii badanie anato
miczne przy bolu stopy (tarsalgia), któreto cierpienie do
tychczas pod nazwą pes valgu$ dolorificus, jako nader rzad
kie i pod względem swćj rody niejasne, w chirurgii znanem 
było. Pojawiać się ono zwykło av czasie szybkiego wzrostu 
od 12. lub 13. aż do 18. lub 19. roku życia, a zwykle przy
czyną wywołującą bywa zmęczenie z powodu stania lub chodu, 
lub tćż gościec. Objawem tegoż bywa nieoznaczony ból po 
bokach okolicy skokopiętowćj, zwiększający się przy ucisku, 
chodzie, lub staniu i zwykle wzmacniający się ku wieczorowi. 
Po jakimś czasie następiye ściągnięcie kurczowe (contraclio 
spasmodica) mięśni okolicy przednićj i zewnętrznej goleni 
i w skutku tego skręcenie stopy na zewnątrz. Przeciwnie 
dawniejszym zdaniom, że cierpienie to powstaje z powodu 
pierwotnego skurczenia mięśni, autor oddawna upatrywał po
wód w chorobie stawu i badanie anatomiczne obecne potwier
dza to przypuszczenie. Zmiany najważniejsze były: 1) w sta
wie golenio-stępowym ( arlic. tibio-tarsalis) zuiszczenie chrząst
ki w przedniśj części, właściwie jćj zropienie z brzegami roz- 
miękczonemi, bez wypocenia mazi stawowej ( synotiaJ, błona 
maziowa była prawie niezmienioną. 2) W stawie skoko-czó- 
łenkowym (arlic. astragalo - scaphoidea) niezwykła su
chość powierzchni na części górnćj kości skokowej, znaczne 
owrzodzenie chrząstki od dołu ku górze i od zewnątrz ku ty
łowi z rozmiękczeniem brzegów chrząstki, w środku owrzo
dzenia widzieć się daje obnażona kość lekko czerwona, któreto 
zabarwienie zajmuje od 5 do 6 milimetrów części gąbczastćj 
kości i zarazem zdaje się, iż blaszka zbita podchrząstkowa 
zanikowi uległa. 3) W stawie pięto-sześciennym (art. cal- 
caneo-cuboidea) podobne zniszczenie, lubo w mniejszym dale
ko stopniu; w końcu 4) w stawie pięto-skokowym (art. cal-, 
caneo-astragalea)  nastrzykanie i czerwoność wyraźne błony 
maziowej około więzu śródkostnego, jakoteż nieznaczne zro
pienie chrząstki na przedniej powierzchni kości piętowej. Po
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wyższe zmiany znajdowały się na kończynie lewej, na którćj 
za życia jedynie stan chorobowy dostrzegać się dawał; prócz 
tego jednak znaleziono na powierzchni górnćj prawej kości 
skokowej poczynające się ropienie chrząstki, a pod drobno- 
widem widzieć można było znaczne zgrubienie i powiększenie 
pochewek chrząstkowych z rozrostem komórek. Z badania 
powyższego autor wyprowadza wnioski, że 1) jestto cierpie
nie dnawe, cechujące się lekkićm zapaleniem kości (osteitis) 
i owrzodzeniem chrząstek środstawowych; dalćj, że skurczenie 
mięśni jest następstwem tego zapalenia kości dnawego i ma 
na celu unieruchomienie cierpiących stawów, lubo wytłoma- 
czyć obecnie się nie da, dla czego więcej zajmuje mięśnie za
opatrzone przez nerw podkolanowy (n. popliteus) zewnętrz
ny, niż przez wewnętrzny; 2. że leczenie głównie mieć winno 
na celu unieruchomienie w stosownćm położeniu; i w końcu 
3) że dawne nazwy ustąpić miejsca powinny tćj b o i u 
k o r z e n i a  n o g i  d o r a s t a j ą c y c h  (tarsalgia adolescen- 
tium). Przeciwko temu ostatniemu punktowi wystąpił pan 
G u ć r i n ,  utrzymując, że wyraz pes mlgus nie oznacza jedynie 
tylko chorobowego cierpienia, ale jeszcze i przyczynę mecha
niczną skręcenie stopy wywołującą. Dalćj znowu nie przyjmu
je zapalenia jako przyczyny chorobowej, ale pierwotnie skur
czenie mięśni z tą tylko różnicą, że w tego rodzaju chorobie 
polegałoby ono na odruchach (spasme reflexe), gdy w zwy
czajnych razach byłoby ono następstwem czynności mózgo- 
rdzeniowćj Następnie, że znalezione przez p. G o s s e 1 i n 
zmiany nie były przyrody suchego zapalenie kości ( osteitis 
sicca), lecz powstawałyby z powodu nadwichnięcia (subluxa- 
tio) przednićj części nogi na tylną, czego wynikiem byłoby, 
iż pod względem leczniczym odróżnić wypada trzy okresy: to 
jest wypoczynku, zastosowania tenotomii i w końcu tćj ostat- 
nićj w połączeniu z zastosowaniem opasek. Za zdaniem p. 
G o s s e l i n  wystąpił p. B o u v i e r ,  przyjmując tak nazwę, jak 
i przyrodę choroby zapalną; dla tego pomijam mowę tę zupeł
nie. (Vunion. med. t. XXVIII, nn. 131. 133. 138).

3. Bardzo zajmujące badania p. W i 11 e m i n przedłożył 
Akademii umiejętności za pośrednictwem p. KI. B e r n a r d  a
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dotyczące możności zaszczepienia gruźlicy ludzkiej k ró 
lik om , a tćm samem wliczeuia suchot do działu chorób 
przyrzutowych. Liczne doświadczenia, jakie autor robił, za
sługują na wszelką uwagę i dla tego choć w głównych zary
sach je  przedstawię. Jednemu z dwóch królików młodych, 
żyjących w tych samych warunkach, szczepi materyą, z jamy 
gruźliczej płuca i trzew wziętą w 33 godzin po śmierci; we 3 
i 4 tygodnie powtarza szczepienie, a we 3 miesiące zabija je, 
nie przedstawiające jednak żadnych zewnętrznych oznak cho
roby, i znajduje gruzełki drobne, szare w płucu, jak tćż i w kisz
kach i na otrzewnćj, gdy królik drugi zupełnie gruzełków nie 
przedstawia. W ten sposób prowadzone doświadczenia powta
rzał kilkakrotnie na większej liczbie i z różnym czasem trwa
nia szczepienia: wypadek zawsze był jednakowym; gdy dla 
przeciwdowodu, że nie ropa, lecz w istocie materya gruźlicza 
wywołać tylko może gruźlicę, inne króliki szczepione ropą 
z ropnia, wąglika, dalej wydzielinami cholerycznego, nigdy 
nie przedstawiały żadnych szczególnych zmian anatomo-pato- 
logicznych. Jeżeli przyrzutowość się stwierdzi, zrobi to waż
ną nader zmianę w pojęciach o gruźlicy, a zarazem może prę- 
dzćj naprowadzi na właściwą leczniczą drogę przeciw jednćj 
z klęsk najbardziej dziesiątkujących ludność; słusznie bowiem 
powiedzieć można, że żadna najzjadliwsza epidemia tyle nie 
zabija ludzi, co zwolna, ale bez miłosierdzia niszcząca gruźli
ca. (Tamże n. 146. 147.)

4. Temuż uczonemu ciału p. P o u c h e t  przedłożył ba
dania swoje nad zm arznięciem  zwierząt* Z długiego sze
regu doświadczeń wyprowadza następujące wnioski: 1) że pierw
szym działaniem zimna jest skurcz naczyń włosowatych, tak, 
iż ciałka krwi zupełnie przez nie przepływać nie mogą i ztąd 
pochodzi bladość odmrożonych części. 2) Ciałka krwi ulega
ją  zmianom: a najpierw jądro opuszcza swą osłonę i pływa 
wolno po surowicy, przyczem staje się ziarnistćm i jest więcćj 
cieinnćm, a osłona albo się skurczą, lub tćż niknie; jeżeli zaś 
pozostaje w osłonie, to również ciemnieje i leży odśrodkowo, 
lub w końcu komórki marszczą się i ciemniają. Niknienie to 
komórek głównie ma miejsce u płazów , gdy zmarszczenie ich
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jedynie wydarza się u ssawców. 3) Każde źwierzę zmarzłe 
z powodu zmian ciałek krwi w całćj masie nigdy więcćj do ży
cia powróconćm być nie może. 4) Przy częściowym odmroże
niu musi uledz zgorzelinie; a choć 5) pewna ilość zmienio
nych ciałek dostanie się w krążenie, to życie utrzymanćm być 
może; gdy przeciwnie, jeżeli 6) większa jest rozległość części 
odmrożonych, wtedy zmienione ciałka, dostawszy się w krąże
nie, muszą spowodować śmierć; a w takim tylko razie 7) 
może przemarzłe w połowie źwierzę żyć dłuższy czas, gdy 
utrzyma się je w takich warunkach, iż zmienione ciałka nie 
będą mogły dostać się w krążenie. 8) Że śmierć zależy od tćj 
właśnie zmiany ciałek krwi, a nie od wpływu nerwowego. 
(Med. Times Nr. 805).

5. Towarzystwu medyko-chirurgicznemu p. G ar rod  
przedłożył pracę p. S q u a r e y  dotączącą w pływ u kaw y na  
m oczn ik  1 cltlockl w m oczu. Kawę pito trzy razy dniem, 
najpierw w ilości ćwierci uncyi naraz, a potem podniesiono 
ilość jćj od 4 do 6 uncyj dziennie. Ciepłota ciała, mierzona 
rano i wieczorem, nigdy po za stan prawidłowy nie przechodzi
ła. Ilość składników moczu oznaczano sposobem miareczko
wym Liebiga. Co się tyczy mocznika, to, biorąc tygodnie na- 
przemian u tćj samćj osoby, w których piła kawę, lub nie, wy- 
raźuej różnicy ani w stanie zdrowia, ani tćż pod żadnym in
nym względem nie było. Ilość mocznika dopiero w drugim 
tygodniu użycia była średnio o 2.198 grm. większą, niż w pier
wszym tygodniu nie użycia kawy, w 3. i 4. tygodniu średnia 
była mniejszą o 0,424 grm. przy piciu kawy, a w 5. i 6. ty
godniu mniejszą o 0,515 grm. gdy kawy nie używano. Podo
bne wypadki dały inne doświadczenia, a ztąd p. S ą u a r e y  
wyprowadza wniosek, że kawa w powyższych dawkach nie 
zwiększa wydzieliny mocznika, gdyż i zmuiejszenie tegoż utrzy
muje się w warunkach prawidłowości. Tak samo zachowywa
ły się chlorki, a ztąd, zwracając uwagę na to, że prócz lekkiego 
podniesienia tętna w półgodziny po użyciu kawy nie pojawiały 
się ani nudności, ani tćż drżenie rąk, uważa picie kawy za 
nieszkodliwe. Wielka szkoda, że autor nie zwrócił uwagi w tćj
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nudnćj swćj pracy na kwas moczowy, który dotychczas uwa
żany jest za obficiej wydzielający się przy piciu kawy, gdyż 
wyświecenie punktu tego w leczeniu kilku chorób oddałoby 
daleko większe usługi, niż oznaczenie ilości mocznika i chlor
ków. (Tamże Nr. 805).

6. Temuż towarzystwu p. G o r d o n  skreślił przypadek, 
gdzie |>rześwidrowanie (trepanatio) stosu kręgow ego  
miało miejsce. Rzadkość tego rodzaju oporacyi, jak też na
der wątpliwe w ogóle jć j skutki zniewalają mię do obszerniej
szego przedstawienia tego zajmującego spostrzeżenia. Przy
padek ten dotyczy mężczyzny, 31 lat mającego, który, spadł
szy na polowaniu z konia w rów, natychmiast porażonym zo
stał na kończyny dolne, pęcherz moczowy i prostnicę w dniu 
27. marca 1865. Po przyjęciu go do szpitalu przy powyższych 
objawach porażenia nastąpiła odleżyna, mocz alkaliczny ze 
znacznym osadem śluzo-ropiastym odpływał bez przerwy ( in - 
continentia). Badanie wykazało zwichnienie jednego z niż 
szych kręgów. Na żądanie chorego p. G o r d o n  wykonał prze- 
świdrowanie dnia 3. czerwca. Operacja trwała minut .30; 
krwotoku przy niej nie było. Polepszenie po operacyi było 
wolne, ale natychmiastowe. Czwartego dnia mocz oddziały
wał kwaśno, czucie wzmogło się, jakotćż i władza ruchu. Po 
jakimś czasie władza zatrzymania moczu wróciła, jako tćż i 
stolec ze świadomością chory oddawał. Po ośmiu tygodniach 
ehory mógł wyjść, a raczćj wyjechać; stać bowiem, ani cho
dzić nie był w stanie. Stau ogólny zdrowia wyborny. Dr. Mc 
Do n n e l l ,  przedstawiający towarzystwu tę pracę, zwraca uwa
gę na następne punkta: 1) Że operacya nie jest bezwarunko
wo śmiertelną, ani też niekoniecznie nastąpić musi po nićj 
odłuszczanie (exlolialio) kości, tworzenie się ropy, coby robiło 
wyzdrowienie jeżeli nie uiemożebnem, to przynajmniej nader 
przewlekłćm. 2) Że w tym przypadku nawet przeciwnicy 
operacyi przyznać muszą poprawę po jej wykonaniu. 3) Wnio
skuje za wczesnćm wykonaniem operacyi, zanim zmiany w rdze
niu kręgowym nie dojdą do stopnia zaniku i zmiany w budo
wie, wtedy bowiem polepszenie byłoby niemożebnem. 4) Radzi 
oddalenie więcćj niż jednego kręgu łuków tylnych, gdyż, nie
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przyczyniając niebezpieczeństwa operacyi, daje to lepszą na
dzieję możności chodzenia i stania. —P. U re zgadza się na 
wczesną operacyą, przyczem nadmienia, iż jestto pierwszy 
przypadek tak pomyślnego ukończenia, w przypadkach bo
wiem pp. C l i ne  i T y r r e i  obrażony był krąg dziesiąty, a po 
prześwidrowaniu wróciło wprawdzie czucie, jak i władzi ruchu, 
lecz w czternaście dni chory umarł na zapalenie otrzewnej. 
Co się zaś tyczy przypadku p. L o u i s ,  gdzie obrażenie stosu 
kręgowego nastąpiło przez kulę i w skutku tegoż pojawiło się 
porażenie kończyn dolnych i zatrzymanie moczu, tam objawy 
te po wyjęciu kuli trwały i dopiero po wydobyciu kawałków 
kości ustąpiły, co aż nadto wyraźnie pokazuje potrzebę 
usunięcia ucisku lub drażnienia przez kość na rdzeń pacie
rzowy wywartego. Co się zaś tyczy przypadku p. T y r r e 1, to 
po operacyi nastąpiło polepszenie 2., 3. i 4. dnia, późnićj je 
dnak nie było tak wyraźnćni; chory umarł, lecz nie w skutku 
operacyi, ale zapalenia płuc i opłucnśj. W tym razie ważny 
był stan moczu, który naprzemian był kwaśny, lub alkaliczny, 
co jasno dowodzi, że alkaliczność moczu nie zależy od rozkła
du, ale mocz przy wydzielaniu już alkalicznym być może.— P. 
S h a w  zwraca uwagę na dotychczas pomijany punkt co do 
właściwego czasu operowania, a mianowicie, że w przypad
kach z ukończeniem pomyślnćm operacya dopiero po upływie 
dwóch miesięcy robioną była. Że w przeciągu tego czasu 
stos kręgowy może uledz zmianom, a jeżeli nie przyszło do 
zupełnego zrośnienia kości, to przynajmnićj przyległe części 
mogły uledz stwardnieniu ( consolidatio)\ a dalej doświadcze
nie wykazuje, że, jeżeli chorzy przeszli pierwsze okresy przy
padku, w takim razie żyć mogą, choćby porażenie pozostało. 
Dalśj zwraca uwagę na anatomiczne położenie uszkodzenia 
w przypadku powyższym, gdyż było ono pomiędzy ostatnim 
kręgiem grzbietowym a lędźwiowym, tam zatem, gdzie rdzeń 
rozdziela się na mnóstwo nitek zwanych ogonem końskim 
( cauda eqnina), a tem samem ony tu służą jako części śro
dek rdzenia ochraniające, i że pomyślne przypadki obrażeń tego 
rodzaju mogą wtedy tylko mieć miejsce, jeżeli w okolicy lędź
wiowej następują, na dowód czego przytacza jeszcze cztery
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przypadki, gdzie przy złamaniach ze zmianą położenia poniżćj 
drugiego kręgu lędźwiowego nawet porażenia nie było i cho
rzy wyzdrowieli.—PP. H o l m e s  C o o t e  i S p e n c e r  W e l l s  
kładą przycisk na nadzwyczaj rzadko zdarzające się wylecze
nia, a ostatni przytacza jedyny tego rodzaju przypadek u męż
czyzny po upadku z konia na polowaniu: tutaj nastąpiło próch
nienie (caries) po zapaleniu trzonów trzech kręgów i porażenie, 
które dwa lata trwało. Chory odzyskał najzupełniej zdrowie, 
a umarł we 12 lat na chorobę Brighta. Badanie pośmiertne 
wykazało, iż cały trzon (corpus) jedynego kręgu, a w poło
wie dwa drugie były zniszczone. (Tamże Nr. 806).

7. Towarzystwu patologicznemu p. B r y a n t  przedłożył 
torbiel w odnnkow y w  m iednicy u mężczyzny 50 lat li
czącego napotkany. Chory ten dwa razy poprzednio cierpiał 
na zatrzymanie moczu, które zawsze nagle się pojawiło, przy
czyni zaprowadzenie cewnika (katheter) było niemożebnćm, 
a mocz dopiero po tygodniu bez pomocy odpływać zaczął. 
W przerwach był zdrów, lubo nigdy długo moczu zatrzymać 
nie mógł. Ostatni napad pojawił się nagle dnia 1. listopada; 
p. Br. widział chorego dopiero po czterech dniach trwania 
choroby i cewnika również zaprowadzić nie mógł. Przy ba
daniu znalazł znaczne obrzmienie wychodzące z miednicy, 
a sięgające aż do żołądka, niesymetryczne, więcej wystające 
po stronie prawćj brzucha, lubo dalej w górę po stronie lewej 
rozciągające się. Cała miednica była niśm wypełniona. Usi
łowania wydalenia tegoż treści przez prostnicę zapomocą 
trójgrańca i cewki nie udały się i w skutku tego zrobiono cię
cie śródkrocza, torbiel otworzono, a obszerną drogę do wy
dzielenia tegoż treści zrobiono, rozszerzając ranę środkrocza 
aż do prostnicy (rectum). W ten sposób wydalono trzy kwar 
ty wodunek, torbiel wypłókano, a następnie przez ranę w śród- 
kroczu przekłóto ku lewćj stronie miednicy zepchnięty na
brany mocno peccherz i cewkę umocowano. Po całej tćj ope- 
racyi, chory miał się zupełnie dobrze. (Tamże Nr. 804).

8. Tenże przedstawił obrzm ienie w odnnkow e su t
k a  (m am nm e), które tak dla swćj rzadkości, jak i trudno
ści w rozpoznania od innych obrzmień skutkowych na uwagę
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zasługuje. Wdowa A. H., 30 lat licząca, przyjętą została do 
szpitalu Guy dnia 3. października 1865. r.; jest matką trojga 
dzieci, które sama wykarmila, a najmłodsze z nich ma 8 lat. 
Zwykle jadała tylko świeże i dobrze ugotowane mięso. Przed 
pięcią laty dostrzegła w lewej piersi małe twarde obrzmie
nie wielkości orzecha po nad brodawką. Od tego czasu zwięk
szało się, a najszybciej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 
Bolu nigdy nie doświadczała i jodynie wielkość obrzmienia 
jćj przeszkadzała; było ono poruszalnćm, lubo tak sutek, jak 
i obrzmienie zdawało się jednę masę tworzyć. Obrzmienie 
to było gładkie i okrągłe, chełbotanie czuć się dawało, skóra 
była niezmieniona; brodawka, jak i gruczoły podpachowe, pra
widłowe; brak bolu i długie trwanie wykluczało ropienie: by
ło" ono torbielowe z wyższych oznak, ale trudno było wniosko
wać o torbielu wodunkowym. Dnia 10. października autor 
zrobił nakłócie trójgrańcem, a w wydalonych kilku kroplach 
płynu napotkawszy strzępki delikatnej błony, zrobił nacięcie 
i wydobył duży torbiel ważący wraz z treścią 17 uncyj. 
W głównym torbielu znajdowało się kilka mniejszych, a pod 
drobnowidem główki wodunkowe (echinococci) wyraźnie wi
dzieć można było. Chora w krótkim czasie wyleczona szpital 
opuściła. (Tamże Nr. 805).

9. Temuż towarzystwu znakomity owariotomista p. Spen-  
c er W e l l s  przedłożył pow iększoną śledzionę, którą  
w yciął. Jakkolwiek śmiały to krok operacyi, a który szcze 
gólnićj chirurgią angielską odznacza, jednak wątpię, aby zna
lazł naśladowców. Śledziona ta po wycięciu ważyła sześć 
funtów i uncyj pięć, miała 11 cali długości, 8 szerokości, a 3 
do 4 grubości. Zdawało się, iż to był prosty przerost ( hy- 
pertrophia), lubo napotkać można było kilka plam podo
bnych do poczynającego się wyrodeenia mączkowatego (umy- 
loid), lub słoninowatego (lurdaceus). Szkoda, że miąższ sam 
bliżćj badanym nie był, ale nie uczynił tego p. WTe l l s  z po
wodu złożenia tego okazu w Muzeum kollegium chirurgów, 
jako świadka pierwszej (dobrzeby było, żeby i ostatniej!) tego 
rodzaju operacyi Na myśl wykonania tej operacyi naprowadziła 
go śledziona przedstawiona przez p. N u n n przed kilką laty
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temu towarzystwu. Wkrótce potćm wraz z p . J e n  n e r  wi
dział chorą z ogromną śledzioną, ale bardzo wysoki stopień 
białaczki ( leucaemia)  nie pozwalał myśleć o operacyi. Kilku 
innych tego rodzaju przypadków ogromnćj śledziony nie 
chciał operować z powodu, iż powiększenie to nastąpiło po 
zimnicy. Chora, na którćj zrobiono operacyą, sześć tygodni 
temu zgłosiła się do niego. Miała ona lat 34, była matką 
dwojga dzieci, od roku czuła się chorą, szość miesięcy jednak
że temu dopiero obrzmienie spostrzeżonćm zostało. Z po
czątku powiększanie się było wolne, w ostatnich czasach po
stępowało bardzo szybko. Zapisał jćj bromek potasu (czemu 
nie jodek? gdy bromek na rozdzielenie wypocin nie wpływa, 
jak przekonać się miałem sposobność—  J. K.) i chinę; gdy po
lepszenie nie nastąpiło, żelazo; a gdy i to nie skutkowało, za
proponowano chorćj wycięcie, na co tak chora, jak i mąż jćj, 
zgodzili' się. Wykonał on cięcie 7 cali długie wzdłuż ze
wnętrznego brzegu mięśnia prostego brzusznego i z łatwością 
wyjął śledzionę. Naczynia przewiązał jedwabiem, końce uciął 
krótko i pozostawił. Krwotok był bardzo mały. Chora po 
tygodniu umarła na ropnicę (pyaemia)  z wypociną w obu ja
mach opłucnćj i osierdzia. Ani krwotoku, ani zapalenia 
otrzewnćj nie było. Z przyjemnością zaznaczam tu uwagę p. 
C r i s p, który zastrzega, że wyrodzenie śledziony rzadko by
wa bez wyrodzenia wątroby i że dla tego operacyą z tego po
wodu może być bezowocną. (Tamże).— Wycięcia prawie całko
wite śledziony po obrażeniach kończą się lepiej, jak to przy
padek opisany w Tygodniku lekarskim (r. 1863. nr. 10) przez 
szanownego kolegę J a w u r k a  stwierdza (1), ale wtedy przypi
sać może trzeba głównie ternu to pomyślne ukończenie, iż 
wątroba jest zdrową; przy chorobowem zaś wyrodzeniu wątpię,

(l) Jeszcze świetniejszy był przypadek spostrzegany i opisany wr. 1855. 
przez zbyt wcześnie zgasłego kolegę S c h u l t z a  w Zwoleniu (później 
w Radomiu). Tygodnik lekarski, r. 1855. n. 32.—Zob. kol. Jana B r a u n a  
(obecnie sekretarza rocznego Tow. lek. Warsz.) rozprawę inauguralną 
p. n. ,,Lienis iąhomine exstirpatio. Dorpati Livonorum 1857.‘ ‘— Porów
naj nadto przypadek opowiedziany w r. 1863. przez kol. L e  B r u n a .  
(Pam. T. 1. W., t. LI, str. 401 i 402; t. Lll, str. 108». irzyp . Red.
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aby można było cierpiących uchronić od śmierci za pomocą 
operacyi, gdyż w takim razie wypadałoby i wyrodzoną wątro
bę wyciąć, a na to już chyba Amerykanie znowH się odważą.

10. Towarzystwu lekarskiemu wiedeńskiemu p. L e i
d e s d o r f odczytał ciekawe bardzo swe badania nad h i .  
stologią zapalenia inóxgn> Wraz z p. S t r i c k e r  wy
woływał on u kur przez obrażenie istoty korowćj mózgu 
(Rirnrinde) półkul wielkich zapalenie, a to w celu badania 
delikatnych zmian w budowie drobnowidem. Badanie to od
bywało się na świeżych preparatach żyjącemu zwierzęciu od
jętych, na ogrzanym stoliku przedmiotowym S c h u l z a ,  poczę- 
ści «aś na stwardniałych zapomocą dwuchromianu potażu. 
Najbliższśrn następstwem mechanicznego obrażenia było po
jawienie się komórek ziarnistych (Kornchenzellen), z których 
ziarnami zapełnione włókna ( Fasern). występowały; wiele 
z tych ostatnich, wnioskując z ich liczby, uważa za nowoutwo
rzone. Inną razą zdawało się, iż tylko naczynia włosowate 
chorobowo były zajęte; ściany ich bowiem były nierówne, z wie
loma guzikami i końcami, a prócz tego wiele miejsc łamało 
odmiennie światło. Z miejsca do miejsca wychodziły wyrost
ki ( Auslaufer) ze ścian, które kończyły się ślepo i znowu 
drugorzędne końce na sobie miały. Na częściach wyciętych 
z ogniska zapalenia dostrzedz można było kłębuszki naczyń 
włosowatych z licznemi wyrostkami ślepo zakończonemi, lub 
w inne naczynia się zagłębiającemi. Ściany'naczyń włosowa
tych były ziarnami przepełnione, ślepe zaś końce często były 
nabrzmiałe z powodu złogów gromad ziarnek. Czasami zno
wu kule ziarnowe tak mocno przylegały do ścian naczyń, że ich 
przez przesuwanie oddzielić nie było można. Tak naczynia 
włosowate, jak ciałka tkanki łącznćj i inne komórki ulegają 
w ognisku zapalenia rozpadowi tłuszczowemu i wypuszczają 
wyrostki. (W iener med. Wochenschrift, Nr. 96).

11. Nową i dotkliwą stratę poniosła chirurgia, a miano
wicie wszechnica Wiedeńska w osobie profesora Sc huha .  Po 
kilkodniowej durzycy przeniósł się do wieczności w dniu 22. 
grudnia 18^5. r. Zasłużony ten mąż na polu naukowem przy
czynił się bardzo wiele do postępu chirurgii w Austryi. Jako
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uczony, operator i profesor, był on niezrównanym. Śmiały 
i zręczny, wykład miał jasny, porywający, przerywany często 
prawdziwym dowcipem i humorystyką, tak, iż godziny na je 
go wykładzie upływały szybko i prawie niespostrzeżenie. Ko
chany i szanowany tak przez uczonych, jak i uczni, w pełni 
życia jeszcze opuścił ten świat, lubo wieniec nieśmiertelny, 
jaki prace jego naukowe mu sploty, zawsze błyszczeć i świecić 
będzie.

WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.

POŁOŻNICTWO I CHOROBY KOBIET.

B r e s l a n .  €1 skufecznem  działan iu  silnych  
przeczyszczających środków  w gorączce połogow ej.

Przekonawszy się o bezskuteczności najrozmaitszych 
środków w gorączce połogowćj, p. B. zastosował metodę tak 
zwaną S e y f e r t a  leczenia chorych środkami mocno rozwal- 
niającemi; jest to zaś sposób leczenia używany już przez An
glików na początku obecnego stulecia. Na 28 szczegółowo 
opisanych przypadków w Archh der Heilhunde trzy tylko 
ukończyły się śmiercią, reszta wyzdrowieniem; w 6ciu wprawdzie 
przypadkach wątpliwość zachodzi, czy je zaliczać należy do 
gorączki połogowej, na co sam autor zwraca uwagę.

Doświadczenie go nauczyło, że należy zadawać jak naj
wcześniej (w pierwszćj dobie objawienia się gorączki) środek 
rozwalniający; że zaraz na wstępie zastosować należy silnie 
rozwalniający środek i nie wahać się wedle potrzeby zadawać 
go po raz drugi, trzeci, czwarty i t. d. Używa zazwyczaj:

Infus. sennae compos. unc. 2— 3,
sal. Seignetti (albo sal. amari) dr. 1—4.

Po tym środku bywa od 2 do 3 —  12 —  20 wypróżnień 
w przeciągu 6 godzin. Skuteczne zaś działanie nie zależy 
tyle od ilości wypróżnień, ile raczćj od ich jakości: kilka bar
dzo obfitych wypróżnień, jedne po drugich, bardzo korzystnie
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działają, a na wpół płynne, albo zupełnie płynne stolce, praw
dziwa biegunka skuteczniśj wpływa na dalszy przebieg, niż pro
ste wydalenie kału zawartego w grubych kiszkach. We wszyst
kich przypadkach chore nie tylko czuły natychmiastową ulgę, 
ale widoczne było zmniejszenie się gorączki (ciepłoty, tętna) 
i odęcia ( meleorismus).  Jeśli pierwsze zadanie środka prze
czyszczającego pozostało bez skutku, albo skutek był tylko 
przemijający, natenczas powtarza się środek rozwalniający, 
ale już nie powyższy; zazwyczaj wtedy zadaje p. Br. olej rącz- 
nikowy (ot. ricini) unc. 1 — 2, albo kalomel (5 — 20 gran 
samego, lub z dodatkiem jalapy). Przy dalszem trwaniu 
sztucznie wywołanśj biegunki nie należy powtarzać środka- 
Środek przeczyszczający nie bywa przeciwwskazany przez 
obecność ostrego ogólnego albo ograniczonego zapalenia otrze- 
wny, lub zapalenia jajnika i przewodów jajowych. Przeciwnie 
przeszkadza on utworzeniu się większych wysięków i działa 
jako dzielny środek przeciwzapalny. W późniejszym poszycie 
podaje tenże sam autor opis 28 nowych przypadków niewątpli
wej gorączki połogowej, a złośliwszej natury od poprzednich, 
w ten sam sposób leczonych. Z tych chorych 20 wyzdrowiało, 
a 8 umarło. P. B. przeciwnym jest użyciu makowca w za
paleniu otrzewny w połogu i stara się dowieść że nie spro
wadzamy uleczenia, usiłując uśmierzać ruch robaczkowy jelit.

C. B  r  a u n. O użyciu blaszeńca palezastego (Ł a- 
m iiiaria digitata) i nowego zgłębnika macicznego w cho
robach kobiecych. Blaszeniec palczasty (Laminaria digila- 
ta), roślina z rodziny porostów wodnych ( Fucaceae), używana 
przez W i l s o n a  i N ć l a t o n a  w praktyce chirurgicznej, 
obecnie często jest stosowana w miejsce ściskanej gąbki przez 
Br. w przypadkach chorób kobiecych. Z łodygi blaszeńca 
pozbawionćj swój brunatnej kory i wygładzonćj wyrabiają się 
wałeczki gładkie, żółtawe, mało giętkie, których obwód po
większa się trzykrotnie w stanie wilgotnym. 1) Do rozsze
rzania ujścia macicznego i tamponowania przysposobił on 
wałeczki postaci stożkowśj, długie na cel i szerokie na 1, 2,
3, lub 5 linij średuicy. 2) Wałeczki na 2 cale długie i i— 2 
linij grube służą mu do leczenia zwężeń wewnętrznego ujścia,
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do leczenia utrudnionśj miesiączki błoniastej, niepłodności, 
jak również do rozpoznania chorób jamy macicy. 3) W po
staci cewnika (kateteru), 3— 6 cali długie, 1— 2 linij grube, 
dla wprowadzenia do ciężarnśj macicy w celu wywołania sztucz
nego przedwczesnego porodu.

Wałeczki te, zmaczane w glicerynie, wprowadzają się przez 
wziernik ( speculum), lub bez tego, zapomocą prostych lub za
krzywionych długich kleszczy. W przypadkach, gdzie bardzo 
trudne jest zaprowadzenie do ciasnego przewodu szyi, jak np. 
przy przegięciu macicy na przód; lub ku tyłowi, zaleca p. B. 
na ten cel opisany składany zgłębnik maciczny własnego po
mysłu. (Wiener med. Wochenschnft).

F  r a n q u e. O w strzykiw ania eli jo d u  przy tor
bielach ja jn ik ow ych .

Autor przytacza z kliniki chorób kobiecych w Wiirzburgu 
6 przypadków pojedynczych torbieli jajnika, w których* usku
teczniono 9 wstrzykiwali czystą nalewką jodową (linctura iodi) 
i jedno wstrzykiwanie roztworem saletranu srebra. Wszystkie 
wstrzykiwania pozostały bez skutku. We wszystkich przy
padkach torbiel na nowo się napełnił, z wyjątkiem jednego 
przypadku, w którym powikłania zaciemniały rozpoznanie. 
Wstrzykiwania zatem jodowe, powiada'autor, są zupełnie nie
pewnym środkiem do stanowczego (radykalnego) wyleczenia 
jednokomórkowych pojedynczych nawet torbieli. Nie zauwa
żano też po tych wstrzykiwaniach dłuższśj przerwy aż do świe
żego napełnienia, niż po prostem nakłóciu. W niektórych 
przypadkach torbiel urósł nadzwyczaj prędko. Z drugiśj zaś 
strony wynika z tych spostrzeżeń ten wniosek, że wstrzyki
wania czystą nalewką jodową żadnych niebezpiecznych przy
padłości nie sprowadzały, chociaż częśś płynu niekiedy dosta
ła się do jamy brzusznój. (Szpitalszeitung).

S i m o  n. 41 leczeniu stano wczem  torbieli ja jn i
kow ych.

Autor mówi tylko o nastrzykiwaniach jodem i owarioto- 
mii, ponieważ wszystkie inne operacye okazały się bardzo 
niebezpiecznemi. Wspomina o rzadkości jednokomórkowych 
torbieli, gdyż statystyka patologicznych zakładów w Berlinie, 
Pradze i Lipsku wykazuje, że na 30 torbieli jajników, którę
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wyrównywały albo przechodziły wielkość główki dziecięcój, 
tylko 4 były jednokomórkowe. Następnie dodaje, że rozpo
znanie jednokomórkowego torbielą od torbiaku (Cyatoid) 
z szczególnein rozwinięciem tylko jednćj torby jest niepodob
nym.

Co się tyczy wstrzykiwali jodowych powiada: 1) Wstrzy
kiwania jodowe w jednokomórkowych torbielach, zarówno jak 
w torbiakach, nie są operacyą nie zagrażającą, życiu. 2) W je 
dnokomórkowych torbielach mogą, sprowadzić wyleczenie, ó) 
Przy torbiakach mogą również sprowadzić zanik głównćj torby 
i wstrzymać smutny przebieg, nigdy zaś nie mogą, stanowczo 
wyleczyć. 4) Ponieważ jednokomórkowe torbiele takićj wiel
kości i składu, iżby wskazywały wstrzykiwania jodem, bar
dzo rzadko się wydarzają,, a od torbiaków z szczególnćin roz
winięciem się tylko jednej torby z truduośc ą się dają roz
różnić; wstrzykiwania zatem jodowe też bardzo rzadko spro
wadzą stanowcze wyleczenie. W największej zaś liczbie przy
padków opóźnią przebieg śmiertelny.

Zwracając się następnie do wykazów statystycznych owa- 
riotomii, oświadcza się autor za wczesnem przystąpieniem do 
jej wykonania, kiedy chore są w możności zniesienia tak waż- 
nćj operacyi. W końcu następujące daje wskazania do sta
nowczego leczenia torbieli jajnika: 1) Przy torbielach o cien
kich ścianach, z treścią surowiczą albo krwawo surowiczą; 
wskazane są wstrzykiwania jodem, niekiedy nawet wielokrotne. 
2) Jeżeli pojedynczy torbiel napełnia się na nowo po nastrzy- 
kaniu jodem, albo jeśli powrotny torbiel okaże się torbia- 
kiein, lub też od początku zrobi się rozpoznanie na wieloko
mórkowy torbiel, natenczas wskazana jest owariotomia, a to 
w czasie, w którym chore jeszcze nie upadły na siłach, albo 
tćż jeśli guz ciągle rośnie, lub kiedy już zrządza znaczne do
legliwości.

W końcu nadmienia autor, że z praktyki doświadczonych 
lekarzy w tej operacyi, T y l era  i S p e n c e r  W e l l s a ,  wynika, 
że skutek operacyi jest szczęśliwszy, jeśli się ta odbywa wtedy, 
kiedy otrzewna już uległa zmianom chorobnym, taka bowiem 
otrzewna łatwiej ma znosić obrażenia, niż prawidłowa. (Mo- 
nataschr f. Ueburtskunde).

Sprawozdawca Dr. L. K o n i t z.
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CZYNNOŚCI T O W A R ZYSTW A  LEKARSKIEGO WARSZAWS1KEGO
SPRAWOZDANIE

Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA LEKARSK. WARSZAWSKIEGO 
•w ciągu roku 1864.

N apisał Dr. Stanisław  J A N IK O W S K I.

I. W roku 1864. Towarzystwo lekarskie Warszawskie 
odbyło posiedzeń ogólnych 24.

II. Urzędy w Towarzystwie spełniali powołani z wybo
rów następujący członkowie czynni: prezesa kol. Ludwik Na- 
tanson, wice-prezesa Erazm Majewski, sekretarza dorocznego 
Stanisław Janikowski, bibliotekarza Wilhelm Lubelski, pod
skarbiego Leon Konitz; redaktorem Pamiętnika Towarzystwa 
był Stanisław Janikowski. Sekretarzem stałym Towarzystwa 
od r. 1858. jest Wiktor Szokalski.

II. W r 1864. przybrano na członków czynnych 3: na 
członka honorowego 1; na członków korespondentów 7.

A. Na członków czynnych wybrani zostali:
1. P. Chomętowski Stanisław, lekarz ordynujący w szpi

talu Św. Jana Bożego w Warszawie.
2. PP. Dobieszewski Zygmunt i Nowakowski Janusz 

Ferdynand, lekarze prakt. w Warszawie.
B. Na członka honorowego:
P. Brodowicz Józef, wysłużony profesor kliniki terapeu

tycznej w uniwersytecie Jagiellońskim.
C. Na członków korespondentów:
PP. Kremer Aleksander i Rothe Adolf w Kamieńcu Po

dolskim.
PP. Madurowicz, Teichmann i Piotrowski, profesorowie 

uniwersytetu Jagiellońskiego i p. Oettinger, redaktor Prze
glądu lekarskiego w Krakowie.

P. Julian Kulski w Radomsku.
Pam. T, 1. W., t. LY. 6
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Z grona swego Towarzystwo utraciło w ciągu r. 1864. 

przez śmierć dwóch członków czynnych (Jana Bacewicza i An
drzeja Janikowskiego) i jednego korespondenta (Jana Goltza 
w Komarnie).

Z końcem r. 1863. Towarzystwo lekarskie liczyło człon
ków: a) honorowych 7; b)  czynnych 62; c) korespondentów 
113; d)  przybranych z grona aptekarzy i weterynarzy 6.

IV. Z pomiędzy Komitetów istniejących w łonie Towa
rzystwa, oprócz Komitetu chorób epidemicznych, który odbył 
tylko jedno posiedzenie, i Komitetu redakcyi Pamiętnika, 
który się zbierał co dwa miesiące, były czynnemi Komitety 
stałe, czyli Oddziały, zawiązane w ciągu dwóch lat poprzed
nich: z tych najczynniejszym okazał się Oddział położnictwa, 
chorób kobiet i dzieci, który odbył 11 posiedzeń; po nim szedł 
Oddział anatomii fizyologii i nauk przyrodniczych, który się 
zebrał 8 razy. Najmniej znaków życia dał Oddział chirurgicz
ny, który w ciągu r. 1864. jedno tylko miał posiedzenie. 
W ostatnim miesiącu r. 1864. zawiązał się jeszcze nowy 
Oddział poświęcony chorobom umysłowym, nerwowym i psy- 
chiatryi sądowśj, którego dalszy rozwój już do r. 1865. należy. 
Ostatecznie więc powiedzićć można, że i w roku ubiegłym u
stanowienie Oddziałów stałych w łonie naszego Towarzystwa 
okazało się praktycznśin i na dobie będącśm.

V. Szczegółowe zajęcie Towarzystwa były następujące:
Wd anatom ii i fizyologii: Przewodniczący Oddziału 

anat. i fizyol. (kol. Ho y e r )  udzielał wypadki swych poszu
kiwań nad składem histologicznym ciałek Paciniego, rogówki 
i t. d. (Pam. T. 1. W., t. LI, str. 340; LII, 291; LIII, 267), 
tudzież 2) nad budową początków przewodów żółciowych (LIII, 
264); 3) okazał kolegom sfygmograf Mareya i sposób jego 
użycia (208) (1); 4) wreszcie przedstawiał pod drobnowidem 
kryształki heminy, hematokrystaliny, rogówkę saletranem sre
bra napojoną i inne zajmujące okazy mikroskopowe (LII, 103;

(1) Gdzie cyfra (rzymska) tomu Pamiętnika nie jest podana, szukać 
jej trzeba w przytoczeniu bezpośrednio poprzedzającem.
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LIII, 265). Kol. H e l b i c h  odczytał sprawozdanie ze Splan- 
chnologii ogłoszonej przez koli. Neugebawera i J. F. Nowakow
skiego (LII, 515). Kol. J. F. N o w a k o w s k i  zdał sprawę z dzieł 
anatomicznych czeskich wydanych przez dra Stańka w Pradze 
(LIII, 110}. Kol. S z o k a l s k i  mówił o tonach mięśniowych 
(267).

25 anatom ii patologicznej i patologii ogólnej:
Kol. B r o d o  wski  zdał sprawę z następujących przypadków 
patologicznych: 1, pęknięcie ropnia wzgórka wzrokowego do 
jamki mózgowej bocznej (LII, 289); 2, tętniak rozlany (aneu- 
rysma dissecans) tętnicy głównej wstępującej (LIII, 271); 3, 
zanik ostry wątroby (262); 4, torbielak jajnika (263); 5, płód 
uschnięty znaleziony w jamie otrzewnej (270). Kol. H o y e r  
zdał sprawę z badania drobnowidowego krwi źwierzęcia chorego 
naksięgosusz (LII, 103). Kol. N a t a n s o n  1, rozwijał swe po
jęcia o różnicy dławca (croup) od błonicy (diphtheritis), 
przez co wywołał uwagi koli. Brodowskiego i innych (104);
2, mówił o obecności bakteriów we krwi tyfusowej (294) i 3, 
zdał sprawę z otwarcia zwłok dra W ilde (rozszerzenie aorty) 
(-142). Kol. T h u g u t t  opisał bardzo rzadki przypadek wady 
ustrojowej serca (Tyg. lek. 1864. str. 3771

M edycyna wewnętrzna. Choroby epidemiczne były 
w osobnym Komitecie przedmiotem rozstrząsań, w których 
główny udział brali: prezes i koli. H e l b i c h ,  K u l e s z a  i 
L an g o ws k i (LI, 422).

Narząd oddechowy. Prezes (kol. N a t a n s o n )  przedsta
wił kolegom rozpraszacz (puherisałeur) pomysłu dra L e w i 
n a (LIII, 134), przez co dał powód do rozpraw nad zastoso
waniem rożnych wdychań w dławcu (croup). Kol. K o r z e n i o 
w s k i  opowiedział dwa przypadki krwotoku następnego po 
tracheotomii uskutecznionej z powodu zwężenia krtani, przez 
co wywołał obszerne uwagi kolegów nad przyczyną tego ro
dzaju krwotoków (LI, 438).

Narząd trawienia. Prezes 1) zwracał uwagę na przy
padki zapalenia gardła wywołane noszeniem sztucznych zębów 
(LII, 435); tudzież 2) zdał sprawę ze swych spostrzeżeń co do 
przysłuchu płynów połykanych (443). Kol. L. M. B r u n er
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opisał przypadek kamienia żółciowego znacznćj wielkości (LI, 
433; LII, 19). Kol. D o b i e s z e w s k i  opowiedział przypadek 
nieżytu żołądkowego połączonego z obrzmieniem śledziony i 
podrażnieniem rdzeniowćm (279). Kol. H e l b i c h  przytoczył 
kilka przypadków choroby tasiemcowej (278).

Dermatologia. Kol. E b o r o  w i cz zdał sprawę z tłoma- 
czenia rozprawy prof. H e  b r y o wyprysku (eczema) przez dr. 
Przyborowskiego (LIV, 253), co dało powód do uwag nad na
turą kołtuna (LI, 428 i 436). Kol. H o y e r  mówił o lecze
niu choroby skórnśj zwanśj herpes circinatus (LII, 295).

Układ nerwowy. Kol. H e l b i c h  przedstawił chłopca 
mającego kurcz ciągły wykręcający kończynę górną, przez co 
wywołał rozprawy co do zastosowania elektroterapii i gimna
styki w podobnych razach (439 i 444). Tenże i kol. K  o- 
r z e n i o w s k i  opowiedzieli kilka przypadków utraty mowy 
i pamięci, co dało powód do uwag nad niemotą ( aphasia)  
w ogólności (259, 280 i 28-3). Kol. R o s e n f e l d  (jako gość) 
mówił o zmorze, incubus (LIII, 136). Wreszcie kol. W e i n- 
b e r g  opisał przypadek nerwobolu głowy połączonego z po
drażnieniem rdzeniowćm (279).

Choroby umysłowe. Ś. p. Andrzej J a n i k o w s k i  odczy
tał sprawozdanie z pracy kol. P l ą s k o w s k i e g o  p. n. ,,Zda
nie sprawy lekarza delegowanego do zwiedzenia znakomitszych 
zakładów zagranicznych dla leczenia obłąkanych“  (LII, 507), 
co dało powód do uwag nad niedostatkami niektórych tego 
rodzaju zakładów krajowych (287). Kol. P l ą s k o  w ski  zdał 
na piśmie sprawę z pracy kol. C h o m ę t o w s k i e g o  o choro
bach umysłowych przez syphilis spowodowanych (Tygodnik 
lek. 1864. nr. 35 i 3fj) i z dzieła draR o 11 e g o p. n. „Choroby 
umysłowe. Petersburg 1863— 64.“  (LIII, 85). Prócz tego 
słownictwo i podział chorób umysłowych były przedmiotem 
szczegółowych rostrząsań w łonie Oddziału psychiatrycznego 
(463).

Choroby dzieci. Koli. A p t e ,  D u d r e w i c z ,  C h w a t ,  
K o n i t z  i T y r c h o w s k i  mówili o chorobach między dzieć
mi panujących, jakoto o dławcu (131), odrze, płonicy (461) 
i kokluszu (LIY, 133), tudzież o niektórych trudnościach
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w rozpoznawaniu chorób dziecinnych (137 -  139). Kol. D o- 
r a n t o w i c z  mówił o szczepieniu ospy ochronnej w okresie 
wylęgania ospy rodnićj(LII, 98). Koli. K o n i t z  i T y r c h o -  
w s k i opowiedzieli dwa przypadki wodosteku mózgowego (hy- 
droctphalus) (LIII, 116 i 124; LIY, 137), a kol. N e u  g ę 
b a  u e r przypadek wodosteku rdzeniowego (hpdrorrhachis) 
uleczonego siłą natury (LII, 405 i 434); wreszcie kol. T y r -  
c h o w s ki przypadek spadnięcia z wysokości bez znacznego 
uszkodzenia (LIY, 133).

Farm aeya, farm ak ologia  i chem ia lek arsk a ; m e
dycyna publiczna. P. K a r p i ń s k i  okazał przygotowany 
przez siebie wyciąg z rośliny Brayera anthelmintica (LII, 
284), tudzież wodę gazową boraksową (442), a nadto w imie
niu osobnego Komitetu odczytał sprawozdanie o lekach za
granicznych t. zw. specyficznych i o sposobach zapobiegających 
ich szkodliwemu rospowszechnieniu (252), co dało powód do 
uwag na dwóch posiedzeniach Towarzystwa (LI, 430; LII, 
267); wreszcie mówił o doświadczeniach dowodzących, że ślina 
i rosół wywierają działanie odbarwiające na nalewkę jodową 
(LIII, 277). Kol. A p t e zdał sprawę z pracy kol. Mik. Br u -  
n e r a  o kwasie moczowy in._ Kol. C h o m ę t o w s k i  mówił
0 działaniu kwasu karbolowego (LIII, 267). Kol. M a j e w s k i  
odczytał sprawozdanie o dziełku Dra M. B e h r e n d a  „Das 
Sool-u. Seebad Colberg“  (LIV, 241). Kol. K o r z e n i o w s k i  
uwagami swemi o zanieczyszczeniach chloroformu wywołał 
kilkakrotne rozprawy w łonie Towarzystwa (LII, 272, 274
1 277). Kol. L u b e l s k i  zdał sprawę ośrodku tajemnym, 
zalecanym przeciwko padaczce (LI, 437) i zwracał uwagę ko
legów na aprobowanie środków tego rodzaju przez lekarzów 
(tamże). J a n i k o w s k i  (Stanisław) odczytał rzecz o pokąt- 
nćm leczeniu (LII, 161), przez co spowodował odnośne uwagi 
kol. K o r z e n i o w s k i e g o  i innych (432). P. S e i f  m a n 
mówił o włośnicy ( trichiniasis)  i środkach policyjno-lekar- 
skich zapobiegających tćj chorobie (219 i 276).

Oftalmoloffia. Kol. N a r k i e w i c z - J o d k o  przedsta
wił wziernik dworczny p. G i r a u d-T e u 1 o n ujęty w przy
rząd własnego pomysłu (109) i mówił o pozornćj odległości
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przedmiotów widzianych przy pewnych położeniach głowy (293). 
Kol. N a t a n s o n  komunikował doświadczenia dotyczące t. 
zw. paragenii światła. Kol. S z o k a 1 s k i mówił o działaniu 
bobu kalabarskiego (LI, 425), o nowym fotometrze własnego 
pomysłu (LIII, 267) i o wspólnćm umiejscowieniu środka ru
chu gałki ocznój i skrzyżowania linij kierunkowych (269); nad
to opisał przypadek rdzeniaka siatkówki (LII, 273).

Chirurgia. Chorych po dokonanćj operacyi plastycznćj 
na twarzy z powodu nowotworów rakowatych przedstawiali na 
posiedzeniach koli. K o r z e n i o w s k i  i N e u g e b a u e r  (277, 
286 i 432). Kol. L e B r u n  opowiedział operacyą podwią- 
nia t. biodrowój zewnętrznej wykonaną z powodu tętniaka t. 
udowej (92 i 272). Kol. E b o r o w i c z  uwagami swemi dał 
początek rozprawom nad działaniem niektórych środków krew’ 
tamujących (LI, 436). Koli. C h w a t  i K o r z e n i o w s k i  zda
wali sprawę z dokonanych przez siebie operacyj kruszenia 
kamienia w pęcherzu moczowym (LI, 434; LII, 433); nadto 
kol. L e B r u n  okazał kamień moczowy wielkości jaja gęsiego, 
ważący około 11 uncyj, wyjęty po śmierci z pęcherza moczo
wego (LIII, 277). Kol. K o r z e n i o w s k i  opowiedział przypa
dek odbytu pępkowego (anus umbilicalis) u dziecka, uleczo
nego przez operacyą (LIV, 139).

P ołożnictw o i choroby kobiet Przewodniczący 
Oddziału położniczego (kol. T y r c h o w s k i )  opowiedział przy
padek wodnej puchliny i zniknięcia jćj w ciągu ciąży (LIII, 
130), tudzież przykład zranienia pochwy u ciężarnćj (460). 
Zastępca przewodniczącego (kol. K o n i t z) zdał obszernie 
sprawę z ciąży zewnątrz-macicznćj zakończonćj śmiercią (LIV, 
129 i 134). Kol. D u d r e w i c z  mówił o działaniu szczawianu 
ceru w wymiotach u ciężarnych (LII, 96). Kol. G l i s c z y ń -  
s k i opisał przypadek wątpliwy ciąży zewnątrz - macicznej, 
przez co wywołał uwagi koli. N e u g e b a u e r  a, K o r z e 
n i o w s k i e g o  i T y r c h o w s k i e g o  (LII, 261 i 269), 
tudzież mówił o płodzie obumarłym, przez 7 miesięcy w ma
cicy przebywającym, wydalonym przez cięcie cesarskie (LII, 
101; LIV, 136).
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Kol. T y r c h o w s k i  opisał nadto następujące przypad

ki: zwężenie miednicy 2go stopnia, wymóżdżenie płodu (LIII, 
456); wyklucie samodzielne płodu (459); i śmierć z rozdarcia 
macicy i sklepienia pochwowego u rodzącej (LII, 96). Kol. 
K o n i t z opowiedział przypadek drgawek porodowych (LIII, 
125) i poród bliźniaków (4fil), a kol. N e u g e b a u e r  poród 
płodu dwugłowego (LII, 437). Kol. A p t e mówił o przy
padku położenia poprzecznego, o łożysku płód poprzedzają
cym, o krwotoku porodowym (99). Sprawozdawca Oddziału 
(kol. B r a u n )  szczegółowo opowiedział przypadek odklejenia 
łożyska (LIII, 453), a kol. K o n i t z przypadek wypadnięcia 
łożyska (LII, 102).

Kol. A p t e  zdał sprawę z trzech krwotoków połogo
wych (LIY, 130). Kol. G l i s c z y ń s k i  doniósł o osobliwym 
przypadku gorączki połogowej (LII, 100), a kol. R o s e n f e l d
o nagłćj śmierci położnicy z cierpienia mózgowego (LIV, 132).

Przykład pochwy macicznśj i macicy podwójnćj opowie
dział kol. C h w a t  (LII, 288), tudzież kilka przypadków zrostu 
wrodzonego pochwy, równie jak koli. N e u g e b a u e r  i W e i n -  
b e r g  (288, 285 i 275). Wyniki operacyj przetok pęcherzo- 
pochwowych przedstawili koli. N e u g e b a u e r  (LI, 426 i 435 
LII, 10*, 277 i 437) i S i k o r s k i  (LIII, 127). Kol. 
G l i s c z y ń s k i  opowiedział prz>padek uleczonćj hydro- 
metrae ( LII, 100), kol. K o n i t z operacyą wyłuszczenia 
włókniaków macicy (LIII, 129 i 453) i odjęcia rozrosłej szyjki 
macicznój (131), a kol. N e u g e b a u e r  podobnyż przypadek 
(LII, 437). Wreszcie kol. B r a u n opisał szczegółowo przy
padek torbielą jajnika, wypróżnionego przez pochwę (LIII, 
117 i 127), a kol. T y r c h o w s k i  zdał sprawę z pracy dra 
R o t h e w Kamieńcu, mającej za przedmiot opis torbielą 
jajnikowego.

Z Itftstoryft m edycyny Stanisław J a n i k o w s k i  od
czytał ustęp z materyałów do dziejów hygieny i policyi lekar
skiej w Polsc1, a mianowicie o kąpielach i łaźniach publicz
nych w dawnej Polsce (LII, 323).
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POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie SOste, dnia 10. października 1865. r.
Przewodniczy wice-prezes, kol. M a j e w s k i .

I. Korespondcncya. II. Nadesłane dzieła. III. Czynności admini
stracyjne. IV. Protokoły i sprawozdanie.

Obecnych członków 22 i pp. C h r z a n o w s k i  z Krakowa, 
R o g o w i c z  i S t a n k i e w i c z  (młodszy), jako goście.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Towarzystwo lekarzy Wileńskich zawiadamia o otrzy

maniu przesłanego mu Pamiętnika Towarzystwa lekarskiego 
Warszawskiego za rok 1864. i zarazem zań dziękuje.

II. Kol. N e u g e b a u e r  składa dla Biblioteki Towarzy
stwa:

1. W e i g e l t .  Die nordfriesischen Inseln vormals und jetzt. Ham
burg 1858.

2. Dra B a b e l  trzy broszurki niemieckie o solankach jodo-bromo
wych w Goczałkowicach.

3. Dwie broszury drów F a u p e l  i F r e u n d  z Wrocławia o so
lance jodo-bromowej w Jastrzębiu (Kónigsdorff-Jastrzemb) na Szlązku.

Kol. J a n i k o w s k i  przedstawia spis dzieł, które w darze 
składa dla Biblioteki Towarzystwa. Spis ten obejmuje razem 
268 dzieł w 500 tomach i 47 broszur w 57 poszytach. Wice
prezes w imieniu Towarzystwa za dar ten oświadcza podzięko
wanie koledze J a n i k o w s k i e m u .

III. Kol. J a n i k o w s k i  wraz z sekretarzem rocznym 
składają piśmiennie wymotywowany wniosek, ażeby bądź na 
obecnćm, bądź na najbliższym posiedzeniu, gdy dostateczna liczba 
członków się zbierze, odbyto głosowanie na p. Władysława 
O r ł o w s k i e g o ,  kandyta na członka czynnego Towarzystwa. 
(Zob. t. LIV, str. 461).

Wniosek ten kol. H o y e r  popiera ustnie.
Kol. G i r s z t o w t  występuje przeciwko temu wnioskowi, 

twierdząc, że na poprzednićm posiedzeniu odbyło się już głoso
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wanie na p. O r ł o w s k i e g o ,  jako kandytana członka Towarzy
stwa, w skutek którego takowy nie został przyjęty, że zatćm 
wniosek powyższy powinien być odrzucony, jako dążący do 
obalenia już powziętćj przez Towarzystwo decyzyi.

Zdanie to popiera wiee-prezes.
Kol. J o d k o  robi uwagę, że głosowanie, jakie miało miej

sce na poprzedniem posiedzeniu, nie może być uważane za le
galne, gdyż rzeczą sprawozdawcy jest tylko zdanie sprawy 
z pracy nadesłanćj, nie zaś kwalifikowanie, lub odrzucenie 
kandydata.

Kol. J a n i k o w s k i  i sekretarz roczny w odpowiedzi na 
zarzutykol. G i r s z t o w t a  powiadają, że twierdzenia kolegi są 
mylne, gdyż głosowano tylko na wnioski sprawozdawcy, nie zaś 
na przyjęcie lub odrzucenie kandyta; że zresztą głosowanie to 
nawet nie mogło mieć miejsca, albowiem liczba członków była 
niedostateczną, gdyż dla przyjęcia kandyta potrzebna jest obe
cność przynajmniej liczby członków czynnych: gdy tymcza
sem na przeszłćm posiedzeniu było tylko obecnych J 6 człon
ków, brakowało więc 6 dla dopełnienia prawomocnego głoso
wania, ogólna bowiem liczba członków czynnych wynosi 66. 
W skutek tego żądają, aby wniosek, przez nich złożony, pod
dany był pod głosowanie.

Koli. H e l b i c h  i N e u g e b a u e r  to samo wynurzają zda
nie. Wice-prezes wszelako sprzeciwia się temu, i rozstrzy
gnięcie kwestyi odkłada do powrotu prezesa.

IV. Kol. N o w a k o w s k i  odczytuje protokóły 9. i 10. posiedzenia 
Oddziału chiurgicznego, kol. J a n i k o w s k i  protokoł 6go posiedzenia 
Komitetu chorób epidemicznych, kol. H o y e r  wreszcie sprawozdanie 
z dzieła prof. P i o t r o w s k i e g o :  Fizyologią ludzka w zarysie.

Posiedzenie Slsze, dnia 81. października 1865* r.
Prezes kol. N a t a n s o n .

I. Bezwład postępowy języka, podniebienia i gardziela. II, III. Czyn
ności administracyjne. IV. Trichiny. V. Guz wargi sromnej większej.

Obecnych członków 27.
Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.

www.dlibra.wum.edu.pl



90
I. Prezes przedstawia kolegom chorą dotkniętą postępo

wym bezwładem (paralysis progressiva) języka, podniebie
nia i gardziela. Kobieta ta zaczęła się uskarżać przed rokiem 
na trudność w mówieniu; trudność ta wszelako była bardzo 
mała, powoli dopiero zaczęła się wzmagać i pojawiała się głównie 
przy wykonywaniu ruchów języka. Następnie pojawiła się tru
dność w poruszaniu warg i wreszcie gardła. Rozmaitych środ
ków probowano; elektryzacya na chwilę wstrzymała postęp 
choroby, lecz po pewnej przerwie ta na nowo się zaczęła roz
wijać. Chora zażywała jod, merkuryusz, przetwory antymono
we, lecz wszystko nadaremnie, choroba bowiem ciągłe czyni 
postępy.

Kol. L e B r u n robi uwagę, że, znając chorą dawnićj, 
przypuszcza, iż cierpienie, któremu obecnie podlega, rozwija 
się na tle syfilitycznćm. Leczenie więc przeciw temu skierowa
ne, mianowicie zaś wcierania szarój maści ( frictiones)  może- 
by usunęły bezwład.

Prezes odpowiada, że on to samo robił przypuszczenie 
i że chora przez czas niejaki używała sublimat Skutku jednak 
pożądanego nie otrzymano. Frykcyj chora dotychczas nie bra
ła, na przyszłość wszelako takowe zastosowane być mogą.

II. Dr Józef W s z e b o r nadsyła Towarzystwu rozprawę 
inauguralną „O  całkowitem jednostronnem i obustronnem wy- 
piłowaniu szczęki górnej. Warszawa 1864.“ , z prośbą o przy
jęcie go do liczby członków czynnych Towarzystwa. Przedsta
wiają go koli. J a n i k o w s k i  i N o w a k o w s k i .  Sprawozdawcą 
kol. K o s i ń s k i .

Prezes odczytuje będący na porządku dziennym wniosek 
koli. J a n i k o w s k i e g o  i sekretarza rocznego, aby bądź na 
obecnćm, bądź na najbliższćm posiedzeniu, gdy dostateczna 
liczba członków się zbierze, odbyto głosowanie na p. Władysła
wa O r ł o w s k i e g o ,  kandydata na członka czynnego Towarzy
stwa.

III. Wniosek powyższy Towarzystwo przyjmuje, a nastę
pnie, będąc zebrane w dostatecznej liczbie, przystępuje do 
glosowania na nowych członków, skutkiem którego wybrani 
zostali:
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a) Na członków korespondentów:
1. D r J a k u b o w s k i z  Kowna jednomyślnie,
2. D r S t o p c z a ń s k i ,  docent Chemii fizyologicznej w Kra

kowie, i
3. D r M u n k i e w i c z  w Rosławlu (gub. Smoleńskiej) 

większością głosów.
b) Na członków czynnych Towarzystwa:

Koledzy 1. B a r t o s z e w i c z ,  2. O r ł o w s k i  i 3. B e l k e  
Teofil większością głosów.

IV. Kol. H o y e r  przedstawia pod drobno widem okazy 
włośników ( trichina) ,  przywiezione z za granicy przez kol. 
S e i f ma n .  )

V- W końcu posiedzenia kol. N e u g e b a u e r  odczytuje 
opis choroby, i przedstawia okaz nowotworu, odjętego za po
mocą operacyi w dniach ostatnich. Nowotwór ten, ważący oko
ło 7 funtów, rozwinął się stopniowo od kilku lat na wewnętrznej 
powierzchni wargi sromnćj większej lewej strony i osadzony był 
na szypułce. Operacya z pożądanym skutkiem dokonaną zosta
ła przez kol. N. przed kilką dniami za pomocą, noża. Badanie ana- 
tomiczno-patologiczne wykazało, że nowotwór ten jest mięsa- 
kiem.

Kol. S z o k a l s k i  zapytuje, dla czego operacya nie została 
dokonaną za pomocą odgniatacza (ecraseur)\ lub tćż, operu
jąc nożem, czy nie należało podwiązać całą szypułkę i tćm 
zabezpieczyć się od krwawienia, którego przy tak rozwiniętym 
nowotworze oczekiwać można było.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty kol. N e u g e b a u e r  
przytacza, że w wyborze sposobu operowania nożem, nie zaś 
odgniataczem, lub żarem galwanicznym, kierowała nim ta po
budka, iż przy dwóch ostatnich sposobach operowania narzędzie 
nie może być prowadzone inaczćj, niż w kierunku prostym 
przez część mającą być odjętą; że tym sposobem nie można 
oszczędzić części pobocznych leżących w zakresie narzędzia 
działającego, czego przy operacyi nożem łatwo uniknąć można, 
a tćm samćm ochronić części zdrowe; że wreszcie oba te spo
soby operowania pociągają za sobą długotrwałe ropienie i za
bliźnianie rany, gdy tymczasena, operując nożem, rana po więk-
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szćj części zagaja się w drodze pierwszego zlepienia, a tćm 
samćm i przebieg jest szybszy. Co do ogólnego podwiązania, 
to zapewne unikłoby się krwotoku, jednakże w następstwie 
otrzymana powierzchnia rany musiałaby przejść w zgorzel; gdy 
tymczasem otrzymało się ranę czystą, którćj brzegi, spojone 
szwem krwawym, dozwalają oczekiwać blizkiego zabliźnienia.

Kol. T y r c h o w s k i ,  który asystował tćj operacyi, do
daje, że wielkiego krwawienia obawiać się nie można było, gdyż 
w nowotworze rzeczonym nie dało się wyczuć żadne większe 
naczynie tętniące; że zresztą nacisk na naczynia krwionośne na 
łuku łonowym mógł być łatwo dokonanym, co usuwało obawę
o niebezpieczeństwo.

Dr J. B r a u n .

Posiedzenie 88gie, dnia 7. listopada 186ft> r*
Prezes kol. N a t a n s o n .

I. Wspomnienie i powitanie członka. II. Dzieła nadesłane. III. Lecze
nie skrzywień kończyn dolnych. IV. Protokół. V. Czynności administr. 
VI. Stacye epidemiologiczne. VII. Wąż Faraona (z siarkocyanku rtęci).

Obecnych członków 23.
I. Prezes donosi zebranym o śmierci przed dwoma dnia

mi nastąpionćj dra Erazma Z i m n r e r m a n a ,  członka naszego 
Towarzystwa, i na znak uczczenia pamięci zmarłego, wzywa 
obecnych do powstania z miejsc, co tćż uskuteczniono. Dalćj 
wita nowoobranego członka, p. B a r t o s z e w i c z a .

II. Poczóm ogłasza dary nadesłane dla biblioteki Towa
rzystwa lekarskiego, a mianowicie:

1. Z Krakowa od prof. Uniwersytetu Jagielońskiego dr aTe i c hman-  
n a jego dzieło pod tytułem: Das Saugadersystem vom anatomischen Stand- 
punkte. Leipzig 1861. in-4to, mit 20 Kupfertafeln.

2. Od Towarzystwa lekarzy Podolskich: Odbitka z Tygodnika le
karskiego ,,Materyały do topografii i statystyki lekarskiśj Podola. War
szawa 1865. ‘‘

3. Sprawozdanie od Towarzystwa lekarzy Kijowskich, z którego 
wiadomość przyrzekł podać naszemu Towarzystwu kol. W i l c z k o w s k i .
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4. Protokóły z posiedzeń Towarzystwa lekarzy Charkowskich za 

rok 1864. (Sprawozdawcą, wyznaczony kolega J. F . N o w a k o w s k i ) .
4. Kolega R o s ś składa dla Biblioteki nowe dzieło pod tytułem: 

„De la cause immediate de la phthisie pulmonaire et des maladies tubercu- 
ieuses et de leur traitement specifiąue par les hypophosphites par J. Fran
cis Churchi l l .  Paris 1864.**

III. Kol. H e l b i c h  przedstawił dziścię około dwóch lat 
mieć mogące, którego kończyna dolna prawa jest skręcona 
w kolanie, a to wskutek skurczenia się ścięgien leżących po 
Stronie zewnętrznćj. Zdaniem kol. H e l b i c h  a wypada zrobić 
tenotomią od zewnątrz, przez co noga wróci do naturalnego 
położenia. Aby zaś ją w takowśm utrzymać, wypadnie nałożyć 
opatrunek gipsowy. Zresztą kol. H e l b i c h  zapytuje obecnych, 
czy jego zdanie podzielają.

Kol. K o r z e n i o w s k i  sądzi, że w tym przypadku mięśnie 
i ścięgna mają mały udział; że choroba leży w stawie, miano
wicie w zluzowaniu więzów; że, dla uleczenia dziecka, najlepiój 
będzie unieruchomić kończynę przez założenie przyrządu 
z prętów żelaznych.

Kol. W i l c z k o w s k i  podziela zdanie kol. K o r z e n i o 
w s k i e g o ,  przywodząc, że w podobnym przypadku po unieru
chomieniu znaczna poprawa nastąpiła.

Kol. N a t a n s o n  powstaje przeciw użyciu przyrządów, 
opierając się na tćm, że w praktyce swojćj widział kilka przy
padków, gdzie użycie przyrządów nie przyniosło korzyści; 
z lepszym pożytkiem da się tu zastosować gimnastyka. U chłop
ca, gdzie było rozchodzenie się nóg, kol. N a t a n s o n  radził 
mu, aby siadywał z podłożonemi nogami pod siebie na sposób 
turecki, dalćj konną jazdę i ćwiczenia gimnastyczne. Po pe
wnym czasie chłopiec ten, (mimo że poprzednio kilka lat na- 
próżno nosił pręty w Anglii zrobione), wypełniając radę kolegi 
N., doznał znacznego polepszenie.

K o l . N e u g e b a u e r  uważa, że rozcięcie ścięgien zewnętrz
nych nie zniesie choroby, bo w danym przypadku idzie o po
wrócenie tęgości (tonus) mięśniom i dla tego przedewszyst- 
kićm zastosować tu należy gimnastykę.

Kol. K o r z e n i o w s k i ,  odpierając głos prezesa c odo  
użycia przyrządów, oświadcza, iż on przyrząd uważa jako śro
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dek gimnastyczny, dopomagający pewnym gromadom mięśniów 
do równowagi. Przyrząd B e r e n d a  poczytuje za najwłaściwszy, 
bo on zniewala mięśnie do ciągłego skurczenia. Radzi więc 
dziecko odesłać do mechanika Kulińskiego, celem sporządzenia 
stosownego przyrządu.

IV. Kol. A p t e  odczytuje protokół z ostatniego posie
dzenia Oddziału położnictwa, chorób kobiet i dzieci.

V. Kol. S z o k a l s k i  donosi o zawiadomieniu Towarzy
stwa lek. przez Komisyą. Rz. spraw wewn., iż Rada Administra
cyjna Królestwa zatwierdziła zapis kolegi ś. p. B ą c e w i c z a .  
Dodaje nadto kol. S z o k a l s k i , i ż  Towarzystwo winno upełno
mocnić kogoś do działania prawnego, a najlepićj, jego zdaniem, 
byłoby, dać upoważnienie jednemu z urzędników stałych To
warzystwa, to jest sekretarzowi stałemu, lub kasyerowi.

Rozpoznanie i stanowczą decyzyą w tym interesie Towa
rzystwo odroczyło do czasu późniejszego.

VI. Kol. J a n i k o w s k i  oznajmia, że na ostatnićm posie
dzeniu Komitetu chorób epidemicznych kolega N a t a n  son do
niósł o wniosku, jaki uczynił na tegorocznćm zebraniu lekarzy 
w Hannowerze, co do nadsyłania do jednego obranego miejsca 
peryodycznych wiadomości o panujących chorobach w różnych 
miejscowościach Europy. Wniosek ten uczeni w Hannowerze 
zgromadzeni chętnie przyjęli, oceniając niewątpliwie korzyści 
z przyprowadzenia go do skutku, a dr. H i r s c h ,  profesor geo
grafii lekarskićj w Berlinie, zobowiązał się wypracować stosow
ny projekt. Kol. N a t a n s o n n a  ostatnićm posiedzeniu Komi
tetu chorób epidemicznych zaprojektował, iżby dobrze było, 
gdyby się dało i u nas zgromadzać peryodycznie wiadomości
o chorobach panujących w różnych okolicach naszego kraju. 
Komitet, przyjmując jednozgodnie wniosek kolegi N., prosił go
o przedstawienie swego projektu na ogólnćm posiedzeniu na
szego Towarzystwa.

Kol. N a t a n s o n :  Rzeczywiście myśl powyższą przeze- 
mnie podaną chętnie w Hannowerze przyjęto. Zanim ona wej
dzie w wykonanie, spotka nie małe trudności. Byłoby niewąt
pliwie rzeczą przyjemną i pożyteczną mieć np. co tydzień pewne 
wieści o panujących chorobach w różnych krajach. Takie wia
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domości zgodzono się w Hannowerze, aby nadsyłano do Berlina. 
Zanim to nastąpi, możnaby i u nas wiadomości o panujących 
chorobach w różnych krańcach naszego kraju zbierać w War
szawie i przy jakióm piśmie peryodycznóm je ogłaszać. Ku 
temu potrzebna jest pomoc lekarzy prowincyonalnych. Musie
liby oni swe doniesienia krótkie, wiele czasu im nie zabierają
ce, nadsyłać nam do Warszawy peryodycznie; to pociąga za 
sobą koszta pocztowe i koszta wydrukować się mających sze- 
matów, które kol. Nat. na siebie przyjmuje do czasu, w którym- 
by Towarzystwo wystarało się o zwolnienie od opłat poczto
wych. W doprowadzeniu więc do skutku podanego projektu 
Towarzystwo zapewne wygotuje stosowne wezwanie do lekarzy 
prowincyonalnych.

Kol. S z o k a l s k i  przyznaje, że zamiar kol. N a t a n s o n a  
jest pożyteczny; co się tyczy kosztów, to te nie będą tak znacz
ne i da się wyjednać u Władzy zwolnienie od opłat pocztowych. 
Jednak w przyprowadzeniu do skutku tego projektu napotka 
się inna trudność, to jest obojętność lekarzy prowincyonalnych 
jakiój już kol. S z o k a l s k i  doświadczył w zbieraniu wiado
mości statystycznych co do uszkodzeń zrządzonych przez ma
chiny rolnicze. Zresztą żądanie kolegi N a t a n s o n a  już się 
praktykuje, bo urzędy lekarskie w kraju odbierają sprawozda
nia o panujących epidemiach. Wypadałoby zatćm Towarzystwu 
znieść się z urzędami lekarskiemi, a nawet z zarządem Inspek
tora głównego służby zdrowia. Nam tyle może nie idzie o fak- 
ta, ile o wyciągnięcie z nich korzyści. Bogate materyały pod 
względem spostrzeżeń epidemiologicznych znajdują się w 50ciu 
tomach naszego Pamiętnika. Zanim więc projekt kol. Nat. 
przyjdzie do skutku, wypadałoby wpierw zająć się ocenieniem 
tego, cojuż jest zrobione.

Kol. H e l b i c h ,  popierając projekt kol. N a t a n s o n a ,  
przedstawia, że trzeba wyznaczyć komitet do ułożenia odezwy do 
lekarzy prowincyonalnych, oraz do sporządzenia szematu, na 
jakimby potrzebne wiadomości nadsyłać.

Kol. Ł u c z k i e w i c z  twierdzi, że myśl prezesa jest trafna; 
dyskusya zdaje się zbyteczną, kiedy prezes na siebie koszta 
pocztowe przyjmuje: nie pozostaje więc, jak uczynić wezwanie,
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do kogo należy; co się zaś tyczy spostrzeżeń dawnićj czynionych 
i opisanych w 50ciu tomach Pamiętnika, to uważa, iż praca 
nad tćm byłaby daremną, bo nam nie idzie o to, jakie epidemie 
panowały, lecz jakie współcześnie panują, lub panować mogą.

Kol. N a t a n s o n  w odpowiedzi koledze Sz o k a l s k i e m u  
oświadcza, że nie można korzystać ze sprawozdań urzędowych, 
bo ony przychodzą raz w rok. Aby zaś zachęcić lekarzy pro- 
wincyonalnych do ciągłego nadsyłania żądanych wiadomości, 
będzie im się w zamian posyłać ogółowe doniesienia o panu
jących chorobach w całym kraju. Kolega N a t a n s o n  w imie
niu już Komitetu chorób epidemicznych uprasza o wyznaczenie 
delegacyi do zredagowania odezwy i ułożenia szematu, tćm 
więcćj, że obecnie zagrażają nam trzy epidemie: cholera, fe- 
bris recurrens i febris cerebro-spinalis.

Towarzystwo wyznaczyło w powyższym celu Delegacyą 
złożoną z prezesa i k o l i . Ł u c z k i e w i c z a ,  J a n i k o w s k i e g o ,  
oraz M ai cza.

VII. Kol. K a r p i ń s k i :  Wspomniał mi kol. N e u g e -  
b a u e r ,  iż widział,jak na zebraniu lekarzy w Hannowerze palono 
rodanek rtęci, który przy paleniu się znakomicie powiększał 
swoję objętość. Z własności tćj rodanku rtęci skorzystano
i robią z niego zabawki dziecinne, które w handlu noszą nazwę 
w ę ż ó w  F a r a o n a ,  u nas już sprzedawanych. Zabawki te 
otrzymują się przez nasypanie siarko-cyanku rtęci w małe 
ostrokręgi uwite z papieru ołowianego, których koniec cieńszy 
zapala się. Wynalazcą tśj soli był W o h l  er ,  który otrzymał ją, 
mając zamiar wydzielić z nićj rodan czysty, co mu się nie uda
ło; zauważył jednak, że przy ogrzewaniu znacznie powiększała 
się objętość. Sól tę otrzymuje się przez wkroplenie rozczynu 
siarkocyanku potasu do rozczynu saletranu pierwszego rtęci. 
Utworzony osad szary należy zebrać na sączku i starannie 
opłókać. Po wysuszeniu fabrykanci francuzcy dodają na jeden 
funt około 15 do 20 gran chloranu potażu, przez co rzeczony 
osad staje się palniejszym. Niemieccy fabrykanci tego dodatku 
nie czynią i z tego powodu produkt ich, jako mniśj palny, jest 
mniój ceniony w handlu. Dla objaśnienia owego powiększenia 
objętości trzeba dodać, że każdy atom siarko-cyanku potasu
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przy paleniu wytwarza dwa atomy, t. j. cyanku potasu i siarku 
potasu Przy większym przystępie ciepła cyan pali się, część 
pewna siarki zostaje spalona, a pozostanie siarek rtęci w po
staci masy szarćj, gąbczastej i lekkiój. We Francyi, o ile kol. 
K a r p i ń s k i e m u  wiadomo, a w Saksonii napewno, wyszły 
przepisy policyjno-lekarskie zabraniające sprzedaży tćj napo- 
zór niby niewinnej zabawki. Przepisy te mają jednak głębszą 
zasadę, jeżeli zważymy, iż przy paleniu mogą się wznosić pary 
rtęciowe, szkodliwe dla bliżój stojących.

Siarko-cyanek potasu, palony na posiedzeniu naszego 
Towarzystwa lekarskiego, był otrzymany przez kol. K a r p i ń 
s k i e g o  na wzór siarko-cyanku potasu nadsyłanego z Francyi, 
którego rozbiór chemiczny kol. Karp. sam uskutecznił i wy
krył w nim chloran potażu.

Na tćm posiedzenie zakończone zostało.
Za sekretarza J. F. N o w a k o w s k i .

Posiedzenie 83cie, dnia 81. listopada 1865. r.

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

I. Protokół. Dzieło nadesłane. II. Sprawozdanie. III. Doniesienia 
epidemiologiczne. IV. Wybór.

Obecnych członków 21 i p Juljan G r e k ó w i c z ,  lekarz 
z miasta Konina, jako gość.

I. Z powodu nieobecności sekretarza, kolegi B r a u n a ,  
prezes zaprosił do spisania protokółu kolegę J. F. N o w a 
k o w s k i e g o ;  po odczytaniu zaś i przyjęciu protokółu z po
przedniego posiedzenia, prezes powitał nowo obranego człon
ka czynnego Towarzystwa, pana O r ł o w s k i e g o ,  poczóm oznaj
mił, że dla biblioteki Towarzystwa nadesłane zostały sprawo
zdania z posiedzeń Towarzystwa lekarskiego Wschodniśj Sybe- 
ryi z miasta Irkustka, o których wiadomość przyrzekł podać 
kolega Janusz F. N o w a k o w s k i .

II. Kol. K o s i ń s k i  odczytał krytyczne sprawozdanie 
z rozprawy dra W s z e b o r a  Józefa, przedstawionego na członka 
naszego Towarzystwa, z wnioskiem o przystąpieniu do wyboru.

Pam. T. 1. W. t. LV. 7
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III. Kol. M a l c z  odczytał odezwę do lekarzy prowin- 
cyonalnych, ułożoną, przez wyznaczony Komitet składający się 
z prezesaktA. N a t a n s o n a i  k o l l . Ł u c z k i e w i c z a ,  Mai  c z a  , 
oraz J a n i k o w s k i e g o ,  a to w celu nadsyłania wiadomości 
peryodycznych co dwa tygodnie o panujących w różnych miej
scach kraju epidemiach. (Zob. niżćj).

Kol. S z o k a 1 s k i zapytuje, w jaki sposób odezwa dopiero 
odczytana będzie przesłana do lekarzy prowincyonalnych? Czy 
Komitet zamyśla urządzić bióro, któreby się trudniło przesyłką
i odbieraniem odpowiedzi. Dalćj, czyby nie lepićj było zacze
kać, aż w Berlinie wpierw zaczną wychodzić doniesienia epide
miologiczne, nie zaś nam najprzód występować.

Kol. N a t a n s o n  w odparciu głosu kol. Szok. przywodzi, 
że czynność zamierzona nie jest tak obszerną, jak to się koledze 
Szokal. wydaje Odezwę ogłoszoną w gazetach prześle się 
w odbitce wraz z gotowym szematem każdemu imiennie leka
rzowi prowincyonalnemu, który tylko zapełni gotowe rubryki
i szemat Towarzystwu naszemu zwróci. Szemata te zachowane 
będą w aktach, tak, że je w każdym czasie przejrzeć będzie 
można. Do zestawiania zaś wiadomości tworzyć mających do
niesienie (bulletin), przy jednćm z pism peryodycznie ogłaszane, 
nie potrzeba żadnego bióra, bo pracę tę chętnie podejmie Ko
mitet do chorób epidemicznych w naszćm Towarzystwie istnie
jący. Na czynności w Berlinie czekać nie mamy potrzeby, bo 
tam zamierzono ogłaszać doniesienia o epidemiach w całćj Eu
ropie panujących, nam zaś głównie chodzić powinno o epide
mie u nas goszczące.

Kol. G r e k o w i c z ,  jako lekarz prowincyonalny, którego 
kwestyą tocząca się blizko dotyczy, mniema, iż koledzy jego na 
prowincyi mieszkający nie odmówią swćj usługi i chętnie wia
domości statystyczne nadsyłać będą. Zwraca jednak uwagę To
warzystwa, że ze względu na czynności lekarza prowincyonal- 
nego rozrzucone, częstych podróży wymagające, oznaczenie 
terminu dwutygodniowego na składanie raportów o epidemiach 
dla wiel*; stać się może uciążliwćm, a nawet cel założony spa
raliżować. Zdaniem więc kolegi Gr. lepiejby było naznaczyć 
termin miesięczny. Dalćj, że o spostrzeżeniach w mieście czy
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nionych łatwo donosić, lecz o chorobach epidemicznych częściej 
na wsi między ludem panujących jest trochę przytrudniśj, bo 
lud bardzo rzadko wzywa pomocy lekarskiśj. W Koninie np. 
obecnie panowała epidemicznie peri-parolilis, angina gan- 
graenosa w %  przyp. śmiercią się kończąca i meningitis ce- 
rebro-spinalis\ też choroby panowały i po wsiach, lecz o nich 
już tak dokładnych wiadomości nie posiadaliśmy.

Kol. N a t a n s o n :  Powyższe nader interesujące wiado
mości przemawiają za przyprowadzeniem do skutku naszego 
projektu.

Kol B a r a n o w s k i  twierdzi, że otyłe prędzśj wezwać 
należy lekarzy prowincyonalnych, o ile spodziewa się, iż oni 
pomocy swój nie otlmówią, co nawet doświadczeniem stwierdzo
ne zostało przy układaniu statystyki obrażeń zrządzonych 
przez machiny rolnicze, czegoby nie można było dopełnić, gdy
by współdziałania swego byli odmówili.

Kol. S z o k a l s k i :  Doświadczenie właśnie pokazało, że 
nie tak jest, jak twierdzi kol. B a r a n o w s k i .  Cały projekt 
może bardzo rozbić się o obojętność lekarzy prowincyonalnych. 
Przy układaniu statystyki obrażeń przez machiny zrządzonych 
ogłoszono wezwanie we wszystkich gazetach i w sześć miesięcy 
przyszedł jeden list. Nie pozostawało Komitetowi, jak odezwać 
się do lekarzy szpitalnych i dopiero z tych %  przysłało żądane 
wiadomości. Sądzi więc kol. S z , czyby nie lepiśj było wezwać 
członków korespondentów Towarzystwa, niż wszystkich leka
rzy, bo odzywać się do wszystkich to jest odezwać się do nikogo.

Kol. K o r z e n i o w s k i :  Nie można porównywać odczyta- 
nśj odezwy o nadsyłanie wiadomości o epidemiach, z wezwa
niem o doniesienia o nastąpionych obrażeniach przy użyciu ma
chin, bo ostatniemi choremi przeważnie zajmują się lekarze szpi
talni, a pierwszemi wszyscy wolno-praktykujący.

Kol. N a t a n s o n  (prezes)  stawił pytanie: czy odczytaną 
odezwę i ułożony szemat Towarzystwo przyjmuje?

Większość głosów oświadczyła się za przyjęciem.
Kol. L e B r u n ,  popierając głos kolegi G r e k  o w i cz  a, 

wniósł, aby termin do składania sprawozdań oznaczyć mie
sięczny.
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Towarzystwo zgodziło się na przedłużenie terminu do 
miesiąca.

IV. Poczćm przystąpiono do głosowania na p. W s z e b o -  
ra  przedstawionego na członka przez koli. J a n i k o w s k i e g o
i J. F. N o w a k o w s k i e g o ; po dopełnionćm balolowaniu oka
zało się, że dr W s z e b ó r  przyjęty został na członka czynnego 
Towarzystwa jednomyślnie i na tćm posiedzenie ukończono.

W zastępstwie sekretarza J. F . N o w a k o w s k i .

Posiedzenie 84te, d. 5. grudnia 1865. r.

Prezes kolega N a t a n s o n .

L Protokóły. II. Czynności administracyjne. III. O hygienie w dawnśj 
Polsce. VI. Zastosowanie światła magnezynowego do badania jamy brzu
sznej.

Protokóły przedostatniego i ostatniego posiedzenia od
czytano i przyjęto, poczćm prezes powitał nowo wybranego 
członka czynnego, kolegę W s z e b o r a .

Kol. N o w a k o w s k i  odczytał protokół ostatniego posie
dzenia Oddziału chirurgicznego, kol. J a n i k o w s k i  zaś proto
kóły 9. i 10. posiedzenia Komitetu chorób epidemicznych.

II. Prezes, doniosłszy, że następujące posiedzenie To
warzystwa będzie posiedzeniem administracyjnym, zaprosił 
kolegów G r a b o w s k i e g o ,  A p t e g o ,  i L a n g o w s k i e g o  do 
Delegacji mającój przejrzeć rachunki i stan kasy Towarzystwa, 
tudzież przedstawić projekt budżetu Towarzystwa na rok 1866.

Następnie prezes składa list dra K r a n i c h f e l d a z  Ber
lina, w którym tenże zawiadamia Towarzystwo, że ojciec jego, 
dotychczasowy członek korespondent Towarzystwa, w dniu -15. 
grudnia obchodzić będzie 50-letnią rocznicę zawodu lekarskie
go. Prezes wnosi, aby dla uczenia Jubilata Towarzystwo ze
chciało go mianować członkiem honorowym i dyplom na takie
go wraz z powinszowaniem na dzień wyznaczony do Berlina 
przesłać. Towarzystwo wniosek prezesa przyjmuje jednozgod- 
nie i przesłanie dyplomu sekretarzowi stałemu porucza.
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Kol. G i r s z t o w t  odczytuje odezwę wystosowaną przez 

niego w imieniu Oddziału chirurgicznego do wszystkich leka
rzy Królestwa z prośbą, aby zechcieli nadsyłać peryodycznie 
sprawozdania o chorych chirurgicznych, którychby mieli spo
sobność spostrzegania, jak również o operacyach przez nich 
dokonanych, aby w ten sposób można było dojść do statystyki 
dokonywanych operacyj. Wiadomości te mają, być zamieszcza
ne na wzorach drukowanych, które wraz z odezwą będą prze
słane.

Kol. N o w a k o w s k i  dodaje, że druk 500 exemplarzy 
odezw i 2,000 wzorów kosztować będzie 25 rs.

Prezes, podzielając zdanie kolegi G., robi tylko ten zarzut, 
że odezwa tego rodzaju nie może wychodzić od Oddziału chi
rurgicznego, lecz od Towarzystwa, gdyż Oddziały Towarzystwa 
nie stanowią osobnego ciała i na zewnątrz Towarzystwa nie 
mogą na drodze urzędowćj występować samodzielnie.

W tenże sposób przemawiają koli. N e u g e b a u e r  i K o 
r z e n i o w s k i .

Kol. G i r s z t o w t ,  zgadzając się na to, aby odezwa jego 
rozesłaną była od Towarzystwa, uprasza prezesa o wyznacze
nie funduszu na druki potrzebne.

Prezes oświadcza, że nie jest mocen podobnego wydatku 
uchwalić; że jednak następne posiedzenie Towarzystwa będzie 
posiedzeniem administracyjnćm, ną którćm coroczny budżet 
bywa układany, kol. G. więc będzie mógł żądanie swoje wnieść
i uchwały Towarzystwa zażądać.

III. Kol. J a n i k o w s k i  odczytuje pracę o urządzeniach 
policyjno-lekarskich w dawnćj Polsce, dotyczących pokarmów
i napojów (1).

IV. W końcu posiedzenia kol. N e u g e b a u e r  zawiada
mia kolegów o doświadczeniach, jakie w ostatnich czasach 
przedsięwziął przy pomocy światła magnezynowego (2) dla 
zbadania jamy brzusznćj, a mianowicie bądź dla oznaczenia 
płodu w ciężarnej macicy, bądź też dla rozpoznania rozwijają-

n ) Zob. str. 3.
(2) Światło powstające przy palenia się druta z magnezynu (magne- 

sium).

www.dlibra.wum.edu.pl



102
cych się w jamie brzusznćj nowotworów, szczególnie torbielów 
jajnika. Przytaczając, że A ub i n a i s pierwszy zastosował światło 
lampy zwyczajnćj dla zbadania wnętrza macicy w ostatnich 
chwilach ciąży i że poszukiwania jego' prawie do żadnego nie 
doprowadziły wyniku ( Union mid. 1864. nr. 152), kol. N., po
wtarzając również bezskutecznie te same doświadczenia, pierwszy 
wpadł na szczęśliwą myśl zastosowania światła magnezynowego 
dla oświetlenia ścian brzusznych. Pomyślny skutek, jaki uwień
czył te jego poszukiwania, przewyższył jego oczekiwania i daje 
niepłonną nadzieję na przyszłość, że światło drutu magnezyno
wego, przy wydoskonaleniu sposobów zastosowania, będzie nad
zwyczaj ważnym środkiem rozpoznawczym. Kolega zarazem 
przedstawia chorą dotkniętą wodną puchliną jamy brzusznćj, 
u którćj koledzy mogą się przekonać o przezroczystości ścina 
brzusznych dla światła magnezynowego. Wielu z obecnych kole
gów, korzystając z uprzejmości kolegi N e u g e b ’a u e r a ,  badają 
rzeczoną chorą pod jego przewodnictwem i jednomyślnie sięzga- 
dzają, że nowy ten sposób śledzenia ma wielką przyszłość jako 
środek rozpoznawczy przy badaniu niedostępnych oku części 
ciała.

Posiedzenie 85. (adm inistracyjne), d» 19* grud. 1865.

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

I. Dzieła nadesłane. II. Włośniki ( frichiny). III. Czynności admini
stracyjne.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Nadesłano dla Towarzystwa:
1. Il3B/ie'ieniH h.tł npoToKO/iouT. Hmh. BiueucKaro MeAummcKaro 

o6m ccTB a ct> npn6aB,!enieMT> nl5K0T0pr>ixT> CTarHCTwecKHST* CBlł^enift. 
Błmhho 1865. (Sprawozdawca kol. N o w a k o w s k i . )

2. Dr. K o z ł o w s k i ,  sekretarz drugi Ces. Towarzystwa lekarskie
go Wileńskiego, nadsyła pracę swoję: „Krótkie opisanie przyrządu do roz
pylania L ii e r a , zmienionego przez Hipolita K o z ł o w s k i e g  o“ , z proś
bą o przyjęcie go na członka korespondenta Towarzystwa. Przedstawiają 
autora koli. S z o k a l s k i  i C h o m ę t o w s k i .  Sprawozdawca kol. B a 
r a n o w s k i .

www.dlibra.wum.edu.pl



103
II. Prezes przedstawia kolegom mięso nadesłane z No

wego Dworu, które ma zawierać włośniki (trichiny). Kol. 
H o y e r  przyjmuje na siebie obowiązek bliższego zbadania pod 
drobnowidem, z którego obiecuje kolegom zdać sprawę.

III. Kol. G r a b o w s k i  odczytuje w imieniu Delegacyi 
rachunkowćj, złożonćj z koli. L a n g o w s k i e g o ,  A p t e g o
i sprawozdawcy, sprawozdanie ze stanu kasy Towarzystwa na 
rok 1866.

W sprawozdaniu tćm wykazano co do rachunków To
warzystwa z roku 1865:

A. Ż e o g ó ł  p r z y c h o d u w  roku 1865. wynosił r. s. 
1494 kop. 47, mianowicie:

o ) Remanent z roku 1864...................................... rs. 249 kop. 90ł/2
b) Wpływy za w s t ę p n e .................................... — 42 — —
c) Ze składek z a le g ły c h .....................................— 126 — —

— — b ie ż ą c y c h .................................... — 618 — —
d) Od księgarza Kaufmanna na poczet należności c,

za prenumeratę Pamiętnika lekarskiego za rok
1863. i 64......................... ....................................— 283 — 8‘/ i

e) Zasiłek od Rządu na tenże Pamiętnik . . — 150 — —
/") Ze sprzedaży duplikatów biblioteki Towarzystwa— 1 — _50
g) Za kupony od Listów Zastawnych . . • — 24 — —

Ogół przychodu rsr. i 494 kop. 47
Oprócz tego zalegają następujące dla Towarzystwa nale- 

żytości:
a) Składka z a l e g ł a ................................................ rs. 100
b) U księgarza Kaufmanna z rachunków Redakcyi

Pamiętnika po koniec r. 1864...............................— 118 kop. 70
r) Pocztamt Warszawski i księgarz Kaufmann za

tenże Pamiętnik w r. 1865.................................... — 430 — —
Ogół należytości rsr.,. 548 kop. 70

B. W y d a t k i  Towarzystwa wynosiły rs. 1347 kop 75, 
mianowicie;

a) Wydatki gospodarcze.......................................... rs. 475 kop. 6 6
b j C z a s o p is m a .......................................................— 130 — *5
f ) Oprawa książek...................................................... — 50 — 85
d) Druk Pam iętn ika................................................ — 534 — 7 9
e) Redakcyi tegoż Pamiętnika . . . .  . . — 150 —

Ogół rozchodu rsr. 1347 kop. 75
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W kasie Towarzystwa pozostaje rs. 152 kop. 72 w goto- 
wiźnie, które Delegacya rachunkowa zliczyła.

Budżet czyli przewidywane wpływy i wydatki Towa
rzystwa na r . 1866. Delegacya rachunkowa w następujący 
sposób skreśliła i do potwierdzenia Towarzystwu przedstawiła.
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A. P r z y c h o d y :
o) Pozostałość z r. 1865.................................. kop. 72
b)  Przewidywane wstępne od 3ch członków . — 18 — —
c) Składka z a l e g ł a .................................. — —

d) Składka bieżąca od 70 członków. . . . — 840 — —
e)  Od Rządu zasiłek na Pamiętnik . . . — -

f) Dług od księgarza Kaufmanna . . . — 118 — 70
g) Pamiętnik za r. 1865. 115 exempl. . . . — 430 — —

h) Procent w kuponach............................ . — 6 — —
Ogół przewidywanych wpływów rsr. 1815 kop. 42

B. R o z c h o d y  umieszczone w następujących pozycyach 
i pojedynczo przez Towarzystwo roztrząsane były.

a) Pensya P isarzow i................................................. rs. 100 Przyjęto.
b) W o ź n e m u .............................................................— 108 —
c) Woźnemu gratyfikacya.......................................... — 9 —
d) K o m o r n e ............................................................. — 180 —
e) O p a ł .........................................................................— 30 —
f )  Ś w i a t ł o .................................................................— 15 —
g) Druki i materyały piśmienne................................— 12 —
h) Druk katalogu B iblioteki.....................................— 50 —
i) Wydatki n a d z w y cz a jn e .....................................— 45 —

Przy roztrząsaniu pozycyi tćj kol. G i r s z t o w t  odwołuje 
sie do wniosku postawionego przez siebie na ostatnićm posie
dzeniu o wyznaczenie funduszu na druki rozesłać się mających 
do wszystkich lekarzy Królestwa okólników i wzorów do pro
wadzenia chirurgicznych tabel statystycznych.

Kol. N o w a k o w s k i  dodaje, że po porozumieniu się 
z drukarzem przytoczyć może, iż wydatek na druk 500 egzem
plarzy okólnika i 2000 egzemplarzy wzorów wynosić będzie 
25 rubli sr.

Sekretarz stały zwraca uwagę, że oprócz wydatku na 
druki należy uwzględnić jeszcze koszta rozesłania, które znacz
ne będą. Proponuje więc, aby odezwę wraz z wzorami rozesłać
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przez Urzędy lekarskie, któreby miały obowiązek każdemu 
z lekarzy je doręczyć.

Kol. G i r s z t o w t  odpowiada na to, że droga ta zbyt jest 
długą, gdyż tak przesłane okólniki jakotćż nadsyłane sprawo
zdania będą zalegać i tym sposobem trudno będzie osiągnąć po
żądany skutek; wnosi więc, aby rozesłanie wprost przez Towa
rzystwo było uskutecznione.

Prezes stawia wniosek, czy nie możnaby wyjednać uwol
nienia korespondencyi Tow. lek. od opłaty pocztowej.

Po rozprawach nad tym przedmiotem, w których biorą 
udział koli. B a r t o s z e w i c z ,  sekretarz stały , G i r s z t o w t ,  
prezes i K o r z e n i o w s k i ,  Towarzystwo postanawia, aby s e 
kretarz stały postąpił właściwą drogą, dla wyjednania decyzyi
o uwolnieniu korespondencyi Towarzystwa cd opłat pocztowych.

Co do wyznaczenia funduszów na zamierzone druki, 
cztery różne wnioski przez kolegów zostały podaue, które pre
zes pod głosowanie poddaje; mianowicie:

1. Utrzymanie dotychczasowego budżetu.
2. Podwyższenie pozycyi wydatków nadzwyczajnych do 65 rs-, z Któ

rych 20 rs. przeznaczone być mają na druk okólników.
3. Podwyższenie tejże pozycyi do r3. 1 oo.
4. Wyznaczenie osobnej pozycyi na druk okólników.
Towarzystwo ten ostatni wniosek przyjmuje i na pozycyą

tę przeznacza rs. 20.
k) Czasopisma.........................................................................rs. 120 (i)

Co do tych ostatnich kol. G i r s z t o w t  powiada, że w licz
bie pism peryodycznych przez Towarzystwo prenumerowanych 
nie ma ani jednego pisma wyłącznie chirurgii poświęconego, 
wnosi więc, aby na rok przyszły Towarzystwo zapisało:

Revue medico-chirurgicale.
Archiv fiir klinische Chirurgie.
Oprócz tych zalecają jeszcze zapisanie następujących cza- 

sopisów koledzy:
D o b i e s z e w s k i  Archives generales de módecine.
B r u n e r  (syn) Fresenius’ Zeitschrift fiir analytische Chemie.
B a r a n o w s k i  Canstatt’s Jahresberichte.

(l) Wskutek uchwalonego na następnem posiedzeniu zaprenumerowa
nia czasopisów: Archivcsgśnćrales, ticvue meilim-chirurgicalc i CanstaWs 
Jahresbericht pozycya ta podwyższoną została.
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Prezes dla ostatniego zdecydowania kwestyi proponuje, 

aby tytuły nowó projektowanych pism były dołączone do okól
ników, które corocznie bywają rozsyłane do członków dla ozna
czenia pism, które chcą czytać, i że stosownie do liczby zapisa
nych członków Towarzystwo na przyszłćm posiedzeniu rozstrzy
gnie, które z nowo zalecanych pism mają być zapisane, z da
wnych zaś utrzymane, lub wykreślone.

Kol. G i r s z t o w t  następnie wnosi, aby Towarzystwo ze
chciało wyznaczyć fundusz osobny na zakupywanie dawnych 
dzieł polskich dla Biblioteki Towarzystwa.

Towarzystwo wniosek kolegi przyjmuje i na cel ten wy
znacza rs. 30.

I) Oprawa pism i b r o s z o w a n ie .................................................ra. 80
Pozycyą tę Towarzystwo obniża do rs. 60.

m) Redakcyi P am iętn ika .............................................................ra. 150
n) Nakład P a m ię tn ik a .............................................................— 550

W kwestyi redakcyi i wydawnictwa Pamiętnika kolega 
G i r s z t o w t  następujące stawia wnioski:

Zważywszy, że protokóły posiedzeń tak ogólnych, jako
i oddziałowych powinny stanowić najważniejsze zadanie Pamię
tnika; że przez ogłaszanie ich co dwa miesiące takowe tracą na 
zajęciu; kolega proponuje:

1) Aby sprawozdania z posiedzeń ogólnych i oddziało
wych, jakotćż sprawozdania szpitalne, wyciągi z pism zagranicz
nych, krytykę dzieł, oraz rozmaitości, ogłaszać drukiem co ty
dzień; rozprawy zaś obszerniejszych rozmiarów drukować 
w oddzielnych tomach, stosownie do nagromadzonego materya- 
łu, w rozmaitych odstępach czasu.

2) Co do Redakcyi Pamiętnika kol. G. wnosi, aby w skład 
jćj wchodzili wszyscy sekretarze Oddziałów.

Dla roztrząśnięcia i ocenienia tych wniosków prezes wy
znacza Komitet, złożony z członków dotychczasowych Redakcyi, 
oraz wszystkich przewodniczących i sekretarzy Oddziałów, 
któryby wnioski swe na przyszłćm posiedzeniu Towarzystwu 
przedstawił.

W końcu swego sprawozdania Delegacya rachunkowa, 
będąc zawiadomiona przez kol. J a n i k o w s k i e g o  o zamierzo
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nym przezeń darze dla Towarzystwa popiersia jego ojca ś. p. 
Andrzeja Jan i ko wsk i e g o , uchwaliła przedstawić do decyzyi 
Towarzystwa, aby z przewidy wanćj przewyżki dochodów w bud
żecie na r. 1867. wyznaczono rs. 75 na popiersie ś. p. kolegi 
Jana B ą c e w i c z a.

Fundusz ten Towarzystwo uchwala.
W końcu posiedzenia sekretarz roczny odczytuje wnio

ski Komitetu ustanowionego na początku b. r. dla roztrząśnie- 
nia proponowanych zmian w Ustawie Towarzystwa.

B O K  1866.
Posiedzenie Isze (wyborcze), d a . 2. stycznia 186A. r.

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

I. Włośniki (trichiny). II. Spia członków. III. Wybory. IV. Czasopisma.

Obecnych członków 31.
Po odczytaniu i przyjęciu protokóhi ostatniego posiedzenia,
I. Kol. H e l b i c h  zwraca uwagę na artykuł pomieszczo

ny w ostatnich numerach Gazety Polskićj i Dziennika War
szawskiego, traktujący o (mniemanćm) pojawieniu się włośników 
(trichin) według wiadomości udzielonćj ostatniemu z tych 
dzienników przez jednego z kolegów obecnych na ostatnióm po
siedzeniu. Kol. H e l b i c h  zwraca uwagę na nieoględność tego 
artykułu, który jużto czytającym nasuwa nieuzasadnione oba
wy, jużto sprzedającym przynosi uszczerbek. Z tego względu 
kolega wnosi, aby Towarzystwo zechciało w pomienionych dzien
nikach zaprzeczyć powyższemu artykułowi, który tćm bardzićj 
jest nieuzasadniony, że bliższe poszukiwania drobnowidem wy
kazały, że w mięsie przyniesionćm na ostatnie posiedzenie 
przez prezesa znajdowały się tylko wągry.

Kol. H o y e r ,  który się zajmował bliższśm zbadaniem 
rzeczonego okazu, powiada, że w istocie drobnowidem włośni
ków wyśledzić nie można było, natomiast znajdowała się znacz
na ilość wągrów.
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Prezes co do wniosku kolegi H e l b i  cha  robi ten zarzut, 
że, ponieważ artykuł wyżćj wspomniany nie był ogłoszony z po
lecenia Towarzystwa, Towarzystwo więc na siebie odpowiedzial
ności przyjmować nie może; wnosi natomiast, aby sekretarz 
stały w swojćm imieniu ułożył artykuł wykazujący, że wiado
mość o włośnikach, podana w jednym z dzienników, jest pozba
wiona wszelkićj zasady, że poszukiwania drobnowidem wyka
zały w nadesłanćm z Nowego Dworu mięsie obecność wągrów, 
wprawdzie także zdrowiu ludzkiemu szkodliwych, lecz nie wło
śników pociągających za sobą tak groźne objawy.

Wniosek powyższy Towarzystwo przyjmuje.
II. Sekretarz roczny odczytuje spis imienny członków 

Towarzystwa, z którego się okazuje, że Towarzystwo liczy 
w gronie swojćm: członków czynnych 71, honorowych 9, przy
branych 6, korespondentów 128, razem 2! 4.

III. Towarzystwo, będąc zebrane w liczbie dostatecznćj, 
przystępuje z kolei do wyboru dorocznych członków urzędni
ków, skutkiem czego, po nieprzyjęciu obowiązków prezesa 
przez kol. H e l b i c h a ,  na którego padł pierwszy wybór, za
proszeni zostali: na, prezesa Towarzystwa kol. L e B r u n ,  na 
wice-prezesa kol. II o y e r , na sekretarza rocznego kol. B r a u n ,  
na redaktora głównego Pamiętnika Towarzystwa kol. J a n i 
ko ws ki .  Do Komitetu Kasy wsparcia podupadłych lekarzy 
na r. 1866. wybrani zostali z grona Towarzystwa koli. H e l b i c h ,  
M i a n o w s k i  i N a t a n s o n ;  do tegoż Komitetu z grona lekarzy 
do Towarzystwa nie należących: koli. K o b y l a ń s k i  i P o -  
dowski .

Po dopełnieniu wyborów kol. N a t a n s o n  zaprasza nowo 
wybranych członków do objęcia obowiązków na siebie przy
jętych.

IV. Kol. Le B r u n ,  zająwszy miejsce prezesa , w imieniu 
Towarzystwa składa podziękowanie kol. N a t a n s o n o w i  za 
podjęte przez niego prace w czasie trzechletniego spełniania 
obowiązków prezesa.

Towarzystwo potćm przystępuje do rozstrzygnięcia będą
cej na porządku dziennym kwestyi pism peryodycznych i posta
nawia z liczby pism prenumerowanych dotychczas wykreślić
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Cosmos, zostawiając inne; z nowych zaś pism, proponowanych 
przez kolegów, wypisać:

1)  Archfaes generales de medecine.
2) tiem e medico-ckirugicale.
3) CanstatCs Jahresbericht.
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POSIEDZENIA ODDZIAŁOW E.

ODDZIAŁ CHORÓB UMYSŁOWYCH, NERWOWYCH IPSYCHIATRYI
SĄDOWĆJ.

Posiedzenie 5te, dnia 354. lipra 1865. r.

Zastępca przewodniczącego kol. P l ą s k o w s k i .

I. Obrona sądowa w sprawie o podpalenie. II. Dzisiejsze stanowisko 
nauki o obłędzie podpalania (pyromania).

I. Kol. J a n i k o w s k i  odczytuje obronę w sprawie 15to- 
letniśj Maryi W., obwinionćj o podpalenie,napisaną przez Obroń
cę Trybunału p. Konstantego Grzybowskiego (1). Z obrony tśj 
wykazuje się, że obwiniona popełniła czyn karogodny w stanie 
chorobliwym umysłu znoszącym wolną wolę. Cierpienie władz 
umysłowych datowało od lat wielu, może nawet od dzieciństwa.

II. Następnie kol. J a n i k o w s k i  zwraca uwagę, że C a s- 
p er zaprzeczał istnieniu obłędu podpalania (pyromania)  jako 
oddzielnćj postaci chorobnćj. Z drugiój jednak strony przy 
pewnych chorobach umysłowych objawia się chęć do podpalania, 
jako jeden z popędów chorobliwych.

Zastępca przewodniczącego (kol. P l ą s k o w s k i )  sądzi, 
że we wszystkich chorobach umysłowych tak pierwotnych, (me- 
lacholia, mania), jako też i przy następczych zniedołężnieniach 
władz umysłowych, mogą się wydarzyć popędy do podpalania 
ze strony chorych; jednakże sąto tylko objawy popędowę to-

( l ) Obrona ta przedrukowana jest całkowicie powyżej, na str. 27 i nast.

www.dlibra.wum.edu.pl



110
warzyszące różnym stanom chorobliwym umysłu, nie zaś, jak 
to dawnićj mylnie utrzymywano, oddzielna postać chorobna 
jednobłędem podpalania (pyromania) zwana. Jednobłąd pod
palania nie istnieje w naturze jako oddzielna postać chorobna, 
jak również nie istnieje np. jednobłąd pijaństwa (dipsomania) , 
a chorobliwy popęd, niczem nie dający się powściągnąć do uży
cia w nadmiernćj ilości napojów wyskokowych jest również 
objawem rozmaitych zboczeń chorobliwych umysłu, począwszy 
od bezwiedzy, aż do świeżych wypadków chorób umysłowych, 
w których namiętności i popędy chorobliwe główną odgrywają 
rolę jako psychiczne objawy choroby.

Kol. J a n i k o w s k i  mniema, że chorobliwy popęd do pod
palania zdarza się osobliwie po wsiach, gdzie istnieje większa 
sposobność zbliżenia się do ogniska, wydostania zarzewia i ze
tknięcia takowego z rozmaitemi materyałami palnemi, jak np. 
ze słomą w stodołach.

Kol. P l ą s k o w s k i  czyni jeszcze pewne uwagi nad obro
ną odczytaną przez kol. J a n i k o w s k i e g o ,  i z tego powodu 
na wniosek sprawozdawcy Oddział uprasza kolegę P., aby na 
następne posiedzenie zechciał przygotować piśmienny rozbiór 
dopiero co przeczytanej obrony, z dołączeniem własnych uwag 
rozjaśniających dzisiejsze stanowisko nauki o pyromanii.

Powiedzenie 6 te, dnia 18. gru dnia 1865. r.

Przewodniczący kol. K r y s i ń s k i .

I. Uwagi na obłędem podpalania. II. III. Dwa przypadki Sifcdowo-Je- 
karskie odnoszące się do wątpliwego stanu umysłu. 1Y. Niemota (aphatia).
V. Galwanizacya n. współczulnego w chorobie Basedowa.

Obecny prof. dr. filoz. S t r u v e .
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedzającego 

posiedzenia,
I. Kol. P l ą s k o w s k i  odczytuje uwagi swoje nad obłędem 

podpalania (pyromania), a to z powodu obrony podsądnćj M. W., 
napisanćj przez patrona G r z y b o w s k i e g o ,  a odczytanćj na.
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poprzednićm posiedzeniu przez kol. J a n i k o w s k i e g o .  Wstrzy
mujemy się od streszczenia tćj zajmującćj rozprawy, ponieważ 
takowa w całości umieszczona jest w Pamiętniku Towarzystwa (1).

II. Kol. H e l b i c h  opowiada następujący przypadek, 
z powodu którego Rada Lekarska Królestwa wezwaną była 
przez Sądy o wydanie w ostatnićj instancyi zdania sądowo-le- 
karskiego. Pewna młoda wieśniaczka zachodziła dwukrotnie 
w ciążę z synem właściciela wioski, u którego pozostawała 
w służbie; młody ten człowiek obiecywał ożenić się z nią. Tym
czasem po urodzeniu drugiego* dzićcięcia wydaloną została ze 
służby. Rodzice wyparli się jć j i nie chcieli przyjąć do domu. 
Zrozpaczona podłożyła zarzewie do stodoły, zaraz jednak 
po dopełnionym czynie podpalenia spotkała, idąc przez wieś, 
sąsiadkę, która, ulitowawszy się nad jćj nieszczęściem, ofiaro
wała przytułek w swoim domu. Nieszczęśliwa dziewczyna, 
wzruszona tym objawem życzliwości, wyznaje sąsiadce świeżo 
popełnioną zbrodnią, biegnie natychmiast, aby zapobiedz smu
tnemu wypadkowi, ale już było za późno. Stodoła i parę przy
ległych budynków spłonęły. Gdy sprawa oddaną została właści
wym sądom'do rozpoznania, obwiniona przyznaje się z zupeł
ną otwartością do winy. Cała gromada we wsi uprasza Sąd
o zwolnienie obwinionćj od zasłużonćj kary. Rada lekarska 
wszakże wezwana o wydanie zdania sądowo-lekarskiego co do 
stanu umysłu podsądnćj w chwili popełnionej zbrodni, nie po
siadając dowodów wykazujących jakiekolwiek chorobliwe zbo
czenie umysłu obwinionćj, nie może ją uważać za obłąkaną.

Sprawozdawca (C h om ętow sk i)zapytu je , czyliby wiele 
przypadków podobnego rodzaju nie należało zaliczyć do działu 
chwilowych zboczeń chorobliwych umysłu u ludzi psychicznie na 
pozór zdrowych. Cierpienia takowe, znane pod nazwą: folie lucide, 
dokładnie opisane zostały w ostatnich czasach przez p. T r ć l a t .

Kol. L u b e l s k i  sądzi, że przypadki podpalania tego ro
dzaju, jak dopiero co opisany, wypada raczćj odnieść do silnie 
wzburzonych namiętności zemsty, która objawia się podpala
niem w skutek zwyczajów ludowych i tradycyj historycznych.

( l )  Zob. wyżej, str. 38—42.

www.dlibra.wum.edu.pl



112
Nadmienia przytem, że Jessen twierdzi, iż znacznie większa 
część przypadków pyromanii wydarza się u kobiet i to pomiędzy 
pierwszćm ukazaniem się odpływów miesięcznych, a wiekiem 
krytycznym.

Kol. H e l b i c h  utrzymuje, że w razach popędu do pod
palania, jako objawu choroby umysłowej, odznaczającą cechą 
jest chęć okazywana przez chorych do przypatrywania się swe
mu dziełu. Chorzy tacy długi czas wprawiają się do podkłada
nia ognia.

Kol. P l ą s k o w s k i  przytacza pewnego chłopca, który 
skutkiem cierpienia umysłowego po dziesięć razy podpalał 
budynki we wsi i gasił sam natychmiast podłożony ogień.

III. Kol. H e l b i c h  opowiada następny przypadek, w któ
rym wezwany był do wydania zdania sądowo-lekarskiego. Pe
wien mularz, a zarazem muzyk wiejski, żył źle z żoną i dziść- 
mi, a był przytćm nałogowym pijakiem. Jednego razu w szale 
pijaństwa wpada do chałupy i zabija siekierą kilkonastoletnią 
żydówkę. Wraca następnie do karczmy, opowiada tam o popeł
nionej zbrodni, dodając, że, zabiwszy niewierną, dokonał czynu 
chrześciańskiego. Potćm opłókał siekierę i wyszedł za wieś 
na przechadzkę. Uszedłszy z pół mili, został schwytanym na 
drodze, dał się ująć, lecz już nie pamiętał dobrze świśżo speł
nionego czynu. Zbrodnia więc popełnioną została w stanie 
nieprzjtomności umysłu, znoszącym wolną wolę. Zważywszy 
więc, że człowiek ten od lat wielu był nałogowym pijakiem, i że, 
gdyby nie był strzeżony przez rodzinę swoję, byłby dużo przed 
tćm jeszcze złego nabroił w szale pijaństwa, uznanym został 
za bezwłasnowolnego. Zachodzi wszakże pytanie, co robić z po- 
dobnemi ludźmi?

Kol. P l ą s k o w s k i  sądzi, że indywidua podobnego ro
dzaju winny być oddawane do kolonij roboczych karnych (colo- 
nies penitentiaires), pod opieką rządu zostających.

Kol. L u b e l s k i  mniema, że dozorcami w podobnych ko
loniach powinni być byli strażnicy (infirmiers) z domów dla 
obłąkanych wzięci.

Prof. S t r u v e  wynurza zdanie, że Stróże prawa winni 
bardzo oględnie postępować z uznaniem zbrodniarzy za bez-
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własnowolnych, karanie bowiem surowe czynów występnych 
korzystnie wpływa na zmniejszanie się przestępstw.

Kol. D o b i e s z e w s k i  wspomina o urządzeniu we Lwo
wie za czasów namiestnictwa hr. Gołuchowskiego więzienia dla 
kobiet na wzór więzienia w Stein. Systemat więzienia tego 
jest komórkowy, kara cielesna wykluczona z użycia, opieka 
moralna, czuwając nad zbrodniarkann, usiłuje obudzić w nich 
żal i obrzydzenie do zbrodni. Systeiiiat ten wydał najpożą- 
dańsze owoce, poprawa i żal rosły niemal w stosunku prostym 
do wielkości zbrodni. Powrót do występku był wyjątkowym. 
Bardzo uparte zbrodniarki łączono po dwie razem i widziano, 
że występki jednej wyradzały obrzydzenie w drugiej, zbawien
nie wpływając na wzajemną obu poprawę.

IV. Sprawozdawca ( C h o m ę t o w s k i )  opowiada o cho
rym, którego obecnie leczy. Chory ten po silnym wstrząśnieniu 
moralnym przed trzema miesiącami doznał zalewu mózgowego 
(insullus apopleclicus)% Po przejściu takowego utracił mowę 
w zupełności; po kilku tygodniach zaczął powoli odzyskiwać 
mowę, wielu jednak wyrazów, należących do rozmaitych części 
mowy, nie jest w stanie wypowiedzieć pomimo nawet podpo
wiadania takowych: chory powiada, że ma te wyrazy na myśli, 
ale nie jest w możności wypowiedzenia ich; tychże wyrazów nie 
może i wypisać. Przypadek ten uważać należy jako czystą nie
motę (aphasia). U chorego tego używa miejscowo elektrycz
ności galwanicznej (prądy stałe). Polepszenie od kilkunastu 
dni w tern się okazuje, że chory jest w stanie więcej wyrazów 
wymawiać.

Kol. D o b i e s z e w s k i :  W Londynie w r. 1861. wyszło 
dzieło dra J a c k s o n  p. n. Aphemia w stosunku do bezwładu 
połowicznego prawego i do wad zastawek. Powód do napi
sania tśj pracy dały spostrzeżenia d r a B r o c a ,  który utrzy
muje, że, skoro po napadzie apoplektycznym chory mówić prze
staje, wówczas następuje wynaczynienie krwi do zwojów mózgo
wych, w których się rozgałęzia tętnica domózgowa lewa. 
Miejsce dopiero co wspomniane ma być wedle p. B r o c a  sie
dliskiem władzy mówienia, a dziesięcioma oględzinami po- 
śmiertnemi wykazuje jednoczesność wylewu krwistego we

Pam. T. 1. W., t. LV. 7
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wspomnionćm miejscu z zaniemówieniem; za życia przebiegu 
choroby w tych przypadkach p. B r o c a  nie opisuje. J a c k s o n  
zaś zebrał 50 przypadków klinicznych i stwierdził oględami 
pośmiertnemi słuszność zdania p. B r o c a .  Odróżnia on dwo
jaki rodzaj zaniemówienia. Pierwszy, pochodzący od wspomnia
nego wynaczynienia krwi, zowie nphasia\ w tych razach chorzy 
doskonale władają językiem i wargami, mówi/j jednak tylko 
oderwane wyrazy, dlatego, że w umyśle obraz danego przed
miotu nie przedstawia się należycie. Drugi rodzaj, stanowiący, 
raczćj niedokładność mówienia, niż rzeczywistą niemotę, na
zywa aphemia. Stan ten chorobliwy zależy od porażenia języ
ka, podniebienia, lub policzków. Rozpoznanie obu stanów za
leży na poleceniu choremu wyrażenia myśli na piśmie. Przy 
afazyi chory napisze to tylko, co jest w stanie wymówić, lub na
wet pewne tylko wyrazy, albo jeden wyraz, lub wreszcie zgłoski 
pewne. Przy afemii dokładnie wyraża myśli swoje na piśmie. 
Kol. D. opisuje dwa przypadki afazyi, które widział w Londynie
i Paryżu. Rokowanie i leczenie afazyi daleko jest cięższe, niż 
afemii, działanie bowiem lekarskie, mające wpłynąć na wessanie 
wylewu krwistego w mózgu, jest ograniczone.

Kol. P l ą s k o w s k i  mniema, że afazyą należy rozróżniać 
od pewnych objawów niemówienia w przebiegu chorób umy
słowych wydarzających się, w których brak chorym woli do 
wypowiedzenia myśli swoich.

Kol. N a t a n s o n  wspomina, że i u ludzi zupełnie zdro
wych wydarza się zapomnienie, a ztąd niemożność wypowiedze
nia niektórych wyrazów, która tćm jóżni się od właściwej nie
moty, że przy tćj ostatniej wyraz poddany choremu nie może 
być przez tegoż powtórzonym.

V. Sprawozdawca ( C h o m ę t o w s k i )  opowiada o chorćj 
cierpiącćj chorobę Basedowa, u którćj, idąc za radą G r a e f e g o  
i R e m a k a ,  galwanizuje węzły splotu współczulnego (plew. 
sympatkicus) na szyi, przyczem liczba uderzeń tętna po 
skończonćm zastosowaniu elektryczności zniża się o 8 do 10 
uderzeń na minutę w porównaniu do liczby tętna przed elek- 
tryzacyą.
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Kol. N a t a n s o n  sądzi, że zjawisko to tłómaczy nam są

siedztwo nerwu błędnego z okolicą, na którą zastosowanym zo
staje strumień stały.

Stanisław C h o m ę t o w s k i .

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIET I DZIECI. 

Posiedzenie 36te, dn. 13 . czerw ca 1 8 6 5 . r.
Przewodniczący kol. T y r c h o w s k i .

1, Porody płodów nieżywych i wymiękłych. II. Katar przewodu szyi 
macicy. III. Dławiec (cruup). IV. Kliuika położnicza krakowska.

Obecnych członków 9 i jako gość dr. S t ę p i ń s k i ,  adjunkt 
Kliniki położniczćj krakowskiśj.

Protokół z poprzedzającego posiedzenia odczytano i przy
jęto.

I. Kol. T y r c h o w s k i  odnośnie do zauważanych przez 
niego częstych porodów dzieci nieżywych i wymiękłych, zesta
wił tabelaryczny wykaz tychże przypadków w Klinice od miesią
ca stycznia do maja włącznie spostrzeganych. Z tego wykazu 
pokazuje się, że na 146 porodów w ciągu pięciu miesięcy 
urodziło się dzieci wymiękłych 13, z tych 2 z przyczy
ny choroby Brighta u matki, 2 z przyczyny choroby syfili- 
tycznej u tejże, 2 z przyczyny womitów silnych, 1 z powodu 
posocznego zakażenia (s?ptikaemia) matki, 2 z przyczyny 
ciężkićj pracy matki, 1 prawdopodobnie z przyczyny choroby 
syfilitycznćj u ojca, 2 z niewiadomśj przyczyny.

W tymże samym przeciągu
w r. 1862 na 138 porodów było wymiękłych dzieci 9
— 1863 -  151 — — — — 4
— 1864 — 152 — — — — 11
— 1865 — 146 — — — — 13

Liczby te wykazują znaczniejszy stosunek dzieci nieży
wych i wymiękłych w roku 1865.

II. Następnie kol. K o n i t z  odczytał uwagi o katarze 
przewodu szyi macicy.
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III. Kol. Ch w at opowiadał, żc częścićj widzi obecnie 

dławiec błonicowy (croup diphtheritique), a w dwóch przy
padkach wykonał traeteotomią. Przytćm wszczęły się rozpra
wy między kolegami co do rozróżnienia dławca zapalnego 
z wysiękiem włóknikowym od dławca błonicowego, gnilcowego. 
W  rozprawach tych brali udział koli. T y r c h o w s k i , B r u n e r ,  
A p t e ,  C h w a t ,  B e r n h a r d  i Br a u n .

Kol. C h w a t  wykazuje, że, jakkolwiek dwie odmiany 
dławca różnią się pod względem anatomo patologicznym, to 
jednak na jednym i tym samym chorym nieraz je napotykał, 
a mianowicie, robiąc tracheotomią przy rozległem błonicowćm 
zajęciu gardła, po przecięciu tchawicy, wydobywał grube dław- 
cowe rurki.

Kol. T y r c h o w s k i  przypomina, że u zmarłych na krup 
znajdujemy trojakie odmiany na błonie śluzowćj krtani: albo 
ta jest rozpulchniona, krwią nabiegła i pokryta ropiastym ślu
zem; albo pokryta jest grubym włóknikowym wysiękiem; albo 
tćż spostrzega się na nićj wysięk miękki, zgorzelinowy, pod 
którym i błona śluzowa jest owrzodzoną.

IV. Dr. S t ę p i ń s k i  z Krakowa pobieżnie wspomniał
o czynnościach Kliniki położniczćj krakowskićj, również o więk- 
szćj śmiertelności w tćjże między położnicami od miesiąca gru
dnia roku 1864; mianowicie przyłączały się częścićj zapalenia 
popołogowe w przypadkach nawet dobre rokowanie przedsta
wiających.

Posiedzenie S?me, z dn ia  U . lipea 1865. r.

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

I. Spina bifida. II. Opuszczenie macicy. III. Zapalenie opon mózgo
wych u dzieci. IY. Inne choroby panujące u dzieci.

Obecnych członków 8 i kol. Z e j d o  wsk  i, jako gość. 
Protokół z posiedzenia poprzedniego odczytano i przy

jęto.
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I. Kol. T y r c h o w s k i  miał w Klinice dziecko, która 
przyszło na świat z rozszczepieniem stosu kręgowego (spina 
bifida) tuż nad kością krzyżową. Przez pokrycie błoniaste 
wydzielał się ciągle płyn; dzićcię, leżąc na wznak, dostawało drga
wek, a po ułożeniu go na boku w krótkim czasie uspokajało 
się. Dzićcię nie żyło nad 90 godzin i umarło w drgawkach. 
Okaz patolologiczny na jednćm z przyszłych posiedzeń kolega 
przedstawi.

II. Kol. K o n i t z pomiędzy częstszemi przypadkami opu
szczenia macicy, które w ostatnich czasach spostrzegał, wspo
mina o jednym, gdzie opuszczenie było znaczne, niedające się 
odprowadzić skutkiem przyrostów. Po kilkutygodniowćm kata- 
plazmowaniu brzucha macica dała się odprowadzić i z pomocą 
wieńca Zwanka na miejscu utrzymać.

III. Kol. A p t e  w praktyce dziecinnej częścićj widział za
palenia opon mózgowych, dosyć szybko śmiercią zakończone
i tćm zdradliwsze, że nie rozpoczynają się wprost oznakami 
tćj choroby. Po kilkodniowym, a nawet dłużćj trwającym sta
nie gastrycznym, który pod wpływem leków odpowiednich po
lepsza się, przystępują na raz womity nader uporczywe, zapar
cie stolca, czasem i zatrzymanie moczu z rozdęciem pęcherza 
aż po nad pępek i śpiączka. Ta ostatnia z początku jest tego 
rodzaju, że można niektóre dzieci rozbudzić do przytomności, 
późnićj jednak śpiączka jest bardzo głęboka, przystępują na
pady drgawkowe, czasem z nieustającą sztywnością kończyn 
górnych lub dolnych, rozszerzeniem źrenic, lub tylko jednćj 
z nich, ciężkim oddechem przy natężonym ruchu skrzydeł no
sowych. W tym stanie choroby najwięcej zależy na energicznćm 
działaniu przeciw wysiękowi w oponach mózgowych, już bo
wiem w 60, a nawet w 48 godzin może nastąpić śmierć z przy
łączającego się nawodnienia i porażenia płuc. Przypadki takie 
napotkać się dają częścićj podczas znacznych upałów, u dzieci 
bez opieki pozostawionych w odkrytych miejscach niezabez
pieczonych od działania promieni słońca. W dwóch przypad
kach przy grożącćm niebezpieczeństwie nasmarowanie głowy 
ogolonćj roztworem saletranu srebra choroby nie usunęło; 
w dwóch innych zaś, po wcieraniu w ogoloną głowę co 2 godzi
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ny po */a lub 1 dr. szarćj maści (ung ciner.), przy użyciu do 
środka leków na przewód kiszkowy działających, zejście było 
pomyślne. W dwóch przypadkach przy głębokiój śpiączce, lecz 
przy łatwćm połykaniu, ciągłe podawanie siarczanu chininy 
okazało się skutecznem.

IV. Kol. K o n i t z  uważał częstsze katary żołądka i ki
szek u dzieci.

Wszyscy koledzy zgodzili się na to, iż spostrzegali u dzie
ci najczęścićj biegunkę i czerwonkę (tlysenleria) wraz z różne- 
mi wysypkami.

Posiedzenie 3§me, dnia 13. w rześnia 1865. r.

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

I. Krwotoki poporodowe. Kurcze porodowe. II. Przyśpieszenie porodu 
przy chorobie nerek. III. Poronienia. IV. Wieńce maciczne.

I. Kol. A p t e  opowiada następne przypadki z praktyki 
położniczej:

1) Wezwany do kobiety po raz czwarty rodzącćj, znalazł 
ją  po odbytym porodzie bladą, mdlejącą, skarżącą się na za
wrót głowy i tętnienie w uszach. Zewnętrznego krwotoku nie 
było, lecz przy bliższćm badaniu okazało się, że macica, na 
cal powyżćj pępka sięgająca, nietwarda, dotąd nie skurczyła się. 
Przepisał kolega sporysz z eterem octowym do środka, a brzuch 
pokropił eterem siarczanym, następnie nacierał dno macicy; 
nastąpiło kurczenie się organu i wypchniecie dużego skrzepu 
krwi. Chora następnie dostała rosołu i kilka łyżek wina, i przy
szła do siebie.

2) Kobieta rodzi 18. raz. Z poprzednich porodów wiado
mo to, że raz łożysko sztucznie oddalano, a w ogóle po 
każdym porodzie bywał większy lub mniejszy krwotok. Po 
urodzeniu dziecka łożysko nie odchodzi; położna (akuszerka), 
ciągnąc zbyt natarczywie za powrozek pępkowy, urywa go. Kol. 
A. zastdje chorą obficie krwawiącą, bladą, niespokojną. Bez
zwłocznie wprowadziwszy rękę do macicy, odczepił przyklejone
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środkiem do dna łożysko i na zewnątrz wydobył, poczćm, roz
cierając dno, pobudził organ do skurczeń, które jednak nie na
stępowały w całym organie, ale miejscami, tak, że po wydo
byciu łożyska jeszcze kilka razy chora omdlewała i ziębła 
z wewnętrznego krwotoku. Podanie do wewnątrz sporyszu 
z eterem octowym, wina i posilnego rosołu usunęło niepra
widłowość i kol. A. mógł po 3 godzinach chorą opuścić.

3) Kobieta nerwowa, szczupła, drażliwa w najwyższym 
stopniu, rodzi po raz 9ty. Ułożenie dziecka prawidłowe, droga 
porodowa obszerna, wilgotna, ujście macicy miękkie, podatne. 
We dwie godziny kol. A. znalazł chorą nadzwyczaj niespokojną, 
od zmysłów odchodzącą, pragnącą, ostatnićj posługi religijnćj; 
bóle gwałtowne, kurczowe, nie działają wcale w kiermiku osi 
miednicy, ale przeciwnie, tak, że kolega z trudnością palec do 
pochwy i ujścia macicznego przeprowadzić zdołał. Chora zażyła 
natychmiast 15 kropel land. lig. Si/denh. i takąż dawkę w pół 
godziny powtórzyła, poczćm uspokoiła się. Korzystając z roz
szerzonego i podatnego ujścia macicy i obawiając się powtór
nego napadu kurczowego, który możeby dłużćj trwał i życiu 
dzićcięcia zagroził, kolega podał rodzącćj sporysz po 10 grau 
co kwadrans. Po drugim proszku dziecię przy silnym napiera
jącym bólu przyszło na świat żywe. Położnica uspokoiła się, 
a nawet snem spokojnym zasnęła.

Koli. T y r c h o w s k i  i K o n i  tz,  usprawiedliwiając poda
nie w powyższym przypadku nalewki makowca (linct. opiij, są
dzą jednak, że podanie sporyszu nie było nagląco wskazane, 
a raczój należało czekać ukończenia dobrowolnego porodu.

Kol. A p t e  sądzi, że powtórny napad kurczowy u chorćj 
bardzo niedokrwistćj, nerwowej, u którćj bóle zupełnie inny 
kierunek nabrały, mógł dłużćj potrwać, więcej chorą wycień
czyć, a nawet dziecku zagrozić; gdy przeciwnie po podaniu 
sporyszu, przy miękkich ustach macicznych, gdyby skutek nie 
nastąpił, a tętno dziecka zmieniło się, przystąpiłby bezzwłocz
nie do nałożenia kleszczy.

II. Kol. T y r c h o w s k i  ma w Klinice chorą w 9ym mie
siącu ciąży, dotkniętą w wysokim stopniu chorobą nerek, 
z wodną puchliną, ciała, obrzmieniem części rodnych. Dla
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przyśpieszenia porodu chora dzisiejszego dnia dostała kilka 
proszków secalis cornuti i pod wpływem ich bole się rozpoczęły.

III. Kol. K o n i t z  miał w praktyce kilka przypadków 
poronień. W  jednym z nich w końcu 3go mięsiąca udało mu 
się przez założenie zatykadła (tamponu) na trzy kwadranse i spo
kojne zachowanie się chorćj, pomimo bólów i krwawienia, ciążę 
utrzymać. W  przypadkach gdzie płód odszedł, kolega stara sfę 
koniecznie o natychmiastowe wydalenia pozostałych części jaja 
płodowego za pomocą palca wprowadzonego do jamy macicy, 
do czego koniecznćm jest wprowadzenie całćj ręki do pochwy. 
Przy zaciśniętćm ujściu macicznćtn, zatykadło na kilka godzin 
założone dostatecznćm się okazało do rozszerzenia o tyle 
szyjki macicznćj, że przez nią palec mógł być łatwo przepro
wadzonym.

Kol. T y r c h o w s k i  miał w prywatnćj praktyce chorą, 
która w 4. miesiącu -poroniła bez złych, jak zdawało się, na
stępstw. Lecz czwartego dnia, kiedy kolega pierwszy raz ją 
widział, chora doznawała dreszczów, osłabienia ogólnego, odchód 
stał się smrodliwym. Śledząc, kolega znalazł w ujściu macicz- 
nćm kawałki łożyska, które starannie wydobył, poczćm zalecił 
częste przestrzykiwanie i do środka sporysz. Następnego dnia 
również kawałek łożyska wydobył; chora miała się nieco lepićj, 
lecz zawsze była osłabioną, niespokojny. Zapisał kolega do 
środka sporysz z kwasem fosforycznym. Po trzech dniach cho
ra znacznie się miała lepićj, odchód stał się mnićj cuchnącym, 
chora weselsza, i więcćj apetytu do jedzenia dostała, a obecnie 
jest na drodze do wyzdrowienia.

Przy tćj okoliczności przypomniał kolega jeden przypadek 
dawniejszy ze swćj praktyki, gdzie pozostałe po poronieniu ło
żysko dopiero przy najbliższej miesiączce wydalonem zostało 
z macicy.

Kol. K o n i t z  obstaje raczćj za czynnem, niż za biernćm 
postępowaniem w razie pozostałych w macicy części jaja pło
dowego.

IV. Następnie koledzy udzielali swoje uwagi, czerpane 
z praktyki, nad niestosownością różnych gatunków wieńców 
macicznych, a nawet w niektórych razach nad ich szkodliwością.
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Kol. K o n i t z  przeciwnym jest zastosowaniu wieńców 

jakichkolwiek bądź przy opadnieniach pochwy, gdzie ściągają
ce nastrzykiwania, zimny trysk i przyżegania środkami żrące- 
mi, jak np. rozczynem octanu glinki (liq. acetal, aluminae) 
dostatecznym się wykazuje. Przy opadnieniach zaś macicy 
uważa pessarium Z w a n k a  za najodpowiedniejsze. Kiedy 
wszystkie inne okrągłe lub też owalne wieńce z kauczuku zbyt 
wyprężają górną część pochwy, pessarium Z w a n k a  opiera się 
tylko o odnogi zstępujące kości łonowych ( rami desccndenUs
o. pubis). Zależy tylko na wyborze odpowiedniego wieńca od
nośnie do ciężkości i objętości części opadniętych, do stopnia 
zwolnienia pochwy i wchodu pochwy (introitus vaginae),do od
ległości odnóg zstępujących kości łonowych i wreszcie do na
chylenia miednicy. Z. podał 3 stopnie swego wieńca, ale te nie 
są dostateczne w praktyce. Przedewszystkiem zaś przed za
prowadzeniem wieńca należy usunąć stan chorobliwy organu.

Posiedzenie 89te, z dnia 17. października 1865* r.
Przewodniczący kol. T y r c h o w s k i.

I. Poród przyspieszony sztucznie z powodu choroby nerek. II. Lecze
nie przetok pęcherzo-pochwowych. III. Szkarlatyna i błonica ( diphtheritis).

Obecnych członków 9.
Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytano i przy

jęto.
I. Przewodniczący co do chorćj wodną puchliną dotknię

tej, o którój na przeszłćm posiedzeniu wspominał, dodaje, że 
po użyciu sporyszu bole nastąpiły, wskutek których urodziło 
Się dziecię żywe. Puchlina w ciągu tygodnia stopniowo coraz 
więcćj zmniejszana się i codziennie ubywało białka w moczu.

II. Kol. M. L. B r u n e r  odczytał pobieżny pogląd na 
różne metody operowania przetok pęcherzo-pochwowych i na 
różne przyrządy dla ułatwienia operacyi, jak i dla pomyślnego 
skutku jćj zastosowane i opisał igłę swojego pomysłu, za po

www.dlibra.wum.edu.pl



122

mocą której można w różnych kierunkach drut przeprowadzić 
dla zeszycia okrwawionych brzegów przetoki (1).

Kol. K o r z e n i o w s k i  wychwala igłę pomysłu kol. B r u -  
n e r a ,  przjpisując jćj wiele zalet przy operowaniu przetok 
pęCherzo-pochwowych; sądzi jednak, że zastosowanie jćj daleko 
korzystniejszym okaże się przy stafilorafii.

III. Kol. D u d r e w i c z  opowiada, iż od 4 tygodni często 
widuje szkarlatynę, łagodną, wprawdzie, lecz niekiedy groźno 
występującą. Szczególny widział przebieg choroby na czterech 
osobach jednej rodziny. Chłopczyk czteroletni po lekkich zja
wiskach przepowiednich dostał szkarlatyny łagodnćj, lecz po
4 dniach kol. D. znalazł u niego gruczoły podszczękowe na
brzmiałe, gorączkę znaczną, z nieprzytomnością i majaczeniem. 
Zalecił więc pijawki za uszami, nim jednak te przystawiono, 
pojawił się*obfity krwotok z nosa, do sześciu uncyj dochodzący, 
z wielką ulgą dla chorego. W takim stanie rzeczy kol. D. 
pijawek nie kazał przystawiać i ograniczył się do napoju 
kwaskowatego i ciepłego zachowania chorego, przyczćm zdro
wie wróciło — Po dwóch tygodniach kolegę D przywołano do 
drugiego chłopczyka (starszego) w tymże domu, u którego zna
lazł wysypkę po całćm ciele, przy znacznćj -gorączce, rozpale
niu i majaczeniu. Zalecił kolega przystawienie za uszami pi
jawek, czego jednak z powodu skrupułu rodziców, oczekujących 
jak u pierwszego dziecka pomyślnego krwotoku z nosa, nie 
uskuteczniono. Dopiero siódmego dnia znów wezwany znalazł 
chłopczyka z nabrzmiałemi znacznie gruczołami podszczęko- 
wemi, zapaleniem błonicowem ( diphłkeritis)  w gardle, w go
rączce z majaczeniem, nieprzytomnością, w stanie konającym. 
Wstrzykiwania do jamy połyku i okładania ciepłe na gruczoły 
nie pomogły i chłopiec umarł. — W trzy dni po śmierci chłopczy
ka wezwano kolegę do ojca tegoż chłopczyka, 32 lat mającego, 
u którego kol. z‘nalazł zapalenie gardła bez wysypki na ciele. 
Po przystawieniu 16 pijawek i płókaniu rozmiękczającym na
stąpiło polepszenie i chory w kilka dni wyzdrowiał.— W pięć

( i )  Całkowity artykuł kol. Br u ner a zamieszczony będzie w nastę
pnym poszycie Pamiętnika. — Red-
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dni późnićj matka zachorowała, karmiąca 5-miesięczne dziecko, 
dostała gorączki z obłożeniem języka, bólem gardła, czerwo
nością i wysiękami błonicowemi na prawym migdałku. Zalecił 
kol. D. emetyk do wewnątrz, przyżeganie migdałów kamieniem 
piekielnym i pijawki w okolicach podszczękowych. Po trzech 
dniach chora wyszła z niebezpieczeństwa i sprawa błonicowa 
zakończyła się.

Zapytuje kol. D., czy choroba wynikła u rodziców była 
również szkarlatyną, czy też prostćm zapaleniem gardła.

Sprawozdawca ( Apt e )  był zdania, że we wszystkich 
tych przypadkach należy przyjąć szkarlatynę jako główną cho
robę, lecz w różnych postaciach u każdego występującą z roż
nem i powikłaniami. Brak wysypki i łuszczenia naskórka nie 
może w tych przypadkach stanowić dowodu, że to nie była 
szkarlatyna u rodziców, gdyż z jeduej strony kol. D przywoła
ny został do chorych już mocno gorączkujących, u których wy
sypka mogła niepostrzeżerie zniknąć, a z drugiej strony jeszcze 
nic nie zapewnia, czy następnie nie okaże się u nich łuszczenie 
naskórka, lub cierpienie ostre nerek. Wystąpienie zaś w jednym 
przypadku sprawy błonicowćj, a w drugim lekki przebieg, sta
nowią tylko postacie choroby, która w różnych epidemiach 
i w różnych organizmach rozmaicie występuje.

Kol. S i k o r s k i  sądzi, że u rodziców dzieci szkarlatyną 
dotkniętych nie była to wysypka, lecz zapalenie gardła, 
a u matki sprawa błonicowa łatwo udzielić się mogąca z dziec
ka. Sądzi kol. S., że łuszczenie koniecznie nastąpić musi, inaczćj 
wysypki wcale nie było.

Kol. T y r c h o w s k i  twierdzi, że sprawa błonicowa roz
wija się często bez szkarlatyny i stanowi samoistną chorobę.

Kol. K o r z e ń  i o ws k i  sądzi, że we wszystkich czterech 
przypadkach była szkarlatyna, z powodu, że w jednym domu, 
w jednćj rodzinie kolejno zachorowali na zapalenie gardła go
rączkowe i, jakkolwiek w dwóch ostatnich przypadkach wyrzu
tu kol. D. nie widział, to przecież nie ma pewności, czy tenże 
nie był, lub czy późnićj łuszczenie, lub białkomocz nie nastą
pią. W każdym razie kol. D. powinienby zasięgnąć wiadomości
o dalszym przebiegu choroby u rodziców dzieci.
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Kol. S i k o r s k i  opowiada następny przypadek: Wezwany 
do chłopczyka, znalazł go w silnćj gorączce, rozpalonego, z od
dechem przyśpieszonym, przy tętnie 170 uderzeń wykazującym. 
Chory skarżył się na ból głowy, nudności i womity. Następne
go dnia przyłączył się ból gardła, głos stuł się przytłumionym, 
w gardle spostrzega się siność i obrzmienie migdałów, lecz 
wysypki nie było. Zalecił kolega przjrstawić za uszami pijawki, 
zewnętrznie okłady z letniej wody, a do wewnątrz mleczankę 
olejną. Trzeciego dnia chory nieprzytomny, majaczy, rzuca się, 
krzyczy głosem donośniejszym, co może od natężania pocho
dziło. Czwartego dnia wystąpiła na ciele szkarlatyna bardzo 
wyraźna, jednocześnie pokazały się niewielkie błonicowe wy
sięki na migdałkach i czerwone plamy na dolnych kończynach 
w kształcie petoci. Sprawa wysypkowa trwała przez 6 dni, po 
czćm wyrzut, a z nim i zajęcie gardła poczęły zmniejszać się 
i nakoniec zupełnie znikły, chory do zdrowia wrócił. W wy- 
zdrawiariiu łuszczenie było bardzo wyraźne.

Sądzi kolega, że wystąpienie plam na kończynach dol
nych przy współczesnem zajęciu gardła błonicowćm, wysoki 
stopień rozkładu krwi znamionujące, nie przerwały biegu wy
sypki i ta szczęśliwie ukończyła się przy wyraźnem łuszczeniu 
skóry.

Przewodniczący prosi kol. D u d r e w i c z a ,  aby, dla sta
nowczego przekonania się, czy choroba rodziców była również 
szkarlatyną, starał się wywiedzieć się o następstwach, jakie 
w konwalescencyi nastąpiły.

Kol. K o r z e n i o w s k i  zwraca uwagę na licznie spostrze
gane przez niego cierpienia uszu u dzieci po różnych ostrych 
wysypkach powstałe.

Dr. A p t e.
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ODDZIAŁ CHIRURGII, OKULISTYKI I SYFILOGRAFII. 

Posiedzenie 10te, dnia 29. września 1865. r.
Przewodniczący kol. L e B r u n.

I. Nowe wybory. II. Porządek i zakres, w jakim przyszłe posiedzenia 
Oddziału chirurgicznego odbywać się będą.

I. Kol. L e  B r u n ,  jako przewodniczący, oznajmił zebra
nym członkom, że Towarzystwo lekarskie Warszawskie dla 
gruntowniejszego uprawiania całej nauki medycyny jeszcze na 
początku roku 1863. utworzyło w swćm łonie między innemi 
Sekcyą chirurgiczną, oftalmologiczną i syfilidologiczną, która 
pierwsze swoje posiedzenie odbyła dnia 7. marca 1863. r.; że 
na temże posiedzeniu powołano na przewodniczącego kolegę 
L e  B r u n a ,  na jego zastępcę kolegę S z o k a l s k i e g o ,  a na 
sprawozdawcę kolegę P a w l i k o w s k i e g o  Że obecnie z uwagi, 
iż termin nowych wyborów dawno upłynął, zgromadzonym 
wypada pizystąpić do obioru nowych urzędników i w tym celu 
zaprasza ich do tśj czynności. Jakoż po ukończeniu balotowa- 
nia okazało się, iż większością głosów na przewodniczącego 
Oddziału powołany został kol. L e Br un ,  który, wynurzywszy 
zebranym dzięki za zaszczyt, jaki go spotkał w tśm powtórnem 
powołaniu go na przewodniczącego, prosił zebranych, iżby go 
od piastowania tego urzędu zwolnili, a to z uwagi na wielolicz- 
ne inne zajęcia, które mu cały czas pochłaniają.

W skutek powyższego zrzeczenia przystąpiono do powtór
nego balotowania, poczśm okazało się, iż większością głosów 
powołani zostali: na przewodniczącego kolega G i r s z t o w t ,  na 
zastępcę tegoż kol. K o r z e n i o w s k i ,  na sprawozdawcę kol. 
J. F. N o w a k o w s k i .

Następnie kol L e  B r u n  złożył urząd swój w ręce nowo- 
obranego przewodniczącego, kolegi G i r s z t o w t a ,  który, dzię
kując poprzednikowi za jego prace i utrzymanie nadal Oddzia
łu chirurgicznego, zajął miejsce przewodniczącego i w dalszym 
ciągu posiedzenia objawił, co następuje:

www.dlibra.wum.edu.pl



126
II. Dla osiągnięcia niektórych korzyści naukowych 

z oszczędzeniem drogiego dla nas czasu, w celu przyczynienia 
się ile możności do dania jak najobszerniejszych granic chirur
gii krajowej, dla utrzymania jćj na drodze ogólnego postępu, 
winniśmy się przedewszystkićm postarać o ułożenie porządku 
dziennego prac naszych. I w tym celu kolega G i r s z t o w t  po
daje następne życzenia, do spełnienia których wszystkich kole
gów dobro nauki miłujących zaprasza:

1. Aby koledzy raczyli jak najliczniej zgromadzać się na 
wszystkich posiedzeniach Oddziału chirurgicznego w właściwym 
czasie tak, iżby z wybiciem godziny 0. posiedzenie się rozpo 
czynało.

2. Że każde posiedzenie rozpoczynać się będzie odczy
tywaniem protokółu z posiedzenia poprzedzającego.

3. Na posiedzeniach Oddziału chirurgicznego, który bie
rze sobie za cel samodzielne opracowywanie nauki, członko
wie będą odczytywali rozprawy treści naukowej, a to w chęci 
przyczenienia się do postępu chirurgii krajowej.

4. Oprócz tego na posiedzeniach Oddziału będzie miało 
miejsce przedstawianie chorych, a to w dwóch celach: 1) raz 
dla zasiągnięcia zdania członków Oddziału, co może być dopeł
nione ustnie, a 2) w celu okazania przebiegu choroby i ulecze
nia, co musi być poparte szczegółową historyą choroby na 
piśmie.

5. Celem powzięcia wiadomości o ruchu chorych chirur
gicznych i syfilitycznych w szpitalach warszawskich, o ważniej
szych przypadkach i sposobach ich leczenia, Oddział nasz od
niesie się do lekarzy ordynujących w właściwych oddziałach, 
aby raczyli stosowne wiadomości do Towarzystwa lekarskiego 
nadesłać.

6. Dotąd lekarze warszawscy o życiu naukowem kolegów 
prowincyonalnych bardzo mało wiedzą, rzadko kiedy z jakiego 
krańca kraju zawita wiadomość do dwóch pism lekarskich 
w mieście W-irszawie wydawanych, które, ze smutkiem wyznać 
należy, w nader małćj liczbie po Królestwie Polskićm się roz
chodzą, tak, iż blisko na pół tysiąca lekarzy w naszym kraju 
Pamiętnik Towarzystwa liczy tylko 90 płatnych prenumerato
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rów, a odbija się zaledwie w 180 exemplarzach. Są, nawet u nas 
miasta gubernialne, gdzie ani jeden numer tak Pamiętnika T o
warzystwa lekarskiego, jako tćż i Tygodnika lekarskiego nie 
dochodzi. Aby więc zawiązać stosunki naukowe pomiędzy le
karzami prowincyonalnemi a stołecznemi, i aby można sobie 
stworzyć obraz stosunku chorób chirurgicznych i syfilityczuych 
odnośnie do całćj ludności kraju, co posłużyłoby do sporządze
nia'zarazem statystyki cli i rug i czn ej Królestwa na wzór innych 
krajów: należy odnieść się do lekarzy prowincyonalnych, iżby 
raczyli nadsyłać statystyczne wiadomości o chorych przez nich 
leczonych, operowanych i uleczonych.

7. Celem śledzenia i ocenienia ruchu chirurgicznego 
w Europie, w celu poznania-jego kierunku i postępu chirurgii, 
oraz w celu dania możności każdemu koledze do zebrania pe
wnych o tem wiadomości, członkowie Oddziału raczą rozebrać 
między siebie czasopisma chirurgiczne, a to dla nadsyłania 
Oddziałowi na piśmie dokładnćj treści o rzeczach chirurgii. Że 
zaś Towarzystwo Lekarskie prenumeruje tylko czasopisma 
ogólnie traktujące chirurgią, przeto kolega G- i r sz t owt  wnosi, 
aby następujące pisma wyłącznie chirurgii poświęcone zapre
numerować, a mianowicie:

a) Arcliiv fur ldiuische Chirurgie, herausgegeben von 
Dr. B. v. L a n g e n b e c k ,  redigirt von Dr. B i l l r o t h  und 
Dr. Grurlt.

b) Bulletiu de la Societe de chirurgie de Paris.
c) Mćmoires de la Societe de chirurgie de Paris.
d) Medical Times of London
8. Nareszcie Oddział nasz bierze sobie za obowiązek po

dawania krytyk pism chirurgicznych wychodzących w kraju 
i za granicą.

Wszystkie powyższe wnioski kolegi G i r s z t o w t a  człon
kowie oddziału przyjęli; tylko kolega K o r z e n i o w s k i  zwraca 
uwagę zebranych, iżby we wniosku nr. 4. uczynić tę wzmiankę, 
aby chorzy przedstawiani byli na początku posiedzenia, bo tym 
sposobem nie narazi ich się na kilkogodzinne oczekiwanie.

Kol. G- i r s z t o wt  w odparciu powyższego przywodzi, że 
okazywanie chorych na początku posiedzenia niejednokrotnie
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mogłoby odwrócić uwagę obecnych, wywołać dyskusyą, co 
pochłonęłoby czas przeznaczony na załatwienie kwestyj będą
cych na porządku dziennym; więc wnosi, aby chorzy okazywani 
byli po ukończeniu posiedzenia.

Wniosek kolegi G i r s z t o w t a  został przyjęty.
Kol. G i r s z t o w t  dalćj objawia, iżby każdy z członków 

poprzednio zawiadamiał sprawozdawcę Oddziału, co pragnie 
czytać na następnćm posiedzeniu, aby tym sposobem członko
wie w swoim czasie wiedzieli, jakie kwestye w przyszłości roz
bierane będą. Nadto, aty posiedzenia Oddziału chirurgicznego 
odbywały się raz na miesiąc, aby dlużćj nie trwały nad 1 % do 
dwóch godzin, i że w razie nagromadzenia przedmiotów będ$ 
się zwoływać posiedzenia nadzwyczajne. Przyszłe posiedzenia 
w r. b. mają się odbywać w dniach 21. października, 25. listo
pada i 23. grudnia.

Wszyscy na powyższe się zgodzili i na tćm posiedzenie 
ukończone zostało.

Posiedzenie lite, z dnia 31. października 1865. r«
Pzewodniczący kol. Gi r s z t o wt .

I. Rozdzielenie czasopisów lekarskich. II. Delegacya. III. Wypiło- 
wanie stawu biodrowego w porównaniu z wyłuszczeniem uda. IV. Dziecko 
uleczone z 3ch przepuklin. Y. Abscessus per congestionem. YI. Trepanacya 
czaszki. YII. Dziecko cum titio organico membri tirilis.

Obecnych członków 10 i pp. Wład. S t a n k i e w i c z ,  oraz 
W s z e b o r , jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedzającego 
posiedzenia—

I. Kol. L e  B r u n  zwrócił uwagę, że projekt co do zapre
numerowania kilku nowych czasopisów chirurgicznych należy 
wnieść na posiedzenie administracyjne.

Kol. S z o k a l s k i  dodaje, że zapisanie nowych pism za
leży od stanu funduszu kasy Towarzystwa i zdaje się, że fun
dusze na ten rok nie dozwolą czynić nowych wydatków.
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Kol. G i r s z t o w t  zapytuje zebranych, czy by Oddział chi

rurgiczny nie mógł sam oddzielnie zaprenumerować podanych 
na poprżednićm posiedzeniu pism?

Kol. S z o k a l s k i  i inni, w kwestyi tćj głos zabierający 
jednozgodnie oświadczyli, iż, skoro Oddział chirurgiczny nie 
ma swojój oddzielnćj administracyi, ani kasy, przeto i oddziel
nych wydatków czynić nie może, wszelako każdy może sobie 
zapisać dziennik, jaki mu się podoba.

Kol. G i r s z t o w t  dalćj prosi zebranych, aby raczyli przy
stąpić do rozebrania pomiędzy siebie czasopisów przez Tow. 
lekarskie już prenumerowanych, a to w celu podawania treści
wych wyciągów z rzeczy dotyczących chirurgii. Jakoż podział 
nastąpił w tym porządku, że:

K ol C h w a t  wziął: ilonatschrift fur Geburtskunde i Journal fur  
Kinderkrankeilen.

Kol. G i r s z t o w t  obiecał dawać wyciągi z Archit fur klinische 
Chirurgie dra L a n g e n b e c k a .

Kol. J o d k o  przyrzekł podawać wiadomości z Klin. Monatshefte 
fur Augenheilkunde.

Kol. K o r z e n i o w s k i  z Gazette medicale, z Gazette hebdoma- 
daire i PAbcille medicale.

Kol. K o s i ń s k i  z Algem. Wiener Medicin. Zeitung i z Deutsche 
Klinik.

Kol. L e B r u n  z Gazette des hópitaux.
Kol. M a 1 c z z L'Union midicale i z Centrulblatt fur medicin. 

Wissenschaften.
Kol. N o w a k o w s k i  z Przeglądu lekarskiego Krakowskiego, 

z Tygodnika lekarskiego Warszawskiego i z protokółów Towarzystwa le
karskiego Wileńskiego, Charkowskiego, Kijowskiego, oraz Irkutskiego ze 
Wschodniej Syberyi.

Kol. S z o k a l s k i  z Archit 6  r a f  e’ g o.
Nadto postanowiono zaprosić kolegów P a w l i k o w s k i e -  

g o i K a c z k o w s k i e g o ,  aby raczyli nadsyłać Oddziałowi wia
domości tyczące się chorób syfilitycznych, a kolegę Mi i h l -  
h a u s e n a o  rzeczy mające związek z ospą i dentystyką.

II. Kol. S z o k a l s k i  wniósł, że, skoro Oddział chirur
giczny postanowił wezwać lekarzy ordynujących w Warszawie 
i lekarzy >prowincyonalnych o nadsyłanie wiadomości doty- 
tyczących się chirurgii, a to w celu sporządzenia z czasem sta- 

Pam. T. L W., t. LV. 9
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tystyki, przeto zdaniem kol. S z o k a l s k i e g o  wypadałoby 
naznaczyć komitet dla zredagowania stosownćj odezwy.

W myśl powyższego Oddział delegował kolegów: S z o 
k a l s k i e g o ,  Gi r s z t o wt  a i No  wa k o w s  k i eg o do sporządze
nia wzmiankowanej wyżćj odezwy i odczytania jćj na przyszłćm 
posiedzeniu.

Potćm wywiązała się dyskusyą co do oznaczenia terminu, 
w jakim lekarze ordynujący mają składać Oddziałowi chirur
gicznemu raporta statystyczne?

Zgodzono się, że termin roczny będzie najdogodniejszy1.
III. Następnie kol. #G i r s z t o w t  stosownie do ułożonego 

porządku dziennego odczytał część swojćj rozprawy o „ w y p i 
ł o w a n i u  s t awu b i o d r o w e g o  w p o r ó w n a n i u  z w y ł u -  
s z c ź e n i e m  k o ś c i  u do w ć j “ ,poczem okazał zebranym opero
wanego, na którym dokonano resekcyi szyi kości udowej z do
brym skutkiem. Szczegółowy opis tój operacyi włączony zo
staje do powyższćj rozprawy.

IY. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  przedstawił 
zgromadzonym lOcio-miesięczne dziecko płci męzkićj, uleczone 
przez ciągły nacisk z 3ch przepuklin (hernia), dwóch pachwi
nowych i pępkowćj, oraz złożył na piśmie opis tego cierpienia 
z uwagami o przepuklinach u dzieci, odczytanie których z po
wodu ograniczonego czasu odłożono do przyszłego posiedzenia.

V. Dalej sprawozdawca (J. F. No wako  wski )  przed
stawił 12-letniego chłopca, mającego od dwóch lat dwa guzy 
w pachwinach. Jeden guz w lewćj pachwinie olbrzymićj wiel
kości, sięgający prawie kolana, drugi w mosznie po stronie pra
wćj dorównywa gęsiemu jaju. Sprawozdawca zapytuje zebra
nych o diagnozę i sposób leczenia.

Po starannćm obejrzeniu chorego uznano guz wielki za 
abscessus per congestionem, a mniejszy w mosznie za wodną 
kiłę (hydrocele).

Kol. Ch w a t dodał, że chorego okazywanego przed ro
kiem widział i guz wielki otworzył za pomocą środków gry
zących. Z guza tego wielka ilość ropy wypłynęła. Kol. C h w a t  
okazał nawet na guzie bliznę okrągłą, płaską, z owego czasu 
pozostałą.
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Zgodzono się na otworzenie bezwarunkowe guza wielkie

go cięciem szerokićm.
Sprawozdawca (J. F. No w a k o  ws k  i) objaśnia, że guz 

wielki łącznie z kolegą G i r s z t o w t e m  poczytywał zaropień na
pływowy (abcessus per congeslionem) wskutek cierpienia krę
gów grzbietowych, tćm więcćj, iż, chorego tego mając sobie okaza
nego przed dwoma miesiącami, widział u niego jeszcze trzeci 
guz na plecach w okolicy prawćj łopatki, wielkości głowy dzie
cięcia, któryto guz niedawno sam się otworzył, wydając znacz
ną ilość cuchnącej ropy. Dziś miejsce opisane na plecach jest 
jeszcze nie zagojone i przedstawia znaczną ranę.

VI. Kol. C h w a t  przedstawia 6'cio-letniego chłopca, 
któremu koń zdruzgotał czaszkę tak, że przez kolegę K o s i ń - 
skiego dopełnioną być musiała trepanacya kości głowy, a to 
z powodu nieobecności kol. Chwat a .  Chłopiec ten był po
zbawiony mowy, wzroku i słuchu; dziś jest zdrów, rana na gło
wie pięknie się zabliźnia. Kol. K o s i ń s k i  szczegółowy opis 
choroby i operacyi przyrzekł złożyć na piśmie.

VII. Kol. Ch w a t  dalćj okazuje dziócię trzy tygodnie ży
cia mające, płci męzkiśj, z wadą organiczną prącia (cum vitio 
organico membri mrilis) ,  przyrzekając szczegółowy opis tego 
bardzo ciekawego przypadku późnićj Oddziałowi złożyć.

Posiedzenie ISte, z dnia 84. listopada 1865. r.
Przewodniczący kol. G i r s z t o wt .

I. Nowi członkowie Oddziału. II. Opis dziecka z wadą organiczną 
prącia. III. Odezwa do lekarzy praktykujących w kraju o nadsyłanie wia
domości statystycznych. IV. Opis uleczenia dziecka z trzech przepuklin 
z uwagami. V. Przedstawienie chorej uleczonej z pes varus. VI. Dziewczy
na z 6cią palcami u ręki. VII. Fakta na możebuość istnienia zapatrzenia 
się ciężarnych. VIII. Wyciągi z Przeglądu lekarskiego Krakowskiego i z pro
tokółów Tow. lek. Wileńskiego.

Obecnych członków 6 i kolega S t a n k i e w i c z  Władysław 
jako gość.
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I. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, -przewodniczący powitał dwóch członków nowo- 
zapisanych do Oddziału chirurgicznego, to jest koli. O r ł o w 
s k i e g o  i W s z e b o r a ,  którzy, przyjmując współudział w pra
cach Oddziału, przedewszystkićm przyrzekli podawać treściwe 
wyciągi z czasopismów lekarskich: kol. O r ł o w s k i  z Rem e  
medico-chirurgicale i CAbtille medicale, a kol. W s z e b o r  ze 
Schmidts Jahrbucher.

II. Następnie kol. Ch wa t ,  złożył opis dziecka na prze- 
szłćin posiedzeniu okazywanego cum mtio organico membri 
virilis tej treści:

„Dziecko trzy tygodnie życia mające, urodzone z rodzi
ców zupełnie zdrowych, dobrze odżywione, posiada prącie 
(penis) w rozmiarach odpowiednich swemu wiekowi, lecz na 
powierzchni górnej (przedniej) opatrzone rowkiem, poczyna
jącym się od miejsca zwykłego otworu cewki moczowej, a idą
cym wzdłuż całego prącia i przechodzącym przy jego osadzie 
w głębi pod spojeniem kości łonowych w wązki kanał, zaledwie 
kilka linij długości mający, prowadzący do pęcherza moczowe
go, zkąd bezustannie, szczególniej podczas płaczu dziecka, 
mocz się wydziela. Zdaniem mojćm (kol. Chwat a)  u rzeczo
nego dziecka, oprócz braku tylnej (dolnej) ściany cewki moczo
wej, sarno prącie przedstawia się jakby pół razu obrócone oko
ło swój osi. Pytanie teraz zachodzi, czy może być i jaka pomoc 
chirurgiczna udzielona w celu usunięcia opisanej wady.“

Obecni członkowie upraszają kol. C h w a t a ,  aby dziecię 
to jeszcze raz zechciał okazać na posiedzeniu Oddziału, a to 
w celu gruntowniejszego zbadania, co z uwagi, że dziecko
O 8 tygodni będzie starsze, da się zapewne łatwiej wykonać.

III. Przewodniczący (kol. G i r s z t o w t )  odczytał odezwę 
do wszystkich lekarzy praktykujących, ułożoną przez wyzna
czony z łona Oddziału Komitet, składający się z kolegów: 
S z o k a l s k i e g o ,  G i r s z t o w t a  i J. F. N o w a k o w s k i e g o ,  
a to w celu nadsyłania wiadomości statystycznych o chorobach 
chirurgicznych i spowodowanych przez nie operacyach. Osnowa 
rzeczonej odezwy brzmi jak następuje:
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TOWARZYSTWO LEKARSKIE WARSZAWSKIE.

ODDZIAŁ CHIRURGII, OKULISTYKI I SYFiLOGRAFII.

Do
Sz. Kolegów Lekarzy w Królestwie Polskićm praktykujących.

Dwie potężne dźwignie, głównie wpływające na rozwój 
i postęp nauki lekarskićj w kraju są: s p o s t r z e ż e n i e ( ob- 
servatio) i d o ś w i a d c z e n i e  (experimenlum). Jedno 
i drugie, żeby odpowiadały swemu zadaniu, opierać się winny na 
umiejętnem wykonaniu i każdćj z nich przyświecać musi ści
sła krytyka. Doświadczenia, wymagające odpowiednich przy
rządów i wprawy ze strony experymentatorów, w ogóle doko
nywane bywają tylko w pracowniach, klinikach, a czasem 
i w dobrze urządzonych szpitalach; obserwacye zaś chorób 
u łoża cierpiących możebne są wszędzie, w szpitalu lub w wol- 
nćj praktyce, i przystępne są dla każdego lekarza, mającego 
zdrową myśl i zmysły zdrowe. Cala medycyna przeszłości 
osnuta jest na obserwacyi; medycyna nowsza chociaż doświad
czeniu przeważnie zawdzięcza piękne swe zdobycze, nie zrywa 
bynajmniej z obserwacyą, obie idą w parze, uzupełniając i po
siłkując się wzajemnie. Obserwacye w ciągu lat długich i na 
wielkićj liczbie chorych dokładuie zbierane (obserwtiones 
numerandae et perpendendae) stanowią drogi materyał dla 
naszćj nauki, s t a t y s t y k ę  l e k a r s k ą ,  którćj wywody, je
żeli obecnie nie są jeszcze pewnikami, prawami w nauce, są 
jednak wielce zbliżone do prawdy, zasługują na nazwę prawdo
podobieństwa, na którćm wesprzeć się dozwolonćm jest le
karzowi.

Od czasu, jak nieśmiertelny L o u i s  prawa wielkich liczb, 
przez H a l l e y ’a,  S t i s s mi l c h ’a,  Q u e t e l e t ’a do rozmaitych 
stosunków społeczeństwa wprowadzone, zaczął stosować do 
medycyny, powstały dwie nowe jćj gałęzie: geografia i statysty
ka lekarska. Obie te nauki, jakkolwiek w zawiązku jeszcze bę
dące, oddały już medycynie rzeczywiste usługi: z jednej strony 
doprowadziły ony do bliższego poznania warunków stosunku 
zdrowych do chorych (saiubrilatis et morbilitatis) pewnćj 
miejscowości i na zasadzie danych czerpanych z topografii
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lekarskiej wykazały stosunek rodzących się do umierających 
(naticitas et mortalitas) i stosunek umierających do liczby 
chorych. Z drugiej strony przez rozbiór pojedynczych chorób 
wykazały względną częstość jednych chorób odnośnie do dru
gich i ich różną śmiertelność stosownie do rozmaitych sposo
bów leczenia. Na tćj drodze Anglia, Francya, Niemcy, Włochy 
i Ameryka, zawdzięczając pracom P r i c e’a , C r i s p’a , M a 1 - 
g a i g n e’a , B o u d i n’ a , C a s p e r’ a , O e s t e r 1 e n’a , 
G u r 1 t’ a , P o r t’a , N o r r i s’ a , zebrały już szacowne ma- 
teryały do stworzenia statystyki lekarskiej porównawczej cho
rób chirurgicznych i przez nie spowodowanych operacyj. 
Z  przeglądu wykazów przekonywamy się: 1) że Anglia np. jest 
klasyczną ziemią tętniaków (aneurysma) i chorób stawów, we 
Francyi stosunkowo przeważa choroba kamienia (lithiusis) 
i przepukliny ( herniae) ,  w Niemczech najczęstsze są nowo
twory złośliwe (carcinoma)\ 2) że śmiertelność po wielkich 
operacyach (resectio genu^co.caejigatura carotidisji. iliacae) 
większa jest we Francyi, aniżeli w Anglii, lub w Niemczech. 
Martwe te cyfry, obok siebie zestawione, były naglącym powodem 
do głębszego zastanowienia się nad przyczynami tak wydatnych 
różnic; rezultaty poszukiwań wykazały już, że prace na tćm 
polu podjęte nie są bez zobopólnego użytku jednych krajów 
odnośnie do drugich, bezpośrednićm bowiem ich następstwem, 
to jest tylko na statystyce wypadków, opartóm było uświęcenie 
nowych sposobów leczenia, np. resectiones genu, coxae, art. 
humeri, i odrzucenie dawniej przyjętych, np. ligatura trunci 
brachiocephalici i aortae abdominalis.

Kiedy tym sposobem na drodze wymiany rezultatów pra
cy narody stojące na czele oświaty weszły w pożyteczne wza
jemne stosunki, kraj nasz pozostał zupełnie po za obrębem 
świata nauki. O chorobach naszego kraju, wyjąwszy może tyl
ko jednę plica polonica, o względnej częstości ich, o rezulta
tach leczenia, nietylko, że po za granicami kraju nikt nic nie 
zasłyszał, ale nawet w domu u siebie jeden szpital nie wie, co 
się dzieje w szpitalu drugim. Póki szpitale nasze były więcej 
zakładami dobroczynnemi, aniżeli lekarskiemi, w właściwem 
znaczeniu tego wyrazu; póki lekarzy zajmowała bardziej strona
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humanitarna chorych, aniżeli naukowa: rzeczą łatwą było do 
zrozumienia, że nie było żadnego bodźca do jakichkolwiek bądź 
naukowych poszukiwań, i wreszcie lekarze kraju nie mieli 
żadnego organu do wzajemnego porozumiewania się. Obecnie 
inny przedstawia się obraz; kraj na łonie swojem ma Wydział 
lekarski i dwa organa piśmiennictwu lekarskiemu poświęcone; 
nadto, jeżeli zważymy, że kraj na przestrzeni 2320 mil kwadra
towych liczy do 5 '/2 milionów ludności, że w 71 jego szpi
talach ruch chorych rocznie dochodzi do mniej więcćj 50 tysię
cy, a włączając do tój liczby 40 tysięcy chorych ambulatorya 
szpitalne odwiedzających: to jasnóm będzie, że materyał nauko- 
wo-lekarski jest ogromny, dla nauki jednak i ogółu lekarzy 
prawie zupełnie stracony, bo szpitale żadnego prawie objawu 
naukowego życia aż do ostatnich czasów nie dawały. Poje
dyncze wypadki chorób, zebrane w jednę całość i z sobą 
zestawione, mogłyby stać się przyczynkiem do rzeczywistego 
postępu nauki lekarskiej w kraju, a od czasu do czasu ogłasza
ne chociaż w krótkich wyciągach w pismach lekarskich zagra
nicznych, byłyby choć wdowim groszem na widowni ogólnego 
postępu medycyny i utorowałyby nam drogę do wcielenia me
dycyny naszćj i lekarzy naszych do ogólnćj rodziny lekarskićj 
w świecie naukowym.

Z tych zasad wychodząc, Oddział chirurgii, okulistyki 
i syfilografii przy Towarzystwie lekarskiśm w Warszawie istnie
jący, na posiedzeniu w dniu 29. września b. r. stosownie do 
wniosku swego Przewodniczącego postanowił wezwać wszyst
kich lekarzy w Królestwie Polskiem praktykujących, aby łaska
wie zechcieli nadsyłać peryodycznie co pół roku do pomienione- 
go Oddziału krótkie sprawozdania, lub chociaż tylko statystyczne 
wykazy chorób chirurgicznych i dokonanych operacyj jak 
w szpitalach, tak i w wolnej praktyce, z wykazaniem śmiertel
ności i jej przyczyn.

Oddział chirurgii, odwołując się do Szanownych Kolegów 
w sprawie nauki, ma głębokie przekonanie, że głos jego znaj
dzie uznanie i łaskawe poparcie.

Przewodniczący Girsztowt.
Sprawozdawca Oddziału J. F. Nowakowski.

www.dlibra.wum.edu.pl



136
Odczytaną, dopiero odezwę Oddział chirurgii przyjął 

i postanowił ją, po odczytaniu na ogólnćm posiedzeniu Towa
rzystwa lekarskiego ogłosić w gazetach, a późnićj imiennie do 
lekarzy rozesłać, łącznie z odpowiednio ułożonym przez Komi
tet szematem.

IV. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  odczytał 
pierwszą część pracy swćj pod tytułem: „Uleczenie dziecka 
z trzech przepuklin, dwóch pachwinowych i pępkowćj.“  W pra
cy tćj autor kładzie nacisk na to, aby dzieciom dotkniętym 
przepuklinami zakładać opaski bez względu na wiek, nie zaś 
zostawiać wyleczenie czasowi i siłom natury, bo w pierwszym 
razie wyleczenie zawsze jest pewne, kiedy w drugim często za
wodzi i wtedy chorego skazać może na bardzo dotkliwe kalec
two. Na poprzednićm posiedzeniu sprawozdawca okazał 
zebranym dzićcię wyleczone z 3ch przepuklin przez ciągły 
trzy-miesięczny nacisk za pomocą opaski, którą dziecku trzy 
tygodnie życia liczącemu sam zakładał. Na dzisiejszćm zaś 
zebraniu w poparciu swoich twierdzeń sprawozdawca okazał 
dzićcię 6cio-miesięczne, które było dotknięte przepukliną pa
chwinową (hernia inguinalis) od urodzenia i uleczone zosta 
ło przez opaskę nader prędko, bo w ciągu dni lOciu, a to wsku
tek zapalenia rozwiniętego na skórze dziecka w miejscu przy
legania poduszeczki i przeniesienia się jego na części głębsze, 
a następnie i na kanał obrączkowy, co spowodowało zamknię
cie kanału wcześnićj, aniżeli się tego spodziewano. Tym ra
zem zapalenie rzeczone wyszło na dobre choremu dziecku, lecz 
stanowi ono bardzo nieprzyjemną komplikacyą i trzeba wiel- 
kićj staranności w zakładaniu opasek, aby go uniknąć.

V. Kol. G i r s z t o w t  okazał dziewczynkę 8-letnią wy
leczoną z choroby zwanćj pes tarus za pomocą przecięcia ścię
gna Achillesa. Szczegółowy opis choroby kol. G i r s z t o w t  
przyrzekł wkrótce złożyć.

VI. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  przedsta
wił zebranym l7sto-letnią dziewczynę Katarzynę Wasilewską 
z sześcią, palcami u ręki prawej. Szósty palec wyrósł przy 
palcu dużym (pollex)  od strony zewnętrznćj i łączy się z nim 
w stawie śródręczo-członkowym (articulatio metacarpo-pha-
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langea), tworząc kąt około 50 stopni mający. Palec ten nad
liczbowy jest zupełnie wykształcony lecz nieco od palca duże
go mniejszy. Stanowi on prawdziwą zawadę i oszpecenie. Po
siadaczka tego palca prosi, aby go jćj odjąć, gdyż tak jćj w pra
cy ręcznćj zawadza, że razu pewnego postanowiła go sama sie
kierą na pieńku odciąć. Pytanie zachodzi, jak operacyą wykonać: 
czy wyłuszczyć palec przy samćj osadzie, czy też nieco po nad 
osadą?

Większość członków oświadczyła się za odjęciem nad 
osadą, bo, skoro staw palca nadliczbowego łączy się prawdopo
dobnie ze stawem palca dużego, to naraziłoby się operowaną 
niewątpliwie na utratę obu palców.

VII. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  dalćj 
oświadcza, iż, o ile wiadomo, to zdarzają się całe rodziny, w któ
rych wszyscy członkowie rodzą się z nadmierną ilością palców.

W rodzinie, z którćj przedstawiona zebranym Wasilew
ska pochodzi, jestto pierwszy przypadek. Matka tylko Wasilew- 
skićj oświadcza, iż to powstało z zapatrzenia, bo, kiedy była 
w ciąży, to przestraszyła się raka, a po rozwiązaniu, córka jćj 
przybyła na świat z szóstym palcem u ręki, który z właściwym 
palcem zupełnie przypomina dwudzielną wielka nogę raka. 
Nie przywięzując do tego opowiadania żadnćj wiary, sprawo
zdawca nie uważał za stosowne pominąć go milczeniem, tćm 
więcćj, że o podobnych przypadkach często się słyszy, a nawet, 
że i nowsza literatura lekarska opisuje nam inte-esujący przy
padek. Znany nam wszystkim kol. Ludwik Adolf N e u g e 
b a u e r  czytał w r. 1862. na posiedzeniu naszego Towarzystwa 
rozprawę, którą późnićj drukiem ogłosił (w Tygodniku lekar
skim z r. 1863. i w osobnćj odbitce) pod tytułem: „W  s p o - 
r a n i e n i a  z z a k ł a d u  p o ł o ż n i c z e g o  w M e d y o -  
1 a n i e.‘ ‘ W pracy tćj na karcie 30, wyliczając różne przed
mioty ze zbioru okazów anatomicznych, pod nr. 13. mówi: 
„ D z i e c k o ,  zmarłe w trzecim miesiącu, pochodzące z matki, 
która w 3. miesiącu ciąży mocno się przelękła, zobaczywszy 
niespodzianie małpę ubraną w krótkie spodnie. Dziecko to 
okazuje powierzchnią swego ciała od pępka aż po nad kolana 
ęzarno-brunatno zabarwioną i włoskami pokrytą, ale oprócz
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tego jest także i w innych miejscach plamkami podobnćjże bar
wy posypane. Ciekawćm jest, że w tym okazie także i w mózgu 
istnieją wyspy czarnego barwnika Nikt nie zaprzeczy, że okaz 
ten bardzo mocno przemawia za możliwością tak zwanego 
z a p a t r z e n i a  się ciężarnych. Dodaję, że matka będącego 
w mowie dziecka już przed zlegnieniem profesorowi B i l l i  
wspominała o powyższym wypadku z małpą. Ja (dr N e u g e - 
b a u e r) o możliwości zapatrzenia się ciężarnych nie wątpię. 
Własny mój syn służy mi za dowód tćj możliwości. Skaleczy
łem sobie raz przy kąpaniu się w rzece wewnętrzną stronę le
wćj łytki kolcem krzaka cierniowego, w wodzie leżącego Wró
ciwszy do domu, opatrzyłem się. Pod chwilę, gdy sobie właśnie 
ranę oczyszczałem, nadeszła moja żona, natenczas na początku 
ciąży będąca, i przelękła się zobaczeniem rany. Zrodzony 
w swoim czasie chłopiec ma w tćm samem miejscu, w którćm 
u mnie znajduje się blizna z owego obrażenia pozostała, zna
mię takićjże, jak ona, postaci, a prawie i takiejże barwy.“

Kol. C h w a t  opowiada o bliźnie będącćj na karku 
jego żony, z którą się urodziła, a powstanie której odnosi do 
zapatrzenia się matki w początkach ciąży będącćj na bliznę 
nabytą przez jćj męża, a teścia kol. C h w a t a .

Sprawozdawca na objaśnienie tego i podobnych faktów 
przyjmuje wpływ nerwowy.

VIII. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i) stosownie 
do przyjętój zasady przez Oddział chirurgiczny odczytuje wy
ciągi z pism, to jest z Przeglądu lekarskiego Krakowskiego 
i z protokołu posiedzeń Towarzystwa lekarzy Wileńskich. 
Z wyciągów tych dowiadujemy się, że w Krakowie profesor 
G i l e w s k i  wykonał dwa razy przecięcie krtani. Raz u dzie
wicy 18-letniej wr celu wycięcia polipów, będących przyczyną 
bezgłosu i ciężkiego a chrapliwego oddechu. Przeciętą została 
cała krtań i część tchawicy. Choroba trwała 4 miesiące, wyle
czenie nastąpiło prędko. Drugi raz 8-letniego chłopca przecię
ciem krtani uratował od niechybnćj śmierci z dławca (angina 
membranacea). D r S c i b o r o w s k i  wyłuszczył polipa ma
jącego siedlisko po za lewym migdałem. Pomoc ta przywróciła 
choremu głos i oswobodziła sprawę połykania.
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W Wilnie dwie L a c h o w i c z  i W o j c i e c h o w i c z  

u dziecka zapadłego na krup wykonali tracheotomią. Opera
cya ta w Wilnie po raz drugi była wykonaną i rezultaty jćj 
były nie zupełnie pomyślne.

Na tćm posiedzenie ukończono.

Posiedzenie 13te, z dnia 83* grudnia 1 8 6 5 . r.
Przewodniczący kol. G i r s z t o w t .

I. Dyskusya nad podawać się mającemi wyciągami z pism lekarskich.
II. Dziecię z pes varus i hydrorrhachis. III. Możliwość zapatrzenia się 
kobiet ciężarnych. IV. Wypiłowanie stawu łokciowego.

Obecnych członków 8 i kol. S t a n k i e w i c z  Władysław 
jako gość.

Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego 
posiedzenia zabrał głos —

I. Kol. C h w a t w kwestyi odczytywania wyciągów z cza- 
sopismów lekarskich, któreto wyciągi jego zdaniem nie powin
ny wchodzić do protokołów.

Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  objaśnia, iż 
w odczytanym protokole z poprzedniego posiedzenia jest tylko 
uczyniona treściwa wzmianka, iż wyciągi z 2ch pism lekarskich 
były czytane.

Z tego powodu wywiązała się dyskusya, w którćj wszyscy 
obecni zabierali głos, i zgodzono się, że na posiedzeniach od
czytywać się będą treściwe wyciągi z pism, wtedy tylko z roz
biorem krytycznym, jeśli przedmiot na to zasługuje. W proto
kołach zaś umieszczane zostaną stosowne o tćm wzmianki.

II. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i) doniósł na
stępnie zebranym, iż w tych dniach miał sposobność widzieć 
dzićcię płci żeńskićj 3 dni życia mające, dotknięte wykręce
niem stóp ku wewnątrz (pes varus) i wodostekiem rdzenio
wym (hydrorrhachis). Guz wodostekowy umieszczony był 
w okolicy kręgów lędźwiowych, wkrótce po porodzie pękł»
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a dziścig czwartego dnia żyć przestało. Matka tego dzićcięcia, 
która już kilkoro dzieci zdrowych urodziła, kalectwo tego no
worodka odnosiła do zapatrzenia, twierdząc, że w początkach 
ciąży przelękła się żebraka z podobnie wykrzywionemi nogami 
niespodzianie spostrzeżonego.

III. Kol. H e l b i c h  z okazyi wzmianki o zapatrzeniu 
przywodzi, że jeszcze w r. 1843. w Pamiętniku lekarskim W ar
szawskim (tom X, poszyt II, str. 159 — 194.) ogłosił artykuł 
pod tytułem:

„O z a p a t r z e n i u  s i ę  n i e w i a s t  b r z e m i e n n y c  h“ , gdzie 
oświadczył się za możliwością zapatrzenia. Na str. 164. autor tak się odzywa: 
„Wiara wszystkich ludów i we wszystkich czasach w zapatrzenie się mocne 
znalazła poparcie w wielkich lekarzach i sławnych filozofach: H i p p o -  
k r a t e s ,  G a l e n ,  A v i c e n n a , S t a h l ,  Frid. H o f m a n n ,  B o e r -  
h a a v e , Ambroży P a r ć ,  Yan S w i e t e n ,  W a l t h e r ,  A u t e n -  
r i e t h ,  R e i 1, S c h ó n l e i n  i wielu a wielu innych utrzymywało to 
mniemanie. Do nich policzyć możemy najcelniejszych akuszerów i anato
mów: B a u d e l o ą u e ,  M o r g a g n i ,  W i n s l o w  i t. d. Z historyków: 
H e 1 i o d o r. Z filozofów począwszy o d E m p e d o k l e s a , D e s c a r t e s ,  
M a l l e b r a n c h e , P e r r a u l t ,  B r a d l e y  i L o c k e .  Opisy zaś po
jedynczych postrzeżeń w wielkiej liczbiepozbierali S a c h s ,  S c h r o e c k ,  
H a l l e r  i t. d. W początku dopiero 18. stulecia, wystąpili przeciwnicy 
tego mniemania i równie wielkie imiona stawili w szranki. Z pomiędzy 
wielu wymieniam najsławniejszych: Jakób B l o n d e l ,  E l l e r ,  B u f -  
f o n ,  H a l l e r ,  B e r c h e r ,  M u r a t o r i ,  Y i r e y ,  C a p u r o n ,  
a poczet ich kończy znaczna część nowoczesnych fizyologów. Lecz mimo 
wszystkich ich najdokładniejszych twierdzeń i rozumowań, mimo wniosków 
na anatomii i fizyologii opartych, mimo filozoficznych dowodzeń i usiłowań, 
aby światłem rozumu objaśnić ciemność zagadnienia, nietylko żadna nie
wiasta nie zdoła przytłumić w sobie wi&ry w możność zapatrzenia się, ale 
nawet w świecie naukowym przeciwnicy tego mniemania dalecy są jeszcze 
od dostąpienia chwały niezaprzeczonego zwycięztwa. Akta więc tego przed
miotu nie mogą być dotąd zamknięte i tak być musi, bo jest zarozumiało
ścią, uważać w przyrodzie to za niepodobne, co się wbrew wszelkiej analo
gii (nie) przeciwi.“

W innem miejscu na str. 179. autor tak objaśnia możność 
zapatrzenia się:

„Nadzwyczajny jakiś rażący przedmiot uderza zmysły kobiety cię
żarnej. Jej podwyższona drażliwość sprawia, że wrażenie prżyjmuje silniej. 
Czynniejsza wyobraźnia roilzi w niój uczucie wrażeniu odpowiednie. Przy
swaja je i myślą wciela w siebie.

,,To uczucie, w matce wcielone, tajemnym wpływem udziela się pło
dowi w jej łonie. Organa odpowiadają organom. Część ciała w istocie, lub
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w wyobrażeniu tylko matki uszkodzona obudzą do współczucia tę samę 
część ciała w płodzie.

„Płód z niekształnego utworu rozwija się i ciągłym przemian łańcu
chem nowe kształty przybiera. W ciągu tego wpływ jakiejś zewnętrznćj 
przyczyny kształcenie się wstrzymuje lub przeistacza. Skutek tego jest 
wada uiworowa. Przyczyną być może uczucie matki odbite na jej płodzie. 
Uczucie rodzi się w matce z wrażenia od przedmiotu rażącego. Służy ona 
za przewodnika wrażeń zewnętrznych, urzeczywistniających się w płodzie. 
Wrażenia jej wcielają się w niego. Innem wysłowieniem jest to zapatrzenie 
się: wzmóżmy je przykładem.

,,P. K., silny i zdrowy mężczyzna, żeni się z młodą i zdrową pa
nienką. Ani w jego, ani w jej rodzie nie było przykładu głuchoniemych 
W parę miesięcy po ślubie pani K. zostaje brzemienną. Będąc właśnie 
w drugim miesiącu ciąży, jechała z mężem do kościoła. Po drodze tłum 
ludu był wielki. Na krzyk woźnicy ustępują wszyscy, jeden tylko człowiek 
mimo wołania z drogi nie schodzi. Był to głuchoniemy. Przednie konie 
obalają go o ziemię, wpada pod nogi dyszlowych i ledwie unika przejecha
nia go pojazdem. Zrywa się przestraszony w oczach przelęknionych o nie
go pp. K., mimiką i krzykiem głuclioeiemym właściwym przestrach swój 
tłomaczy i kalectwo objawia. Pani K. omdlała. Ocucono ją, lecz od tej 
chwili aż do samego rozwiązania powtarzać nie przestała, że wyda na świat 
dziecię kalekę. Tuk się stało: porodziła syna głuchoniemego. We dwa lata 
później powtórnie uczuła się w odmienionym stanie. Chc:^c uniknąć podo
bnego, jak przy pierwszej ciąży, nieszczęsnego zdarzenia, zamknęła się 
w domu, nie przyjmowała oprócz pokrewnych nikogo, a nawet odmówiła 
sobie przyjemności widzenia przez całe dziewięć miesięcy pierwszego 
dziecięcia. Wydała na świat córkę zdrową i niegłtichoniemą. Trzeci raz 
będąc przy nadziei, tych samych starała się użyć ostrożności. Nieszczęście 
chciało, iż, w połowie trzeciego będąc miesiąca, dla użycia świeżego powie
trza wyszła tylko za próg domu. Tam właśnie stała jałmużny żebrząca 
głuchoniema. Spotkanie to do żywego dotknęło panią K., dreszcz ogarnął 
całe ciało, wieczorem nastąpiła gorączka. Stan zdraźnienia ciała w parę 
dni przeminął, ale myśl od obrazu przyszłego nieszczęścia przez całą ciążę 
odwieść się nie dała. I tym razem smutne przeczucie nie zawiodło matki: 
wydała na świat córkę zdrową, ale głuchoniemą. Córka ta, dorosłszy, weszła 
w związki małżeńskie także z głuchoniemym, a kilkoro dzieci ich łoża 
śladów nawet tej wady utworowej nie ma.

„Jeden ten przykład wiele nas naucza. Zbija naprzód zarzut B u f -  
f  o n a , przeczącego możności zapatrzenia się i utrzymującego, że żadna 
kobieta nie może przepowiedzieć wady, którą jej dziecię na świat przynie. 
sie Ileżto dziwacznych, ir.ówi on, nie widzielibyśmy postaci, gdyby 
wszystkie widzenia matek wypisane były na skórze ich dzieci. Że nie 
każde uwidzenie matki piętnuje się na płodzie, tak jest, tak być musi i to 
przyznaję. Jest oprócz potrzebnego i wyrachowanego zbiegu sprzyjających

www.dlibra.wum.edu.pl



142

w tym celu okoliczności wyższe prawo broniące tworzącą się istotę, prze
pisujące jej wzorowe kształcenie się i chroniące ją od największej części 
wrażeń matki. Lecz nie godzi się także uporaie naocznej nie przypuszczać 
prawdy, tem więcój gdy ją wiarogodne stwierdzają przykłady, jedynie dla 
tego, iż jej wytłomaczyć sobie nie możemy. W  tym więc przykładzie mat
ka nie raz. lecz dwa razy po doznanem wrażeniu przepowiedziała kalectwo 
swych dzieci. Pobocznego wpływu lub usposobienia nie było żadnego, sama 
i mąż byli zdrowi, w całem rodzeństwie podobnej wady utworowej nie zna
no, potomstwu nawet nie dostała się w.dziedzictwie. Płeć wpływu nie mia
ła, bo z dwóch córek jedna zdrową, druga kaleką na świat przybyły. Czas 
doznanych przez matkę wrażeń zgadza się z porą, w której płód nie miał 
jeszcze rozwiniętego organu słuchu, którego wykształcenie się zatem mo
gło doznać przeszkody.

,,Do stwierdzenia bowiem zapatrzenia się warunek ten z koniecznych 
jest najkonieczniejszym, aby czas doznanego wrażenia przez matkę odpo
wiadał chwili rozwijania się, lub kształcenia tego organu, z którego brakiem 
lub przeistoczeniem dziecię na świat przychodzi. Wrażenia, zdolne w pierw
szych miesiącach ciąży spowodować kalectwo płodu, w późniejszych nie 
zrządzają mu szkody. Tak więc wielkie i w głąb organizacyi sięgające 
zniekształcenia w pierwszej tylko połowie ciąży powstawać mogą, bo 
wtenczas jest pora rozwijania się, lub przemian największych i najważniej
szych organów w płodzie. Powierzchowne znamiona, zdaje się, iż później 
także, nawet krótko przed zleżeniem matki powstawać w płodach mogą, 
jak to dosyć liczne stwierdzają przykłady."

Na str. 193. autor kończy rzecz temi słowy:
„Przypuszczając m o ż n o ś ć  z a p a t r z e n i a  s i ę ,  daleki jestem 

od mniemania, aby wszystkie dzieci, z wadami na świat przychodzące, za
patrzeniu się swoje upośledzenie winne były. Owszem ze względu tego 
wpływu zbyt ograniczoną liczbę na karb kładę; możność nie zamyka w so
bie konieczności Mamy wszelkiego rodzaju wady utworowe, przez dzieci 
na świat przynoszone, których matki ani w czasie ciąży, ani poprzednio 
przedmiotem podobnego oszpecenia wyobraźni swojej nie zajęły. W  takich 
razach dzieło utworzenia się wady nieodgadnionemu w przyczynach 
zboczeniu siły twórczśj w płodzie bez żadnych wpływów ze strony matki 
brzemiennej przypisanem być musi. Są przykłady nieszczęśliwych matek, 
które, bez najmniejszych powodów, niedokształcone, lub wadą utworową 
oszpecone potomstwo na świat wydają. Znałem kobietę, której większa 
część dzieci po sześć palcy u rąk miała. S c h o n 1 e i n przytacza włoszkę, 
która wszystkie dzieci z wargą zajęczą rodziła. Pewna dama z dziewięcior
ga dzieci troje z krzywemi nóżkami na świat wydała. Z dwunastu dzieci 
jednych rodziców połowa jest głuchoniemych.

„Równie nie każde wrażenie matki niedokształcenie płodu pociąga 
za sobą. Wspomniałem wyżej, iż temu siła twórcza w płodzie do pewnego 
stopnia opór stawiać może; silne tylko wrażenia przemódz ją mogą. Tak
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więc do dopełnienia m o ż n o ś c i  z a p a t r z e n i a  s i ę  wielu warunków 
potrzeba: w matce mocnych i głębokich wzruszeń, lub ciągłego i natężo
nego zajęcia jej wyobraźni; w płodzie nadzwyczajnie żywej czułości, wra
żenia matki przyswajać zdolnej; a wszystko to jeszcze stanie się niedosta- 
tecznem, skoro czas doznanego.przez matkę wrażenia i rodzaj jego nie od. 
powiedzą chwili rozwijania się tegoż organu w płodzie. Ztąd z przykładów 
stwierdzić mogących możność zapatrzenia się te tylko dla nauki praktycz
ną zachowują wartość, które sumienność, a nie osobliwość zaleca i w któ
rych dowiedzionem być może;iż przed połogiem jeszcze wrażenie nastąpiło, 
a skutki jego przewidzianemi być mogły; iż potworność dziecięcia dozna
nym wrażeniom matki ściśle odpowiada; iż nakoniec zgoda czasu między 
doznanem przez matkę wrażeniem a porą właściwą do utworzenia w pło
dzie niekształności istnieje. Przykład wymienione obejmujący okoliczności 
zasłuży na wiarę i będzię stanowczym dla nauki, gdy go sumienny i prawdę 
kochający badacz poświadczy/4

Po odczytania powyższego zabiera głos kol. G i r s z t o w t  
i twierdzi, że nauka o zapatrzeniu się brzemiennych niewiast 
wychodzi po za obręb dyskusyj w Oddziale chirurgicznym 
miejsce mieć winnych. Dalćj, że możliwość zapatrzenia się 
kolega G i r s z t o w t  odnosi do legend od czasu do czasu 
w nauce się pojawiających; że podobieństwo dzieci do rodzi
ców osięga się przez dziedziczność, a zatem zależy od wzaje
mnego wpływu nasienia na jajko kobiece.

Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i), odpierając głos 
powyższy, przywodzi, że w opisach zapatrzeń się brzemiennych 
niewiast często istotnie można się spotkać z legendami, lecz 
za tćm bynajmnićj nie idzie, aby się godziło zaprzeczać faktom 
spostrzeganym i opisanym przez wiarogodnych uczonych. Dość 
przypomnieć fakt zaszły w rodzinie kolegi Ludwika Adolfa 
Neugebauera. Sam sprawozdawca widział i porównywał bliz
nę znajdującą się na łytce kolegi N e u g e b a u e r a ,  powsta
łą od rozdarcia nogi cierniem, i podobnąż bliznę na łytce jego 
syna, z którą się urodził. W przeszłym protokole nadmienio
no, że żona kolegi N e u g e b a u e r a  była w pierwszych mie
siącach ciąży wtedy, kiedy skaleczenie nogi męża nastąpiło, 
i że tego się mocno przelękła. Ten jeden fakt już dostatecznie 
przemawia za możliwością tak zwanego zapatrzenia się. Faktów 
podobnych i wiarogodnych literatura lekarska posiada znacznie 
więcćj, dość odczytać piękny i z naukową starannością opraco

www.dlibra.wum.edu.pl



144
wany artykuł kolegi H e l b i c h a  „O z a p a t r z e n i u  s i ę  
n i e w i a s t  b r z e m i e n n y c h 44 w Pamiętniku lekarskim 
w r. 1843. ogłoszony. Zebrane tam fakta obalają twierdzenie 
kol. G i r s z t o w t a , n a  innem miejscu słuszne o dziedziczno
ści, która nie może objaśnić zapatrzenia się. Jeśli podobień
stwo dzieci do rodziców ma się osiągać zawsze przez dziedzicz
ność, to dla czego w opisanym przez kol. H e l b i c h a  fakcie 
pani K. raz urodziła zdrowe, a dwa razy głuchonieme dzieci? 
Dla czego córka jćj głuchoniema, połączona związkiem mał
żeńskim także z głuchoniemym, wydała dzieci nie głuchonie
me? Nie należy więc uporczywie przeczyć faktom dla tego, 
że ich nie umiemy zadowolniająco objaśnić i trzeba ukorzyć się 
przed tajemnicami przyrody, z których kiedyś ciemna zasłona 
może zdartą zostanie.

IV. Następnie kolega G i r s z t o w t  okazał końce kości 
ze stawu łokciowego, który wypiłował 13sto-letniemu młodzień
cowi z powodu próchnienia (caries), przy pomocy kolegów 
J. F. N o w a k o w s k i e g o  i Wład. S t a n k i e w i c z a .  Opis 
tego wypadku kolega G. złoży na następnóm posiedzeniu.

Wreszcie kolega W s z e b o r odczytał początek swojój 
rozprawy pod tytułem: O u r e t r o t o m i i  w e w n ę t r z n e j .

Na tem posiedzenie ukończono.
Sprawozdawca J. F. N o w a k o w s k i .

KOMITET CHORÓB EPIDEMICZNYCH. 
Posiedzenie lO te, dnia 11. listopada 1865* r.

Przewodniczący kol. H e l b i c h .

I Tasiemiec. II. Woda studzienna i wpływ istot gnijących. IV, Gościec 
(t heumatismus). III. V. Inne choroby panujące.

Po odczytaniu i przyjęciu protokołu ostatniego posiedzenia,
I. Sprawozdawca, z powodu uwag czynionych na po- 

przedniem posiedzeniu o chorobie tasiemcowćj, nadmienił, że 
dr. C o b b o 1 d , autor pięknego dzieła o wnętrzakach, czytał
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w British Association o mięsie wolowćm i wieprzowym, uwa
żanych jako źródła tasiemców w ciele ludzkićm. Ze spostrze
żeń zebranych przez tego autora wynika, wbrew zdaniu do
tychczas ogólnie przyjętemu, że właśnie mięso wołowe jest 
najczęściej źródłem tasiemca (taenia). Jakoż taenia medio- 
canellata, pochodząca z wołu, zdaniem p. C. daleko częścićj 
napotyka się u ludzi cierpiących na tę chorobę, aniżeli taenia 
solium, czyli tasiemiec pospolity pochodzący z mięsa wieprzo
wego (1).

Kol. N a t a n s o n ,  przytaczając fakt, iż w swój praktyce 
napotykał chorych na tasiemca szczególniej licznie przy pe
wnych ulicach Warszawy (np. przy ulicy Zielnćj), zastanawiał 
się nad przyczyną tego zjawiska, która może leży w naturze 
wody do picia pewnych miejscowości.

II. Przy tćj sposobności mówił kol. N. o własnościach 
wody studzien okolicy ul. Sto Jerskićj i Nalewek, która, jak
kolwiek wiele soli wapiennych zawierająca, nie okazuje się 
szkodliwą dla używających ją do picia.

Kol. B a r a n o w s k i  nadmienił, że w wodzie studziennćj 
do picia używanćj szkodliwe dla zdrowia własności głównie za
wisły od zawartych w nićj materyj organicznych gnijących, 
które w większych miastach tak łatwo do studzien dostawać 
się mogą z przesiąkniętćj takiemi materyami ziemi, zwłaszcza 
w sąsiedztwie kloak, kanałów i t. p.

Kol. N a t a n s o n  z tego powodu nadmienił o postrze- 
żeniach Radlkofera i Pettenkofera dowodzących, iż, ile razy 
w pewnej miejscowości nagle opadnie poziom wody zaskórnej, 
tyle razy występuje jaka znaczniejsza epidemia; tudzież o po
szukiwaniach czynionych przed niejakim czasem przez dra 
M u l l e r a  w Berlinie, z których się okazało, że woda ze stu
dzien położonych na cmentarzach na około tego miasta jest 
daleko czyściejszą od wody studziennćj ze środka miasta.

Kol. M a 1 c z wspomniał o ważnych poszukiwaniach dra 
G i e 11 a w Monachium, wykazujących dobitnie wpływ warun
ków telurycznych, a w szczególności gruntu przesiękłego isto-

(l) Cosmos, 25 octobre 1865. 
Pam. T. 1. W ., t. LY. 10
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tami gnijącemi i odchodowemi, na powstawanie i rozwijanie się 
chorób epidemicznych, a mianowicie durzycy (typhus).

Przewodniczący przy tej sposobności mówił o swych po
szukiwaniach nad cmentarzem Powązkowskim, z których wypa
da, że wyziewy z cmentarza tego nie wywierają szkodliwego 
wpływu na sąsiednich mieszkańców; że jeszcze największy 
smród wywięzuje się z katakomb, gdy je  słońce przygrzewa, 
i że przykrzejsze są wyziewy wydobywające się z rowu idącego 
wzdłuż okopów.

Kol. N a t a n s o n  jako dobry środek ubezwonniający za
lecał kwas karbolowy czyli fenowy.

Kol. M a 1 c z wspomniał o lampce przez dra C 1 e -  
m e n s ’ a w Frankfurcie zalecanej, jako środek odwietrzający 
powietrze (w lampce tej pali się mięszaninę wyskoku, chloro
formu i chlorniku miedzi).

III. Przewodniczący z chorób panujących spostrzegał 
jeszcze liczne przypadki szkarlatyny bardzo złośliwej.

IV. Kol. Apte widział częste gośćce stawowe ostre (rheu- 
matismus articul. acut.), w których za najlepszy środek ko
jący bole uważa na noc zadawany proszek Dowera z chininą, 
prócz tego sciatyki (ischias) i zalewy mózgowe (apoplexia 
cerebri) dość częste.

Przewodniczący także spostrzegał uporczywe gośćce 
mięśniowe, w których rozmaite wcierania pozostają bezsku
teczne.

Kol. N a t a n s o n  zwracał na to uwagę kolegów, iż 
w tak zwanych nerwobolach gośćcowych (rheumatalgia) 
przyczyna choroby najczęściej leży w rdzeniu kręgowym i że 
środki zastosowane w pewnym punkcie stosu pacierzowego naj
bardziej bolesnym zwykle najskuteczniej tu działają.

Kol. B a r a n o w s k i  nadmienił, że nie ma prawie cho
roby, w której przy ściślejszem badaniu stosu kręgowego nie 
dałby się wynaleść punkt bolesny. Ból zaś prawdziwie gość
cowy odróżnić się daje po bolesności przy ruchach mięśnia.

V. Kol. N o w a k o w s k i  i sprawozdawca pomiędzy 
innemi najczęścićj spostrzegali zapalenia płuc, opłucnej i oskrze- 
lów, nadto gorączkę tyfoidalną i zapalenia gardła.
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Posiedzenie l ls te , dnia 85. listopada 1666* r.
Przewodniczący kol. H e l b i c h .

I. Tasiemiec. II. Grypa i cholera, ich wzajemny stosunek. Teorya 
cholery. III. Choroby panujące. Parotitis et periparołitis.

Po odczytaniu i przyjęciu protokołu ostatniego posiedzenia,
I. Kol. L a n g o w s k i  nadmienił, że widział dobry sku

tek ze środka tajemnego przeciw tasiemcowi, rozsyłanego przez 
dra B l o c h a  w Wiedniu.

Przewodniczący chwali Icousso, lubo przyznaje, że głowa 
tasiemca nie zawsze odchodzi po użyciu tego środka.

Kol. N e u g e b a u e r  dnia poprzedzającego zadanie 
środka przeciwtasiemcowego zwykł dawać środek przeczyszcza
jący, i dnia następnego, zanim tasiemiec odejdzie, znów śro
dek przeczyszczający.

II. Przewodniczący spostrzegał w ostatnich dniach gry
pę (influenza) i wnosi, że może takowa uchroni nas od nad
chodzącej cholery.

Kol. B r o n i e w s k i  (gość) widział tćż grypę u sześciu 
dzieci.

Kol. L a n g o w s k i  w cholerze upatruje porażenie n. 
sympatycznego, objawiające się ustaniem wydzielin (moczu, potu, 
żółci, śliny i t. d.): jeśli się uda którąkolwiek z tych wydzielin 
poruszyć, to nadzieja ocalenia chorego nie jest stracona.

Kol. K o r z e n i o w s k i  w zbiorze objawów cholery 
również widzi głównie porażenie n. sympatycznego, szczegól
niej gałązek idących do naczyń (rr. vasomotorii), które wy
nika ze zgęszczenia krwi w skutek utraty surowicy i utru
dnionego ztąd jć j krążenia w ośrodkach nerwowych.

Kol. N a t a n s o n  przypomina, że niektórzy lekarze uwa
żali grypę i cholerę za choroby zwykle sobie towarzyszące, gdy 
przeciwnie inni twierdzą, że się ony nawzajem wyłączają; nie 
ma więc pod tym względem nic pewnego. Co się tyczy wpływu 
zastoin krwi w ośrodkach nerwowych na objawy w tćj dziedzi
nie, to kurcze okazują się nieraz w tćj chorobie jeszcze zanim 
krew’ zgęstnieje. To zgęstnienie nie jest zresztą czysto mecha
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niczne, nie widziemy go bowiem w innych przypadkach po na
der obfitych biegunkach, trzeba więc tu dla objaśnienia wziąć 
do pomocy wpływ nerwów na barwę i gęstość krwi, tak pięknie 
doświadczeniami KI. B e r n a r d a  stwierdzony. Ostatecznie 
i kol. N. w cholerze widzi głównie porażenie n. sympatycznego.

Przewodniczący na poparcie kol. N. nadmienia, że jest 
wiele osób, które przy każdych womitach dostają kurczów, cho
ciaż krwi zgęstnienie miejsca nie ma

i li . Kol. K o r z e n i o w s k i  widział w ostatnim czasie 
wiele przypadków róży, w zapaleniach w ogólności skłonność 
do bujania tkanki łącznćj; zapalenia ślinianek przyusznych 
(periparotitides) w ogóle łagodne, tak, iż przystawienie we- 
zykatoryi zwykle wystarcza do uleczenia.

Kol. A p t e spostrzegał u dzieci odrę, częste zapalenia 
płuc, zapalenia ślinianek przyusznych (parotitis)  niekiedy 
uduszeniem grożące; zapalenia gardła błoniaste (diphtheritis), 
samodzielnie powstające, szybko śmiertelne, lub tćż po szkar
latynie, również uporczywe; wreszcie z pomiędzy kilku przy
padków szkarlatyny wspomniał w szczególności o jednym, gdzie 
mocz oddawany był krwawy; w przypadku tym zadawane 
z początku: kw. saletrzany, kamfora i przyparki w okolicy ne
rek mało pomagały, za to skuteczniejszemi okazały się: żelazo 
i środki odżywiające.

Kol. N a t a n s o n  widział jeszcze dość tyfusów, w ogóle 
dość łagodnych, mnóstwo zapaleń gardła, w których przyjętym 
zwyczajem przepisuje octan cynku ( ' / 2 drachmy na 4 uncye, 
co 3 godziny łyżkę stołową, aż do wymiotów); zapalenia ślinia
nek przyusznych (parotitis) w ogóle łagodne. W jednym 
przypadku zapalenie to wywołane było wcieraniem maści sza- 
rćj merkuryalnćj połączonej z jodkiem potasu, (z wzajemnego 
rozkładu powstał, jak zwykle, jodnik rtęci); na uwagę zasługu
je  zdarzenie, iż w jednćj rodzinie przy ul. Leszno spostrzegał 
kol. N. sześć osób chorych na parotitis. Leczenie wyczekujące 
w ogóle wystarczało. Co się tyczy pytania, czy zapalenia te na
zywać należy mianem parotitis, lub tćż periparotitis, to są 
zdaniem kol. N. przypadki, w których przez macanie najwyraź- 
nićj przekonać się można, iż tylko sam gruczoł, lub jego tkan
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ka międzyzrazikowa jest siedliskiem choroby. Zresztą najczę
ściej nie jestto zapalenie, tylko stan napływu (fluxio) ,  sprawa 
chorobna podobna do róży, podobnie jak ta szybko znikająca 
i przeskakująca (na sutki, jądra), przechodząca w zapalenie tyl
ko w tych razach, gdzie powstaje ropienie. Prócz tego spostrze
gał kol. N. liczne zapalenia płuc, szczególniej u dzieci, w ogóle 
dość łagodne; tudzież dość częste zimnice.

Kol. K o r z e n i o w s k i  przypomina, że poszukiwania 
lekarzy francuzkich ( Y e l p e a u ,  M a l g a i g n e ,  P ć t r e -  
q u i n) wyróżniają pod ogólnćm mianem parotitis 3 gatunki 
zapaleń, a mianowicie:

1) właściwa parotitis zapalenie samego gruczołu, otoczo
nego tak ścisłą torebkę, że znacznego nabrzmienia być nie może;

2) periparotitis gruczołu dodatkowego;
3) periparotitis samego gruczołu, z właściwśm wysunię

ciem szczęki na przód, ropieniem otwierającym się do ust, 
ucha i t. p.

Kol. B r o n i e w s k i  (gość) spostrzegał liczne zapalenia 
gruczołów przyusznych i reumatyzmy, w których z powodze
niem przepisuje sole średnie, szczególnićj siarczan magnezyi.

Kol. L a n g o w s k i  widział jeszcze dość często gorączki 
tyfoidalne, zapalenia płuc i opłucnćj, róże. U jednego chorego, 
u którego róża bardzo często powracała, zadawał z dobrym 
skutkiem emetyk (po 2 do 10 gran na */, funta).

Kol. M a 1 c z spostrzegał zimnice, tyfus, parotitis, 2 przy
padki zapalenia opon mózgowych u dzieci.

Kol. N o w a k o w s k i  wspomina o przypadku paroti- 
tidis, spostrzeganym w szpitalu Śgo Ducha wspólnie z koli. 
G r o e r e m  i G r a b o w s k i m ,  gdzie zapalenie tkanki łącz- 
nój przedgardla sięgało aż do klatki piersiowej; chory zmarł 
3go dnia.

Kol. K o r z e n i o w s k i  w razie zapalenia ślinianek 
przyusznych, jeśli tylko jest podejrzenie ropienia, radzi natych
miastowe głębokie cięcia aż do tkanki łącznćj.

Kol. N o w a k o w s k i  w ciągu ubiegłych dwóch tygo
dni spostrzegał w ambulatorium szpitalu Śgo Ducha następu
jące choroby:
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Zapalenie oskrzelów 27 razy, zapalenie oskrzelów i płuc u dzieci 4, 

zapalenie opłucnej 5; zapalenie płuc 1; zapalenie gardła kataralne 10, 
gastrycyzm 20, biegunki u dzieci 5, żółtaczkę kataralną i ; adeniłis 3, 
periparołitis 1; różę 2, panaritmm 3, phlegmone 8; gorączkę tyfoidalną 4, 
zimnicę 1, gnilec [tcorbutu*) 1.

Dr. Stanisław J a n i k o w s k i .

Posiedzenie 18te, dnia 9. grudnia 1 8 6 5 . r. -
Przewodniczący kol. B e r n h a r d .

Choroby panujące.

Kol. A p t e podaje, że liczba chorób cięższych w ogól
ności jest mała, tyfusy są rzadkie i nie ciężkie, lecz że trzy 
głównie choroby występują: 1) influenza, która u dzieci do
prowadza nawet do zapalenia płuc i zmusza do używania eme- 
tyku, stawiania baniek, pijawek i t. d.; 2) zapalenia płuc;
3) zapalenia gardła (angina) występujące bez szkarlatyny 
nawet w domach, gdzie się znajdowali chorzy, na szkarlatynę. 
Dalćj opowiada przypadek szczególny, który spostrzegał 
w prywatnćj praktyce, dosyć zajmujący: Dziecko, które po 
szkarlatynie uległo puchliznie ogólnej, zaczęło oddawać mocz 
krwawy. Gdy zastosowane miejscowo kataplazmata i środki 
napotne i t. p. żadnej korzyści nie przyniosły, kol. A p t e za
dał mu cytrynian żelaza; hatmaiuria zwolna zaczęła ustępować, 
w miejsce krwawego, dziecko to oddaje mocz jasny, blady, jak 
anemiczni. Przy posilnćj diecie i używaniu dalszćm dzisiaj 
półtorochlorku żelaza przychodzi do zupełnego zdrowia, pomi
mo, że było wynędzniałe, a pochodzi z rodziców wątłych i sła
bowitych. Wreszcie wnosi, że stan ogólny chorób nie wykazuje 
charakteru gastrycznego.

Kol. N o w a k o w s k i  złożył wykaz statystyczny chorób 
spostrzeganych przez siebie w ciągu dwóch tygodni w ambula
torium szpitalu Śgo Ducha; liczba ogólna okazała się o 71 
większą, niż dwóch poprzednich tygodni. I tak spostrzegał na 
145 przypadków:
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Zapalenie krtani przewlekłe 2 razy, zapalenie oskrzelów 38 , zap. 

płuc 7, zap. opłucnej 3, gruźlicę 2; pleśniawki (dphthae) 4, zap. gardła 9, 
czkawkę 1, (przepisywał: zinci oxydati gr. 2, extr. hyosc. gr. >/j, sacchari 
lact. gr. 6,/*. pulv., co 3 godziny proszek, i wcierania narkotyczne) (1), 
nerwoból żołądkowy (cardialgia) 1, katar żołądka i kiszek 25, przepuklinę 
pachwinową u dziecka 1, zap. okołośliniankowe przyuszne (periparolitis) 
4, zap. gruczołów 6; chorobę Brighta 1, vuricocele 1, brak miesiączki 
(amenorrhoca) I, zapalenie okołomaciczne 1; różę (erysipelasj 2, oparze
nie 8, półpasiec (herp. zosler) 1, wyprysk (eczema)\ gościec (rheumatis- 
mus) 8, zap. stawów 1, próchnienie kości 1, złamanie przedramienia 1, 
zanogcicę (panarilium) A, zap. tkanki łącznśj (phlegmone) 6, wrzód gole
ni i; padaczkę 1, zapalenie ucha wewn. 2; gorączkę durzycową (febr, ty- 
phoid.) 4, kiłę wtórną (syphilis secund.) 5.

Kol. E b o r o w i c z  spostrzegał zapalenia nieżytowe 
oskrzeli, czasami grypę ( influenza) ,  nader często odrę: dotknę
ła ona y 3 ogólnćj liczby dzieci uczęszczających do ochronki 
przy ul. Browarnćj.

Kol. B e r n h a r d  najczęścićj spostrzegał zapalenia 
gardła tak u dzieci, jak u dorosłych, jako tćż zapalenia oskrze
lów kataralne.

Kol.* L. M. B r u n e r widział najczęścićj chorych do
tkniętych zapaleniem gardła prostćm, lub błonicowćm ( angina 
diphtheritica), kilka przypadków dławca, nader często odrę. 
Zwraca tćż uwagę na bardzo często występujące cierpienia 
nerwowe, nawet u klasy uboższćj, i tyfusy przeważnie objawa
mi mózgowemi się cechujące.

w z. L. M. B r u n e r .

(1) W przypadku uporczywej czkawki z dobrym skutkiem używa
łem stałego ucisku na dołek żołądkowy za pomocą poduszeczki przy
twierdzonej stosownym pasem. Jestto sposób dawny, niegdyś używany 
przez B o r d e u’g o , dziś na nowo zalecany przez lekarzy francuzkich.— 
Przy. Redakt.
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Posiedzenie 136te, dnia 30. grudnia 1865. r.

Przewodniczący kol. He l b i c h .

I. Niewydzielanie się moczu przez trzy doby, uleczenie. II. Włośniki
III. Choroby panujące.

I. Kol. K o r z e n i o w s k i  opowiedział następujący przy
padek. Pan J...... obywatel z Płocka, przed 6 miesiącami cier
piący na odbijanie, mdłości, niesmak, brak apetytu, wyjechał 
podówczas do Ostendy. W powrocie z tych kąpieli morskich 
zachorował w Wiesbaden: miał gorączkę bardzo umiarkowaną, 
dreszcze małe ku wieczorowi, mdłości, biegunkę, ból w pod- 
żebrzu prawćm, słowem przypadłości miernego zapalenia 
żołądka i dwunastnicy (gastro-duodenitis). Przywołany kol- 
K o r z e n i o w s k i ,  który właśnie był obecny w Wiesbaden, 
przepisał okłady ciepłe, mleczankę (emulsio) i dietę ścisłą; 
cierpienie w kilka dni ustąpiło. Jednakże, powróciwszy do kra
ju, p. J . który w tym czasie doznał wielu wzruszeń moral
nych, był znów niemal ciągle niezdrów, cerę miał żółtawą, czę
ste odbijanie, brak apetytu, ogólne osłabienie. W piątek dnia 
22. grudnia wieczorem obecni u niego z odwiedzinami dwaj 
lekarze, pp. K. i C h , uważając cierpienie za gastrycyzm, prze
pisali roztwór emetyku na wymioty, mający być użyty dnia na
stępnego. Zanim jednak zażył leku tego, już w ciągu nocy 
poczęły się wymioty wodniste i stolce rozwolnione, które do 
godziny 7ćj z rana powtorzyły się ze 30 razy; przytśm dwu
krotnie oddał obfitą ilość moczu. W sobotę dnia 23. grudnia
o godz. 7ćj z rana tętno uderzało 12 razy na minutę, ciepłota 
ciała prawidłowa, osłabienie, bólów żadnych. Przez sobotę, 
niedzielę i poniedziałek każdy płyn wywoływał natychmiast 
womity; w ciągu tychże dni chory nie oddał ani kropli moczu, 
w poniedziałek zakładano cewnik, ale bezskutecznie. Tegoż 
dnia obok wymiotów wodnistych było parę stolców ze krwią, 
a potćm stolce rozwolnione, cuchnące, ciemne, żółciowe. We 
wtorek nastały womity krwawe i biegunka ze krwią; przez wto
rek i środę znów ani kropli moczu, dopiero w nocy oddał cho
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ry urynę w ilości łyżeczki (we środę przepisano mu kalomel 
w ilości 5 gran p. d.) Wezwany telegrafem, kol. K., przybywszy 
do Płocka we czwartek dn. 28. b. m. w południe, zastał chore
go przytomnego, z tętnem 70 na minutę, skórą wilgotną, cie
płoty prawidłowćj, głową wolną, wyjąwszy uczucie ściśnięcia 
w czasie womitów, które ponawiały się za połknięciem każdego 
płynu. Chory nie skarżył się zresztą na żadne bole, tylko na 
uczucie obrzmienia dziąseł i gardła; język wilgotny, biały, miał 
po brzegach odciśnięcia od zębów; gardziel i połyk lekko na- 
strzykane. Brzuch był miękki, w okolicy odzwiernika i dwu
nastnicy czuły jak dawnićj; zresztą nie było żadnćj bolesności 
ani w okolicy nerek, ani w okolicy pęcherza, który nie wysta
wał nad spojenie łonowe Z tych przypadłości kol. K. wniósł, 
że miał przed sobą zapalenie-żołądka i dwunastnicy z silnćm 
przekrwieniem (rozdarcia naczyń) i powiększeniem wydzielin 
( hypersecretio), ztąd niewyrabianie się moczu w skutek bra
ku materyału. Stosownie do takiego rozpoznania przepisał: 25 
pijawek do podżebrza prawego, kataplazm i kalomel po y 0 gra
na (4 proszki). Wieczorem, chory już mógł pić emulsyą bez 
wymiotów, a nadto wypił szklankę naparu siemienia lnianego 
i pół szklanki herbaty, od godziny lOtej do 3cićj z rana spał 
spokojnie. O 3cićj z rana oddał stolec rzadki i moczu około 
3 uncyj, o 7mój drugi stolec i moczu około 6 uncyj, o 9tej 3ci 
stolec i około 3 uncyj moczu. Z rana dnia 29. t. j. wczoraj wy
pił 2 szklanki herbaty i 2 szklanki wody, bez wymiotów; po 
południu raz tylko womitował.

Kol. P l ą s k o w s k i  dodaje, że otrzymany dziś po po
łudniu telegram z Płocka zawiadamia, iż p. J.....ma się dobrze.

Kol. L i b c h e n , przyznając, że było w tym przypadku 
zapalenie żołądka i dwunastnicy, sądzi, że to nie wystarcza do 
wytłomaczenia niektórych przypadłości choroby, a mianowicie 
strasznego niespokoju, tęsknoty niczćm nieuzasadnionej, o któ- 
rćj wspomniał mu (koledze L.) jeden z lekarzy, którzy chorego 
tego widzieli: znak ten przemawiałby, zdaniem kol. L i b c h e - 
n a , za zapaleniem w układzie ż y ł y  wrotnćj. W takićm tylko 
przypuszczeniu da się zrozumićć pomyślny skutek tak znaczne
go upustu krwi (25 pijawek) przy braku innych znaków zapale
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nia, a mianowicie bolu. Skutek, zdaniem kolegi L. byłby je
szcze trwalszy, gdyby upuszczono krwi przez otwarcie żyły > 
(nenaesectio).

Kol. K o r z e n i o w s k i  zwracał uwagę na brak wszel
kich innych oznak zapalenia żył (phlebitis)\ niepokój chorego 
dał się łatwo wytłomaczyć z okoliczności majątkowych, jakie 
w tych czasach przechodził.

Przewodniczący (kol. H e l b i c h )  sądził, że niespokoj- 
ność owa mogła być skutkiem zapalenia dwunastnicy. Przytćm 
opowiedział kilka przypadków równie długotrwałego zatrzy
mania moczu, ale mnićj pomyślnie, bo mocznicą zakończonych.

n . Następnie przewodniczący wspomniał o fałszywym 
popłochu rzuconym między publiczność z powodu wiadomości 
podanćj przez tutejsze dzienniki o mięsie jakoby włośnikowem 
(trichinowćm) nadesłanćm Towarzystwu z Nowego Dworu.

Komitet kwestyą tę postanowił wnieść na najbliższe posie
dzenia ogólne Towarzystwa z objaśnieniem, iż mięso rzeczone 
przy bliższćm zbadaniu przez kol. H o y e r a okazało się tylko 
wągrowatćm.

III. Kol. L i b c h e n w ostatnim czasie leczył zapalenia 
płuc, opłucnćj, oskrzelów, gardziela, otrzewnćj, gorączkę kata- 
ralną, grypę, gorączkę tyfoidalną łagodną, odrę (jeden przypa
dek z zastojem w śledzionie; w innych silne podrażnienie dróg 
oddechowych wymagało użycia emetyku, salmiaku, saletry, ba
niek ciętych i t. d.).

Kol. A p t e po większćj części widział tylko katary, aż 
do grypy potęgujące się, i reumatyzmy mięśniowe; z cięższych 
chorób zapalenie płuc u dzieci i u dorosłych, krwotoki płucne 
samodzielne i u gruźliczych; gorączkę tyfoidalną widział łago
dną, prawie zawsze z wysypką. Prócz tego spostrzegał odrę, 
płonicę, ospę złagodzoną i wietrzną; po płonicy widział 2 razy 
moczenie krwawe, uleczone zastosowaniem baniek i kataplaz- 
mów w okolicy nerek, środków potnych i ciepłych kąpieli. 
W końcu opowiedział kol. A p t e następujący przypadek za
palenia opon mózgowych u dziecka 8-miesięcznego. Choroba za
częła się gorączką, bezsennością, regurgitacyą: kol A. przepi
sał 2 pijawki za uszami i mięszankę z saletrą. Następnego
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dnia na całćm ciele wystąpiła wysypka z czarnych plam bardzo 
odgraniczonych, przytćm strabismus comergens, womity. 
Przepisano kalomel w małćj -dawce. W dwa dni potśm każda 
z tych plamek dostawała na około czerwoną obwódkę; womity, 
śpiączka, nieczułość na światło. Gdy przystawienie wezykato- 
ryi nie skutkowało, kol. A. główkę ogoloną kazał posmarować 
silnym roztworem saletranu srebra aż do wywołania pęcherzów. 
Następnego dnia już dziścię ssało i womitowało tylko 2 razy; 
ogólna znaczna poprawa: przepisano lawatywę, ol. ricini, po
karm w odstępach 2-godzinnych. Siódmego dnia dzićcię zdro
we, wysypka znika.

Kol. L i b c h e n opowiedział przypadek odry połączo
nej z zapaleniem opon mózgo-rdzeniowych (meningitis cerebro- 
spinalis).

Kol. N o w a k o w s k i  na 200 chorych leczonych w airbu- 
lansie szpitalu Śgo Ducha w ciągu ostatnich dni 20 spostrze
gał następujące choroby:

Zapalenie krtani przewlekłe i, zapalenie oskrzelów 45 razy, zap. 
płuc 4, zap. opłucnej 9, gruźlicę 4, krwotok płucny 1; zap. jamy ust. 4, 
zap. gardła 9, zap. okołośliniankowe (prriparotilis) l, czkawkę i, nieżyt 
żołądka i kiszek 50, czerwonkę (dysenterin) 1; zap. gruczołów 2, zap. 
sutka (mastitis) 2; chorobę Brighta 4; wodostek rdzeniowy (hydron hachis) 
1, zap. uszów 6; herpcs 2, impetigo 3, psoriasis 2, eczema 4, elephantiasis 

\erysipelas I; oparzenie 2, stłuczenie 1, rany 2, zap. tkanki łącznej 
(phlegmone) 2, ropnie 6, wrzody atoniczne 2, zastrzał (panaritium) 8; go
ściec mięśniowy 9; sztywność stawu 1, pes varus 1, skrzywienie stosu krę
gowego (kyphosis) 1, krzywicę (rachitis) 1, próchnienie kości l; gorączkę 
tyfoidalną 2, płonicę [scarlatina) l, zimnicę 1, przymiot wtórny 1, błfednicę 
1, gnilec (scorbus) 1.

Przewodniczący leczył głównie gorączki tyfoidalne cięż
kie, krwotoki płucne, zapalenie opon mózgo-rdzeniowych i gry
pę (influenza).

Kol. K o r z e n i o w s k i  co do grypy i cholery wyraził 
zdanie, że sąto choroby jednego rodzaju, polegające głównie 
na cierpieniu n. współczulnego ( sympathicus) ,  a mianowicie 
na porażeniu gałązek do naczyń idących (nn. rasomotarii) .

Dr. Stanisław J a n i k o w s k i .
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DODATEK DO PROTOKÓŁU POSIEDZENIA OGÓLNEGO TOW. LEK. WAR.

Z DNIA 25. LISTOPADA 1865. ROKU.

ODEZWA DO LEKARZY PROWINCYONALNYCH
W PRZEDMIOCIE NADSYŁANIA WIADOMOŚCI 

EPIDEMIOLOGICZNYCH.

Szanowny Kolego!
Pomimo niezmiernej liczby prac podjętych dla zbadnia 

chorób epidemicznych, wiele jeszcze kwestyj epidemiologicznych 
pozostało nierozwiązanych. Między innemi pozostają nieznane- 
mi: rozległość przestrzeni, jaką, różne epidemie zajmują, kie
runek ich pochodu, drogi, któremi postępują, szybkość postępu, 
czas trwania pojedynczych epidemij, stosunek ich natężenia 
i trwania do warunków miejscowych, klimatycznych, topogra
ficznych, lub tćż ogólnych kosmicznych.

Niedostateczność dotychczasowych postrzeżeń nie pocho
dzi bynajmnićj z małćj liczby obserwatorów, lub niedostatecz- 
nćj ich gorliwości, ale raczćj z wadliwćj metody obserwacyi. 
Dotychczasowe opisy epidemij zawierają zawsze spostrzeżenia 
odrębne, czynione na mniej więcćj ograniczonćj przestrzeni, 
rozrzucone są po rozmaitych pismach lekarskich, lub w rappor- 
tach zalegają biura zarządów lekarskich lub ciał naukowych, 
a zestawienie ich, któreby mogło dać ogólny obraz epidemii, 
jedynie zdolne rozjaśnić wyżćj wymienione ważne kwestye, wy
magałoby tak olbrzymiej pracy, iż z trudnością znajdzie się ba
dacz mogący temu przedmiotowi tyle czasu i mozołu poświęcić.

Jedynym środkiem dojścia do pożądanych rezultatów 
byłoby zbieranie jednoczesnych na znacznćj przestrzeni robio
nych spostrzeżeń i zestawianie ich w jeden ogólny obraz.

Potrzeba tćj łączności spostrzeżeń i korzyści ztąd wyni
kające, stwierdzone już na polu meteorologii, uznane zostały 
na ostatnićm zebraniu naturalistów i lekarzy niemieckich, gdzie 
przyjęty został wniosek urządzenia międzynarodowych ko* 
munikacyj epidemiologicznych. Jako punkt centralny, do któ
rego przesyłane być mają pojedyncze spostrzeżenia, wyznaczo
no tymczasowo Berlin, gdzie doktor H i r s c h ,  profesor-historyi 
i geografii chorób, podjął się trudu zestawiania nadsyłanych
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wiadomości szczegółowych w jeden obraz ogólny, ogłaszania 
go i komunikowania nawzajem tym, którzy szczegółowe postrze
żenia nadsyłać będą. Postanowiono również wezwać Ciała nau
kowe i Towarzystwa lekarskie, aby środkami, jakiemi rozrzą
dzają, starały się poprzeć to przedsięwzięcie ogólnego pożytku, 
tak naukowego jak i społecznego.

Warszawskie Towarzystwo lekarskie, pragnąc urzeczy
wistnić myśl powyżej wyrażoną, biorąc jeszcze na uwagę zagra
żające krajowi z wielu stron na raz epidemie (cholery, meningi- 
tidis cerebrospinalis, febris recurrentis), postanowiło nie dać 
się wyprzedzić w tćj mierze przez lekarzy innych krajów i czyn
ny w tćj pracy udział przyjąć.

W tym celu Towarzystwo lekarskie udaje się do Szano
wnego Kolegi z prośbą, abyś raczył, poczynając od dnia 1. stycz
nia 1866. roku, co miesiąc nadsyłać spostrzeżenia epidemiolo
giczne, zebrane w obrębie swego działania.

Pojmując, że od lekarzy zajętych bądź czynnością urzę
dową, bądź praktyką, niepodobna byłoby wymagać tak często 
powtarzających się prac, gdyby one zawierać miały obszerne 
i drobiazgowe rozbiory, lub ścisłe statystyczne dane, Towarzy
stwo lekarskie uprasza jedynie o regularne nadsyłanie krótkich 
buletynów, których szemat przy niniejszóm załącza.

Każdy buletyn zawierać ma postrzeżenia zrobione w cią
gu miesiąca, z wymienieniem:

1. Obrębu, w którym zebrane były spostrzeżenia;
2. Nazwy chorób postrzeganych;
3. Wyrażenia liczbowego ich natężenia;
4. Ogólnego określenia charakteru lnb charakterystycz

nych powikłań;
5. Uwag, jakie Szan. Kolega zechcesz do tego dołączyć.
Pożądanemi byłyby, aczkolwiek niekoniecznemi, niektóre

spostrzeżenia meteorologiczne, jak np. kierunek wiatru, naj
wyższy, lub najniższy stan termometru i barometru, nagłe 
w nich zmiany, stan pogody (pora sucha, dżdżysta, chmurna, 
śnieżna, grad, pioruny i t. p.)

Źródła do notowania spostrzeżeń znajdziesz, Szanowny 
Kolego, już w swćj własnćj praktyce, jużto w porozumieniu
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z kolegami miejscowemi, jużto ze szpitalu miejscowego, jeżeli 
zakład taki w obrębie jego działania istnieje.

Gdyby w danym razie żadna nie objawiła się epidemia, 
to nie powinno to być powodem do opuszczenia peryodycznego 
buletynu, ale owszem wiadomość o tćm w nim zawarta również 
będzie pożądaną.

Ponieważ pojedyncze wiadomości posłużyć mają do ukła
dania ogólnych obrazów epidemiologicznych na całe Królestwo 
Polskie, których wypracowywaniem zajmować się będzie Komi
tet epidemiologiczny Towarzystwa lekarskiego, pożądaną jest 
pewna zgodność i jednostajność nomenklatury w buletynaćh. 
Dla tego Towarzystwo lekarskie załącza przy niniejszćm kla
syfikacją chorób epidemicznych, którćj Komitet ma zamiar się 
trzymać. Towarzystwo lekarskie nie ma jednak na myśli narzu
cać przez to ani nazw chorób podanych, ani ścieśniać w czćm- 
kolwiek osobistych poglądów Szanownego Kolegi na naturę 
spostrzeganych chorób.

W układaniu ogólnego obrazu epidemiologicznego To
warzystwo lekarskie będzie uważało sobie za obowiązek przy
taczać przy każdćj miejscowości nazwisko autora spostrzeżeń 
i każdemu lekarzowi, który od siebie przesyłać będzie spo
strzeżenia, wywzajertni się odesłaniem (bezpłatnie) ogólnego 
buletynu epidemiologicznego Królestwa, a jeżeli okoliczności 
pozwolą, całćj Europy.

Polegając na bardzo licznćm spółdziałaniu lekarzy krajo
wych, Towarzystwo lekarskie uprasza Szanownego Kolegę, 
abyś nie usuwał się od tego naukowego i obywatelskiego obo
wiązku nawet w tym razie, gdybyś wiedział, że inny Kolega 
z tej samćj miejscowości nadsyła spostrzeżenia, chyba wtedy 
tylko, jeżeli praca ta wspólnie będzie podejmowaną.

Warszawa, dnia 1. grudnia 1865. roku.

Prezes Towarzystwa lekarskiego Dr Katanson.
Sekretarz stały lir  Szokalski.
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Szemat buletynn epidemiologicznego.

Warszawa (w danym razie powiat) od dn. 1. do 30.listop.1865.
Nazwa choroby Natęienie epidtmii Charakter Uwagi

Zapalenia gardła 
(angina faucium)

Katar oskrzelowy 
(bronchitis catarrh.)

Zimnice (febris inter
mittens)

Gorączka tyfoidal.

Odra
Szkarlatyna

bardzo liczne

dosyć liczny

częste, cora* liczniejsze 
częsta, zdaje się 

zmniejszać liczebnie

bardzo częsta 
częsta

nie/.lośliwe

łagodny 
niezupełnie czyste, 
Diezbyt uporczywe 

z częstćm  zajęciem 
oskrzeli; śmiertelność 
c niój niezbyt wielka 

łagodna 
często psciąsja za scb% 

puchliny

u dzieci

Wiatr południowo-wschodni. Pora pogodna, stała; tempe
ratura umiarkowana, z rana suche przymrozki.

Warszawa, dnia 30. listopada 1865. r.
Komitet epidemiologiczny Warszawskiego Tow. Lekar.

Klassyfikacya chorób epidemicznych.

Choroby hataralne.
Coryza, angina calarrhalis, katar oskrzelowy ( bronchi

tis catarrh.). Katary przewodu pokarmowego (gastrycyzmy; 
katar przewodów żółciowych, żółtaczki kataralne; katar kiszek, 
biegunki kataralne); katar kiszek grubych (colilis calarrhalis, 
dysenterye kataralne). Choleryna. Krztusiec (koklusz). Kata
ralne zapalenia oczu. Zapalenia egipskie oczu.

lleumalyzmy.
Reumatyzm stawowy ostry. Reumatyzm pni nerwowych 

( ischias, lumbago) ,  mięśni, opon mózgordzeniowych. Heme- 
ralopia.

Zapalenia czyste (według zajętych organów).
Choroby miazmatyczne.

Zimnica (f. intermittens). Gorączka zwalniająca (f. re- 
millens). Gor. powrotna ( f . recurrens). Gor. mózgordzenio- 
wa (meningitis cerebrospinalis epidemica). Gor. tyfoidalna 
(typhus abdominalis). Tyfus (typh. exanthematicusi pele-
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chialis, bellicus, tyfus głodowy, więzienny etc.). Dysenterya. 
Cholera.

Odra (morbilli). Kur (rubeola). Pokrzywka (urticaria). 
Płonica (scarlatina). Ospa rodnia i złagodzona (m riola et 
narioloides). Ospianka (varicella). Prosówka (milliaria). Róża 
(erysipelas). Mumps (parotitis epidemica). Phlegmone 
diffusa.

Choroby sep tyczne.
Pleśniawki (aphlhae). Dzięgna czyli gnilec (scorbutus). 

Plamica (morbus maculos. Werlhofii). Sporysznica (rapha,- 
nia). Błonica (diphtheritis). Dławiec (Krup). Róża i gangre
na szpitalna. Gorączki połogowe. Anthrax (wąglik).

Choroby jadowite od zwierząt.
Czarna krosta (pustula maligna). Nosacizna. Wścieklizna. 

Różne.
Krwotoki. Zalew mózgowy. Poronienia.
Endemie (wole, kretynizm, trąd).
Epizootye: Księgosusz i inne pomory bydła i drobiu.

R O Z M A I T O Ś C I .
Wagrody. Dzienniki lekarskie francuzkie ogłaszają 

szereg nagród udzielonych studentom medycyny i farmacyi 
z Montpellier, Marsylii i Paryża za poświęcenie, którego dali 
dowody wczasie epidemii cholerycznej z końca roku przeszłego. 
Nagrody te składają się jużto z tytułu oficera akademickiego 
(officier d^cadem ie) udzielonego dwom studentom; jużto z da
rów w książkach naukowych ze stosownemi napisami; jużto 
z uwolnienia od wszelkich opłat w ciągu nauk i przy składaniu 
egzaminów. Poprzednio dekretćm cesarskim z dnia 5 grudnia 
1865. r., również za zasługi w ciągu ostatniśj epidemii położo
ne, pp. Gayat stud wydz. lek. w Montpellier i Legros i Lelion 
studenci wydz. lek. w Paryżu mianowani zostali kawalerami 
Legii honorowćj.
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OPUCHLINA OGÓLNA, DRGAWKI (ECLAMPSlA) U RODZĄCĆJ, 
PORÓD KLESZCZOWY; W  POŁOGU: ZAPALENIE WEWNĄTRZ- 
MACICZNE, OBŁĄKANIE POŁOGOWE, ZAPALENIE KISZEK 

KATARALNE I RÓŻA TWARZY.

PRZYPADEK CHOROBNY SPOSTRZEGANY I OPISANY 
przez Jakólm K 0601U C Z A ,

Asystenta Kliniki położniczej Warszawskiej.

Dnia 4. sierpnia 1865. r. przybyłem o godzinie 9ej z rana 
do JulianDy Ł.t lat 38 wieku liczącćj, niezamężnćj, złożonćj 
w łóżku u akuszerki z przyczyny pracy porodowej od kilku 
dni trwającej*

Kobieta dobrćj budowy ciała, cała mocno opuchnięta, 
szczególniej zaś kończyny dolne i wargi sromowe większe; 
brzuch znacznych rozmiarów, naskórek na nim popękany w licz
ne połyskujące różowe pręgi, ściany brzuszne tak mocno na
prężone, że w jamie brzusznej nic wyczuć nie można. Chora 
zupełnie nieprzytomna, nie widzi, nie słyszy, nie czuje i nie 
rozpoznaje, co się na około nićj dzieje; oddech przyspieszony, 
chrapiący, jakby się co gotowało w jćj tchawicy; tętno nitko
wate, drobne* zaledwie wyczuć się dające; z ust wypływa ciecz 
pienista, mocno krwią zaczerwieniona. W okolicy przegubu 
łokciowego prawego krew’ mocno przesięka przez nałożoną 
tamże opaskę po upuście krwi. Obecna akuszerka oświad
czyła mi: że kobieta ta jest pierwszy raz rodzącą na czasie, 
pierwsze bole wystąpiły jeszcze przed trzema dniami, a od 
wczoraj od godziny 7mćj wieczorem prawie przy każdym bo
lu porodowym następują drgawki właściwe rodzącym i takich- 
to napadów drgawek było dotąd 30. Co do stanu poprzednie
go dowiedziałem się jeszcze, iż w ostatnich miesiącach ciąży 
wystąpiła opuchlina, która, postępując ku końcowi ciąży, co
raz więcćj się wzmagała, i że ta kobieta nigdy nie chorowała 
na drgawki. Przybyły poprzednio kolega K. o godzinie 76j 

Pam. T. I. W., t. LY. 11
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rano polecił upuścić krwi uncyj 8 z ręki prawćj, co tćź nie
zwłocznie wykonano, a nadto używała dotąd przepisane przez 
niego proszki secalis cornuti gr. % c. morphii acet. gr. %, 
co %  godziny jeden taki proszek, jak mówił tenże, celem 
powiększenia bólów porodowych; a gdy ujście maciczne bę
dzie dostatecznie otwarte, zawezwać odpowiedniego lekarza, 
dla założenia kleszczy na poprzedzającą czaszkę płodu dla 
przyspieszenia końca porodu.

Badanie zapomocą palca przez pochwę wykazało: że to 
jest kobieta istotnie pierwszy raz rodząca, że ujście maciczne 
jest otwarte na wielkość 6 centimetrów w średnicy, pęcherz 
płodowy pękł i poprzedza czaszka w położeniu pierwszćm, 
dosyć mocno we wchodzie miedniey ustalona.

W takim stanie rzeczy rozpoznanie choroby było jasne 
i ścisły jć j związek z odbywającą się pracą porodową widocz
ny, a ztąd wynikało i wskazanie do ukończenia jak najspiesz
niej porodu.

Mieliśmy tedy przed sobą drgawki, właściwe ciężarnym, 
rodzącym i położnicom (eclampsia), u kobiety będącćj w koń
cu drugiego okresu porodu.

Że zaś stan rodzącćj był bardzo zatrważąjącym z przy
czyny coraz częstszych i dłużej trwających napadów drgawek; 
postanowiliśmy natychmiast ją rozwiązać przez założenia kle
szczy.

Chociaż ujście maciczne było otwarte tylko na wielkość 
6 centimetrów w średnicy, to jednakże przy cienkich i podat
nych jego brzegach i w obec tćj pewności, że poprzedząjąca 
czaszka jest dosyć dobrze ustaloną we wchodzie miednicy, nie 
znajdowaliśmy co do zamierzonćj operacyi dostatecznie uza
sadnionego przeciwwskazania.

Zanim zdołano urządzić łóżko poprzeczne, ( a co nie 
trwało i 10 minut), wystąpił w naszćj obecności charaktery
styczny napad eklampsyi, trwający przeszło minutę. Założę* 
nie kleszczy (większych B u s c h a) powiodło się od razu do
syć łatwo, a po wykonaniu próby ( Probezug), podczas pier
wszego pociągania (tractio) wystąpił znowu napad drgawek; 
przeczekawszy spokojnie jego trwanie, po sześciu silniejszych
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pociągnięciach kleszczami wywiązaliśmy główkę płodu* odło* 
żyliśmy dwa razy okręconą na około jego szyi pępowinę, na 
koniec po kilku minutach daremnego oczekiwania na kurcze
nie się macicy, pobudzanej do tćj czynności pocieraniem dło
nią przez ściany brzuszne, wywiązaliśmy barki, tułów’ i po
śladki wraz z kończynami dziecka. Dziecko żywe, donoszone, 
płci męzkiój, zaraz po urodzeniu poczęło krzyczeć donośnie.

Łożysko wydobyliśmy z pochwy z przyczyny dosyć mocne
go krwawienia, jakie wystąpiło po 10 minutach trwania 5go 
okresu porodu; ugniatanie macicy przez ściany brzuszne i zim
ne przestrzykiwanie przez pochwę wstrzymały dalsze trwanie 
krwotoku; całkowita strata krwi nie przechodziła jednego 
funta.

W  pół godziny po rozwiązaniu chora zaczęła jakby roz
glądać się na około siebie; tętno jej było bardzo częste, mięk
kie i drobne, źrenice ściągnięte i oddech zawsze mocno utru
dniony, chrapliwy. Przepisaliśmy rozczyn ammonii carbonici 
pyr o o le osi jako środek pobudzający i gorczyczniki ( sinapi- 
6-mała) na kark i golenie.

Tegoż samego dnia wieczorem o godzinie 8ćj znaleźliśmy 
chorą w takim samym stanie, jak z rana, tętno tylko lepićj 
było rozwinięte, napadów drgawek było jeszcze pięć po pot, 
rodzie, ostatni przed godziną. Przepisaliśmy octan morfiny 
po %  grana co godzinę i obszerną wezykatoryą na kark. 
Noc przepędziła spokojnie, nie było już żadnego napadu, do
syć spała, a z rana powróciła już do pewnego stopnia przy
tomności; tętno zwolniała do 80 uderzeń na minutę; oddech 
swobodniejszy i mniśj chrapliwy; macica dobrze ściągnięta* 
trochę boleści przy pociśnieniu; odchody brudno-czerwone, 
trochę cuchnące; opuchlina warg sromnych widocznie zmniej
szyła się; mocz upuszcza się cewnikiem. Przepisaliśmy un- 
guenłum irritans (Ph. Nos.) do opatrunku po wezykatoryi, 
przemywanie części płciowych odwarem rumianku, a do we
wnątrz decoctum seminum lini emulafaum cum nitro, co dwie 
godziny po łyżce stołowćj.

Pod wieczór przytomność i mowa powróciły zupełnie, po
została tylko niezwykła żywość w oczach i wielkie rozdrażnię-
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me ogólne; odchody połogowe brudne i więcćj cu ch n ie , od- 
tłoczenie na wargach sromnych mniejszych dosyć obszerne. 
Poleciliśmy do odwaru rumianku dodawać chlorek wapna do 
przemywania części płciowych i okładania odtłoczenia.

Trzeciego dnia po porodzie stan położnicy znacznie le
pszy. Następnego dnia dopioro chora jest mocno niespokoj
ną, chwilami mówi od rzeczy i objawia chęć do wstąwania, 
Od otaczających ją osób dowiedziałem się, że całą noc prze* 
pędziła niespokojnie, ciągle rozmawiając sama z sobą, to zno
wu zrywała się z łóżka tak. że ją z użyciemisiły w nićm trzy
mać było potrzeba. Z  tego powodu odesłano chorą do od
działu gynekologicznęgo szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie po* 
zostawała w naszćj opiece lekarskićj aż do końca jćj choroby. 
Za przybyciem tedy do szpitalu znaleźliśmy stan następujący.

Rozdrażnienie nerwowe w.wysokim stopniu, chora zrywa 
się i* rzuca na łóżku, ciągle majaczy z głośnym krzykiem tak, 
że potrzeba było nałożyć jćj kaftan i przywiązać ją przeście
radłem do łóżka. Tętno 100 razy uderza na minutę; brzuch 
wzdęty i trochę bolesny; język opuchnięty i zraniony skut
kiem przygryzienia go w czasie napadów eklampsyi; twarz mo
cno rumiana, wielka bystrość w spojrzeniu. W moczu nie 
znaleź)iśipy białka. Zaleciliśmy ścisły nadzór, okłady z zim- 
nśj wody na głowę, dwie pijawki do nosa i kalomel po '/2 
grana co 2 godziny na przemian z mleczanką (emulsto), a do 
przestrzykiwania pochwy odwar chiny z powodu mocno cuch
nących i brudnych odchodów połogowych.

Następnego dnia stan prawie tenże sam, całą noc maja
czyła i usiłowała rozwiązać się. Dodaliśmy do poprzednich 
lekarstw, wcieranie na karku maści emetykowćj. Drugą poło
wę dnia tego i noc spędziła dosyć spokojnie; dopiero nąd ra
nem poczęła mówić, krzyczeć i zrywać się, ęhwilami jednakże 
odpowiada na zapytanie przytomnie; tętno zawsze 100 razy 
uderza na minutę, jest prędkie, drobne i dosyć twarde, język 
podsycfaający; stolca od 24 godzin nic było.

Zaleciliśmy łyżkę oleju rącznikowego ( ol. ricini) i na
stępującą mięszaakę:
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Bp. !nf. digitalis (e x  gr. 10) nnc. sex,

Trae opii croóatae gutt. decfim,
Nitti puri draćhmam,
Sacćhari albi dr. tres.

M. D. 8. co 2 godziny łyżkę stołową.
Po dWukrotnćm powtórzeniu tego lekarstwa stian chorćj 

tak się poprawił, że zwolniliśmy takową z krępującego kaftA* 
na. Tętno spadło na 84 uderzenia na minutę, język zwilgot
niał; opuchlina trzyma się w jednym stopniu* W  moczu po* 
wtórnie badanym nie znaleźliśmy ani śladu białka (próbowa
liśmy kwasem saletrzanym).

Od tego czasu walczyliśmy już tylko dla usunięcia Wiel
kiego osłabienia ogólnego zapomoćą coraz posilniejszego po
żywienia; z lekarstw podawaliśmy siarczan chininy z węglanem 
żelaza naprzemian z odwarem kory chinowśj. (Wreszcie usu
waliśmy miejscowe dolegliwości (odleżenie w okolicy kości 
krzyżowćj i owrzodzenie na karku wywołane wcieraniem ma
ści emetykowćj) starannćm opatrywauiem maścią garbniauu 
ołowiu. Przy takićm postępowaniu przez dni dżiesięść opti- 
chlina znacznie zmniejszyła się, chora coraz więcćj Sił zyski
wała, a od czasu do czasu badając mocz zapomocu kwasu sa- 
letrzauego, nigdy ani śladu białka w nim nie wykryliśmy. Na
stępnie z powodu biegunki musieliśmy zawiesić na tydzień 
prawie poprzednie leczenie, kierując całą naszę działalność 
ku przywróceniu prawidłowśj czynności przewodu pokairmo- 
wego; opuchlina skutkiem większćj wodnistości krwi (hydrae- 
mia) ,  powstałej z przyczyny częstych wypróżnień stolcowych, 
znacznie się powiększyła.

Chora pozostawała w szpitalu jeszcze 2 tygodnie, pod
czas których wróciliśmy znowu do poprzedniego leczenia 
środkami wzmacniającemi; pod koniec jednakże musieliśmy 
zwalczyć jeszcze jedno powikłanie, to jest różę (etysipelas) 
twarzy, jakie się u tćj chorćj na dziesięć dni przed opuszcze
niem szpitalu rozwinęło. Przez ten ezas opuchlina ogólna 
znikła bez śladu i kobieta ta w dniu 16. września 1865. r. 
opuściła szpital zupełnie zdrowa.
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Opisany przypadek chorobowy zasługuje na uwagę z te

go względu, że powiększa liczbę tych spostrzeżeń, gdzie wy
stępowały drgawki •(eclampsia) obok braku białka w moczu. 
W przypadkach drgawek u rodzących i położnic, jakie dotąd 
mieliśmy sposobność spostrzegać, uważaliśmy, iż stosunkowo 
ukończenie się choroby jest pomyślniejsze tam, gdzie nie ma 
choroby nerek (morbus Brighti), występującej pod postacią 
białkomoczu; jednćm słowem eklampsya, występująca przy 
niebytności białka w moczu, kończyła się zawsze wyzdrowie
niem.

Nie zamierzamy wcale przez to utrzymywać, iżby śmierć 
z eklampsyi następowała tylko przy obecności białkomoczu, 
ale mamy głównie na uwadze te przypadki, w których umie
jętna działalność akuszera pospieszyła z wczesną pomocą. Bo 
jeżeli przyjmujemy jako główną przyczynę rzeczonćj choroby 
zmienioną jakość krwi, jćj wodnistość ( kydraemia),  a którą 
tak dobrze sama ciąża, jak i białkomocz wywołać może; to 
w pierwszym razie z chwilą rozwiązania niejako ginie źródło 
złego, kiedy w ostatnim poród bynajmnićj nie usunie zwykle 
przewlekłego cierpienia nerek (nephritis parenchymatosa). 
W okresie połogowym zaś u kobiet, dotkniętych podczas, lub 
po porodzie eklampsyą, widziemy szczególną skłonność do ca
łego szeregu chorób połogowych; rzeczą tedy jest jasną, że 
u tych, u których wydzielanie moczu odbywa się prawidłowo, 
daleko łatwićj dadzą się pokonać wszelkie powikłania połogu, 
aniżeli tam, gdzie obok spraw połogowych rozwija się w dal
szym swym przebiegu choroba nerek, tale niekorzystnie dla 
całego ustroju zmieniająca ich wydzielinę.

Tym sposobem staramy się objaśnić to, co nam dało 
spostrzeganie, nie wchodząc w szczegółowy rozbiór rozlicznych 
teoryj przyczyn powstawania tćj choroby tak strasznćj dla 
kobiet zajętych sprawą rodzenia.

Podany tu przypadek, należący do najcięższych jużto 
ze względu na częstość napadów (bo było ich 37), już tćż 
z przyczyny rozlicznych powikłań w okresie połogowym, jest 
najwymowniejszćm poparciem tego, co wyżćj wypowiedzieli
śmy.
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Wreszcie nadmienić nam wypada, że, jakkolwiek obłąka

nie połogowe (mania puerperalis) mieści się w rzędzie naj
częstszych powikłań połogu po eklampsyi; to jednakże przy
czynę powodową obłąkania w tym przypadku upatrujemy 
w stanie moralnym tćj kobiety. Ojcem bowiem urodzonego 
przez nią dziecka ma być rodzony jćj brat, w którym jest 
mocno zakochaną; nic więc dziwnego, że kobieta niemłoda 
i nieprzystojna, dręczona obawą o przeniewierzenie się swego 
ulubieńca, nie widząc go ciągle przy sobie, uległa cierpieniu 
umysłowemu, do którego już sam okres połogowy, a tćm wię- 
cćj jeszcze przebyte drgawki nie mało ją usposabiały.

KILKA SŁÓW O LECZENIU PRZETOK POCHWO- 
PĘCHERZOWYCH.

Napisał Mik. Lud. B R I  SE R ,
Akuszer miasta Warszawy, Członek Towarzystwa lek. Warsz.

Już dosyć dawno, jak leczenie przetok pęcherzo-pochwo- 
wych stało się czętszćm zajęciem chirurgów, a jednakże ileżto 
chorych operowanych doznawało małćj zaledwie poprawy sta
nu zdrowia, lub wcale z choroby tćj nie zostało uleczonych. 
Pochodzi to ztąd zapewne, że w wielu razach chirurg, napo
tykając ogromne trudności w operowaniu, pomimo najlepszych 
chęci nie jest w stanie zupełnie się wywiązać z postawionego 
przez siebie zadania, złączenia brzegów głęboko umiejsco
wionej rany, i, że się tak wyrażę, na ślepo tylko dokończając 
operacyi, pociesza się nadzieją, że kiedyś to, czego za pierw
szym razem nie dokonał, przy zdarzonćj chwili poprawi, a ra- 
czćj dokończy. Cóż zatćm wynika z taTdćj niedokładności 
w wykonywaniu operacyi? Oto, że chore przez długi czas za
legają sale szpitalu, a często w końcu niedoleczone, lub nawet 
zupełnie nieuleczone, znudzone swojćm cierpieniem, unikając 
bolesnćj powtórnćj, lub po raz drugi, trzeci, lub czwarty ma- 
jącćj się wykonać operacyi nader mordującćj, opuszczają szpi
tal, unosząc z sobą wieczne i okropne kalectwo.
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Różni chirurgowie podawali nader odmienne, a w koń

cu już zbliżone do siebie sposoby operowania przetok tego 
rodzaju; każdy z tych sposobów w rękach wynalazców niby 
świetne dawał wyniki, a ogłaszany zręcznćm piórem w pis
mach publicznych lekarskich, jak wszystko zdaleka swój urok 
mające, znajdował swoich naśladowców, którzy jednak, rozcza
rowani, składali nóż z ręki, uciekając się znów do nowych 
powag naukowych. Mało kto jednak sam się gruntowniej 
zastanowił, w czśm leżą trudności, w jaki sposób można je  
usunąć; krótko mówiąc, jak złemu zaradzić.

Nie chcemy tutaj długo się zastanawiać nad sposobami 
operowania przetok, podawanemi przez rozmaitych autorów, 
jak w szczególności przez pp. J o b e r t de L a m b a 11 e, N ś- 
l a t o n ,  Y e l p e a u ,  S c a n z o n i ,  S i m o n ,  W u t z e r a ,  
S i m s a i innych, albowiem za dalekoby to nas zaprowadzi
ło; powiemy tylko, w czćm leżały główne trudności operowa
nia i w jaki sposób, o ile się dało, dziś je usunięto.

Przy małych przetokach najczęściśj wystarcza samo przy- 
żeganie rany bądź za pomocą środków żrących, bądź za po
mocą żelaza rozpalonego, bądź wreszcie za pomocą żaru gal
wanicznego od niedawnego czasu zastosowanego. Ze środków 
żrących używane są saletran srebra (kamień piekielny), potaż 
żrący topiony czyli t. zw. lapis causticus chirurgorum (L a l- 
l e m a n d ,  H o b e r t ,  P l a m a n t ,  C z e r k i e r s k i ) ,  kw. 
saletrzany, kw. siarczany, nalewka kantarydowa ( Di e f f e n -  
b ach ), rozczyn saletranu tlenku rtęci czyli t. z fi. liąuor Bel- 
lostii (E r m a n n) i t. d. Wszystkie te środki, a mianowicie 
najpospolitszy kamień piekielny używany dla przyżegania po
wierzchni brzegów przetoki, które zaczynają wyrastać, następ
nie zatamponowanie pochwy po wprowadzeniu do pęcherza 
cewnika, może sprowadzić po pewnym czasie zarost przetoki. 
W mniejszych zaś jeszcze przetokach, które zaledwie dozwala
ją na przeprowadzenie zgłębnika, S i m o n  zaleca przyżega- 
nie środkowe kamieniem piekielnym, a gdy takowe nie poma
ga, to przypiekanie rozpalonym drutem.

Niektórzy chirurgowie przyżeganie rany poprzedzali 
okrwawieniem,jak: C z e k i e r s k i ,  Ti l l e f e r ,  L e r o y  d’ E t i o l -
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l e s  i C h e l i u s .  Przyżeganie żelazem rozpalonym, dozwa
lane nawet podczas mięsiączkowania i połogu, dokonywa się, 
po właściwćm odkryciu przetoki przez wzierniki, za pomocą 
małego żelazka okrągłego lub oliwkowatego osadzonego na 
lekko przy końcu zgiętćj szyjce, obwodząc takowćm brzeg 
przetoki; czasami na około pierwszego w małym odstępie robi 
się przyżeganie drugie koliste w ten sposób, aby strup miał 
wejrzenie dwóch kółek współśrodkowych.

Przyżeganie to powinno być robione wszędzie jednostaj
nie i nie zbyt głęboko, aby tylko powierzchowny strup otrzy
mać, a następnie nie należy zaniedbać przestrzykiwań zimnej 
wody. Po tćm wprowadza się do pęcherza cewnik i chorą 
układa na łóżku, zalecając jak największy spoczynek przy le
żeniu na boku, lub, co jest lepićj, na brzuchu.

Żar galwaniczny zastosowany był przez M i d d e l d o r p f a  
i wielu naśladowców w ten sam sposób, jak żelazo rozpalone, 
z tem i samemi ostrożnościami* jak przy tamtóm, dla ochro
nienia części miękkich od uszkodzenia. Zwykle używany jest 
pręcik platynowy, częścią dla tego, aby brzegi przetoki prze
istoczyć, częścią aby wywołać zapalenie zlepne.

Przy przetokach większych rozmiarów głównćm zada
niem, jak każdemu wiadomo, jest przedewszystkićm przyspo
sobienie brzegów rany do zrośnięcia się, czyli tak zwane 
okrwawienie przetoki, innemi słowy odświeżenie rany; drugą 
zaś część również ważną stanowi złączenie brzegów utworzo- 
nćj rany, a następnie utrzymanie brzegów tych w bezpośre
d n im  z sobą zetknięciu i sprowadzenie zrośnięcia się tako
wych stanowi cel przedsiębranej operacyi.

Przysposobienie brzegów rany przez okrwawienie doko
nywa się po należytćm odsłonieniu przetoki za pomocą odpo
wiednich ku temu celowi sporządzonych wzierników i dzisiaj 
nie wiele przedstawia trudności, z dwóch mianowicie powo
dów: raz że wynaleziony przez dr. N e u g e b a u e r a  pełen 
dowcipu i praktyczności przyrząd do rozszerzania pochwy 
macicznćj nadzwyczaj ułatwia przystęp do przetoki dla na
rzędzi ostrych; a powtóre, że dające się w rozmaitych kie
runkach zastosowywać nożyki lub nożyczki z łatwością i do
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kładnością dozwalają okrwawić brzegi przetoki i zamienić 
w czystą ranę, którćj brzegi, ujęte należycie, zbliżają się od- 
powiedniemi szwami.

Co do zeszycia tak utworzonćj umyślnie rany, to takowe 
największym ulegało odmianom i o niemal, że każdy operator 
inaczćj radził, trzymając się tylko pierwotnćj zasady. Łączenie 
brzegów odbywało się dawnićj, a nawet i dziś jeszcze, za po
mocą szwów jedwabnych, które jednakże od czasu podanój 
przez B o s e m a n a  metody, amerykańską zwanćj, szwom me
talicznym miejsca ustąpiły.

Szew jedwabny, którego opisywać nie mam zamiaru, sta
nowi szew używany przy metodzie p. J o b e r t  de L a m b a l l e  
(Lancette franęaise, 1834, nr. 102— 110. Gaz. med. de Pa
ris, 1836, nr. 10, 13, 15. Gaz. des Hop., 1850, nr. 54) zwa* 
nćj methode anaplastigue par glissement, która następnie 
z małą odmianą przyjętą została przez S i mo na .  (Ueber die 
Heilung der Blasenscheidenfisteln, neue Methode der Naht
u. s. w. Giessen 18Ó4,) Metoda S i m o n a, różniąca się tylko 
rodzajem samego szwu, licznym uległa odmianom przez B o u- 
c har dat ,  B e t s c h l e r a ,  C o l o m b a t  de 1’I s e r e , Wu t z e r a ,  
R o u x  i V e l p e a u .  Nadmienić mi wypada, że przy wielu 
z tych sposobów przetoka zostaje wyprowadzoną na zewnątrz 
organizmu przez wyciągnięcie macicy za pomocą kleszczyków 
M u s e u x g o ,  co wielką stanowi niewłaściwość, osłabia bowiem 
szwy przy wprowadzaniu na powrót pochwy, poprzednio naprę- 
żonćj na pośrodku macicy (corpus uteri),& wkrótce po operacyi 
sprowadzić może groźniejsze następstwa zapalnćj natury.

Szew metaliczny przewyższa pod wielą względami wszel
kie inne wspomnione sposoby. Metoda B o s e m a n a  jest tą 
właśnie, przy którćj używane są wyłącznie druty metalowe dla 
łączenia brzegów okrwawionćj poprzednio przetoki. Zamiast 
nici z ciał organicznych przyrządzanych używane bywają dru
ciki z ołowiu, żelazne srebrem galwanicznie powleczone, złote, 
platynowe, a najczęścićj srebrne; mają ony tę zaletę, że mogą 
być w większćj liczbie założone, przez co powierzchnią brze
gów rany utrzymują w ściślejszćm zetknięciu. Ilość szwów 
zależy od wielkości rany, jednakże rzadko liczbę dziesięciu
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przechodzi. Nadmienić wypada, że korzyść szwów metalicz
nych od dawna już jest znaną w chirurgii, obszerne ich za
stosowanie ma szczególnićj miejsce przy wszystkich opera- 
cyach plastycznych. S i m s w Nowym Yorku łączenie brze
gów zamiast drutami uskutecznia za pomocą pewnego rodza
ju gwoździ, nazywając szew swój „the clump su tnre“

Czasami wielkie trudności napotykane przy wydostawa
niu macicy na zewnątrz, groźne następstwa, jakie już wielo
krotnie dawały się spostrzegać, skłoniły operatorów do zarzu
cenia tego sposobu wywijania pochwy jakby rękawa, wyrywa
nia macicy, że tak powiem, z jćj siedziby, w którćj przez 
stosunki anatomiczne należycie została utwierdzoną.

Operowanie dziś zatćm odbywa się prawie przez wszyst
kich w samćj pochwie, mianowicie od czasu podanych ku te
mu wzierników i zastąpienia dawnych gorżeretów, tak przy 
pomocy wzierników B o s e m a n a ,  jak przy rynience i roz- 
szerzaczu pochwy Neugeba ue r a ,  który nie tylko u nas jest 
używany, lecz i po za granicami kraju obszernego nabrał za
stosowania.

Całą trudność stanowi przeprowadzanie drutów metalo
wych. Wymyślono ku temu celowi odpowiednią igłę, z po
czątku utworzoną przez długi pręcik, w ostrzu którego znajdo
wało się uszko dla przeprowadzania drutu. Igła ta, dawnićj uży
wana, późnićj została zaniechana i zastąpiona inną pomysłu
S i m p s o n a, którą stanowi długa rurka stalowa mająca 
koniec jeden ukośnie ucięty i zaostrzony, drugi zaś w ręko
jeści drewnianćj utwierdzony; igły te rozmaicie bywają po
wyginane dla możności szycia w paru kierunkach i, jakkol
wiek bardzo pożyteczne w wielu razach, mianowicie przy prze
tokach poprzecznych, to jest tam, gdzie szew ma być założony 
w kierunku równoległym względem osi pochwy macicznćj, 
w innych razach zostawia nas w kłopocie radzenia sobie pod
czas operacyi i liczenia na przypadek.

Dr. N e u g e b a u e r  widząc te niedogodności w licznych 
razach operacyj, wpadł na myśl urządzenia igieł krótkich, 
rurkowatych, rozmaicie zgiętych, opatrzonych na jednym koń
cu sześciokątnemi oprawkami, przeznaczonemi dla utwierdza-
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nia tych igieł w narzędziu również jego pomysłu, stanowiącym 
szczypczyki opatrzone kremalierą, nader silnie igłę taką trzy
mającą.

Jakkolwiek igłami temi szyć można We wszystkich pra
wie kierunkach i nader są pożyteczne, jednakże trudność dzia
łania szczypcami Neugebaura, ciągłe puszczanie i Chwytania 
igieł, w ręku wynalazcy może mieć tylko tak wielką Wartość, 
jaką sobie obiecywał. Wreszcie trzymanie masy dość dużiój 
W ręku, zasłanianie sobie rany i t. p. małe niedogodności 
dobrą stronę 'narzędzia do pewnego stopnia równoważą.

Chcąc wszystkim tym niedogodnościom zapobiedz, tak 
w igłach S im psio ti a jak i N e u g e b a u r a ,  urządziłem na 
podobieństwo nożyka S i m s a igłę, która w kilkunastu kie
runkach nąjgłębićj położone rany, prawie dla wszystkich in
nych igieł niedostępne, może przejmować, zalecając się swoją 
prostotą i nadzwyczajną zgrabnością. Budowa mojśj igły 
przeznaczonśj nie tylko do zakładania szwów przy przetokach 
pęcherzo^-pochwowych flub odbytnico-pochwowych, lecz do 
stafilorafii i t. p., jest następująca. Składa się ona z dwóch 
głównie części, tó jest z trzonka i właściwćj igły*

Trżonek stanowi rurka na 21 centinh długa, 4 milim* 
w średnicy mająca, u góry zakończona częścią okrągławą 
(główką) widełkow£to przeciętą, przez którą przechodzi oś 
stalowa dla ruchomój igły; dolna zaś część tej rurki przecho
dzi przez hebanową oprawę (właściwy trzonek) czterośoienną, 
karbowaną, w którśj jest stale i silnie umocowaną. W samym 
dolnym końcii tśj rurki wewnątrz wyrżnięty jest nie zbyt 
gruby, lecz głęboki gwint na długości półtora centymetra, 
w którym chodsi pręcik stalowy, przez całą długość rnrki 
opisatlćj aż do osi igły dochodzący, u góry spiczasto zakoń
czony, a u dołu opatrzony guzikiem, służącym do wkręcania 
i wykręcania go w gwincie rurki.

Sama igła utworzona jest z rurki stalowćj około półtora 
rtiilimetra średnicy mającśj, wygiętćj tak, że stanowi zawsze 
odcinek mniejszego lub większego koła* stosownie do potrzeby. 
Jeddn jćj koniec, służący do przebijania tkanek, Ukośnie jest 
wcięty i bardzo ostro zakończony; drugi zaś umocdwańy jest
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w stalowśj osadzie i lejkowato rozszerzony dla łatwiejszego 
wprowadzania i przesuwania drutu. Stalowa ta osada ma pod 
sobą część spłaszczoną, stanowiącą kółko zębate małe, lecz 
bardzo silne, w środku przedziurawione dla utwierdzenia go 
na osi w opisanym wyżśj trzonku nowosrebrnym.

Igła umocowana w swym trzonku na stalowój osi, bar
dzo łatwo dającśj się wyjmować i wkładać, może nader łatwo 
obracać się po jednej płaszczyźnie i przyjmować rozmaite puif 
łożenia względem osi trzonka. Aby tedy dać jój stała położę- 
nie, należy tylko przykręcić za pomocą dolnego guzika prę- 
eik stalowy w trzonku się znajdujący: wtedy ostry jego koniec 
górny* wciskając się w przerwę między tryby wspomnionego 
zębatego kółka, utwierdza ją tak silnie, że przy największym 
nawet oporze igła nie zmienia już swego położenia względem 
trzonka. W razie potrzeby zmiany kierupku szwu wówczas, 
gdy już igła została wkłótą w jeden z brzegów rany, dosyć 
jest, nie wyjmująo jśj, nieco odkręcić pręcik za pomocą zna* 
nego nam dolnego guzika, odchylić w żądanym kierunku trzo
nek i przez pokręcenie pręęika na powrót umocować igłę 
w osadzie. Nieczytający nawet tego opisu sam w jednój 
chwili pojmie cały mechanizm, mając igłę tę w ręku, i naj
zręczniej będzie w możności nią operować (1)

Dla zakładania szwów za pomocą mojśj igły, należy ją. 
poprzednio nawlec, co się uskutecznia przez przeprowadzenie 
w nią srebrnego lub z innego metalu sporządzonego odpowie**

(l) Na tąj samęj zasadzie, juk igłę, urządziłem tąg i zgłębnik ma* 
ciczny, używąjąc do tego rurki, trzonek stanowiącej, znacznie cie£szćj 
i dłuższej, z główką, w której spoczywa oś ruchomego ramienia zgłębni
ka, nie mającego w grubości 2 milim. Na osi, na którćj utwierdzaliśmy 
igłę, tu osadzamy pręcik stalowy, opatraony małą główką, długi na 3 
cale i 4 linie, na którym zrobiona jest linijna podziałka. Pręcik ten, 
wygięty odpowiednio do kierunku jamy macicy, stanowi po prostu pochyłą 
część końcową zgłębnika K i w i a c h a. Dolny koniec tego pręcika, sze
rzej wyklepany, opatrzony również kolisto ułożonemi ząbkami, posiada 
otwór dla osadzenia go na osi. Różne kierunki położenia względem 
trzonka, otrzymywane, ppzea pokręcanie pręcika w trzonku za pomocą 
uianego nam dolnego guzika, ałużą do badania położeń macicy i do*W^- 

z łatwością agłębiać jej jamę-
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dnićj grubości drutu, którą, przeszywszy w żądanym kierunku 
ranę, wysuwa się, a pozostawia drut, przytrzymując go szczyp- 
czykami. Po zaprowadzeniu w ten sposób dosfatecznśj ilości 
drutów związuje się takowe w sposób zwyczajny przez skrę
canie końców, przyczćra otrzymuje się szew trwały, z równych 
ściegów utworzony, nierozdzierający brzegów rany i utrzymu
jący takowe w ścisłćm z sobą zetknięciu. Posuwanie zaś 
drutu w igle odbywać się może bądź palcami, bądź za pomo
cą twardych a długich szczypczyków opatrzonych zameczkiem 
Graefego.

Przypomniećlu wypada, że Bo s e ma n  przy utwierdze
niu szwu zaleca używanie blaszek ołowianych, a to dla dokła
dnego utrzymania przy sobie i w bezustannśm zetknięciu brze
gów rany i uniknienia osuwania się takowych. Blaszki te, 
formy odpowiedniej do wielkości rany, zwykle owalne, nie zbyt 
cienkie, lecz takie, aby z łatwością naginać się dały, przebite 
są podwójnym szeregiem dziurek na przeciw siebie leżących; 
Druty przeszywające ranę, przeprowadzone przez odpowiednie 
dziurki w blaszce, na takowćj się zakręcają, a dla ochronienia 
od drażnienia ścian pochwy woskiem się powlekają.

Na tćm kończę ten krótki pogląd na leczenie przetok 
pęcherzo-pochwowych, który, jako streszczenie, przypomina 
czytelnikowi najważniejsze warunki dla pomyślności operacyi,
& zarazem zapoznaje go z nowym zupełnie narzędziem o wie
le usuwającćm, a może nawet zupełnie znoszącem najtrudniej
szy część operacyi. Pochlebiam sobie, że igła moja nie tylko 
w mojem mniemaniu nie mały może przynieść pożytek, lecz 
izdaniem profesorów K o r z e n i o w s k i e g o  i Grlisczyńskie-  
g o, z których pierwszy nawet, jak to w Towarzystwie lekar- 
skićm Warszawskićm na posiedzeniu Oddziału położnictwa 
objawił, igłę mego pomysłu zamówił sobie w Berlinie u fa
brykanta Wintricha, obiecując sobie osiągnąć z niej większe 
jeszcze korzyści, niż ze znanćj igły Langenbecka, przy używaniu 
jćj dla stafilorafii. Kolega C h w a t  za ostatnim pobytem 
za granicą igłę tę widział już wykończoną u wspomnionego 
fabrykanta berlińskiego. Nie pozostaje mi, jak prosić i innych 
szanownych pp. kolegów, aby przy zdarzonćj sposobności
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źechcieli Sprobować zastosowania tak igły, jak i opisanego 
mego pomysłu zgłębnika macicznego. Czuję się tćż w obo
wiązku wynurzyć moje podziękowanie panu Alfonsowi M a n n  
(synowi) (1) za tak chętne podjęcie się wykonania modelu 
instrumentu, a zarazem życzącym sobie igłę moję nabyć mogę 
p. Manna polecić, albowiem tylko u tegoż dokładnie wykoń
czoną znaleść można.

O ZNACZENIU ANATOMII DROBNOWIDOWĆJ.

N ap liat Szym on P O R T K E R ,
Lekarz prakt. w Warszawie.

Zbytecznym wydawałoby się usiłowanie wykazania związ
ku najściślejszego pomiędzy pojedyaczemi naukami, które, ra
zem połączone, objęte są pod zbiorowćm nazwiskiem medycy
ny. Gdy jednak zwrócimy uwagę, że częstokroć ważność ja 
kiego przedmiotu zbyt lekceważoną zostaje, zwłaszcza przez 
tych, którzy medycynę w szczupłych granicach sztuki leczenia 
pojmują, stosownćm więc być może zastanowić się nieco nad 
tćm rozdwojeniem medycyny na naukę i sztukę.

Niezawodną jest rzeczą, że głównem zadaniem medycyny 
jest leczenie; wątpliwćm jednak jest, czy leczenie w znaczeniu 
sztuki uważane być może. Jeśli nawet zadanie nasze sformu
łujemy w wyrazach Hufelanda: \atura sanat, medicus curat 
m ttbos"  czyż nie znajdujemy tu najlepszą wskazówkę, że, 
aby być pomocą natury ( minister naturae), trzeba przede- 
wszystkićm ją zgłębić i starać się poznać wszystkie jśj tajni* 
ki, należy przedewszystkiśm zostać: magister naturae. I w sa- 
mćj rzeczy badanie natury, śledzenie jćj zjawisk, rozpoznawa
nie praw, któremi się rządzi, stanowi zadanie naszćj nauki 
w obszernćm znaczeniu. Zbadanie organizmu człowieka, śle
dzenie objawów życia i warunków tegoż, rozpoznawanie zmian

(l) Ulica Bielańska, hotel Paryzki.
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objawów zależnie od zmiany warunków: óto ścisłe określenie 
celu, do którego medycyna zdąża; leczenie jest tylko wynikiem 
otrzymanych ztąd rezultatów.

Nauka, która bada życie prawidłowe organizmu, czyli 
objawiające się tam czynności wzajemnie od siebie zawisłe,, jest 
podstawą całej medycyny. Przez ścisłe porównanie objawów 
życia, spowodowanych przez zmienne warunki powstawania 
różnorodnych części składowych organizmu, otrzymujemy po
jęcie o chorobie. Im dokładniej zalćm znane nam będą obja
wy życiowe, ich stosunki i warunki, tćm łatwićj odróżnić zdo
łamy ich zmiany, a zarazem dana nam będzie możność takowe 
poprawić i usunąć. Na tych tylko zasadach oparta medycyna 
znajduje drogę wytkniętą dla jej rozwoju i osiągnięcia osta
tecznego celu, to tćż sprawiedliwe jest zdanie sławnego natu- 
ralisty M i l n e - E d w a r d s a :  „La meciecine ent unart,dont 
les progres dependent de ceuop de la physiologie

Uznawszy wartość fizyologii dla medycyny, ocenić teraz 
należy naukę tę bezwzględnie. Chociaż niepodobna zaprze
czyć, że fizyologia nie jest nauką samoistną, jednakże zbyt je 
dnostronnym zdaje nam się być zdanie Ha 11 er a: „Neq'ue multa 
in physiologiais scimus, nisi quae per anatomen didicimua.u 
C«ćm byłaby dlą nas anatomia, jeśli nie martwym wyrazem 
ciała, gdybyśmy przez umiejętne zastosowanie praw ftatury nie 
nadali każdćj częśęi organizmu właściwej roli przy odbywaniu 
tej zawiłój czynności, którą życiem mianujemy. Otóż anato
mia, opisując np. organ wzroku, dąje nam tylko poznać części 
go składające, ich sposób połączenia i wzajemny stosunek, 
lecz dopiero przez zbadanie ich fizycznych własności wyświe
tlamy przeznaczenie orgąnu i udział każdćj pojedynczćj czę
ści (1). Na prawach również fizyki obliczamy siłę mięśni, wy
kazujemy ich właściwe czynności i tłómaczymy sobie ich wkład, 
który z opisów anatomii tylko jako zawikłane ugrupowanie 
nam się przedstawia. Czy miałaby właściwą wartość dla nas

(O  Jan K e p l e r  (1671,— 1630), nadworny matematyk cesarza Ru
dolfa II, poznawszy różnice powierzchni kulistych soczewki oka, dowiódł, 
ie  ona służy tylko do załamywania promieni światła, gdy tymczasem ana
tomowie uważali w niśj siedlisko władzy widzenia.
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znajomość budowy przewodu pokarmowego i gruczołów, gdyby 
chemia nie wykazała nam składu każdćj wydzieliny i ich wła
sności, co objaśniło całą sprawę trawienia? Niepodobna więc 
zaprzeczyć, że dopiero fizyologia nadała anatomii stanowisko 
nauki, łącząc ją z chemią i fizyką w celu wyjaśnienia czynno
ści organizmu. Fizyologia, rozwijając ciągle zadanie swe, wy- 
czerpnęła szybko wszystkie dane anatomii, a tymczasem daleką 
jeszcze była od osiągnięcia swego celu. Z  wyników jćj badań 
okazało się, że czynności pojedynczych części ciała, na pozór 
do siebie podobnych, jednakowoż znacznie od siebie się róż
nią; to dało powód do wniosku, że różnica czynności musi 
mieć swoję przyczynę w różnicy budowy, a zalćm podobień
stwo pewnych części nie może być rzeczywiste. Przekonano 
się więc o niedostateczności anatomii opisowej, zaczęto bliżćj 
rozbierać budowę ciała i utworzono sobie nową anatomią, 
którą nazwano nauką o budowie tkanek czyli anatomią dro- 
bnowidową. Istnienie tćj nauki niedalekich sięga cżasów, gdyż 
twórcą jćj właściwie był dopiero "M. F. X. B i chat ,  który, 
zebrawszy pojedyncze fakta w rozmaitych epokach zdobyte, 
rozwinął je i w jednę całość połączył. W dziele jego wyda- 
nem w r. 1801. (1) znajdujemy opis szczegółowy budowy tka
nek, które rozdziela na 21 rodzajów (2), podaje nie tylko ich 
rozmieszczenie w ustroju, ich własności i czynności fizyolo- 
giczne, ale bada również ich sposób powstawania, a nawet 
przemiany ich w stanach chorobowych. Wysoki ten geniusz, 
niestety zbyt wcześnie dla nauki zgasły, natchniony duchem 
ścisłego badania natury, położył kamień węgielny dla tej bu
dowli, która następnie, coraz głębićj zapuszczając swe funda-

(1) Anatomie generale appliquee h la physiologie et & la medecine. 
Paris 18 0 1 . '

(2) Rodzaje te są: i) Tkanka komórkowata, 2) tk. nerwowa życia 
zwierzęcego, 3) tk. nerwowa życia organicznego, 4) tk. tętnic, 5) tk. 
żył, 6) tk. naczyń wydzielniczych, 7) tk. naczyń limfatycznych i ich gra- 
czołów, 8) tk. kostna, 9) szpik kostny, 10) tk. chrząstkowa, l .) tk- 
włóknista, 12) tk. chrząstkowo-włóknista. 13) tk. mięsna życia zwierzę, 
cego, 14) tk. mięsna życia roślinnego, 15) tk. błon śluzowych, 16) tk. 
błon surowiczych, 17) tk. błon maziowych, 18) tk. gruczołowa, 19) tk. 
skóry, 20) tk. naskórka i 21) tk. włosów.

Pam. T. 1. W., t. LV. 12
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damenta, rozszerzyła się i podniosła, a obecnie stanowi istne 
upiększenie medycyny. Przy pomocy tej nauki zdołaliśmy 
rozłożyć ustroje na ostateczne ich pierwiastki; poznaliśmy, że 
te różnorodne objawy życia całości są tylko suininą czynności 
pojedynczych pierwiastków ją składających; a zbadawszy ich 
podobieństwo i różnicę, udało nam się wykazać udział ich 
w rozlicznych sprawach życia. Fakta otrzymane z badań pra
widłowych czynności wkrótce znalazły swe zastosowanie w ce • 
lu śledzenia objawów chorobowych. Przekonano się, że obja
wy te są następstwem nieprawidłowych spraw, zachodzących 
w ostatecznych pierwiastkach ciała, a znając ich czynności 
podczas życia prawidłowego, nie trudno było obeznać się z ich 
udziałem w sprawach chorobnych. Odstąpiono więc od wszel
kich urojonych przypuszczeń eo do istoty chorób i poznano, 
że takowa zwykle odniesioną być musi do momentów przyczy
nowych w samym organizmie siedlisko swe mających.

Tymto sposobem powstała nasza anatomia patologiczna, 
oparta na badaniach drobnowidowych, ta niezłomna podpora 
racyonalnśj medycyny, która świetną swą dobę rozpoczęła do
piero od czasów L a e n n e c ’ a, C r u v e i l h i e r ’a, Andr aTa ,  
B o u i l l a u d ’ a i ukazania się prac J. Mi i l l e r ’ a (1), R o k i- 
t a n s k i e g o  (2), V o g c l ’a (3) i L e b e r f a  (4). Reforma me
dycyny, raz podjęta, szybkim postąpiła krokiem, dążąc za 
postępem anatomii patologicznśj i zasadniczśj jśj nauki, ana
tomii drobnowidowśj. Ta ostatnia niezmierne więc usługi 
oddała medycynie; nie dziw więc, że, chociaż lata rzeczywiste
go jś j istnienia zaledwie na dziesiątki policzyć można, rozwój 
jśj doszedł obecnie do wysokiśj bardzo potęgi: nie zabrakło 
bowiem chętnych na tem polu pracowników, którzy, widząc 
w tśj nauce prawdziwe źródło postgpu medycyny, poświęcili 
całe swe życie jej badaniom. Pracownicy ci: S ch  wa nn, He n l e ,

(1) Ueber den feineren Bau und die Formen der krankhaften Ge- 
schwiilste. 1 8 3 8 .

(2) Handbuch der pathologischen Anatomie. 1842—46.
(3) Pathologische Anatomie des menschlichen Korpers. 1845,
(4) Physiologie pathologiąue. 1845.
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P u r k i n j e ,  R e i c h e r t ,  Re mak ,  K o l l i k e r ,  zajmą zawsże 
zaszczytne miejsce w dziejach naszćj nauki.

Wspomnienia przeszłości anatomii drobnowidowćj odno
szą się do okresu, gdy umysł ludzki, otrząsnąwszy się z prze
sądów, nabrał odwagi dla dociekania prawdy i gdy odkrycia 
G a l i l e u s z a  i wystąpienie B a c o n a  dały podnietę do ro
bienia badań i doświadczeń. W początkach też XVII. stulecia 
spostrzedz się dają pierwsze zarodkowe ślady tćj nauki; wtedy- 
to odkryty został mikroskop i zastosowany do badań delika
tnej budowy ciała człowieka. Do pierwszeństwa wynalazku 
tego równe prawa roszczą dwaj optycy: J a n s e n  w Anglii 
i D r e b b c l  w Hollandyi, jednocześnie bowiem (w r. 1619.) 
zaczęli obydwaj narzędzia te przygotowywać; jednakowoż nie
zawodną ma być rzeczą, że Gal. G a l i l e i  już w r. 1612. mi
kroskop przez siebie zbudowany przesłał Zygmuntowi III. 
Królowi Polskiemu (1). W każdym jednak razie przyznać 
należy, że pierwiastkowy stan tego narzędzia nadzwyczaj wa
dliwym był; dopiero późnićj Robert H o o k  (2) znacznie je 
poprawił przez przyrządzanie bardzićj kulistych soczewek i 
zestawienie trzech w celu powiększenia pola widzenia. Dla 
badaczów przyrody mikroskop niezbędnym się okazał, widzie- 
my bowiem, że powstające wówczas pierwsze stowarzyszenia 
naukowe zaopatrzone były w te narzędzia, a nawet utrzymy
wano tam oddzielnych szlifierzy dla przygotowywania szkieł 
powiększających. Pierwsze stowarzyszenie naukowe założone 
przez Franciszka C e s i w Rzymie r. 1603. otrzymało nazwę 
Academia dei Lincei, a członkowie zwali się Lincei z po
wodu używania soczewek do swych badań (3). Odkrycie krą
żenia krwi przez H a r v e y ’a w r. 1619. wywołało do walki 
wielu przeciwników, którzy zapalczywie bronili zasady Gale
na, a chociaż nowa ta nauka znalazła również wielu zwolenni
ków, pomiędzy któremi na szczególnę uwagę zasługują: Wer-

11) F r i s i :  Elogio di Galilei, str. 28 . Milano 1 778.
yi) Robert l l o o k  (1635.— 1702.); był sekretarzem Towarzystwa na 

ukowego w Londynie.
(3) Akademia ostrowidzów (Kurt S p r e n g e 1: Pragmatische Gesrhich- 

te der Arzneikunde. T. IV).
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ner R o l f i n k  (1630.) anatom, Renatus C a r t e s i u s  (1637.) 
sławny reformator filozofii, i profesor Lejdejski Joh. W a* 
l a u s  (16-40.)* jednakowoż przez długi czas nie zdołano ode-- 
przeć wszelkich zarzutów; dopiero Marcellus M a 1 p i g h i 
(1628. — 1624.) utrwalił naukę Harvjsy’a, wykazawszy pier
wszy pod mikroskopem (w r. 1661.) krążenie krwi w płucach 
i w krezkach żaby, przez co udowodnił połączenie tętnic z ży
łami (1). Dokładniej jeszcze fakta te wykazane zostały przez 
naturalistę Ant. van L e e u w e n h o e k a  (1632.— 1723.), który 
przez wydoskonalenie szkieł powiększających przyszedł do te
go rezultatu, iż przy pomocy jego mikroskopów najdokładniej 
spostrzegać można było przejście krwi przez naczynia włosko- 
wate i przesuwające się tam pojedyncze kulki krwi; te ostat
nie opisał on dokładnie co do kształtu i wielkości, nadmienia
jąc, że połączenie 6 kulek tworzy dopiero krew’ czerwoną (2). 
Użycie mikroskopu dało również sposobność Malpighiemu do 
szczegółowych badań nad rozwojem płodu (3), które wykaza
ły, że zarodek stosu kręgowego i głowy jest pierwszym śladem 
tworzącego się płodu, a serce powstaje z naczynia zagiętego, 
które następnie w kształcie węzła się zwija i tętnieć poczyna. 
W r. 1677. Ludwik y o n H a m m e n  odkrył ciałka nasienne 
i zwrócił na nie uwagę von L e e u w e n h o e k a ,  który je opisał 
co do formy i ruchów (4); lecz wyobraźnia jego zbyt wybujałą 
była, rozróżnia bowiem u tych żyjątek obydwie płcie, a na
wet utrzymuje, że widział je spółkujące ze sobą. L e e u w en* 
h o e k zbadał również budowę soczewki oka i opisał kieru
nek włókien w różnych jej warstwach. Rajmund V i e u s s e n s  
wykazał (w r. 1700.), że błona pokrywająca błędnik ucha po
siada rozgałęzienie włókien nerwowych i jest siedliskiem 
słuchu. Skład mięśni poddano również ścisłemu rozbiorowi, 
lecz badacze ówcześni: M uys, L e e u w e n h o e k  i S w a m -  
m e r d a m  do tych tylko doszli rezultatów, że każde włókno

(1) M a l p i g h i i :  Epistolae de pulmonibus. 16 8 6 .
(2) Arcana naturae detecta. 1722.
(3) De oyo incubato. Lond. 1686.
(4) Contin. Arcan. natur. T. IY.
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mięsne, gołćrn okiem widziane, składa się z wielu drobniej
szych jeszcze części, uważanych przez jednych za próżne rur
ki, przez innych za komórki. Dopiero późnićj H a l l e r  wy
kazał, że to są stałe, wypełnione włókienka, a P r o c h a z k a ,  
prof. Wiedeński, w r. 1778. bliżćj je zbadał i opisał (1). 
Zwrócono tćż uwagę na tkankę łączną i przekonano się, że 
ona stanowi zasadniczą część wszystkich organów: von B e r 
g e n  uważał ją jako tkankę złożoną z niteczek tworzących ko
mórki, a T h i e r r y starał się wykazać różnicę jej włókien 
od mięsnych i określić krążenie płynu w jćj tkance (2). A l b i -  
n u s  i H i n t z e  badali budowę brodawek dotykowych i na
skórka, a pierwszy z całą dokładnością wykazał, że przyczyną 
czarnego zabarwienia skóry u murzynów jest przemiana barw
nika znajdującego się pod naskórkiem w siatce śluzowej, 
z którćj ten naskórek powstaje (3). Badano takoż budowę ser
ca, naczyń, kości i zębów, a prace Ma l p i g h i e g o ,  R u y s c h ’ a
i M o r g a g n i e g o  wyświetliły skład gruczołów. Przypu
szczenie P a c c h i o n i e g o  co do istnienia włókien mięsnych 
w oponie twardćj mózgu wykazał F a n t o n i jako błędne,
i że opona ta przedstawia cechy tkanki łącznćj, przez co za
przeczono teoryi P a c c h i o n i e g o  i B a g l i v i e g o  o za
leżności czynności nerwowych od wpływu mięsistych opon 
mózgowych.

Wszystkie te spostrzeżenia wyż wirtniankowane były tylko 
przygotowawczemi. Dopiero B i ch a t wynalazł właściwe ich 
zastosowanie: potrafił on wykazać najściślejszy związek za
chodzący pomiędzy budową organów i ich czynnościami życio- 
wemi, rozdzielił wszystkie tkanki organizm składające na różne 
systemata stosownie do budowy i udziału ich w sprawach ży
wotnych i rozrożnił czynności życia organicznego od zwie
rzęcego, wykazawszy zależność ich od oddzielnych systema- 
tów: mózgordzeniowego i zwojowego. Nowe te pojęcia wyja
śniły wiele bardzo kwestyj w naszej nauce, umiano też je zużyt

(1) Tractat de carne musculari. Viennae 1778.
(2) Ergo in celluloso textu frequentius morbi. Paris. 1749.
(3) Diss de sede et causa coloris Aethiopum. Leid. 1737.
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kować i na tych zasadach medycyna w początkach już XIX. 
stulecia znaczny postęp uczyniła.

Najważniejszy1 okres w historyi dalszego rozwoju ana* 
tomii drobnowidowćj stanowią niezaprzeczenie poszukiwa
nia S c h w a n n ’a (1) nad sposobem powstawania tkanek zwie
rzęcych. Przeprowadził on bowiem tę główną zasadę, iż po
mimo różnorodności części składowych ciała zwierzęcego spo
sób ich powstawania i rozwoju wspólnym jest dla wszystkich
i że wszystkie do jednego i tego samego pierwiastku odnieść 
się dają, to jest do komórki, cała zaś różnica form i własno
ści zależy od dalszych przemian pierwiastków ukształtowa
nych. Fakta te dowiodły, że ścisłym węzłem połączony jest 
świat roślinny ze światem zwierzęcym, że wspólne prawa rzą
dzą życiem obydwóch, że organizm roślinny, podobnie jak źwie- 
rzęcy, z komórek złożony jest i z komórki powstaje. Drogę do 
tych badań i osiągnięcia tego celu odkrył S c h l e i d e n w r .  1838.
(2), wykazawszy budowę komórkowatą roślin i całą sprawę po
wstawania i rozwoju komórek. Należało tylko zasadę tę zastoso
wać również do organizmu zwierzęcego. Gdy jednak porównywa
no budowę rośliny z budową ciała źwierzęcego, różnica oka
zywała się nadzwyczaj wielką, roślina bowiem złożona jest ze 
samych tylko komórek, które żyją samodzielnie, części zaś 
ukształtowane źwierzęcia cechują się różnorodnością swą i ży
cie ich zależne jest od naczyń. Niemożliwą do przebycia 
zdawała się granica pomiędzy temi dwoma organizmami. 
Z bliższych jednak badań okazało się, że u zwierząt istnieją 
podobnież tkanki z samych komórek złożone i naczyń pozba
wione, np. nabłonki, i że rozwój jaja poczyna się przed utwo
rzeniem się krwi: tu więc zupełnego podobieństwa do życia 
roślinnego zaprzeczyć nie można. Usiłowaniem S c h w a n n a  
było wykazać odpowiednie warunki i w innych tkankach or
ganizmu rozwiniętego. Odkrył on przedewszystkićm zupeł
ną zgodność komórek struny grzbietowćj (chorda dorsalis)
i chrząstki z komórką roślinną i dowiódł przez badania hi-

(1) Mikroskopische Uutersuehungen iiber die Ubereinstimmung in
der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. 1839.

(3) Mullers Archiy, 1838, 2gi zeszyt.

www.dlibra.wum.edu.pl



183

stogenetyczne, że wszelkie inne tkanki z takich samych pier
wiastków powstają, które jednak w dalszym ciągu, ulegając 
pewnym właściwym przemianom, zmieniają po części swą 
formę i kształt, a to zależnie od udziału ich w rozlicznych 
sprawach żywotnych; obecność zaś naczyń w organizmach 
zwierzęcych bynajmniej nie powoduje rzeczywistej różnicy 
w rozwoju pierwiastków, lecz przez to życie ich czyli właści
wie zmiana materyi ułatwioną zostaje, gdyż to niezbędnym 
jest warunkiem ważnych czynności źwierzęcych. Wyniki tych 
badań doprowadziły Schwanna do ostatecznego wniosku, że 
wspólnćm źródłem wszelkich organizmów i ich pojedynczych 
części jest powstawanie i rozwój komórek, a to ugruntowało 
naturalny podział tkanek (1). Chociaż zasady przez Schwan
na podane w ogólności utrzymały się dotychczas w swój mo
cy, jednakowoż szczegółowe fakta znacznym następnie uległy 
odmianom.

Nauka o komórce nie tylko wyświetliła rzeczywistą bu
dowę anatomiczną tkanek i organów, ale przyczyniła się je - 
szćze do postępu wielu bardzo gałęzi nauki lekarskiój. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę historyą rozwoju płodu, przekonywamy 
się, że, chociaż naukowe jćj stanowisko poprzednio jeszcze 
ugruntowane było, szczególniej przez prace C. F. W o 1 f f ’ a, 
Chr. P a n d e r ’ a i v. Ba  er’ a, którzy wykazali z całą dokła
dnością powolny rozwój wszystkich złożonych systematów 
(mózgordzeniowego, mięsnego, naczyniowego i kanału pokar
mowego) z listków zarodkowych, jednakowoż przedmiot ten 
ostatecznie wyczerpanym nie był. Dopiero teorya Komórko
wa dała sposobność badaczom do poznania składu histologicz

(i) Podział tkanek źwierzęcych podług S c h w a n n’a jest następujący: 
l) Tkanki, w których komórki występują pojedynczo, bez żadnego ze sobą 
połączenia: limfa, krew’ i śluz, (tu zalicza również ropę); 2) tkanki powstałe 
z komórek stykających się ze sobą: nabłonek, czarny barwnik i paznogcie; 
3) tkanki, w których błony komórkowe ściśle połączone są ze sobą, lub 
z istotą międzykomórkową: chrząstka, kości i zęby; 4) tkanki z komórek 
powstające, które jednak następnie rozpadają się na włókna: tkanka ko
mórkowa ta, ścięgnista i sprężysta; 5) tkanki powstające z komórek, któ
rych ściany w dalszym ciągu się łączą, a przez to jamy ich ze sobą wspól- 
niczą: mięśnie, nerwy i naczynia włoskowate.

www.dlibra.wum.edu.pl



184

nego listków zarodkowych, powstałych z pierwiastkowej ko
mórki jajowśj i do wykazania udziału pojedynczych pierwiast
ków ukształtowanych przy wytwarzaniu oddzielnych tkanek 
i organów. B i s c h o f f ,  a dokładniej jeszcze Re ich  er t (1), 
dowiedli, że pierwiastki wszelkich tkanek rozwiniętego orga
nizmu pochodzą ostatecznie z komórek powstałych przy prze
wężaniu się jaja i że z masy przewężonych komórek kolejno 
powstają: 1) listek zarodkowy ośrodków nerwowych, a po obu 
stronach listek skórny, 2) struna grzbietowa i zarodek stosu 
kręgowego, 3) systemat krwionośny, wątroba, trzustka i ner.- 
ki zarodkowe, nakoniec 4) listek wewnętrzny, tworzący kanał 
pokarmowy. Poszukiwania R e i c h e r t a  następnie rozwinięte 
i uzupełnione zostały przez R e m a k a (2), C o s t e g o (3), 
K o 11 i k e r a (4) i innych, a obecnie embryologia jest przed
miotem prawie zupełnie już wyczerpanym, do czego głównie 
badania drobnowidowe się przyczyniły.

Dokładne wytłómaczenie różnorodnych spraw, zachodzą
cych w żyjącym organizmie, możebnćm się stało jedynie przez 
rozpoznanie składu histologicznego i histochemicznego odpo
wiednich przyrządów. Dość wspomnieć tu tylko o najważniej
szych sprawach życiowych, jakiemi są: trawienie i wydziela
nie. Przez zbadanie budowy przewodu pokarmowego w całój 
jego obszerności i gruczołów do tego należących wyjaśnione 
zostało powstawanie właściwych wydzielin uskuteczniających 
wszystkie przemiany, którym ulegają przyjęte ciała pokarmo
we, i sposób odżywiania ustroju. Wpływ wydzieliny gruczo
łów ślinnych na ciała krochmalowe, gruczołów trawieńcowych 
żołądka na pokarmy białkowate, a żółci i soku trzustkowe
go na tłuszcze, wykazały przeznaczenie tych rozmaitych przy
rządów, czynnych przy sprawie trawienia. Różnica wydzielin 
tych organów okazała się być zależną od właściwśj ich budo-

(1) Entwicklungsleben im Wirbelthierreich. 1840.
(2) Untersuchungen iiber die Entwicklung der Wirbelthiere. 1855.
(3) Histoire generale et particuliere du developpement des corps or- 

ganises. 1847— 1859.
(4) Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hóheren Thiere. 

1861.
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wy, od udziału ich pojedynczych komórek w przerabianiu ma- 
teryału dostarczonego im ze krwi, który dla wszystkich przy
rządów prawie jest jednakowy. I wjsamej rzeczy, porówny- 
wając np. budowę gruczołu ślinnego i trawieńcowego, znajdu
jemy nie tylko odmienne ugrupowanie pierwiastków morfolo
gicznych, ale nadto widziemy znaczną różnicę, zachodzącą po
między komórkami oddzielne te gruczoły stanowiącemi; gdy 
tymczasem wszystkie gruczoły ślinne jednakowe cechy posia
dają, podobnież wszystkie gruczoły trawicńcowe. Górna część 
przewodu pokarmowego, posiadając właściwe narzędzia wy- 
dzielnicze, bierze udział w sprawie trawienia w celu przygo
towania pokarmów do wessania, to ostatnie zaś odbywa się 
w kiszkach, gdzie umieszczone są przyrządy chłonne, zaopa
trzone w odpowiednie naczynia dla przeprowadzenia materya- 
łu odżywnego drogą pośrednią do krwi. Przez naczynia 
krwionośne materyał ten, rozprowadzony po całśm ciele, do
staje się do pojedynczych pierwiastków morfologicznych, któ
re, zabierając z niego właściwe dla ich funkcyj składniki, 
przerabiają je w części na swą własną korzyść, w części zaś 
na wydzielinę, która albo przez gruczoły w właściwe miejsce 
doprowadzoną bywa, albo tćż, przechodząc do naczyń limfa- 
tycznych, znowu do krwi wraca. Zbadanie szczegółowej bu
dowy nerek wyświetliło sprawę wydzielania moczu; poznaw
szy bowiem układ kanalików moczowych i połączenie z kłęb
kami naczyniowemi ich torebkowatych zakończeń, pojęto do
kładnie całą czynność tych narzędzi. Poznanie szczegóło
wego składu pojedynczych przyrządów ooganizmu obeznało 
nas nie tylko z czynnością gruczołów, własnością i przezna
czeniem ich wydzielin, ale dozwoliło nam również wnikać 
w tajemnice wpływu układu nerwowego. Rozgałęzienia i za
kończenia nerwowe raz w ciałkach dotykowych Me i s s n e r a ,  
to znowu w brodawkach smakowych, lub tćż w postaci błon 
wyściełających wnętrze oka, błędnik ucha, lub górną część ja
my nosowćj, wskazały właściwe siedlisko zmysłów i ułatwiły 
wyjaśnienie czynności odpowiednich organów. Badania dro- 
bnowidowe wyjaśniły także czynność rozradzania, powstawanie 
nasienia i jaja, sprawę zapłodnienia i wszystkie przemiany
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organów rodzajnych podczas rozwoju płodu. Jednśm słowem 
do najważniejszych postępów fizyologii przyczyniła się w znacz* 
nej części anatomia drobnowidowa.

Przez zastosowanie histologii do badań zmian chorobli
wych anatomia patologiczna umieszczoną została w szeregu 
ścisłych nauk lekarskich. Sprawy chorobne okazały się za- 
leżnemi nie od wpływu szczególnych sił (choroby dynamiczne), 
lecz od zmian materyalnych, o istnieniu których przekonywa
my się z całą dokładnością przez badanie pierwiastków mor
fologicznych. Pojęcia o sprawie zapalenia, które tylokrotnym 
zmianom podlegały zależnie od panujących teoryj, ostatecznie 
utrwalone zostały przez patologią komórkową (cellularną). 
Ona bowiem na prawach czynności prawidłowej pierwiastków 
komórkowych wyjaśniła zasady tego zbioru objawów zapale
nia, który nam dogmata starożytnej medycyny przechowały. 
Cechy tej sprawy chorobnej: podwyższona ciepłota ( calor), 

.czerwoność (rubor), obrzmienie ( htmor) ,  ból (dolar), do 
których przybywa jeszcze zmieniona czynność (functio laesa), 
dokładne znajdują wytłómaczenie we własnościach charaktery
zujących życie jednostek ukształtowanych, jakiemi są: właści
wa czynność (functio), odżywianie (nutritio)  i twórczość 
(formatio). Jeśli bowiem skutkiem jakiejkolwiek przyczyny 
(bodźca) podniesione zostało prawidłowe życie komórki, na
tenczas powiększoną jest potrzeba nabierania materyału od
żywczego; tam, gdzie sąsiedztwo źródła tego (naczyń krwio
nośnych) blizkiem jest, większy jego przypływ widocznym 
będzie (hgperaemia); przypływ więc ten będzie tylko następ
stwem, a nie przyczyną sprawy (rubor). Podniesione życie 
komórki, objawiające się powiększonem odżywieniem, pocią
ga za sobą znaczniejszą przemianę materyału, a wyroby albo 
wewnątrz pozostają, albo je komórka na zewnątrz wydala wraz 
z nadmiarem płynu odżywczego (tumor, exsudatum). Zmie
niony skutkiem tego wzajemny stosunek pierwiastków i po
większona objętość wpływa w danym przypadku na narzędzia 
przewodniczące czuciu ( dolor). Przy takich zmianach zacho
dzących w komórce jej właściwa czynność (np. w komórkach 
gruczołowych wydzielanie, w mięśniu kurczliwość, w przyrzą
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dach nerwowych oddziaływanie) prawidłową pozostać nie może 
( functio laesa). Zależność ciepła źwierzęcego od spraw ży
wotnych objaśnia nam podwyższoną ciepłotę ogólną (gorączkę); 
przy sprawach zapalnych miejscowo podwyższona ciepłota 
zależy w danym przypadku od większego przypływu krwi. 
Czynność twórcza, odbywając się w granicach koniecznych dla 
wzrostu i odnowy ciała, stanowi prawidłową własność komó
rek; przekraczając zaś te granice, staje się powodem stanu 
chorobnego. Powiększona ta czynność wywołuje albo niezwy
kły wzrost istniejących pierwiastków ( hypertrophia)\ albo tćż 
pomnożenie się ich (hyperplasia); nowopowstałe pierwiastki 
ukształtowane, które jedynie tylko z poprzednio istniejących 
wytwarzać się mogą, posiadają raz wszelkie cechy pierwiast
ków, z których powstały ( homologia) ,  drugi raz różnią się od 
nich w rozmaitym stopniu ( heterologia), w każdym jednak 
razie, przynajmniej w pewnych okresach swego rozwoju, przed
stawiają zupełne podobieństwo do wzorów tkanek organizm 
składających; różnica zaś ich cechą będąca zależy od miejsca 
( hrterotopia), czasu (heterochronią), lub objętości ( hetero- 
me tria). Zasady te, tłómacząc sposób powstawania nowotwo
rów, wykazały całą błędność dawniejszych pojęć 0 zakażeniach 
krwi, jako przyczynie nowotworów; dały ony również sposob
ność do wyświetlenia faktu przeniesienia się ich z jednego 
miejsca na drugie, że nie krew’ jest pośrednikiem tych prze
rzutów, lecz połączenie naczyń limfatycznych, istniejących we 
wszystkich tkankach, z gruczołami i że możność rozszerzania 
i przenoszenia się nowotworu jest w ścisłej zależności od za
wartości ich płynnych części.

Wyjaśnienie na zasadach histogenetycznych najważniej
szych spraw, jakoto: zapalenia, przerostu i nowotworów, 
uprościło znacznie całą patologią i nauczyło oceniać objawy 
chorobne. Histologia patologiczna, obznajmiając nas ze wszyst- 
kiemi zmianami, jakie powstają w rozmaitych okresach trwa
nia sprawy zapalenia, wyświetla nam zarazem wszelkie obja
wy za życia występujące i dozwala je rozeznawać zo szczegól
nych znaków. Przy zapaleniu np. płuc oprócz gorączki, bę
dącej następstwem przyspieszonej zmiany .materyi zajętych
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pierwiastków ukształtowanych, powstaje przedewszystkićm utru
dnione oddychanie, które łatwo wytłómaczyć się daje obecno
ścią wysięku w pęcherzykach płucnych, lub obrzmieniem ich, 
przez co powierzchnia do oddychania służąca znacznie jest 
zmniejszoną, przy powiększonej potrzebie nabierania tlenu 
skutkiem gorączki; obecność wysięku tłómaczy nam również 
pobudzenie do kaszlu, wydalona plwocina przekonywa o samym 
wysięku, a przez wypukanie i przysłuch zdajemy sobie sprawę
0 stopniu i obszerności zmian matęryalnych. Wypłody za
palne wytwarzające się w pewnych stanach chorobowych, któ
rym ulegają nerki, wydalone z moczem i badane pod drobno- 
widem, dają nam jasny obraz zmian, zachodzących w tych na
rzędziach zupełnie ukrytych i niedostępnych prawie dla wszyst
kich innych sposobów badauia. Dochodzenia drobnowidowe 
wydzielin rozstrzygają obecność w uich ropy, lub krwi, z czego 
wnosić można o ich wewnętrznych ogniskach. Przez histolo
giczne zbadanie okostnćj okazała się cała ważność jój roli 
przy odżywianiu się kości i jej odradzaniu się; fakt ten, za
stosowany do operacyj chirurgicznych, nadzwyczaj pomyślne 
dał wyniki w wycinaniu kości z zachowaniem tćj delikatnej 
błonki. Z badań drobnowidowych przekonano się, że nerwy 
poprzecznie przecięte zrastają się często bez utworzenia blizny
1 czynność ich nienaruszoną zostaje; chcąc zatem przerwać ko- 
munikacyą we włóknach nerwowych (np. przy nerwobolach), 
należy koniecznie pewną część nerwu (długą najmniej na 13 
linij) zupełnie wyciąć.

Mikroskop służy nam nieraz do wykrycia prawdziwej 
przyczyny chorób, przez co wskazuje drogę działaniu leczni
czemu. Wspomnę tu tylko o licznych pasożytach roślinnych 
gnieżdżących się w skórze, które dają powód do powstawania 
wysypek i uporczywych zapaleń skóry (np. Microsporon menta- 
graphytes przy sycosis, Trichophyton tonsurans przy her- 
pes ionsurans, Microsporon Andonini przy porrigo decal- 
eans, Aspergylli przy onychomycosis i t. d.) Niepoznana 
przyczyna miejscowa tych chorób naprowadza na myśl przy
puszczenie różnorodnych zakażeń krwi i pociąga za sobą dłu
gotrwałe leczenie ogólne, a rozszerzanie się choroby miejsco
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we; gdy tymczasem energiczne niszczenie wykrytych pasoży
tów usuwa szybko i zupełnie całe cierpienie. Przytoczę tu 
również moment przyczynowy włośnicy (Iriehiniasis) , obec
nie w wielu miejscach tak szeroko rozwiniętej. Gdyby nie 
drobnowid, który właściwe jćj źródło wykazał, przez co środki 
zaradcze odkryte zostały, usiłowania wytłómaczenia przyczyny 
jćj objawów mnożyłyby się bez końca, a doświadczenie prze
konałoby o bezowocnćm wkraczaniu lekarza.

W dochodzeniach sądowo-lekarskich badania drobnowi- 
dowe rozstrzygają pytania stanowczo, a to wtedy nawet, gdy 
poszukiwania chemiczne jeszcze wielką wątpliwość przedsta
wiają. W podejrzanych np. plamach krwi wykrycie chemicz
ne śladów żelaza nie jest żadnym dowodem przekonywającym, 
gdy plamy te na narzędziach żelaznych się znajdują, a wcale 
niepewnym nawet, gdy ony są na przedmiotach niemetalowych; 
jeśli bowiem ostatecznie dowodzą obecności krwi, to takowa 
zarówno pochodzić może od człowieka jak i od innych źwie- 
rząt. Drobnowid zaś wykrywa rzeczywistą obecność krwi 
przez wykazanie charakterystycznych kryształków heminy, 
a o pochodzeniu jćj rozstrzyga w pewnych razach kształt 
i wielkość ciałek krwi. Wykrycie żyjątek nasiennych, które 
nieraz w kwestyach sądowych ma nadzwyczaj ważne znaczenie, 
możebnćm jest tylko za pomocą mikroskopu i żadnym innym 
sposobem badania zastąpić się nie daje. Różnica w budowie 
włosów człowieka i różnych źwierząt, dająca się z łatwością 
pod drobnowidem rozeznać, może również być ważnym pun
ktem wyjścia sądowych wywodów.

Widziemy więc, jak obszerne zastosowanie we wszystkich 
gałęziach medycyny znajduje histologia, ta nauka, którćj po
stęp i szybki rozwój już jasnym jest dowodem rzeczywistćj jćj 
wartości. Opierając się na niezbitych faktach życia pierwiast
ków organizmu, wyświetliła ona całą patologią ogólną i wy
kluczyła z medycyny te liczne urojenia umysłu ludzkiego, któ
re pod nazwą systemów przez długi czas trapiły naukę. Hi
stologia, jako anatomia w ścisłćm znaczeniu, chroni medycynę 
od wszelkich zgubnych wpływów spekulacyjnych teoretyków 
i przekonywa o całćj prawdzie słów wyrzeczonych przez B a,-
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c o n ’a: „Homo, naturae minister et interpres, tantum facit 
et intelligit, ąuantum de naturae ordine re cel mente ob- 
servaverit, nec amptius seit, aut potest.u

WYLECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA STAWU KOLA
NOWEGO SPOSOBEM P. PECHOLIER.

SPOSTRZEŻENIE

JDra 8. W IT K O W SK IE G O .

W ciągu praktyki swojćj w szpitalu Śgo Ducha w War
szawie, w roku zeszłym, miałem w swoim oddziale chorą do
tkniętą przewlekłśm zapaleniem stawu kolanowego, u którćj 
osiągnięty skutek skłania mnie do ogłoszenia tego przypadku. 
Fakt jest następujący:

Aniela Kułakowska, lat 23, służąca, wzrostu wysokiego, 
budowy dobrćj, poprzednio zupełnie zdrowa, jeszcze na po
czątku października 1864. r. po przypadkowem uderzeniu się 
w kolano prawe dostała bólów kłójących w takowem, a jedno
cześnie dostrzegła i obrzmienie tegoż kolana. Z początku ból 
był niezbyt silny, tak, iż mogła chodzić, lecz stopniowo zwięk
szał się i w trzy miesiące po przypadku użycie chorćj kończy
ny było zupełnie uniemożebnione i chora opuszczać łóżka nie 
mogła. W takim stanie pozostawała w domu jeszcze przez pół 
roku, lecząc się tu rozmaitemi domowemi środkami, lecz bez 
żadnćj ulgi.

Dnia 4. lipca r. z. umieszczoną została w klinice chirur- 
gicznćj. W chwili przybycia tutaj kolano prawe było znacznie 
obrzmiałe, obwód jego o sześć blizko centimetrów większy, niż 
lewego, rzepka nieruchoma; bole w stawie szarpiące, kłójące, do
kuczały chorój ciągle, wzmagając się od czasu do czasu zwłaszcza 
przy poruszeniu, lub naciśnięciu kolana, i rozpromieniały 
się na całą goleń, kończyna nieco zgięta w kolanie, przy usiło
waniach prostowania, lub większego zgięcia, dokuczliwy ból. 
Kie tylko stąpnięcie, ale i opuszczenie kończyny z powodu
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gwałtownego bolu niemożebne. Stan ogólny był dosyć dobry, 
gorączki nie było wcale, skarżyła się tylko na częstą bezsen
ność, ból głowy i osłabienie.

Z powodu zaniknięcia kliniki chirurgicznej w połowie 
lipca, chora pozostawała w nićj tylko dni jedenaście. W ciągu 
tego czasu miała postawioną na kolania wezykatoryą, po któ- 
rśj pozostałą nadżerkę (excoriatio) utrzymywano w ciągłćm 
ropieniu za pomocą maści draźniącśj; lecz to żadnćj prawie 
nie przyniosło ulgi.

Po przejściu chorćj do oddziału chirurgicznego szpitalne
go w takim samym stanie, w jakim do kliniki przybyła, pró
bowałem najprzód upustów krwi miejscowych, po których 
wprawdzie ból nieco zmniejszył się, lecz poprawa ta nie była 
ani stanowczą, ani trwałą. Następnie starałem się kolano 
chore utrzymywać w ciągłćm zapoceniu, obwijając je flanelą 
nasmarowaną plastrem ołowianym (emplastrum lithargyri 
saponatumj, a nareszcie uciekłem sig znowu do odciągnienia 
za pomocą wezykatoryi, lecz to wszystko nie sprowadziło ża
dnych stanowczych skutków: chora wprawdzie cierpiała mnićj, 
lecz użycie kończyny pozostało niemożebnem.

Około połowy września r. z. w udzielonćm mi przez dra 
Orłowskiego dziełka: „ Dictionnaire annuel des progres des 
Sciences et institutions medicales“  z roku 1865. znalazłem 
opisany sposób postępowania przy tego rodzaju chorobach 
używany przez p. P e c h o l i e r  w Paryżu z dobrym, jak utrzy
muje, skutkiem; a widząc uporczywość cierpienia u mojćj cho- 
rćj, postanowiłem sprobować jego działania. Sposób p. P e- 
c h o l i e r  zależy na unieruchomieniu chorego stawu po po- 
przednićm poddaniu go wpływowi środków przeciwzapalnych 
i odurzających. W tym celu przepisuje maść następującego 
składu:

Rp. Unguenti cinerei part. 4,
Saponis medicinalis part. 2,
Extracti belladonnae part. 1.

Maść tę smaruje na paskach płóciennych, któremi oprowadza 
staw chory, nakładając je w sposób taki, jak się nakładają 
paski B a y n t o n a  przy leczeniu wrzodów atonicznych; na to
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idzie podobnaż warstwa pasków powleczonych zwyczajnym 
plastrem lepkim, a na wierzch opaska dekstnuowa. Opatru
nek taki zmienia w odstępach od kilku do kilkunastu dni.

Tego rodzaju opatrunek nałożyłem na kolano mojej cho
rej po raz pierwszy dnia 16. września r. z., zastępując tylko 
dekstrynę, jako zbyt drogą, gipsem i pozostawiłem go do 31. 
września. Po zdjęciu tego pierwszego opatrunku znalazłem 
obrzmienie kolana znacznie zmniejszone, chora mogła opuścić 
cierpiącą kończynę, a nawet oprzeć się na nićj, ból dawał się 
uczuwać tylko przy kłykciach kości goleniowćj. Pozostawiw
szy kończynę dzień jeden bez opatrunku i zaleciwszy w tym 
dniu kąpiel ciepłą, dnia *2. października nałożyłem go powtór
nie. Dotąd siedm razy zmieniałem opatrunek, trzymając go 
zwykle mnićj wigcćj dwa tygodnie, a za każdą razą znajdo
wałem coraz większą poprawę.

Obecnie chora, która tak długo nie mogła wstawać z łóż
ka i narażoną była na ciężkie bole, chodzi dobrze i prawie 
żadnego już bolu nie doświadcza; jedno tylko pozostało nie
przyjemne powikłanie, a tóm jest nieinożebność zginania cho- 
rćj kończyny z powodu zesztywnienia w kolanie, co jednak 
w obec osiągniętego skutku jest mniejszćj wagi.

Wiedząc z doświadczenia, ile walczyć musiemy z tego 
rodzaju chorobami, jak często wszelkie używane przeciw nim 
środki okazują się bezskutecznemi, tak, iż chorzy po długo- 
letniem bezowocnem leczeniu zmuszeni bywają szukać osta- 
tecznśj pomocy w odjęciu kończyn, mam nadzieję, że koledzy, 
zwłaszcza ordynujący w szpitalach, zechcą nad skutecznością 
tego sposobu robić dalsze doświadczenia, które może nam po
zwolą w przyszłości przywracać zdrowie tym chorym, których 
dziś uważać nieraz musiemy za nieuleczonych i na kalectwo 
wskazanych.

Warszawa dnia 16. stycznia 1866. r.

X
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SPRAWOZDANIE 

Z CZYNNOŚCI SĄDOWO-LEKARSKICH
WYKONANYCH W CIĄGU KOKU 1863.

przez

Dra Stanisława JlH 'lR 0W §H ilEC>0.

Odsyłając czytelnika pod względem ogólnych uwag o czyn
nościach sądowo-lekarskich w m. st. Warszawie do pierwszego 
mego artykułu, ogłoszonego w r. 1864. w Pamiętniku Towa
rzystwa lekarskiego Warszawskiego (1), przystępuję wprost 
do szczegółów tego drugiego z kolei sprawozdania.

Ogólna liczba dochodzeń sądowo-h karskich

wykonanych przezemnie w ciągu r. 1863. była następująca:
I Dochodzenia na osobach ży ją cy ch ................ 17

II. — na zwłokach osób dorosłych . . .  47
III. —  na zwłok, płodów i noworodków 10

Razem 74

I. DOCHODZENIA NA OSOBACH ŻYJĄCYCH.

a) Dochodzenia stanu zdrow ia......................................... 2
b> Dochodzenia uszkodzeń c ia ła ..................................... 14
c) Dochodzenia w iek u .................................................  •___ l

R azem ............  17

u) W dwóch d o c h o d z e n i a c h  s t a n u  z d r o w i a  szło
o oznaczenie, czy choroba gorączkowa ( raz zapalenie płuc, 
drugi raz gorączka tyfoidalna) nie zależała od uszkodzeń ciała; 
w obu razach związek taki nie dał się wykryć.

(1) Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich wykonanych od dnia 
19. listopada 1861. r. do dnia 31. grudnia 1862. r. (ram. Tow. lek. Warsz. 
t. LI, str. 321; t. LII, str. 60 i 183).

Pam. T. 1. W., t. LY. 13
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b) U s z k o d z e n i a  c i a ł a ,  a mianowicie: 
aa) Potłuczenia trzy przypadki, które nie przedstawiały 

nic godnego szczególnej wzmianki.
bb) Han ciętych było 6 przypadków, których jeden dla 

przykładu przytoczę.
Mateusz Janaszek, lat 54 liczący, miał po lewćj stronie 

szyi, w kącie między mięśniem kapturowym a obojczykiem 
rang o brzegach nierównych, kształtu podłużnego, 2" długości, 
ł/2"  szerokości mającą,, wnikającą w mięśnie tej okolicy, wy
pełnioną dobremi brodawkami. Skarżył się na drętwienie i ból 
w okolicy łokcia lewego. Zresztą stan ogólny zadawalający.

Zdanie było, iż rana na szyi zadana była prawdopodobnie 
ostrćm narzędziem i wymaga jeszcze parę tygodni czasu do 
zupełnego wygojenia, po którem jednak może być, iż pozosta
ną w następstwie bole w ramieniu, lub łokciu lewym. (Protok. 
nr. 49).

cc) Han zadanych bagnetem były dwa przypadki, z któ
rych jeden szczegółowo opiszę. (Protok. nr. 35).

Przedmiotem dochodzenia był Onufry M., rymarz z Wią
zowny, lat 42 liczący, u którego przy bliższein śledzeniu zna
lazłem, co następuje:

1) Na piersiach naprawo od mostka blizko przyczepie
nia chrząstki 6go żebra w skórze otwór ukośnie idący, prze
szło 1 cal długości mający, o brzegach gładkich, postać nizkie- 
go trójkąta przedstawiających. Od rany tej ciągnie się ukoś
nie ku lewej stronie na mostku smuga skóry zaczerwieniona, 
nabrzmiała, w dotknięciu bolesna, pod którą głębićj czuć cheł- 
botanie płynu i takowy, to jest ropa, za naciskiem wypływa po 
lewej stronie mostka z otworu blisko cal długości mającego,
o brzegach gładkich, który to otwór, według słów obecnego na 
w izycie lekarza oddziału, dnia poprzedniego on sam (lekarz) 
uskutecznił w celu ułatwienia odpływu ropy.

2) Po lewej stronie, w okolicy przedniego końca 9go i lOgo 
żebra znajduje się w skórze otwór blizko 1 cal długości mają
cy, o brzegach gładkich, kształtu nizkiego trójkąta, w okolicy 
którego znać nabrzmienie, zaczerwienienie i ból w dotknięciu 
na przestrzeni 1 >/2 cala.
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Tętno 84. Chory uskarża się na kłócie w obu bokach 
i na suchy kaszel. Przysłuch okazuje w prawój klatce pier
siowej w dolnej części oddech pęcherzykowy słaby.

Zdanie było: M. O. uległ przed kilkunastą dniami dwu
krotnemu zranieniu klatki piersiowćj narzędziem ostrein, 
z kształtu rany wnosząc, najprawdopobnej bagnetem, i do zu
pełnego wyleczenia potrzeba przynajmniej kilku tygodni.

dd) Uszkodzenia powstałe z przejechania były dwa 
razy przedmiotem śledzenia na osobie żyjącej.

ee)  Wreszcie raz jeden wstrząśnienie rdzenia kręgo
wego wskutek upadku z wysokości.

II. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH OSÓB DOROSŁYCH.

a. Samobójstwo przez powieszenie..............................................  1
b. Samobójbtwo przez poderżnięcie g a rd ła .................... ...........  1
c. Zaczadzenie . .  ................... .....................................................  l
d. Zasypanie piaskiem .................................................................  i
e. Spadnięcie z wysokości.............................................................  7
f. Przejechanie w ozem ................................. ...... ....................... 5
g. Chłosta ................................................................... . . .  1
h. Uszkodzenie samej czaszki ........ ..............................................  3
i. Uszkodzenie klatki piersiowej................ .................................. 2
k. Upust krwi nieumiejętny . ..................................................... 1
1. Różne inne uszkodzenia ....................... . . . . . . . . ___ __ . 4
m. Śmierć z rozmaitych chorób wewnętrznych..........................  20

Razem . . . .  47

Ponieważ dochodzenia z powodu samobójstwa nie są 
u nas częste, więc oba przypadki szczegółowo przytoczę.

a) Samobójstwo przez powieszenie. Przedmiotem do
chodzenia były zwłoki woziwody lat około 35 wieku liczącego, 
który, jak żona jego zeznała, już od roku niechętnie się brał 
do pracy, próżnował, dziwaczył i stronił od ludzi.

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki denata, które znaleźliśmy w komórce wiszące 
w ten sposób, że stopy o 9 cali od ziemi były oddalone, są 
zwłokami mężczyzny wzrostu dobrego, około 35 lat wieku mieć 
mogącego, dobrze odżywianego. Tuż obok stała drabina.
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2. Stężenie trupie jeszcze istnieje.
3. Powierzchnia skóry blada z wyjątkiem kończyn dol

nych, które przedstawiają jednostajną barwę siną, za nacięciem 
okazującą się jako pośmiertne plamy.

4. Wyraz twarzy spokojny, usta zamknięte.
5. Na szyi znajduje się powróz około średnicy mają

cy, mocno zaciśnięty, w postaci pętli pojedynczej, której uszko 
po prawej stronie szyi się znajduje. Powróz przechodzi tuż 
nad krtanią, całkiem poziomo naokoło szyi, tworząc naokoło 
tejże ze wszystkich stron wgłębienie części miękkich około 1 
cala głębokie, odbijające w zupełności kształt powroza; skóra 
w tćm kolistóm wgłębieniu jest blada i zresztą niczóm się od 
pozostałój nie odróżnia.

6. Żołądź prącia zwilżona płynem lepkim, podobnie jak
i odpowiednia przednia część koszuli.

7. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawiała nic ude
rzającego, ani żadnych śladów obrażeń zewnętrznych.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA.

8. Kości i powłoki miękkie nigdzie nie uszkodzone, 
w krew’ miernie obfite.

9. Naczynia żylne opon mózgowych tak zewnętrznych, 
jak wewnętrznych, przepełnione krwią ciemną płynną, podo
bnież zatoki mózgowe, zwłaszcza u podstawy mózgu, i sploty 
naczyniowe. Opony wewnętrzne zamglone, w przestworach 
podpajęczych nagromadzona mierna ilość płynu przeźroczy
stego.

10. Miąższ mózgowy mierną ilość krwi zawierający, 
jędrny.

B. SZYJA.

11. W  tkance podskórnej i w mięśniach szyi pod wgłę
bieniem powyżej pod nr. 5 opisanem znajdują się tylko wgnie
cenia, ale bez żadnych wylań krwi.

12. Również kręgi szyjowe nigdzie nieuszkodzone.
13. Kość gnykowa i chrząstki krtani nie uszkodzone.
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W jamie krtani i tchawicy błona śluzowa blada, małą ilością 
śluzu pokryta.

C. JAMA PIERSIOWA.

14. Płuco prawe tkanką łączną do żeber lekko przyrosłe, 
oba płuca na przecięciu trzeszczą i wydają, małą ilość krwi cie
mnćj płynnćj.

15. Serce w prawćj połowie, równie jak wielkie naczy
nia, zawierają znaczną ilość krwi ciemnćj płynnćj.

D. JAMA BRZUSZNA.

16. Trzewa tćj jamy, mierną ilość krwi ciemnćj płynćj 
zawierające, nie przedstawiały zresztą nic szczególnćj wzmian
ki godnego.

ZDANIE.

Na zasadzie powyższego oględu jestem żdania:
1) że przyczyną śmierci denata było przerwane oddycha

nie wskutek powieszenia i wynikającego ztąd zaciśnienia szyi;
2) że wyniki dochodzenia pośmiertnego nie przedstawiają nic 
takiego, coby przemawiało przeciw samobójstwu; 3) że to, co 
wdowa denata w protokóle zeznała o zachowaniu się tegoż 
w ostatnich miesiącach jego życia, wnioskować każe, iż tenże 
cierpiał na 'obłąkanie umysłu, a mianowicie melancholią, 
(z czćm się zgadzają zamglenia opon wewnętrznych mózgo
wych i wysięk surowiczy w przestworach podpajęczych); 4) że 
przeto denat według wszelkiego prawdopodobieństwa sam so
bie życie odebrał pod wpływem obłąkania umysłu.

c) Przypadek sanobójstwa przez poderżnięcie gardła 
również szczegółowo przytaczam. (Protok. nr. 73 a.).

Nowakowski Józef, lokaj, lat 50 wieku liczący, od czasu 
wyjścia z Domu Badań, to jest od 5ciu kwartałów, nie mógł 
znaleść służby (akta k. 10); przez ten czas zawsze był ponury, 
z nikiem nie przestawał (15. 26 odwr.), i nałogowo oddawał 
się pijaństwu (k. 3. 10. 15. 17. 19. 22 odwr. 24 odw. 25. 26 
odwr.), wskutek czego często bywał nieprzytomny (k. 17.), 
albo według wyrażenia świadków „cierpiał na pomieszanie 
zmysłów chwilowe'1 (k. 3 odwr.), częstokroć dostawał nieja
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kiego pomięszania zmysłów (k. 22 odwr.), a jeden z nich się 
wyraził, że ,,J. N. z żoną swoją najgorzćj się obchodził i bił 
ją często“  (k. 15. 17. 19. 24 odwr. 25).

Dnia 12. listopada r. 1863. po południu, będąc pijany, 
przewrócił żonę na łóżku, począł ją dusić, tak, że jój wargę 
na wewnętrznej powierzchni skrwawił (k. 10. 4.), Raczkow
skiego zaś, jćj krewnego, do którego Nowakowska się schroni
ła, ranił narzędziem ostrćm, gdy tenże R. usiłował go za drzwi 
wyrzucić (k. 4. 6. 23. 24). Nowakowski był wówczas czerwo
ny, wyraz twarzy jego miał coś dzikiego, obłąkanego, a ude
rzając Raczkowskiego, wydał okrzyk przeraźliwy: „kiedy tak, 
to tak“  (k. 11. 23 odwr. 24).

Wtedy Nowakowski pobiegł do swego mieszkania, które 
potćm przywołana policya znalazła zamknięte na klamkę 
w ten sposób, że rączka klamki na zewnątrz wyjęta leżała 
w stancyi na stole i klucz w zamku (nie zamkniętym' znajdo
wał się ze strony mieszkania (k. 13. 20. 21 odw.), a według 
jednego świadka drzwi wewnątrz na haczyk były zamknięte 
(k. 18). Za otwarciem drzwi wybiegł kot ze stancyi (k. 14.
16. 20 odw. 22). Na ziemi leżały wyciągnięte zwłoki Nowa
kowskiego, koszula na nim około szyi była mocno skrwa
wiona■, ale nie podarta, na około na podłodze znaczna ilość 
krwi przykrzepłćj. Na stole przy łóżku leżała brzytwa otwo
rzona, równie jak futerał i pasek krwią zaschniętą mocno 
powalam'. O parę kroków dalćj stała komoda i na nićj lu
sterko; papier obiciowy pokrywający tę komodę i podłoga 
przed nią były również krwią zeschniętą poplamione (k. 7 ).

Przy dochodzeniu *sądowo-lek. dokonanćm przeze mnie 
dnia 16. listopada znalazłem zwłoki mężczyzny silnie zbudo
wanego, około 50 lat liczącego (N. 1), okazujące już dość 
znacznie posunięty stopień zgnilizny, a mianowicie skóra 
na całćj powierzchni ciała przedstawia tak na tylnćj, jak na 
przednićj powierzchni ciała rozległe plamy sine, które za na
cięciem okazują się pośmiertnemi, równie jak plamy ciemniej
sze przebiegiem swoim odpowiadające przebiegowi żył,zaskór- 
nych. Na brzuchu, który jest wzdęty, widać rozległe plamy 
zielone, od zgnilizny pochodzące.
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W okolicy brwi lewćj znajduje się zasinienie skóry i ze
schnięcie tćjże pargaminowe brunatne, wielkości 5-groszowki, 
pod którśm w tkance skóry i podskórnej znajduje się wylanie 
krwi płynnej, czego w odpowiedniej okolicy strony przeciwnej 
nie znaleziono.

W  okolicy ucha prawego brak jest całkiem muszli 
usznej i w jej miejscu tuż przy głowie znajduje się rana gład
ka bez znacznego wylania krwi.

Na lewej połowie szyi rana ukośna przebiegająca 
od tylu , to jest od przedniego brzegu mięśnia sutko-mostko- 
wego, ku dołowi i ku przodowi aż do punktu tuż nad górnem 
wcięciem chrząstki tarczowej położonego. Rana ta ma prze
szło 5 cali długości i około 3/± cala szerokości. Brzegi jej są 
gładkie, krwią skrzepłą obficie powalane. Przedni i tylny 
koniec tejże są równe sobie. W  głębi przy bliższem preparo
waniu znaleziono tętnicę i żyły szyjowe tej strony przecięte, 
a z przecięć żył występowała krew’ na wpół skrzepła.

Dwa małe tarcia skóry pargaminowo zeschniętćj na 
obu kolanach.

Powłoki miękkie i opony mózgowe przedstawiały prze
siąknięcie pośmiertne płynem czerwono-brunatnym (N. 9. 10), 
prócz tego opony wewnętrzne były zamglone w skutek zgrubień 
(N. 10) Płuca na rozkroju wydawały obfity płyn brudny 
pienisty (N. 11). Serce było wielkie, wiotkie, tłuszczem obfi
cie pokryte (N. 12). Wątroba częściowo stłuszczona (N. 13).

Z d a n i e  w tym przypadku wydałem następujące:
Z uwagi na okoliczności, # które śmierć denata poprze

dziły;
z uwagi na to, że był nałogowym pijakiem (zeznania 

świadków i zmiany opon mózgowych, serca, wątroby) i cierpiał 
prawdopodobnie na obłąd opilczy (akta);

z uwagi wreszcie na wyniki dochodzenia pośmiertnego, 
a w szczególności na kształt i kierunek rany, jestem zdania:

1) że J. N. zmarł wskutek krwotoku z przeciętych głów
nych naczyń krwionośnych na szyi;

2) że sam sobie życie odebrał przez poderżnięcie szyi 
brzytwą, prawdopodobnie w stanie obłędu opilczego;
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3) co się tyczy braku ucha, ten mógł być skutkiem od
gryzienia tegoż po śmierci przez kota;

4) starcia skóry na brwi lewśj i na obu kolanach po
wstały zapewne przy upadnięciu samobójcy na ziemię.

c) Pomiędzy 7 u s z k o d z e n i a m i  ś m i e r t e l n e m i  po-  
w s t a ł e m i  w s k u t e k  s p a d n i ę c i a  z w y s o k o ś c i  (naj
częściej z rusztowań przy budowie domów) były 4 przypadki 
pęknięcia czaszki, 1 przypadek pęknięcia serca, 1 złamania 
żeber i goleni, wreszcie jeden pęknięcia wątroby i śledziony. 
Niektóre z tych przypadków szczegółowo opiszę.

aa) Spadnięcie z wysokości, śmierć z pęknięcia cza
szki. (Protok. nr. 25).

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki kobiety około 40 
lat liczą,cój, silnie zbudowanej, dobrze odżywionej; włosy były 
pyłem zawalane.

7, ucha prawego, obficie krwią zwalanego, wyciekała 
krew’ ciemna płynna. Około otworów nosowych skóra była 
krwią zakrzepłą zwalana. W obu przegubach łokciowych 
rany od świeżego upustu krwi. Na zewnętrznej i tylnej po
wierzchni prawego uda rozległe siniaki, pod któremi tkanka 
skóry i podskórna przedstawiały wylania krwi półpłynnej. 
Skóra na tej powierzchni miała smugowate zdrapania.

Czaszka. Po oddzieleniu powłok miękkich z czaszki prze
konano się, że cała okolica tyłogłowia zajęta była 3ina rozle- 
głemi wylaniami krwi na wpół skrzepłej w skórze i mięśniach, 
z którychto wylań średnie miało ł"  długości, 2 " szerokości, 
boczne zaś majace po 3 " dług., a po 2" szerok., zachodziły 
każde w okolicę skroniową odnośnej strony. Odpiłowane ko
ści sklepienia czaszki mają do 3 " ' grubości i nigdzie nie są 
uszkodzone. Po odjęciu opony twardej znaleziono na po
wierzchni opon wewnętrznych na obu półkulach < ienką war
stwę krwi ciemnej na wpół skrzepłej, szczególniej w miejscach 
odpowiadających brózdom. Na lewej stronie podstawy czaszki 
opona twarda jamy przedniej, a szczególniej średniej, pokryte 
są na parę linij grubości krwią ciemną skrzepłą. Część koro
wa odpowiednich dwóch płatów mózgu jest pognieciona, roz
miękczona, miąższ nakrapiany wylaniami krwi wielkości łep-
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ków szpilki. Z resztą miąższ mózgowy jest twardości i barwy 
zwykłćj; w jamach mózgowych nic uderzającego. Po oddaleniu 
opony twardśj kości podstawy czaszki przedstawiają po obu 
stronach rozstąpienie się szwu obrębkowego, które się prze
dłuża w pęknięcie o brzegach nieco krętych kości skroniowych 
obu stron, idące poprzecznie symetrycznie po obu stronach 
wzdłuż brzegu przedniego zewnętrznego części skalistej i łą
czące się w środku pęknięciem poziomem o brzegach gładkich, 
równych, stoku Blumenbacha w odległości 1 cala od siodła 
tureckiego. Od pęknięcia kości skroniowej prawej rozchodzi 
się poboczne jeszcze pęknięcie ściany górnój oczodołu.

Klatka piersiowa. Oba płuca mało krwi zawierają, na 
przecięciu wydają płyn blady pienisty. Serce próżne, zresztą 
prawidłowe.

Narzędzia jamy brzusznój nie przedstawiały nic szczegól
nej wzmianki godnego

Z d a n i e  było, że denatka zmarła wskutek pęknięcia ko
ści podstawy czaszki i wylania krwi w tej jamie, przyczyną zaś 
tych uszkodzeń mogło być spadnięcie z wysokości.

bb) Pęknięcie serca wtkutek wstrząśnienia. (Protok. 
nr. 78).

Młynarz, około 35 lat liczący, przy dźwiganiu kamienia 
młyńskiego z pomocą innych ludzi, padł był tyłem w dół wy
sokości mężczyzny dorosłego i nagle umarł. Przy dochodze
niu pośmiertnem okazały się: zwłoki mężczyzny wzrostu mier
nego, silnie zbudowanego, mięsistego. Powierzchnia skóry 
blada, na grzbiecie plamy sine blade, które za nacięciem oka
zały się pośmiertnemi. Twarz blada, usta blade. W okolicy 
grzebienia prawej łopatki znajduje się siniak około 1 cala 
długości mający, pod którym za nacięciem okazuje się w skó
rze i tkance podskórnej wylanie krwi skrzepłej. Zresztą po
wierzchnia ciała nie przedstawiała żadnych zmian uderzają
cych ani też śladów obrażeń zewnętrznych.

Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew’ obfite, ni
gdzie nie uszkodzone. Opony mózgowe w drobnych swych na
czyniach krwią nastrzykane, zresztą prawidłowe. Miąższ
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mózgu na rozkroju wydaje obfite kropki krwawe, które po 
spłókaniu napowrót występują.

Za otwarciem klatki piersiowćj uderzył w oczy wypukla- 
jący się worek osierdzia, w którym czuć było chełbotanie; za 
otwarciem osierdzia znaleziono w nićrn znaczną ilość krwi 
płynnćj wiśniowćj, w którćj pływały wątłe skrzepy krwawe. 
Przy bliższćm obejrzeniu serca spostrzeżono na przednićj po
wierzchni lewćj komórki pęknięcie tegoż przebiegające rów
nolegle z brzegiem zewnętrznym komórki prawćj i mające na 
tćj przedniej powierzchni 1 cal długości. Pęknięcie to w tym 
samym kierunku i tćj samej długości przedłużało się na tylnćj 
powierzchni komórki lewej, miało brzegi nieregularne, po
darte, krwią płynną nasiąkłe i w całćj swćj długości aż do 
jamy komórki drążące. Za otwarciem lewego serca błona 
wyściełająca je okazała się niejednostajnie zamglona, jakby 
nalotem błęhitn iwym powleczona, zresztą gładka. Nalot 
ów najwyraźniejszy było w dolnćj części komórki lewćj. W pra- 
wćj połowie serca, którego błona wewnętrzna nie przedstawia
ła nic szczególnego, znajduje się krew’ płynna.

Płuca, w dotknięciu sprężyste, na rozkroju wydają obfitą 
ilość płynu pienistego.

Trzewa jamy brzusznćj nie przedstawiały żadnych zmian 
chorobnych.

Z d a n i e  było tćj treści: że denat zmarł śmiercią nagłą 
wskutek pęknięcia serca, którego przyczyną było prawdopodo
bnie wstrząśnienie przy upadnięciu z pewnćj wysokości; a uspo
sobienie do tego nosił denat w sobie w skutek przebytćj choro
by, to jest zapalenia wsierdzia (endocarditis).

d) Pomiędzy 5 przypadkami śmierci gwałtownćj w s k u 
tek p r z e j e c h a n i a  w o z e m  i t. p. dwa razy było zgniece
nie klatki piersiowćj z połamaniem żeber i rozdarciem opłuc- 
nćj żebrowej i płuc ostremi odłamkami żeber, pochodzącem 
ztąd wylaniem krwi w jamach opłucnych i t. d.; raz zgrucho- 
tanie stosu kręgowego w okolicy 8. i 9. kręgu grzbietowego 
(w skutek przejechania omnibusem); raz złamania kończyn 
dolnych, które pociągnęły za sobą odjęcie kończyny, zgorzel 
rany amputacyjućj, ogólne wycieńczenie i śmierć; wreszcie raz
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przejechanie wagonem drogi żelaznej. (Protok. nr. 65). W tym 
ostatnim przypadku zwłoki wychudłe mężczyzny około 40 lat 
liczącego miały skórę całkiem bladą, jakby woskową; plamy 
pośmiertne na grzbiecie bardzo nieznaczne. Kończyna dolna 
prawa pozbawiona była całkiem goleni. Przednia i zewnętrz
na powierzchnia uda prawego w dolnćj części pozbawiona była 
skóry na powierzchni odgraniczonćj ku górze linią niemal cał
kiem prostą, idąca od punktu 4 " poniżćj krętarza wielkiego 
fłrochanł. maj.) do punktu 7 " poniżćj spojenia łonowego po
łożonego. U dołu w blizkości odsłoniętego całkiem końca sta
wowego kości udowćj części miękkie nieregularnie poszarpane. 
Skóra powyżćj owćj linii przedstawiała barwę siną i była 
w znacznćj części oddarta od części miękkich pod nią położo
nych. Na tylnćj i po części na zewnętrznćj powierzchni uda 
prawego skóra była nieregularnie poszarpana i pooddzierana od 
części miękkich pod nią położonych, które tak była zmiażdżone, 
że zaledwie niektóre mięśnie rozpoznać się dały. — Z d a n i e  
było: że denat zmarł w skutek krwotoku i wstrząśnienia ukła
du nerwowego, będących następstwem nader silnego gwałtu me
chanicznego, który sprawił oderwanie goleni i zmiażdżenie 
części miękkich uda; tym zaś gwałtem mogło być przejechanie 
wagonu. (Ze śledztwa sądowego okazało się, że byłto stróż 
stacyi głównćj Drogi żel. W. W., który, wskakując na stopień 
wagonu podczas kiedy jeszcze pociąg był w ruchu, przez ob
sunięcie się nogi wpadł pod koła).

e) Ś m i e r ć  7 c h ł o s t y  raz się zdarzyła; przypadek ten, 
jako w naszych czasach do osobliwości należący, szczegółowo 
przytaczam. (Protok. nr. 86).

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki mężczyzny wzro
stu średniego, 40 kilka lat wieku mićć mogą'cego, (z imienia
1 nazwiska nieznanego). Stężenie trupie z kończyn górnych 
już ustąpiło. Usta sine nabrzmiałe. Na brzuchu po lewćj 
stronie tuż poniżćj ostatnich żeber znajduje się pionowo prze
biegająca pręga, pargaminowo zeschnięta, parę linij szeroka,
2 cale długa, pod którą lekkie wylanie krwi w skórze. Cały 
grzbiet i pośladki przedstawiają* jednostajną siność, która za 
nacięciem skóry okazuje się pośmiertną; na tćm zaś tle skóra
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grzbietu zasiana je s l  mnóstwem małych pręg , w różnych 
kierunkach przebiegających, mających po '/2 c^la i mnićj dłu
gości, przedstawiających pozór zdrapań skóry z powierzchowne- 
mi skrzepami krwi wynaczynionój i pargaminowemi brunat- 
nemi zeschnięciami skóry; w miejscach tych i za nacięciem 
w miąższu skóry znajdują się małe wynaczynienia krwi skrze
płej. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia zmian go
dnych uwagi.

Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew’ obfite, ni
gdzie nie uszkodzone. Opony mózgowe twarde i wewnętrzne 
w naczyniach swych żylnych przepełnione krwią ciemną. Opo
ny wewnętrzne zamglone; w przestworach podpajęczych płyn 
surowiczy mętnawy. Miąższ mózgu jędrny, na rozkroju obfite 
kropki krwi ciemnćj.

Oba płuca w dotknięciu puchowate, na rozkroju wydają 
znaczną ilość płynu pienistego czerwono zabarwionego. Serce 
wielkie, zwłaszcza lewa połowa w rozmiarach powiększona 
i ściany zgrubiałe. Prawa połowa przepełniona krwią ciemną 
na wpół skrzepłą.

Wątroba wielka, zraz prawy na rozkroju ma pozór musz- 
katołowaty, lewy zaś tak na powierzchni, jak na rozkroju, ma 
barwę jednostajną blado żółtą i na ostrzu noża pozostawia 
nalot tłusty. Śledziona mała, powłoka jćj pomarszczona, 
miąższ rozpływający się. Żołądek zawiera małą ilość papki 
pokarmowćj szarawćj; błona śluzowa ciemna, zgrubiała, gru
bym pokładem śluzu pokryta, po spłókaniu którego okazuje 
się wyraźne nastrzykanie i rozwinięcie naczyń drobniejszych. 
Kiszki tak grube, jak cienkie, zawierają kał żółty, płynny. Bło
na śluzowa szarawa, zgrubiała. Nerki obficie krew’ zawierają.

Mięśnie grzbietowe przy ich oddzielaniu nie przedsta
wiały zmian uderzających. Po otworzeniu stosu kręgowego, 
okazało się, że sploty żylne tegoż stosu znacznie były prze
pełnione krwią ciemną. Opona twarda rdzenia kręgowego 
nie okazywała nic szczególnego. Opony wewnętrzne rdzenia 
przedstawiały wyraźne nastrzykanie drobnych naczyń, szcze- 
gólniśj w części grzbietowćj. Miąższ rdzenia nie przedstawiał 
zmian uderzających.

www.dlibra.wum.edu.pl



205

Z d a n i e  było: 1) że denat uległ pobiciu grzbietu, praw
dopodobnie chłoście; 2) że przyczyną śmierci były przekrwie
nia mózgu i jego opon, stosu kręgowego i opon wewnętrznych 
rdzenia, wreście płuc, któreto przekrwienia, zwłaszcza przy 
rozroście serca, na który denat cierpiał, łatwo z rzeczonśj 
chłosty wyniknąć mogły,

D  Z  pomiędzy u s z k o d z e ń  g ł o w y  zasługuje na uwa
gę następujący przypadek. (Protok. nr. 69).

W dniu 25. października 1803. r. wszczęła się przy go 
towaniu objadu kłótnia między Bogumiłą Patasiak lat 38, 
a Maryanną Dębińską lat 40 liczącą, wyrobnicami razem 
mieszkającemi, podówczas pijanemi. W kłótni tśj najprzód 
Dębińska Patasiakową tłukła pięściami po twarzy (.akta k. 9), 
potćm zaś Patasiakowa, porwawszy garnek drutowany, ude
rzyła nim Dębińską (9 v., 10., 11 v., 12.), poczćm krew’ 
mocno bryzgała z głowy Dębińskiśj. (k. 10).

Dnia • tegoż Dębińska odwiezioną została do szpitalu 
Dziec. Jezus, do którego tśż przybyła Bogumiła Patasiak; ta 
ostatnia w tydzień potćm, uleczona, wypisała się ze szpitalu 
(k. 15).

Dębińska w dniu przybycia do szpitalu miała silne stłu
czenie okolicy oka prawego ze znaczną nabrzękłością obu 
powiek, dwie rany dość głębokie policzka prawego i dwie 
rany powierzchowne na głowie, (k. 1. 4).

Przy obdukcyi sporządzonśj w tydzień potem (dnia 2. 
listopada) znalazłem całą górną, powiekę oka prawego owrzo
dzoną, również całą niemal powierzchnią nosa. Na prawym 
policzku widać było dwie rany po 1 calu długości mające, pod 
kątem prostym spotykające się, o brzegach nierównych, po 
części już z sobą zlepionych istotą skrzepłą. W prawśj okolicy 
ciemieniowśj skóra przedstawiała ranę około 1 cala długości 
mającą, strupem wązkim pokrytą i w lewśj okolicy ciemie
niowśj podobuąż ranę nieco krótszą. Cała twarz była na
brzmiała, czerwona, w stanie zapalenia rożowatego skóry. 
Tętno 120 na minutę, drobne, nieregularne. Źrenice zwężoue. 
Chora była w stanie zupełnśj bezprzytomności. (k. 14).

W trzy dni potćm Dębińska zmarła (k. 16).

www.dlibra.wum.edu.pl



Przy dochodzeniu sądowo-lekarskićm pośmiertnym do- 
konanem przeze mnie w dniu 7. listopada (k. 18. 19) znalazłem 
skórę w ogóle żółtą (N. 2). Powierzchnie za życia owrzodzone 
pokryte były strupami (N. 7. 8). Skóra na twarzy była po
marszczona, miejscami watą przyschniętą pokryta ( N. 6). 
Oprócz ran głowy i twarzy przy obdukcyi opisanych (N. 4. 5.
12.), okazały się jeszcze drobniejsze rany cięte na nosie (N. 9.), 
skroni (N. 10), przed uchem (N. 11) i na wardze (N. 13), tu
dzież siniak na ramieniu (N. 14), któreto obrzmienia przy 
obdukcyi z powodu nader niebezpiecznego stanu chorej nie 
mogły być dokładnie zbadane (N. 15).

Przy dochodzeniu wewn. okazało się jeszcze na wierzchoł
ku głowy wylanie krwi w powłokach skórnych czaszki na po
wierzchni wielkości 5-złotowki (N. 16); miąższ mózgu i opony 
mózgowe, zwłaszcza wewnętrzne, przekrwione, w drobnych na
czyniach krwią jasną natrzykane (N. 17. 18.), w przestworach 
podpajęczych obfita ilość surowicy (N. 17), oba płuca w tyl
nych częściach nie syczały przy przecinaniu i wydawały tylko 
płyu brunatnawy prawie wcale nie pienisty (N. 19). W trze- 
wadi brzusznych nie było nic szczególnćj wzmianki godnego.

Z d a n i e  było następujące: „Przyczyną śmierci najbliższą 
Dębińskiej było zapalenie różowate skóry twarzy ( erysipelus 
fa a e ij,  które pociągnęło za sobą przekrwienie mózgu i opon 
mózgowych i wysięk surowicy w tych ostatnich, tudzież zastoi
nę w płucach (hypoetastit pulmonum) . Zapalenia różowego 
powodem w tym przypadku były uszkodzenia części miękkich 
twarzy i głowy, zadane prawdopodobnie ciałem na wpół ostrem, 
jakiem są np. skoiupy garnka. Wreszcie czuję się w obo
wiązku nadmienić, że Dębińska mogła być usposobioną do ta
kiego zapalenia różowego twarzy stanem opojenia i uniesieuia 
się gniewem, w którym się znajdowała w chwili zadania jej 
wsponmionych uszkodzeń.“

g) R a n a  k l a t k i  p i e r s i o w e j  n o ż e m  s i o d l a r s k i m  
za d a n a ,  ś m i e r ć  z k r w o t o k u .  (Protok. nr. 41 i 01).

Dnia 27. czerwca 1603. r. między godziną 12. a 1. z po
łudnia Karól M. terminator rymarski, lat 16 liczący, będąc 
z powodu nieusłuchania uderzony w głowę przez czeladnika
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Pawła K., lat 19 liczącego, z popędliwości i gniewu pchnął 
tego ostatniego w piersi nożem ostrym rymarskim, który wła
śnie trzymał w ręku dla obcinania szpagatu (k. 16. 18. 19.) 
Paweł K. powieziony do szpitalu Dziec. Jezus zakończył życie
o godzinie 4tćj po południu tegoż dnia. (k. 12).

Dochodzenie zwłok sądowc-lekarskie dokonane przeze 
mnie dnia 29. czerwca (k. 13. 14. 15) wykryło bladość powierz
chni ciała (N. 3), w lewćj okolicy podobojczykowćj ranę
0 brzegach gładkich, 2%  cala długości mającą, przenikającą 
chrząstki żebra 1. i 2go, tudzież wielkie naczynia podobojczy- 
kowe, zwłaszcza żyłę tej strony (N. 4. 7. 8.); w jamie lewćj 
opłucnćj kilka funtów krwi ciemnćj płynnćj (N. 9); serce w obu 
połowach próżne (N. 11); wreszcie inne trzewa jam blade i nie- 
dokrwiste (N. 10. 12).

Na zasadzie tego wyraziłem zdanie, ze Paweł K. zmarł 
z krwotoku wewnętrznego z naczyń podobojczykowych le
wych, którego przyczyną była rana w tę okolicę piersi narzę
dziem ostrćm zadana.

h) Śmierć w skutek rany sztyletowej drążącej do serca
1 wątroby. (Protok. nr. 12). Przypadek ten dla swćj ważności 
zasługuje na szczegółowe przytoczenie.

Przedmiotem dochodzenia były zwłoki N. J., którego 
w dniu 24. marca 1863. r. znaleziono między godziną 11. a 12. 
z rana zamordowanym nad Wisłą. Tegoż dnia o godzinie 4tćj 
dokonano na miejscu obejrzenia zewnętrznego (trup leżał na 
wznak, z rękami rozkrzyżowanemi, obok leżał sztylet o ostrzu 
około ] % cala szerokości mającćm, prostćj roboty, krwią 
zbroczony); sekcyą zaś wykonano dnia następnego o godzinie 
lls te j z rana w grabami szpitalu Dziec. Jezus, przyczćm oka
zało się, co następuje:

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Na stole sekcyjnym złożone zwłoki mężczyzny wzrostu 
średniego, około 30 lat wieku mićć mogącego, odziane były 
w szalik biały wełniany w lewej swej połowie zupełnie krwią 
zbroczony, w surdut futrem podszyty, koszulę, spodnie, gacie 
i buty. WT surducie i koszuli na lewćj połowie klatki piersio-
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w ej znajduje się otwór przecięty przeszło 11/2 cala długości 
mający, idący ukośnie od góry i zewnątrz na dół i na wewnątrz, 
odpowiadający zupełnie wielkością i kierunkiem ranie klatki 
piersiowej poniżej opisać się mającćj. Koszula cała była 
krwią już zeschniętą zwalana, jakby we krwi zmaczana; podo
bnież na futrze surduta znać rozległe ślady zbroczenia krwią.

2. Tuż nad prawćm uchem znajduje się raua o brzegach 
gładkich, małą ilością krwi skrzepłej pokrytych, pozioma, ma
jąca 1 Ya cala długości, przenikająca wszystkie części miękkie, 
bez naruszenia kości; włosy na głowie na około krwią skrzepłą 
sklejone.

3. Nos zaklęśnięty, mały, bezkształtny, lecz w skutek 
dawniejszej wady, czy też choroby.

4. Na prawym policzku mała ranka, % cala długości 
mająca, nie przenikająca w zupełności skóry, o brzegach gład
kich.

5. Na przedniej powierzchni lewej połowy klatki piersio
wej w 5ym przestworze międzyżebrowym trochę na prawo od 
spojenia chrząstki żebrowej z kością znajduje się otwór w klat
ce piersiowej, o brzegach całkiem gładkich ukośnie z góry 
i strony zewnętrznej na dół i ku linii środkowej idący, prze
szło V jt cala długości mający, drążący w głąb’ , na dół i na 
prawo. Z otworu tego przy przewracaniu ciała wypływa obfi
cie krew’ płynna, ciemna.

(i. Na prawem przedramieniu tuż nad stawem ręki na 
powierzchni przodkowej znajduje się raua pozioma, o brze
gach gładkich, 2 cale długości n.ająca, przenikająca tylko 
skórę i powieź.

7. Na grzbiecie palca wskazującego prawej ręki znajduje 
się rana o brzegach gładkich, krwią skrzepłą pokrytych, drą
żąca do jamy stawu między lszyrn a 2gim członkiem palca.

8. Na drugim członku średniego palca tejże ręki raua 
podobnaż, pozioma, przenikająca tylko do kości, a na palcu 
obrączkowym tejże ręki podobna raaa, tylko jeszcze powierz- 
chowniejsza; wszystkie mają brzegi małą ilością krwi skrzepłej 
pokryte.
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0. Prawe jądro prawie w dwójnasób powiększone, w do
tknięciu chrząstkowato twarde.

10. Zresztą powierzchnia ciała blada, nie przedstawia 
nic wzmianki godnego.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.
A. JAMA PIERSIOWA 1 BRZUSZNA.

11. Po odpreparowaniu części miękkich z lewćj połowy 
klatki piersiowej przekonano się, że rana powyżej pod n. 5 
opisana przenikała mięśnie lniędzyżebrza 5go, a w dalszym 
ciągu ku wewnątrz przedłużała się w prostym kierunku w zu
pełne rozcięcie gładkie chrząstki 6go żebra i lekkie, parę linij 
długości mające nadcięcie chrząstki 7 go żebra tćjże strony.

12. Przy dalszem śledzeniu znaleziono, że powyższa ra
na, wnikając w osierdzie, przechodziła dalej na spodnią, z prze
poną połączoną część tegoż; otwor w części ścięgnistćj prze
pony, drążący do jamy brzusznćj, miał przeszło dwa cale dłu
gości i postać bardziej nieregularną, nakształt litery T.

Iii. W lewej jamie opłucnćj znajdowało się około 4 fun
tów krwi ciemnej, płynnej.

14. Płuco lewe na powierzchni puchowate, na rozkroju 
blade, bezkrwiste, suche.

15. Płuco prawe w krew’ obfitsze, w jamie jego opłucnej 
nie było żadnego płynu.

16. Serce na powierzchni tłuszczem obrosłe; skurczone, 
szczególniej w lewćj połowie. Na tylnej powierzchni prawej 
komórki, w odległości 1 cala od wierzchołka serca zaczyna sig 
w ścianie komórki otwór o brzegach gładkich, do jamy ko
mórki drążący, l ‘/a cala długości mający, idący ukośnie od 
brzegu serca ku jego linii środkowej i ku górze. Jamy serca 
próżne; zastawki prawidłowe.

17. W dalszym ciągu otworu w przeponie, powyżej pod 
nr. 12. opisanego, wieszadło wątroby (ligamentum susyen- 
óurium) jest nieregularnie pocięte. Wątroba o miąższu bla
dym, nieco żółtawym, przedstawia na swej górnej powierzchni 
w blizkości przyczepienia wieszadła trzy rany o brzegach 
gładkich, z których jedna niemal pozioma, ó cale długości

Pam. T. 1. W., t. LV. 14
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mająca, była głębsza, sięgała w miąższ na 4 przeszło cale 
i tamże w głębi jeszcze miała poboczną w górę idącą ciętą 
odnogę; dwie zaś drugie, znacznie płytsze i krótsze, do pierw* 
ezćj prostopadłe, po 2 cale długości mające, o '/* cala od sie
bie odległe, wnikały jedna w miąższ prawego, druga w miąższ 
lewego płata wątroby.

18. W jamie otrzewnćj znajdowała się mała ilość krwi 
płynnćj.

19. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiały nic szczegól
nej wzmianki dla nas godnego.

B. JAMA CZASZKOWA.

20. Kości czaszkowe nigdzie nie uszkodzone.
21. Opony mózgowe wewnętrzne nieco wodnisto przesią-

kłe.
22. Miąższ mózgowy blady, zresztą prawidłowy.
Z d a n i e  było następujące:
1) Że przyczyną śmierci N. J. była utrata krwi w skutek 

koniecznie śmiertelnćj rany wątroby i serca.
2) Rana ta była zadana narzędziem ostrćm długićm, obo

siecznym, prawdopodobnie około 1 % cala szerokości mającćm.
3) Pierwotne pchnięcie, które silnie musiało być zadane, 

przeszło przez 5ty przestwór międzyżebrowy i chrząstkę Ggo 
żebra lew^j strony, przez osierdzie z pominięciem serca i przez 
przeponę do wątroby; następnie narzędzie, z rany nie ze 
wszystkićm wyciągnięte, było jeszcze dwukrotnie w innym kie
runku w wątrobie zagłębione; wreszcie w skutek pochylenia 
rękojeści ku dołowi, pchnięciem końca w górę skierowanćm 
przecięta została tylna ściana prawćj komórki serca.

4) Rany cięte na grzbiecie trzech palców prawćj ręki 
mogły być zadane po wyciągnięciu narzędzia z głównćj rany, 
gdy N. J. naturalnym bardzo ruchem chwycił się prawą r ką 
za pierś ugodzoną ciosem.

5) Rany te na palcach, równie jak rana na głowie powy- 
żćj prawego ucha, powstały jeszcze za życia denata.
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i) Ś m i e r ć  z p o t ł u c z e n i a  c z a s z k i  i k l a t k i  p i e r 
s i o w e j ,  t u d z i e ż  z g n i e c e n i a  tó j  o s t a t n i e j ;  w r z u c e 
ni e  do d o ł u  k l o a c z n e g o .  (Protok. nr. 13 i 17).

Dnia 23. marca 1863. o godzinie 9. wieczorem ludzie nie
znajomi przybyli niepostrzeżeni do posesyi Nr.......w Warsza
wie. Jeden z nich, zbudziwszy stróża, zaprowadził go do klo
aki w podwórzu, gdzie tenże ujrzał dwóch innych mężczyzn 
stojących, a trzeciego leżącego, już nieżywego, czyteż jeszcze 
dychającego. Ludzie ci kazali stróżowi odchylić otwór dołu 
kloacznego, a pogroziwszy stróżowi i uderzywszy leżącego 
człowieka nóżem, czyteż innem narzędziem, lub tylko pięścią, 
w piersi, wrzucili go do dołu kloacznego i szybko się oddalili. 
(Akta k. 2. 3. 7 odwr. 15. 25 odwr.). Wpół godziny potćm 
Jan, parobek w tym samym domu mieszkający, wszedłszy do 
kloaki, spostrzegł tam dosyć krwi na podłodze i na sedesie 
(k. 9. 10. 16 odwr.), którą stróż dnia następnego zmiótł (k. 
25 odwr.), równie jak krew’, którą dostrzegł na bruku w bra
mie Dnia 25. z rana wydobyto z dołu kloacznego rzeczone 
zwłoki, które sig okazały zwłokami Franciszka K. lokaja (k.
2. 13).

Przy obdukcyi i sekcyi sądowćj zwłok wykonanćj przeze- 
mnie w dniu następnym, to jest dn. 2<>. marca z rana (k. 11. 12) 
okazały się na powierzchni ślady zmian od pobytu w płynie 
kloacznym pochodzących, jakoto nabizmienie i barwa blado- 
zielonkawa całej powierzchni ciała. (Protok. sekc. Nr. 1), na 
twarzy zaś stalowa z nasięknięciem tkanek podskórnych po- 
soką (N. 6). Z uszkodzeń zewnętrznych znaleziono: uszko 
ucha prawego od reszty ucha na wpół odcięte (N. 2); za uchem 
prawem ranę o brzegach gładkich, posokę brunatną zawierają
cych, 1" długości mającą, tylko części miękkie przenikającą
(3) - ; w okolicy ciemieniowej piawćj takąż ranę z dwóch cięć 
po 1 " długości mających, pod kątem prostym spotykających 
się (Nr. 4); wreszcie na wierzchołku głowy takąż ranę w kształ
cie litery T, której ramiona miały po '/* cala długości (N. 5), 
a w okolicy krętarza wielkiego prawego starcie skóry 2 cale 
długości mające, bez podbiegnięcia krwią (N. 7).
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Przy dochodzeniu wewnętrznym znaleziono A) w czaszce: 
wylania krwi w skórze i w tkance pod nią położonej w okolicy 
prawej czołowćj na powierzchni wielkości */2 rubla (N, 9), 
a odpowiednio temu w oponach mózgowych wewnętrznych 
wylanie krwi ciemnej płynnćj na powierzchni zewnętrznćj 
górnćj prawego płata mózgu wielkiego, wielkości mnićj więcćj 
rubla (N. 16, a.)\ nadto w okolicy lewej czołowój w skórze 
i w tkance pod nią wylanie krwi płynnój 2 1/ / '  długie, 1" wy
sokie (N. 10), i cały lewy mięsień skroniowy w swój tkance 
krwią ciemną wylaną przesiąkły (N. 11), a odpowiednio temu 
na powierzchni zewnętrznćj lewego płata górnego mózgu 
mniśj więcćj na y4 części tej powierzchni w oponach mózgo
wych wewnętrz. podobneż wylanie (N. 16, b.). Zrestą opony 
mózgowe wewn. nigdzie nie uszkodzone, podobnie jak opona 
twarda (N. 15) i kości czaszkowe (N. 14). B) W klatce pier
siowej znaleziono z prawej strony złamanie 6. i 7. żebra, po 
lewćj zaś stronie złamanie 4. 5. 0. i 7. z wylaniami krwi 
w mięśniach i w opłucnćj (N. 18. 20), płuco lewe mocno prze
krwione (N. 21), serce w jamach swych próżne. (N. 22). C) 
Żołądek rozszerzony, napełniony był płynem zielonkowatym, 
cuchnącym, w którym pływały kawałeczki stałe. (N. 23). Inne 
trzewa brzuszne nie przedstawiały nic szczególnego.

Z d a n i e  wydałem następujące:
1. Że przyczyną śmierci Franciszka K. przedewszystkićm 

były wylania krwi w oponach mózgowych wewnętrznych, zła 
mania żeber i przekrwienie płuca lewego; tych zaś zmian od
leglejszym powodem były prawdopodobnie silne uderzenia na
rzędziem tępćm w głowę i klatkę piersiową, a co do tej ostat- 
niój w szczególności prawdopodobnie silne zgniecenie.

2. Że, wnosząc z obecności w żołądku płynu podobnego 
do kloakowego, możliwćm się wydaje, iż w chwili wrzucenia 
denata do kloaki tliła w nim jeszcze iskierka życia.

3. Że rany w powłokach miękkich czaszki mogły być 
zadane równocześnie z uderzeniami na głowę wymierzonemi, 
ale same przez się nie były przyczyną śmierci.

k) Ś m i e r ć  z n i e u m i e j ę t n e g o  u p u s t u  k r wi .  
(Protok. nr. 17),
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I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1- Zwłoki kobiety około 50 lat liczącćj, w wysokim sto- 
pnin wychudłćj i wynędziałój.

2. Stężenie trupie górnych członków jeszcze nie ustąpiło.
3. Skóra blada, widoczne błony śluzowe również blade.
4. W prawym przegubie łokciowym znajduje się otwór 

w skórze, 1 cal długości mający, a około % cala szerokości, 
idący ukośnie od góry i zewnątrz ku dołowi i ku wewnątrz, 
z którego wydobywa się posoka- i drobne brudne skrzepy.

5. Przedramię prawie jest wodnisto obrzmiałe, podo
bnież i ramię w części sąsiadującćj z przegubem łokciowym

6. W górnćj % części ramienia prawego znajduje się 
podłużna rana w skórze w rówku wewnętrznym mięśnia dwu
głowego, 2 cale długości mająca, a z nićj wystaje podwójny 
koniec nitki jedwabnćj, którą przewiązana jest tętnica ramie
niowa. Części otaczające tę ranę nie przedstawiają śladów 
zapalenia.

7. Zgłębnik, zapuszczony w otwór pówyżćj pod nr. 4 
opisany, wnika w głąb’ na %  cala; na wszystkie też strony, 
zwłaszcza na dół, czuć się dają za pomocą zgłębnika skóra 
i tkanka podskórna podkopane.

8. Po dokładnem odpreparowaniu skóry i głębszych czę
ści tak w przegubie łokciowym, jakotóż na ramieniu i przed
ramieniu, pokazało się, że tkanka łączna podskórna i między- 
mięśniowa w przegubie łokciowym i na połowie ramienia i 
przedramienia przyległych była przesiąknięta częścią krwią, 
częścią płynem posocznym. Szczególnie w samym przegubie 
łokciowym obfite były masy posoczne i skrzepy brudne, po 
których oddaleniu przekonano się, że tętnica ramieniowa (art. 
brachialis) wcale nie była uszkodzona, zaś towarzysząca jćj 
po stronie zewnętrznćj żyła ramieniowa (v>ena brachialis)  
przedstawiała w swej przednićj ścianie otwór ukośny, z góry
i zewnątrz na dół i na wewnątrz idący, z którego wychodził 
nie wielki skrzep ciemny. Ściany żyły w tćm miejscu, tu
dzież na długości cala powyżćj i poniżćj przedstawiają na 
swćj wewnętrznćj powierzchni bauwę ciemnobrunatną, ciemniej
szą niż reszta żyły.
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II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

10. Powłoki miękkie i kości czaszkowe blade. 11. Opo
ny mózgowe tak zewnętrzne, jak wewnętrzne, blade, nader 
mało krwi zawierające. 12. W jamach mózgowych obfita ilość 
surowicy.

13. Po odpreparowaniu skóry klatki piersiowćj okazało 
się w prawym 4tym przestworze międzyżebrowym wylanie 
krwi w tkance łącznćj podskórnej i w mięśniach na przestrzeni
2 cale długości i 1 cal szerokości mającćj. Żebra i opłucna 
w tćm miejscu nie uszkodzone. 14. Płuca puchowato wzdęte, 
blade, suche, bezkrwiste na przecięciu. 15. Serce w lewćj 
swćj połowie znacznie rozrosłe, ściany zgrubiałe. W  prawćm 
sercu bardzo mała ilość skrzepu wątłego.

16. Wątroba mała, miąższ jćj blady, na rozkroju przed
stawia kępki żółtawe i szarawe. 17. Śledziona mała. 18. Ner
ki małe, blade, istota korowa zanikła. 19. Inne trzewa brzu
szne prócz znacznćj w ogóle bladości nie przedstawiały nic 
uderzającego.

Z d a n i e  wydałem następujące:
• 1. Że przy puszczeniu krwi z prawćj ręki nacięta była 

żyła ramieniowa (v. brackialis).
2. Że przyczyną śmierci była niedokrwistość w skutek 

kilkakrotnych zapewne krwotoków z tćj żyły, a po części 
i zapalenie żyły i tkanki łącznćj przyległćj.

3. Że wylanie krwi w częściach miękkich odstępu mię
dzyżebrowego prawego 4go powstało prawdopodobnie w sku
tek uderzenia ciałem tępem mnićj więcćj na dzień przed 
śmiercią, ale do śmierci się nie przyczyniło.

I) Ś m i e r ć  n a g ł a  z r o z m a i t y c h  c h o r ó b ,  b e z  
p r z y c z y n i e n i a  się o s ó b  t r z e c i c h ,  c z y l i  t. z w. ś m i e r ć  
n at ur a l na .  Przyczyna śmierci w pojedynczych przypadkach 
była następująca:

w 1 przypadku zalew krwisty mózgu; 
w 1 przyp. przekrwienie mózgu i płuc; 
w 1 przyp. przekrwienie płuc; 
w 3 przyp. zapalenie płuc; 
w 1 przyp. gruźlica;
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w 1 przyp. przerost serca i jego skutki;
w 1 przyp. wrzód przedziurawiający w żołądku;
w 1 przyp. zapalenie nerek;
w 1 przyp. krwotok macicy po połogu;
w 4 przyp. skutki przeciągłego pijaństwa;
w 5 przyp. odstąpiono od wykonania sekcyi z powodu 

zbyt posuniętćj zgnilizny.

IV. DOCHODZENIA NA ZWŁOKACH PŁODÓW I NO
WORODKÓW.

Według stopnia rozwoju przedmiotem dochodzenia były:
Zaśniad (mola) ........................  1 raz
Płody 6-miesięczne .................. 2 razy

,, 7 „  ....................  2 -
„  donoszone ....................  5 —

Razem 10

Z pomiędzy pojedynczych przypadków zaledwo dwa na
stępujące zasługują na szczegółową wzmiankę.

a) Płod donoszony, śmierć z obciśnięcia pępowiny 
około szyi w łonie matki. (Protok. nr. 71).

L DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki dziecięcia płci żeńskićj, 21" długości mające.
2. Członki ciała okrągłe. Skóra w ogóle blada, tylko na 

tylnćj powierzchni ciała plamy sine, które za nacięciem oka
zały się pośmiertnemi.

3. Na głowie włosy na 1 cal długości.
4. Chrząstki ucha i nosa rozwinięte.
5. Na przedniej i bocznych powierzchniach szyi widać 

dwa równoległe, poziome, o %  cala oddalone od siebie rowki, 
z ktdrych każdy ma około y 4 cala szerokości. Skóra i mięś
nie pod temi rowkami przedstawiają wgniecenia, ale bez wy
lania krwi.

6. W okolicy lewćj ciemieniowćj znajduje się obrzmia
łość (przedgłowie), która za na cięciem okazuje się galareto
wato-wodnistą, tylko w tkance podskórnej położoną.
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7. Przy pępku znajduje się sznurek pępkowy mający 2 

cale długości, galaretewaty, podwiązany.
8. W przyrostku dolnym kości udowej znajduje się ją

dro kostne mające 2 linie średnicy.
9. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia nic uderza

jącego, ani żadnych śladów obrażeń zewnętrznych.

II DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA.

10. Powłoki miękkie i kości czaszkowe w krew’ miernie 
obfite, nigdzie nie uszkodzone.

11. Opony mózgowe, zwłaszcza wewnętrzne, mocno na- 
strzykane.

12. Podobnież i miąższ mózgu przedstawia na rozkroju 
obfite kropki krwi.

B. JAMA PIERSIOWA.

13 Za otwarciem klatki piersiowśj oba płuca takową 
niedokładnie wypełniają. Na powierzchni są barwy sino-bru- 
natnawćj, jednostajnej, tylko w kilku drobnych punktach wiel
kości ziarnek prosa są jaśniejsze, różowe i tamże pod lupą 
widać bulki powietrzne.

! 4. Płuca oba tak wespół z sercem, jak pojedynczo i na 
kawałki pokrajane, toną zupełnie w wodzie, a na rozkroju nie 
trzeszczą i nie wydają piany (z wyjątkiem wzmiankowanych 
kilku drobnych punktów).

15. W sercu znajdują się drogi płodowe krążenia.

c. JAMA BRZUSZNA.

16. Wątroba wielka, w krew obfita.
17. Żołądek próżny, ma kierunek pionowy.
18. W kiszkach grubych znajduje się sinołka dziścięca.
19. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiają nic szcze- 

gólnśj wzmianki godnego.
Z da n i e .  Na zasadzie tego, co poprzedza, jestem zdania:
1. Że przedmiotem dochodzenia było dziecię dojrzałe, 

donoszone.
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2. Źe po przyjściu na świat nie oddychało, lecz tylko 
były zapewne robione usiłowania wdmuchywania powietrza 
do płuc.

3. Że przyczyną śmierci przed przyjściem na świat było 
prawdopodobnie silne obcisnięcie sznurka pępkowego około 
szyi.

b) Płód donoszony, ciężki poród twarzowy. (Protok. 
nr. 20).

I. DOCHODZENIE ZEWNĘTRZNE.

1. Zwłoki dziecięcia płci męzkićj, długości 22 cale mają
ce; członki okrągłe, dobrze wykształcone.

2. Skóra na grzbiecie przedstawia plamy sine pośmiertne.
3. Główka pokryta włosami na ‘/ 2 cala długości. Chrząst

ki ucha i nosa dobrze wykształcone.
4. Cała lewa połowa twarzy przedstawia nabrzmienie 

i barwę fioletową, a za nacięciem wylanie krwi w tkankach 
podskórnych.

5. Przy pępku znajduje się sznurek pępkowy galeretowa
ty, długości 3 cali, podwiązany.

6. W przyrostku dolnym kości udowćj znajduje się jądro 
kostne mające 3 cale średnicy.

7. Zresztą powierzchnia ciała nie przedstawia nic ude
rzającego, ani żadnych śladów zewnętrznych obrażeń.

II. DOCHODZENIE WEWNĘTRZNE.

A. JAMA CZASZKOWA..

8. Kości czaszkowe i powłoki miękkie nigdzie nie uszko
dzone.

9. Opony mózgowe w krew’ dosyć obfitujące, miąższ 
mózgowy galaretowaty, różowy, w krew’ również dosyć za
możny.

B. JAMA PIERSIOWA I SZYJA.

10. W gardzielu i krtani nie znaleziono żadnych ciał 
obcych, ani zmian uderzających
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11. Płuco lewe objętości większej od prawego, na po
wierzchni barwy brunatno-fioletowój z przeważającemi znacz
nie kępkami barwy różowej, któreto kępki na powierzchni ze
wnętrznej obu płatów za pomocą szklą powiększającego obej
rzane okazują drobniutkie i regularne bulki powietrza. Płuco 
to, rzucone na wodę, pływa do połowy, na rozkroju wydaje 
m.erną ilość płynu pienistego i krwi, i cicho syczy.

12. W płucu prawóm wszystkie trzy płaty mają na po
wierzchni barwę brunatno-fioletową, a tylko brzeg dolnego 
płatu przedstawia barwę jaśniejszą i pod lupą rzeczone bulki 
powietrza. Odpowiednio całe płuco tonie w wodzie i tylko 
ów jaśniejszy kawałek wydaje na rozkroju nieco piany.

13. W sercu znajdują się płodowe drogi krążenia.

C. JAMA BRZUSZNA.

14. Wątroba wielka, w krew’ zamożna.
15. Żołądek próżny, ma kierunek ukośny.
16. W kiszkach grubych znajduje się obficie t. z w. smół

ka dziócięca.
17. Inne trzewa brzuszne nie przedstawiały nic wzmianki 

godnego.
Z d a n i e  było tej treści:
1, że dziecię przedmiotem dochodzenia będące było do

noszone;
2, że po przyjściu na świat oddychało czas jakiś, ale 

słabo;
3, że przyczyną śmierci był ciężki poród twarzowy.
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O OBECNYM STANIE CHIRURGII WE FRANCYI 
LIST

Dra Jana ftW A ^ IC H IE G O  z Paryża
DO PRZEWODNICZĄCEGO W ODDZIALE CHIRURGICZNYM TOW.

LEK. WARSZAWSKIEGO.
Czytany na posiedzenia Oddziału chirurgicznego d. 5. marca 1866 . r.

Szanowny Prezesie!
Śledząc za ruchem chirurgii francuzkićj w chwili obec

nej, chciałbym Wam przesłać najogólniejszy opis niektórych 
przedmiotów do jćj zakresu należących, odmalowany bez ża
dnego sztucznego pomysłu nadającego mu charakter klasycz
ny, lecz wprost w porządku, jaki nastręcza pamięć, potrącić 
te punkta, które zdają się zasługiwać na ogólne rozpowszech
nienie w praktyce chirurgicznćj.

Spodziewacie się może jakich nowych wynalazków zadzi
wiających nowością i genialnością pomysłu? Jeżeli tak, to 
wybaczcie, że Was z góry rozczaruję ujemną odpowiedzią. 
Chirurgowie tutejsi, trzymając się starego przysłowia: ,,/Vi7 nom 
sub soleli zdają się wcale nie uganiać się za nowinami, lecz, 
dyskutując i rozrabiając to, o czemj uż  i H i p p o k r a t e s  my
ślał, postęp swój ograniczają na wydoskonaleniu tego, co już 
jest znanćm. Wielkie wynalazki, zdobycie zasad poruszają
cych podstawy nauki zawsze są wypadkami wieków, nie zaś 
pewnćj krótkićj chwili; wybaczcie więc, że nic nie napiszę, 
coby mogło zaspokoić pod tym względem Wasze pragnienie.

Nim przystąpię do rzeczy, wspomnę o stracie, jaką nie
dawno poniosła chirurgia francuzka, a o którćj bez wątpienia 
dobrze wiecie, mianowicie o śmierci M a l g a i g n e ’a, którego 
katedrę odziedziczył De no n y  i 11 i e r  s. Wynalazca sławnego 
odgniatacza ( C h a s s a i g n a c ) ,  przywalony chorobą i latami, 
oddawna się uchylił od obowiązków nauczyciela. Jo b e r t  de
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L a m b a l l e ,  smutnie zakończywszy swój zawód, jest obecnie 
przedmiotem badań frenologicznych w szpitalu obłąkanych. 
Stary V e l p e a u  z każdym dniem staje się mniej zrozumiałym, 
jakby znudzony długoletnią pracą i sławą. Stary C i v i a l e  
i L a u g i e r  ledwie się przesuwają od łóżka do łóżka. R i -  
c o r d  spoczywa także na wawrzynach jeszcze niedawno zdo
bywanych. Stary D e s m a r r e s  przelał oddawna obowiązki 
na syna. Widziemy więc, że grono uczonych reprezentujących 
obecną chirurgią francuzką zaczyna się zmniejszać; nie bójcie 
się jednak, by z nićm starzała także i chirurgia francuzka, lub 
by ta nie znalazła w nowćj szkole, którćj głównym czynni
kiem jest N ć l a t o n ,  godnych ich następców. Przepraszam 
za niedokładne użycie wyrazów ,,nowa szkoła{/ oznaczających 
zwykle ognisko naukowe, w którćm się wylęgły pewne zasady 
wyraźnie je odróżniające od innych. Kl i n i ka ' Nć l a t ona  nie 
wyrobiła w sobie żadnych nowych zasad, któreby ją odróżniały 
od chirurgii przeszłćj, lub od innych ognisk chirurgicznych 
obecnie istniejących, czyli, nie mając swćj właściwćj cechy, 
nie może się nazywać szkołą: zresztą, jeżeli się zgodzicie na 
to, że kierunek eklektyczny może cechować szkołę, to chętnie 
orzekę, że klinika N ć l a t o n a  ma przeważnie cechę eklektycz
ną, gdyż rzeczywiście, nie przywięzując się wyłącznie do żadnćj 
zasady, do którćjby potćm naciągała całe swoje postępowanie, 
wybiera różne sposoby oparte na najrozmaitszych zasadach, 
stosując je tam, gdzie uważa za odpowiednie: widziemy więc tu 
odejmowanie guzów raz za pomocą noża, drugi raz za pomocą 
odgniatacza C h a s s a i g n a c ’ a, lub M a i s o n n e u v e ’ a ( eon- 
strictor) ,  inną znowu razą za pomocą sposobu M i d d e l d o r -  
p f a  (przyrząd G r e n e f a )  i t. d. Zastosowanie tych.wszyst
kich sposobów opiera N ć l a t o n  na pewnych szczególnych 
wskazaniach. Zupełnie przeciwnie postępuje Ma i son  ne u ve, 
którego klinika jest szkołą we właściwćm znaczeniu wyrazu; 
ta jednak nie rozrasta się do takich rozmiarów, aby brzmiała 
rozgłosem jego nazwiska: niedokładność w teoretycznćm obro
bieniu zasad, które wyznaje, brak porządnćj statystyki po- 
równawczćj z wypadków w jego klinice, a może nawet głęb
szych podstaw patologii i anatomii patologicznćj, są jakby
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reflektorami, zwracającemi promienie jego nauki do ogni
ska, zkąd wyszła, przeszkadzając jćj rozszerzeniu się po za mu
rami Hótel-Dieu. M a i s o n n e u v e  głośno i stanowczo orzeka 
swoje zdanie co do niepomyślnych wypadków po operacyach, 
które najprzód przypisuje ropnicy (pyaemia), a tćj jedyny 
przyczyną, wedle jego zdania są, sposoby operowania za pomo
cą, narzędzi ostrych, w skutku czego naczynia stoją, otworem, 
wsysają, ropę i wypłody jćj rozkładu, będące bezpośrednią, 
przyczyną ropnicy, a zatem i śmiertelności po operacyach za 
pomocą, narzędzi ostrych; całe więc swoje usiłowania skie
rował do wynalezienia takich sposobów operowania, przy 
którychby otwory naczyń były zaciśnięte. Wypadkiem tych 
usiłowań są jego jleehes caustigues', comtrictor z rozmaitemi 
odmianami, przewiązki (ligaiures), wyrywanie farrachemenL)^ 
W ten sposób odejmuje wszeikie guzy, operuje przetoki; odej
mowania członków za pomocy konstriktora zaniechał z powo
dów mnie nieznanych, pomimo bardzo korzystnej statystyki, ja 
ką, podaje ze swoich wypadków, bo na l i  operowanych 1 tylko 
wypadek śmierci.

•Śmiertelne wypadki po uretrotomii przypisuje stanow
czo wessaniu moczu i wypłodów jego rozkładu przez naczynia 
rany; dla tego zostawia cewnik (kateter) w cewce moczowćj 
na dwie doby, po upływie któregoto czasu naczynia są, pozba
wione zdolności wchłaniania. Narzędzie, którem się posługuje 
przy uretrotomii, zanadto jest znanćm, bym tu go miał opi
sywać; dodam tylko, że operowanie zwężeń cewki moczowćj 
przy użyciu jego uretrotomu jest bardzo łatwe i że pomimo 
zarzutów robionych mu przez p. Ma i l e  z, wykładającego cho
roby drug'moczowych, ze wszech miar zasługuje na użycie. 
W idziemy więc, że M a i s o n u e u v e  ma pewne zasady, któ
rych się ślepo trzyma i do których stosuje swoję terapią, i spo
soby operowania. W klinice Ne l a t o  na nie masz tej jedno
stronności, w niej się zbiegają najrozmaitsze sposoby leczenia 
i operowania; żaden tu sposób nie jest ogólnym, ale też i ża
den nie jest wyłączonym z użycia. Trzy braku matematycz
nych pewników, wykazujących wyższość jednego sposobu nad 
drugim, takie postępowanie zdaniem mojćm jest logiczne,
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albowiem z czasem przez statystykę porównawczą dojść można 
do prawdziwego sądu o każdym i ocenić prawdziwą ich war
tość. Bez wątpienia żaden sposób nie może być ogólnym, 
każdy ma pewne właściwe wskazania, a usiłowania wyniesie
nia któregokolwiek do znaczenia ogólnego więcćj przynoszą 
dla chirurgii szkody, niż pożytku

W obecnćj chwili ostygł w klinice Ne l a  to na zapał 
do opatrunków za pomocą spirytusu, kwas fenylowy (acidum 
phenicum) zastąpił jego miejsce. Pomimo zawziętćj walki, 
jaka się toczy między chirurgami paryzkiemi i lyońskiemi (P ć- 
t r e q u i n )  co do użycia chloroformu, który chirurgowie lyoń- 
scy chcą wyrugować z użycia na korzyść eteru, N e 1 a t o n 
niemal wyłącznie się posługują chloroformem. P ć t r e ą u i n  
pisze (Gazet, des f i ó p nr. 148. r. 1865 ), że wszystkie nie
dogodności usypiania za pomocą eteru pochodziły w skutek 
niedostatecznej jego mocy i zanieczyszczenia ciałami obcemi, 
lecz, gdy obecnie aptekarze z największą łatwością przygoto
wują go o mocy 63° i zupełnie oczyszczają, eter ma nieza
przeczone pierwszeństwo nad chloroformem, a to z powodu 
że przy użyciu eteru zupełnie czystego nigdy się nie zdarzają 
przypadki śmierci, tak częste przy użyciu chloroformu. Nie 
mogę tu nie wspomnieć o różnicy, jaka zachodzi między chlo
roformem naszym i tutejszym. PP. aptekarze w Warszawie 
zawsze się gniewają, gdy się im wspomni, że chloroform przez 
nich wydawany jest zły, gdyż, chcąc uśpić chorego, często mu
siemy dochodzić do ogromnej dawki, bo do uncyi, przyczćm 
niezawsze zdołamy sprowadzić zupełne uśpienie; gdy przeciw
nie tutaj, widząc codzień kilka przypadków chloroformowania, 
ani razu nie dostrzegłem, by go użyto więcćj nad 1 y2‘ drachmy 
przyczćm nigdy nie mają miejsca wymioty, długie podraźnie 
nie i następne odurzenie chorego, co u nas tak się często przy
trafia. Wszak różnica klimatów nie wpływa na tak wielką 
różnicę dawek chloroformu; całą więc winę, jak zwykle, mu
siemy przypisać złemu oczyszczaniu chloroformu, który się 
zwykle sprowadza do Królestwa z fabryk niemieckich. Mó
wiąc o znieczuleniu ogólnćm, przypomnę szanownym kolegom, 
że sposób wszystkim dobrze znany znieczulenia miejscowego
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za pomocą mięszanin sprowadzających znaczne zniżenie tem
peratury ze wszech miar zasługuje na wydobycie go z zanie
chania, w jakićm zostaje (1). W końcu przeszłego miesiąca 
byłem świadkiem w klinice N ć l a t o n  a wykonania dwóch ope- 
racyj, w których był użyty sposób znieczulenia miejscowego 
z zupełnem powodzeniem. Operacye były następujące: odję
cie guza włókniakowego z lewćj strony mostka na wysokości 
jego czwartego żebra i odjęcie tłuszczaka w okolicy grzebienia 
łopatki lewćj. W celu sprowadzenia zniżenia temperatury 
N ć l a t o n  używa mięszaniny z lodu i soli w stosunku 4 części 
lodu do lć j soli kuchennćj, które włożywszy do kawałka płót
na rzadkiego, niemal siatkowatego, i dobrze zmięszawszy, przy
kłada na 3 lub 4 minuty na okolicę, w którćj ma być wykona
ną operacya; po odjęciu mięszaniny skóra w miejscu jćj za
stosowania jest niemal zupełnie białą w skutku ściśnienia się 
naczyń i tkanin, jakotćż zwolnienia lub nawet ustania krwi 
obiegu, sprowadzonego wpływem nizkićj temperatury, która 
działa także na nerwy, zupełnie je znieczulając w danćm 
miejscu. Chory w czasie operacyi nie dał najmniejszego zna
ku bolu; zapytywany oświadczył, że tylko wzrok dał mu wie
dzę o dokonanćj operacyi, bez* któregoby wcale nie wiedział
o chwili operacyi. Drugi przypadek dał takiż sam skutek. 
Sposób więc ten w zupełności zasługuje na użycie przy ope- 
racyach mniejszych.

Mówiąc o klinice Ne l at o  na, wspomnę jeszcze w kilku 
słowach o jego sposobie głębokiego wypalania za pomocą pło
mienia zwykłego gazu do oświetlania. Sposób ten jest u nas 
znanym tylko teoretycznie; nie wiem, czy który z kolegów go 
używa, lubo na to zasługuje. Przyrząd do wypalania składa 
się z pęcherza kauczukowego napełnionego wspomnianym ga
zem, do pęcherza przymocowana jest długa rurka także kau
czukowa z mosiężnym gwintem na końcu, do którego się przy
kręca rurka metalowa w kształcie ołówka z bardzo małym 
otworem, niedaleko otworu znajduje się śrubka służąca do

(1) W  Warszawie znieczulenie zapomooą zimna sprowadzał prof. 
G i r s z t o w t  niejednokrotnie przy operacyach wykonywanych w szpitalu 
Ujazdowskim. (Przypis Redakcyi P. T. L.).
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powiększania lub zmniejszania strumienia gazu. Płomień za
palonego gazu ma kształt zapałki bardzo dogodny do ograni
czenia jego działania do pewnej oznaczonśj przestrzeni. Uży
wa go Ne la ton  tam, gdzie zachodzi potrzeba głębokiego 
wypalenia. W celu usunięcia rozgrzewania się wziernika, 
przy wypalaniu np. raka szyi macicy, M a t h i e u urządził 
wziernik w ten sposób, że między dwiema jego ścianami ciągle 
przepływa strumień zimnćj wody, pochłaniając cieplik; mecha
nizm tego wziernika jest następujący: zamiast jednćj blachy 
w kształcie rurki, stanowiącej wziernik, M a t h i e u  użył dwie, 
zostawiając między niemi pewną przestrzeń, która się łączy 
z każdćj strony z rurką kauczukową kończącą się pęcherzem 
kauczukowym; jeden z pęcherzy zawiera zimną wodę, która 
w czasie wypalania przy nacisku pęcherza przechodzi przez 
odstęp między ścianami wziernika, a następnie przez rurkę 
strony przechynćj do drugiego pęcherza, w którym się ochła
dza, aby była wyciśniętą napowrót; w ten sposób wziernik 
ma więc jednostajną ciepłotę. Wypalanie za pomocą żelaza 
jest powierzchowne, najczęściej niedostateczne do zniszczenia 
części, którą odjąć pragniemy; sposób więc Ne l a  to na od
daje w tych razach prawdziwą usługę.

Ważną zaletę chirurgii tutejszej stanowi także wydosko
nalenie sposobów, czyli narzędzi do zastosowania światła 
w celu badaniu chorób, mających siedlisko w krtani, połyku, 
przewodzie zewnętrznym ucha, jamach nosa, wnętrzu oka, ja- 
kuteż cewki moczowćj i pęcherza. Narzędzia służące do po
wyższego celu, będące u nas w użyciu, są bardzo niedostatecz- 
nemi (1) dla dokładnego zbadania wzmiankowanych chorób, 
dają słabe oświetlenie, wymagają długiej wprawy i pewnej 
zręczności w ich zastosowaniu; gdy przeciwnie tu używane, 
dając mocne światło, uwydatniają najdrobniejsze szczegóły ba-

(1) Członkowie Oddziału chirurgicznego nie podzielają powyższego 
zdania autora listu, gdyż niezawsze potrzebujemy mocnego światła; np. 
do badania oka światło dzienne, lub lampy wystarcza. Zachwalony poni
żej oftalmoskop Libreicha stały także wymaga umiejętnego badania i 
wprawy. Oftalmoskopy kieszonkowe dosięgły swego celu, a oftalmoskop« 
dwuoczny zmieniony przez kolegę Jodkę okazał się dostatecznym.
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dany okolicy, przedstawiają wielką łatwość w zastosowaniu: 
rzeczywiście znając ich mechanizm i widząc raz ich użycie, 
bardzo dobrze sami możemy się niemi posługiwać. Narzędzia 
te są następujące:

a) Wziernik krtaniowy (laryngoscopś) Fa u v e l ’ a jest 
narzędziem znacznych rozmiarów; długość jego wynosi l ' / a 
metra; składa się z ciemni (camera obac.) sześciennśj wiel
kości kapelusza męzkiego, w którą kładą się kawałki kredy 
w celu puszczenia na nie strumieni tlenu i wodoru dla wydo
bycia światła D r u m m o n d a ;  ciemnia u góry kończy się ko
minkiem. Dwa ogromne pęcherze kauczukowe, z których 
jeden zawiera tlen, a drugi wodor, dostarczają za pomocą ru
rek kauczukowych wspomniane gazy do ciemni spoczywającćj 
na czterech filarkach. Przednia ściana ciemni przedstawia 
okrągły otwór o promieniu 8 centym., do jktórego przystoso- 
wywa się rura mosiężna długości 1 V3 metra zwężająca się ku, 
końcowi, gdzie wprawione jest szkło powiększające (lupa). 
Przyrząd ten, stale przymocowany do stołu, wcale jest ni e 
ruchomym w czasie użycia. Przechodzenie promieni świetl
nych i ich skierowanie na pewną okolicę, nie przedstawiając 
nic trudnego, nie wymagają opisu. Światło użyte w ten spo
sób do badania krtani i połyku jest białe, podobne do słonecz
nego, bardzo mocne. Źwierciadło zwracające promienie do 
części, którą badać chcemy, jest mniśj więcśj czworokątne 
z kątami zaokrąglonemi; obraz w niśm się odbijający nietyl- 
ko wykazuje ze wszelką dokładnością części krtani zewnętrz
ne, lecz przy wydawaniu przez chorego pewnych tonów może
my spoglądać daleko w głąb’ tchawicy. Przy zastosowaniu swe
go wziernika F a u v e l  z największą łatwością operuje ukleje 
(polypes) mające siedlisko na strunach głosowych i w zato
kach Morgagniego. Szczypce, któremi się w tych razach po
sługuje, są dość znacznych rozmiarów, w połowie zgięte pod 
kątem prostym, naciskają z boków. Dla zbadania uklejów 
noso-gardzielowych należy zwrócić źwierciadło w kierunku 
przeciwnym, niż przy badaniu krtani.

b) Wziernik uszny (otoscope) G a r r i g o n - D e s a r e n e s  
służy do zbadania przewodu usznego zewnętrznego i błony
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bębenkowćj, a w razach jćj zniszczenia i jamy bębenkowćj. 
Narzędzie to urządzone .jest na tych samych znsadach, co i 
wziernik krtaniowy Fa u y  e 1 a, światło jednak pochodzi z lam
py. Użycie zwierciadła jest tu niemożliwe i nie potrzebne; 
dla rozszerzenia przewodu usznego używa speculum auris 
własnego pomysłu, którego opis, równie jak i opis jego oto
skopu, znajdzie czytelnik wraz z rysunkami w nr. 147. Gazette 
des Hópitaux za r. 1865.

c) Wziernik oczny (ophthalm oscopejh izbizię,)!^  za
nadto jest znanym, bym go miał opisywać.

d) Wziernik oczny naszego ziomka Ksawerego G a ła 
z o w s k i e g o  ma tę zaletę, że dla swego zastosowania nie wy
maga ciemnego pokoju.

e) Endoscope p. D e s o r m e a u x  lubo uwydatnia błonę 
śluzowy cewki moczowćj i pęcherza na pewnćj ograniczonej 
przestrzeni, wątpię jednak, by miał dobrą przyszłość w terapii 
dróg moczo-płciowych.

Jeszcze słów parę o narzędziu C i v i a 1 e’a, zwanćm casse- 
pierre. Bardzo niedawno urządził C i y i a l e  narzędzie w ce
lu kruszenia dużych kamieni przy cystotomii. Jest to nic 
innego, jak zwykłe kleszcze używane do wydobycia kamienia 
po cystotomii, bardzo mocne, do których C i y i a l e  dodał ro
dzaj świdra mającego przeznaczenie za pomocą pewnego me
chanizmu kruszyć kamień ujęty kleszczami. Opis tego narzę
dzia znajdzie czytelnik w nr. 145. Gazette des tiópit. za r. 1865. 
C i y i a l e  podaje, że na 18 przypadków, w których użył tego 
przyrządu, miał tylko 4 przypadki śmierci.

Wspomnę nakoniec o narzędziu pana M a t h i e u  do na
stawiania zwichnień uda, goleni, ramienia i przedramienia. 
Składa się ono z mocnćj rurki żelaznej, mającćj przecięcie 
poprzeczne czworokątne, w którćj się przesuwa pręt żelazny 
takiegoż kształtu; zęby na jednym z końców tego pręta wcho
dzą w zagłębienia walca drugiego, poruszanego za pomocą 
korby. Do środka rury czworokątnej przymocowany jest nieru- 
chomie rodzaj turnikietu, w który się ujmuje część zwichnięta; 
do drugiego końca pręta przystosowywa się część także żelaz
na, wybita skórą, mająca kształt widełkowaty; rzemień prze
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chodzący od jednego jćj końca do drugiego zamyka ją zupeł
nie, tworząc rodzaj koła; część ta służy do przeciw-wyciągania 
(  contr a-extensio). Narzędzie wprawia się w ruch za pomo
cą korby. Nastawienie przy użyciu tego narzędzia odbywa się 
stopniowo, bez wstrząśnień chorego, i w rękach pp. D o i b e a u  
i J a r j a v a y  daje pożądane skutki. Opis narzędzia z rysun
kiem znajduje się w nr. 149. Gazette des Hop. za r. 1865.

Przed trzema duiami niejaki p. Juliusz B r u c k ,  denty
sta z Wrocławia, przedstawił na klinice N ć 1 a t o ń a narzędzie 
własnego pomysłu, zwane stomatoscope, czyli narząd służący 
do badania jamy ust. Takie jest ogólne przeznaczenie narzę
dzia, przedewszystkićm jednak służy ono do uwadatnienia 
zmian w zębach, nielylko mających miejsce w koronie, lecz 
i w korzeniu zęba. Urządzenie tego wziernika ustnego po
lega na zastosowaniu światła elektrycznego do oświetlenia 
jamy ust. Pudełko z drzewa w kształcie płaskiego naparstka 
zawiera małe źwierciadło służące do odbicia promieni; przez 
próżnią pudełka przebiega drót platynowy w postaci wężowni- 
cy, połączony dwoma s wemi końcami z biegunami stosu elek
trycznego. Po zamknięciu stosu drót się rozpala, dając ja
rzące światło. .Narzędzie wkłada się do jamy ust, światło 
padające na dziąsła od tyłu czyni je przeźroczystemi, uwy
datniając wszystkie części zębów, które badamy, odciągając 
wargi ku dołowi i ku górze.

Paryż d. 10. stycznia 1866. r.

i e n e  dzieła.

B r o c a .  Traite des tumeurs. Paris 1866. Asselin.
Tom obecnie wydany obejmuje część ogólną nauki o no

wotworach. Autor w powstawaniu tychże większy przycisk kła
dzie na jakość blastematu, niż na jakość już istniejących komó
rek, którychto ostatnich przyjmuje poniekąd powstawanie sa
morodne (generatio spontaneaj. Dzieło zajmujące z powodu, 
iż uwzględnia w szczególności prace fraucuzkich lekarzy.

L o t z b e c k .  Die Fra/ctur des Processus coronoideus 
der Dina. Munchen 1865. Kaiser. 151 str. w 8-ce. (1 tal.).

Prawdziwie wyczerpująca przedmiot monografia.
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W I A D O M O Ś C I  R O Z M A I T E .

TOWARZYSTWA UCZONE.
T o w a r z y s tw o  le k a r s k ie  W ile ń s k ie . (Posiedzenia 

w m. lutym, marcu i kwietniu r. 1865. pod przewodnictwem 
prof. A d a m o w i c z a ) .  Choroby panujące były zawsze pierw
szym z porządku przedmiotem rozpraw; prócz tego ze spo. 
radycznych przypadków opowiadanych na posiedzeniach za
sługują, na uwagę: kilka przypadków dławca ( croup) ,  z któ
rych jeden dał powód do tracheotomii; rana postrzałowa pier
si, przypadek pęknięcia serca; rzadką u nas choroba skórna, 
zwana miękczakiem (molluscum)\ nerwoból międzyżebrowy
i podeszwowy; przypadek ciąży zewnątrz-macicznej; zimnica, 
gnilec (scorbutus), wreszcie kołtun, o którym czcigodny pre
zes A d a m o w i c z  wyłożył w osobnym artykule swe własne 
poglądy, a opierając się na wieloletnićm swćm doświadczeniu
i na 200 klinicznych historyach choroby kołtunowćj pisanych 
przez studentów.b. Wileńskiego lekarskiego fakultetu, stanow
czo wyrzekł, że on samodzielnej choroby kołtunowćj całego 
organizmu nie przyjmuje. Nowo wprowadzone sposoby le
czenia, jakoto zastosowanie elektryczności i galwanizmu tu
dzież płynów rozpylonych (pulweryzacya) były przedmiotem 
obszernych rozpraw i rozstrząsań. Z farmacyi przedstawiane 
były dwa nowe środki lekarskie, a mianowicie drzewo Ana- 
cahuit zalecane od r. 1859. w gruźlicy płucnej i t. zw. Guara
na, przepisywana w nerwobolach, np. ;w bolach głowy poło
wicznych. W pracach towarzystwa, oprócz prezesa , brali 
głównie udział w tym czasie pp. Bujko, Cywiński, Iwaszkie
wicz, Kozłowscy (Ignacy i Stanisław), Lachowicz, Majewski 
(Adolf), Rejkowski, Wikszemski, Wojciechowicz i Zmaczyń- 
ski. (Tyg. lek. 1865. nr. 43).
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T o w a r z y s tw o  le k a r z y  P o d o ls k ic h ,  założone dnia

14. października 1859. r., potwierdzone przez Ministra spraw 
wewn. dnia 23. czerwca 1860. r., zwinięte dnia 23. lipca 1865. 
r., istniało lat pięć i miesięcy 9. Nie pora jeszcze w tćj chwili 
oceniać dokładnie, jakie zasługi położyło to stowarzyszenie dla 
rzeczy lekarskićj krajowćj swą poczciwą pracą w ciągu tych 
lat kilku; poprzestaniemy więc na teraz na przytoczeniu nie
których ogólnych danych, głównie liczebnych. Zresztą o za
wiązku i pierwszych trzech latach istnienia Towarzystwa lek. 
Podolsk. znajdzie czytelnik nasz wiadomość w Pamiętniku 
z r. 1863. (t. lt, str. 452— 456); sprawozdania z czynności 
tegoż towarzystwa z lat 1863. i 1864., skreślone wprawnem 
piórem dr. Józefa R o i l ego,  drukowane były w tomie LI 
(str. 115— 139) i LIII (str. 174— 219) Pamiętnika, a rozbiór 
pism Towarzystwa Podolskiego wydanych w r. 1862. znajduje 
się w tomie LII (str. 296—312) naszego czasopisma. Nadto 
z wdzięcznością wspomnieć musiemy, że w ciągu trzech lat 
ostatnich Pamiętnik nasz bardzo często zasilany był pracami 
Towarzystwa lek. Podolsk., stanowiącemi prawdziwą jego ozdo
bę, a których wyliczenie czytelnik poniżćj znajdzie.

Posiedzeń odbyło Towarzystwo w ciągu wzmiankowane
go okresu jak naukowych, tak i administracyjnych, 134.

Prezesem stale w ciągu tego czasu był p. Aleksander 
K r e m  er. Wiceprezesem  przez trzy lat p. Starców, a potćm 
p. Maj. Sekretarzem stałym przez pierwsze 3 lata p. Karol 
Przyborowski, potćm do końca p. Józef Rolle. Sekretarz 
doroczny dla nawału prac ustanowiony był dopiero w maju 
1861. r.; urząd ten piastował przez rok cały p. Adryan Bara
niecki, od 1. maja 1862. do 1. stycznia 1863. p. Rolle, przez 
r. 1863. p. M. Górski, przez 1864. do końca p. Wilhelm Fa- 
renholc. Podskarbim był w początku p. Kowalski; w 1863 
r. obrany, został nim do końca p. Przyborowski. Bibliote
karzem do połowy 1862. r. był p. Kowalski, od tćj daty do 
początku r. 1863. p. Rolle, odtąd p. Narkiewicz (Aleksander). 
Konserwatorem do połowy r. 1862. p. Kowalski, od tćj zaś 
daty p. Albin Gosławski.
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Prace wydane przez członków Towarzystwa w tym krót

kim przeciągu czasu były następujące:
B a r a n i e c k i  Adryan: Oznaczeniu i korzyściach topo

grafii lekarskiej. (Przyjaciel zdrowia 1861.)— O materyałach 
do topografii i statystyki Podola. Petersb. 1862. (Zob. Pam. 
T. 1. W., t, LII, str. 306). — O Janie Smerze. Warszawa 1862. 
(Zob. tamże, str. 309).

B e l k e  Gustaw: Rzut oka na historyą paleontologii i 
na fauny paleozoiczne Rosyi i Polski. Petersb. 1862. (Zob. 
tamże, str. 308).

F a r  en h o l e  Wilhelm: Krytyka (Tyg. lek. 1863).— O gość
cu rzerzączkowym (Tyg. lek. 1865.)— Statystyka śmiertelno
ści na Podolu (w rękopisie)

F o k e l m a n  Karol: Przypadek wodowstrętu dobrowolne
go. (Rozmaitości lekarskie. Petersb. 1862.)

G l u z i ń s k i  Józef:Rzecz o wściekliźnie.(Rozm. lek ) Zob. 
Pam. T. 1. W., t. LII, str. 303.

G ó r s k i  Maurycy: Bezwład n: języko-ruchowego z lek- 
kićm wstrząśnieniem mózgu. (Rozm. lek.) Zob. tamże, str. 
298.

Go s ł a w s k i  Albin: Medycyna ludowa (w rękopisie).
Kr e m er Aleksander: Mowa na zagajeniu Igo publ. po

siedzenia Tow. 1. Pod. (Pam. T. 1. W., 1861.)— O wpływie 
oddychania roślin i źwierząt na powietrze, w którćm żyjemy. 
(Przyjąć, zdr., 1862.)— Historyą świerbu (tłomacz., w Rozm. 
lek.) —O pellagrze(tłom., tamże).— O przysłuchu zastosowanym 
do głowy (tłom., tamże) —O przymiocie (tłom., w Tyg. lek., 
1864.)—Rzadki przypadek krwotoku i zgorzeliny jelit (tłom., 
tamże).— List do Redakcyi o słownictwie (tamże).— O badaniu 
chorób jamy brzusznćj (tłom., tamże).—  Materyały do topo
grafii i statystyki lek. Podola: o mięsie (tamże).

N a r k i e w i c z  Aleksander: Opisanie szpitalu wojskowe
go w Kamieńcu (Pam. T. 1. W., 1865.)

P r z y b o r o w s k i  Karol: O wyprysku podług Hebry. 
Petersb. 1862.-K rótki rys epidemii dum panującćj w Ka
mieńcu w końcu r. 1861. i na początku 1862. r. (Rozm. lek.) 
Rybia łuska, ichtyosis (tłom., w Tyg. lek. 1862).— Niepra“
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widłowe zabarwienie skóry (tłom., tamże).— Sprawozdanie ze 
szpitalu żydowskiego w Kamieńcu za r. 1863. i 1864. (Tyg. 
lek. 1865.)

R o l l e  Józef: Sprawozdanie z posiedzeń Tow. lek. Pod. 
z lat pięciu układał.— O wypadkach gruźlicy postrzeganej 
w Kamieńcu. (Tyg lek. 1863. i 1864. r.)— Zgorzelina płuc 
ograniczona (Przegląd lek. 1864.).— O gorączce powrotnej pa
nującej w Kamieńcu (tamże 1865.)—  Choroby umysłowe. 2 
części. Petersb. 1862. 1864.—  Odpowiedź panu Pląskowskie- 
mu na krytykę powyższej książki (Tyg. lek. 1865.)—  Nieład 
ruchów postępowy (tłom., tamże 1862.).— Bezwład postępowy 
języka, ust i podniebienia (tłom., tamże).—Bezwład pęcherza 
moczowego (Rozm. lek.) - Choroby weneryczne od 1854— 1864. 
(Pam. T. 1. W , 1865.)-Spostrzeżenia z dziedziny chorób sy- 
filitycznych (Przegl. lek. 1864.)— Notatki do historyi chorób 
wenerycznych w Polsce (Tyg. lek. 1862.) —  Materyały do hi
storyi prostytucyi i sądowej medycyny w XVII. i XVIII. wie
ku. (Rozm. lek.)— Powiat Mohylowski pod względem lekar
skim. (Tyg. lek. 1862.)—Mięso, jego użycie, szlachtuzy i skle
py mięsne w Kamieńcu (wspólnie z p . K r e m e r e m ,  tamże 
1864.)—Szkic hygieny Podola oparty na jego statystyce (Pam. 
T. 1. W., 1863.)— Ulice i ścieki, bruki i kanały w Kamieńcu 
(wspólnie z p . K r e m e r e m ,  tamże 1864).—  Oświetlenie Ka
mieńca i jego mieszkań prywatnych (tamże). —  Prostytucya 
miejska na Podolu (tamże).—Krytyka książki p. n. „Praktycz
ne postrzeżenia niektórych lekarzy.'‘ (Tyg. lek. 1864)-

R o t h e  Adolf: Bielnica. (Rozm. lek.) — Historya 3-rzęd- 
nego przymiotu ze zwyrodnieniem krtani połączonego (tamże).— 
Krótki rys historyi psychiatryi (Tyg. lek. 1864) — Nieład ru
chów postępowy powikłany wolem, wspólnie z dr. R o l l e ,  
przypadek spostrzegany w Kamieńcu (tamże) —  O bezwładzie 
postępowym (Przegl. lek. 1864).—  Sprawozdanie ze szpitalu 
miejskiego Kamienieckiego (Tyg. lek. 1865).— Wyleczenie zu
pełne raka rdzeniowego (tłom. w Rozm. lek.)— Wyrzucenie 
znacznej ilości trzustki stolcem (tłom., tamże).— Brzemienność 
pozamaciczna (tłom., tamże).
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R u d n i c k i  Władysław: Odczyty o chorobie syfilitycznćj 
(tłom. z Zeisla, Tyg. lek. 1865).

S i c i ń s k i  Jan: O przygotowaniu propylaminy. (Rozm. 
lek.). '

S t a d n i c k i  Wincenty: O niektórych pierwiastkach w at
mosferze i wpływie ich na zdrowie. (Pam. T. 1. W., 1863).—
O działaniu arszenu na organizm (tłom. w Rozm. lek.).—  O ja- 
dowitćm działaniu tlenku węgla, (tłom., tamże).

S t a r c ó w  Ananiasz: O użyciu propylaminy w reumatyz
mie (tamże).— Niemowlę dotknięte ślinopłynem ze zgorzeliną 
błony śluzowej jamę ustną wyściełającej (tamże).

Ż ó ł k i e w s k i  Antoni: Hygiena popularna (początek jćj 
drukowany był w Gazecie rolniczej z r. 1865).

W chwili zamknięcia Towarzystwo liczyło członków 138.

W y d z i a ł  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  T o w a r z y s t w a  
P r z y j a c i ó ł  K a u k  P o z n a ń s k i e g o  (od dnia 10, grudnia 1864. 
r. do dnia 10. grudnia 1865. r.)

Pod przewodnictwem prof. dra Szafarkiewicza i sekre
tarza dra Świderskiego odbywał Wydział nauk przyrodniczych 
co dwa tygodnie posiedzenie. Rozprawy naukowe, jako i ustne 
wykłady, były dość częste w stosunku do szczupłej liczby 
czynnych członków tego Wydziału. W pierwszych miesiącach 
tego roku poniósł wydział nieodżałowaną stratę przez śmierć 
dra Okoniewskiego, który krótko jeszcze przed zgonem odczy
tał naukową rozprawę: „O ciepliku ciała ludzkiego. “

Prócz tego czytali naukowe rozprawy, lub też ustne mieli 
wykłady:

1) O gorączkach dr. Matecki.
2) O tyfusie dr. Kaczorowski.
3) O wpływie patologii cellularnej na postęp nauki le

karskiej dr. Świderski.
4) O robieniu sztucznych wód mineralnych prof. dr. 

Szafarkiewicz.
5) O wodociągach prof. dr. Szafarkiewicz.
6) O piecu Hoffmanna do wypalania cegieł prof. dr. 

Szafarkiewicz,
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Przy końcu roku postanowił Wydział, ażeby każdy z człon
ków kolejno co dwa tygodnie odczytał rozprawę, lub tćż ustny 
miał wykład o najnowszych dziełach i odkryciach z pola nauk 
przyrodniczych.

Towarzystwo lekarzy Poznańskich.
Z łona Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego postanowili 

lekarze utworzyć f i l i ą  c z y s t o  l e k a r s k ą ,  w tym celu wy
stosowano odezwę do wszystkich lekarzy polskich W. Ks. Po
znańskiego.

Na dniu 18. grudnia 1865. r. zgromadziło się w lokalu 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk 25 lekarzy; wielu z zamiejsco
wych, którzy, powołani powyższą odezwą, dla różnych przyczyn 
stawić się nie mogli, nieobecność swoję przez kolegów przy
byłych, listownie, lub na drodze telegraficznćj uniewinnili. Po
siedzenie zagaił dr. Matecki następną, przemową:

„Szanowni Panowie!
„Witamy was całćm sercem, a zarazem dziękujemy, żeście 

się tak licznie zebrać tu raczyli. Jestto najwymowniejszy do
wód, iż pomysł przyrodniczego wydziału Towarzystwa Przyja
ciół Nauk Poznańskiego był na czasie. Widocznie każdy z nas 
tu obecnych życzy sobie zespolenia ku dziełu, które w głów
nych zarysach w odezwie naszćj bliżćj oznaczyliśmy. Dziś 
pozwólcie, że nieco obszernićj w rzecz wnijdę.

„Przedewszystkióm, nie ubliżając nikomu, szczerze i otwar
cie wyznajmy sobie, że, będąc czysto praktycznemi lekarzami
i oddaleni od ogniska naukowego, jakićm jest każdy uniwer
sytet, za uczonych poczytać się nie możemy. To też skromność 
niech będzie pierwszą zaletą naszą, a hasłem: nie nauczać, ale 
wiedzę swoję ile możności rozprzestrzeniać.

nTak rzecz pojmując, podajmy sobie ręce, abyśmy przez 
wspólną i zbiorową pracę nie pozbawili się tego, co nam 
prawdziwie uczeni z każdym dniem przynoszą. Ciągle postępując 
z niemi, nie zostaniemy w tyle, a skrzętnie obok tego zbierając 
własne spostrzeżenia, przygotujemy cegiełki, z których z cza
sem i budowla wznieść się może. Taki mćm zdaniem główny 
charakter winien być stowarzyszenia naszego.
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„Pracując dla tego w rozlicznych kierunkach, chciejmy 

owoce pracy naszój udzielać sobie wzajemnie. Ten niech 
uczoną rozprawę odczyta, tamten niech ma wolny wykład.
I w jednym i w drugim razie niejedno sobie odświeżymy w pa
mięci, o niejednym dowiemy się, a na wszelki przypadek to 
osiągniemy, że, pracując w jednaj tylko gałęzi, a niepodobna 
w kilku na raz równie gorliwie pracować, nie zaniedbamy dru
gich i tym sposobem wzbogacać będziemy wiedzę naszę. W  tym 
względzie wielce byłoby rpożądanóm, aby na każdćm posie
dzeniu wyjawione były życzenia i aby znaleźli się tacy, coby 
się zobowiązali na jednóm z najbliższych posiedzeń życzeniom 
tym przez treściwy i praktyczny wykład zadosyć uczynić. 
Przedmiotem wykładów podobnych mogłyby być np. inhala- 
cye, wstrzykiwania zaskórne, faradyzacya, rhino-, laryngo- i 
ophthalmoscopia, rozbiór moczu, dochodzenie moczu, docho
dzenie tyroziny, diagnostyczne zastosowanie mikroskopu i t. p.

„Co do sprawozdań kwartalnych, o których w odezwie na
szej jest mowa, nie idzie tu bynajmniej o głęboko uczone roz
prawy, ale po prostu o umiejętne i wierne skreślenie przez 
każdego z nas tego, co i jak się pojawiło. Takie sprawozda
nia, gdy się przez lat kilka i z wielu stron nagromadzą, mogą 
stać się bogatym materyałem do nader ważnych monografij
0 nader licznych chorobach nagminnych, jak o cholerze, ty
fusie, dławcu, zimnicy, grypie, wysypkach i t. d. Pozwolą 
nadto jasny zrobić pogląd na każdą okolicę Księstwa naszego
1 obmyśleć dlań skuteczną hygienę.

„Nadzwyczajne zaś przypadki, jakie pojedynczo każdemu 
z praktycznych lekarzy wydarzać się zwykły, choć nieraz cie
mne, winny być ze wszystkiemi szczegółami najdokładniej 
opisane i w archiwum złożone; bo do jednego przyłączy się 
podobny drugi, dziesiąty i setny, tak, że wszystkie razem ze
stawione z sobą przedstawią obraz jasny tego, co pojedynczo 
ciemnćm się być zdawało i dozwolą na przyszłość zaradzać 
złemu w samym zarodzie. Tak najnowszemi czasy, zebrawszy 
50 przypadków, napisał prof. dr. Lebert' nader ciekawą i do
kładną rozprawę o rozdęciach głównej tętnicy brzuchowej i 
rzucił więcój światła, niż przedtem zdołano, na tętniaki
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w ogóle. Nie inaczćj powstały wszelkie inne monografie. Jeśli 
zaś podobne przypadki każdy z nas sobie zachowa i tylko pa
mięci swojćj powierzy, dość wcześnie zatrą, się ich szczegóły, 
nieco późniój przymglą, się przypadki same, a w końcu całkiem 
w zapomnienie pójdą i niepowrotnie na zawsze dla umiejętno
ści zagina. Samo tylko archiwum zdoła temu zapobiedz.

„Wreszcie literatura medyczna nie może być dla nas obo
jętną. Wszystko, co nowego wychodzi, mfisi być nam wiado- 
mćm. Podzielić ją zaś musiemy na dwa działy, na literaturę 
polską i cudzoziemska. Co do pierwszćj, to znamienity krok 
uczynił hr. Edward Grabowski, zakupiwszy od ś. p. dra Gą- 
siorowskiego dla Towarz. Przyjaciół Nauk jego bogaty zbiór 
d?ieł medycznych polskich i wyznaczywszy rocznie talarów 25 
na zakupywanie dzioł nowych tegoż rodzaju. Idzie więc o to, 
abvśmv się z naszći strony do datku tego przyczynili i zgoła 
wszelkie pisma i dzieła medyczne, jakie w języku polskim 
wychodzą i wyjdą, dla Towarzystwa rzeczonego zakupywali. 
Przyczynek ten z naszćj strony bardzo mały wypadnie, a za 
to moglibyśmy, có zakupionćm będzif*, przesyłać sobie nawza
jem do przejrzenia na dni ośm do czternastu.

.Co do literatury cudzoziemskiej zaś, to należałoby po
dzielić sie na sekcye, a raczćj każdy z nas winien według 
upodobania obrać sobie jednę z licznych gałęzi medycyny, aby 
w nićj przeważnie pracował, wszystko, co się w nićj od po
siedzenia do posiedzenia nowego pojawi, skrzętnie zbierał
i na najbliższćm posiedzeniu treściwy obraz skreślił tak now
szych dzieł tćj gałęzi dotyczących, iak w ogóle jćj postępu
i rozwoju, jeśli się jakie pojawiły. I te prace winny być na 
piśmie w archiwum składane, aby każdćj chwili można je 
mieć do dyspozycyi: bo celem wszechstronniejszego wykształ
cenia się dobrzeby było, gdyby co lat kilka zmieniały się ga
łęzie medycyny między nami, a natenczas prace poprzednika 
wielką usługę przyniosą.

„O  wydawaniu rocznika nic nie wspominam. Rzecz tę 
czasowi zostawić trzeba.

„Wszakże, czyniąc już to, cóm poprzednio wskazał, pewni 
być możemy bogatego plonu. Nie tylko w łatwy sposób, wie
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dza nasza rozprzestrzeni się, nie tylko nic uwadze naszćj nie 
ujdzie, ale nadto, i co najważniejsza, przy tej zbiorowśj pracy 
zbliżą się serca nasze do siebie, myśli, jakkolwiek z razu 
może sprzeczne, powoli wyrównają się i zakwitnie między 
nami jedność obok wzajemnego szacunku i poważania. Kole
ga jeden pójdzie ochoczo drugiemu w pomoc, mając na wzglę
dzie wyłącznie umiejętność i dobro chorego, tak jak godność 
wzniosłego powołania naszego.

„Kończę zatćm usilną prośbą: Koledzy, weźmy się na 
sery o do pracy wskazanćj i w pracy tćj wytrwajmy.

„A  teraz proszę Panów przystąpić do obioru prezesa po
siedzenia i sekretarza. Pierwszy co posiedzenie zmieniać się 
będzie, drugi zechce trudne obowiązki przyjąć na siebie na 
przeciąg przynajmniej roku jednego.“

Zgromadzenie przystało na projekt dra Mateckiego i na 
prezesa posiedzenia obrano dra K a p u ś c i ń s k i e g o  ze Środy, 
a na sekretarza na rok jeden dra M i z e r s k i e g o  z Poznania 
(Szeroka ulica 14). Następnie uradzono, że walne posiedze
nia filii lekarskićj dwa razy do roku odbywać się mają, 
pierwsze w połowie czerwca, drugie w połowie listopada. Le
karze miejscowi postanowili zgromadzać się raz w miesiąc,
i to w ostatni czwartek miesiąca. Na następne walne posie
dzenie zgłosił się dr. Kaczorowski do wykładu o „ I n h a l a -  
cy i,“  dr. Matecki o „ F a r a d y z a c y  i.“  Następnie zgroma
dzeni podzielili, dla dokładniejszego uregulowania wspólnój 
pracy, cały obszar nauk lekarskich na pojedyncze gałęzie, 
przez co powstało 12 oddzielnych sekcyj. Do każdćj z nich 
wpisało się po dwóch, trzech, lub czterech członków; mają 
oni zajmować się przeważnie literaturą przedmiotu, który 
sobie specyalnie obrali, przedewszystkićm obznajamiać się 
z treścią dzieł najnowszych, w ich zakres wchodzących, z cze
go na najbliższćm posiedzeniu walnćm zgromadzonym kole
gom pokrótce referować mają. Dla uniknienia jednostronno
ści i utrzymania harmonii wiedzy, jaka każdemu lekarzowi 
praktycznemu w jego powołaniu jest konieczna, zastrzeżono, 
że członkowie przedmioty objęte sekcyami co lat kilka mię
dzy sobą zamieniać powinni. Radzono potćm nad sposobami,
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jakiemiby można było ułatwić członkom czytanie dzieł naj
nowszych i czasopisów lekarskich, mianowicie literatury 
polskiej medycznej; ponieważ wszystkie projekta ku temu 
zmierzające pokazały*się niepraktyczne, zostawiono wykonanie 
tego zadania każdemu członkowi z osobna, o ile stosunki je 
go na to zezwalają. Dla zaopatrywania biblioteki filii lekar
skiej w dzieła lekarskie polskie, postanowiono roczną składkę 
po 1 tal. Poczem zgromadzenie przychyliło się do wniosku 
dra Mateckiego, ażeby lekarzy niemieckiego pochodzenia, 
mieszkających w Księstwie, a władających doskonale językiem 
polskim, zawezwać osobnćm pismem do uczęszczania na po
siedzenia filii lekarskiej.

Stosownie do programu ułożonego, odczytał następnie 
dr. Mizerski dwa rozdziały z swćj rozprawy mającej się nie
zadługo drukować: R z u t  o k a  na o b e c n y  s tan k w e s t y i  
c e l l u l a r n ś j  p a t o l o g i i .  W końcu przeczytał dr. Sęcki 
s p r a w o z d a n i e  z s z p i t a l u  S i ó s t r  M i ł o s i e r d z i a  
w P o z n a n i u  z o s t a t n i e g o  k w a r t a ł u ,  poczćm dr. Mi
zerski demonstrował kilka preparatów mikroskopijnych.

Towarzystwo naukowe Krakowskie.
Dnia 11. listopada odbyło się posiedzenie ogólne roczne 

(prywatne) Towarzystwa Naukowego, na którćm po odczytaniu 
protokółu prezes dotychczasowy zdał sprawę z obrotów kasy
i funduszów na budowę domu Towarzystwa i dochodów; dalćj 
w ogóle skreślił stan biblioteki i zbiorów Towarzystwa Nauko
wego, poczćm przystąpiono do wyboru urzędników i nowych 
członków Towarzystwa.

Na 45 głosujących dr. M a j e r  otrżymał42 głosy i po
raź jedenasty wybranym został na prezesa Towarzystwa; na 
sekretarza po zrzeczeniu się dotychczasowego sekretarza X. 
Waleryana S e r w a t o w s k i e g o  wybrano dra Piotra B u 
r z y ń s k i e g o ,  prof. wydz. prawnego; urząd podskarbiego po
został przy p. Hipolicie S e r e d y ń s k i m .  ftowo wybrano na 
członków czynnych miejscowych: 1. Dra B r a n d o w s k i e g o ,  
prof. filolologii w uniw. Jagieł. 2. Dra S t o p c z a ń s k i e g o ,  
docenta chemii patologicznej. 3. Dra R o s n e r a ,  docenta 
syfilidologii i dermatologii w uniw. Jagieł. 4. R y d z e  w-
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s księgo, adwokata z Krakowa. 5. X. Eug. T u p  ego,  poetę 
czeskiego w Krakowie. 6. P. W a r s z e w i c z a, Inspektora 
ogrodu botanicznego, znanego z podróży po Ameryce odby
tych.

Na członków korespondentów: 1. Dra M i a n o  ws k i eg o ,  
rektora Szkoły Gł. w Warszawie. 2. Dra roi. G i r s z t o w t  a, 
prof. Szkoły Gł. w Warszawie. 3. Dra St. J a n i k o w s k i e g o ,  
Red. Pam. lek. w Warszawie. 4. Dra J. F. N o w a k o w s k i e g o  
w Warszawie. 5. Stan. M o n i u s z k ę ,  kompozytora muzyki, 
w Warszawie. 6. Dra R o h r e r a ,  meteorologa we Lwowie.
7. P. K. H i l b r  i ch  ta, sędziego we Lwowie. 8. Leona W e g 
nera,  sekr. Towarz. Przyj. Nauk w Poznaniu. 9. Stan. W ę- 
c l e w s k i e g o ,  prof. gimnazyum w Chełmie. 10. Władysława 
N e r i ng a ,  profesora gimnazyum w Poznaniu.

Oddział nauk przyrodniczych i lekarskich To
warzystwa nauk. firak.

W ciągu ostatniego kwartału r. 1865. zajmował się nastę- 
puj^cemi przedmiotami:

Z nauk [przyrodniczych rozbierane były rozprawy 
w przedmiocie flory i fauny krajowej nadesłane komisyi fizyo- 
graficznśj przez pp. B o e h m a  i Maksyma N o w i c k i e g o .

Z fizyologii prezes Towarzystwa prof. J. M a j e r  wy
łożył swój sposób, jak na drodze doświadczalnej doszedł do 
oznaczenia udziału, jaki mięśnie rzeczywiście mają, w usta
wianiu różnćm osi widzenia; prof. G. P i o t r o w s k i  zaś przed
stawił wypadki doświadczeń swych w przedmiocie miejsca, 
w którćm przy drażnieniu nerwu prądem elektrycznym po
wstaje pobudzenie.

Nadto z medycyny praktycznej prof. G i l e w s k i  mówił
o groźnych niekiedy następstwach po wstrzykiwaniu podskór- 
nem leków odurzających, a z położnictwa prof. M a d u r o 
wi cz  opowiedział nadzwyczaj rzadki, a może jedyny w piś. 
miennictwie lekarskiem przypadek zboczenia porodowego 
zrządzonego mednicą ścieśnioną i niepomiarową skutkiem 
zniekształcenia kręgów lędźwiowych po sprawie zapalnćj.
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Towarzystwa lekarekie*|»roJektowane w (ialiejl.

Dr. Józef S t a r k i e 1 z Krakowa porusza na nowo 
w Przeglądzie lekarskim (1866. nr. 1.) myśl rzuconą przez 
niego już poprzednio w tómże piśmie, o potrzebie założenia 
ogólnego na całą Galicyą ,towarzystwa lekarskiego, mającego 
główne siedlisko w Krakowie, a filie pomniejsze w głównych 
miastach prowincyonalnych. U takich towarzystw cząstko
wych mogłyby rady gminne i powiatowe zasięgać rady w py
taniach dotyczących hygieny publicznej i t. d.

Pierwszy zresztą krok do zawiązania towarzystwa lekar
skiego w Krakowie jest już uczyniony, albowiem w dniu 1. 
lutego r. b. trzćj lekarze praktyczni w tćm mieście w imieniu 
większej liczby kolegów złożyli wKomisyi namiestn. projekt do 
zawiązać sig mającego towarzystwa lekarskiego w Krakowie 
z prośbą o zatwierdzenie, lub wyjednanie takowego u właści- 
wćj władzy wyższćj.

Urządzenie czytelni uezniów wydziału lekarskie
go uniwersytetu Jagiellońskiego.

Według instrukcyi potwierdzonej przez wys. c. k. Ko- 
misyą namiestniczą w Krakowie, a urządzającćj czytelnią dla 
uczniów wydziału lekarskiego, k s i ę g o z b i ó r  założony i utrzy
mywany przez młodzież lekarską jest i pozostaje własnością 
tejże (§. 1). Przeznaczeniem jego jest wypożyczać uczniom 
lekarskim, dzieła potrzebne do kształcenia sig w ich zawodzie 
(§. 2). Tymczasem księgozbior mieścić sig bgdzie w słuchali 
klinicznćj; pozostaje rzeczą uczących sig wystarać się w razie 
potrzeby za zezwoleniem senatu akademickiego o umieszczenie 
inne (§. 5). Składka dla każdego uczestnika wynosi półrocznie 
50 centów (§. 6). Zarząd księgozbioru powierzony jest wy
działowi z 3ch członków złożonemu, wybierać się mającemu 
na początku każdego roku przez uczniów wydziału lekarskiego 
z pośrod nich samych pod przewodnictwem dziekana. Po upły
wie roku członkowie wydziału składają swój urząd, mogą atoli 
na nowo być obranemi (§. 7). Z pośród członków wydziału 
obierają uczniowie lekarscy jednego bibliotekarzem (§. 10). 
Każdy uczestnik ma prawo przedstawić dzieło do zakupienia,
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rozstrzyganie w tśj mierze służy wydziałowi (§. 9). —  Inne 
przepisy dotyczą porządku wypożyczania i sposobu prowadze
nia ksiąg przez bibliotekarza.

NEKROLOGIA.

W tśj rubryce zalegliśmy od niejakiego czasu, po części z braku 
miejsca w ramach naszego czasopisma. Nie będziemy teraz powtarzać, 
ani streszczać nekrologów lekarzy zgasłych w ostatnich czasach, a które 
pomieszczone były w Tygodniku lekarskim, lub w Przeglądzie lekarskim; 
zaznaczymy tylko dwa krótkie wspomnienia o zmarłych lekarzach, wyję
te z dzienników politycznych, takie bowiem rozproszone wiadomości tru
dniej będzie zbierać przyszłemu pisarzowi dziejów medycyny krajowej.

D r .  J a n  < * o ltz  ur. w Warszawie w r. 1780. był synem lekarza 
na dworze feldmarszałka ks. Czartoryskiego. Pierwotne wychowanie 
otrzymał w Puławach w domu rodziców; nauki uniwersyteckie kończył 
w Wiedniu, gdzie w r 1802. ^trzymał stopień doktora medycyny. Ule
gając woli ojca, objął po nim praktykę na dworze puławskim i miał spo
sobność poznać wiele znakomitości ówczesnych. W r. 1815. osiadł na 
gospodarstwie wiejskiem w Galicyi i urządził je wzorowo. Następnie 
przeniósł się do powiatu Bialskiego (w Lubelskiem) do Komama, gdzie 
stał się prawdziwym dobroczyńcą okolicznej ubogiej ludności. Nie dość, 
że bezpłatnie udzielał pomoc lekarską, ale miał domową aptekę. Przed
12 laty urządził dla włościan w swym mąjątku kasę oszczędności, bodaj 
czy nie pierwszą w kraju, która wywarła nader zbawienny wpływ na go
spodarcze usposobienia włościan. Zmarł w r. 1864. {Gaz. P.)

Ś w i ę c i c k i  J a n  zmarł d. 27. października 1864. r. w 48ym roku 
życia, na raka żołądka. Nauki odbierał w uniwersytecie Krakowskim. 
W Warszawie osiadł w r. 1851. W r. 1852. w czasie panującej cholery 
wysłany był w powiat Gostyński, gdzie z całem poświęceniem niósł po
moc dotkniętym epidemią. W 1853. r. zastępował bezpłatnie lekarza 
więziennego w m. Brześciu. W r. 1854. był lekarzem ordynującym 
W szpitalach wojskowych, najprzód w Warszawie, potem w Łowiczu. W r. 
1855. mianowany lekarzem przedmieścia Pragi. Umarł w biedzie, po
grzeb sprawił mu przyjaciel. {Gaz. W.)
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CZYNNOŚCI TO W AR ZYSTW A LEKARSKIEGO WARSZAW SKIEGO.
POSIEDZENIA OGÓLNE.

Posiedzenie Sgie (nadżwyeząfne), d. 9. stycznia 1866.
Prezes kol. L e B r u n .

I. Nadesłane dzieła. II. Słoniowatość warg sromnych. III. Czynności 
administracyjne.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Nadesłano dla Biblioteki Towarzystwa:
a. Protokoły zasiedlani] Imperatorskaho wilenskaho medicinskaho 

obszczestwa.
b. Protokoły zasiedanij obszczestwa morskich wraczej w Kron 

sztadie 1864— 1865. Kronsztad 1865. (Sprawozdawca kol. J. F. N o w a - 
k o w s k i).

c. Etude ophthalmoscopique sur les alterations du nerf optique et sur 
les maladies cśrebrales dont elles dependent; par X. G a ł ę z o . w s  ki.  
Paris 1866. (Sprawozdawca kol. S z o k a l s k i ) .

II. Kol. N e u g e b a u e r  przedstawia chorą dotkniętą 
w sromie naroślą słoniowatą (elephantiasis), która się u nićj 
od 5 lat rozwija. Ma zamian chorą tę za pomocą noża opero
wać i zasięga w tym względzie zdania kolegów.

Kol. K o r z e n i o w s k i  i inni sposób ten operowania za 
odpowiedni w przypadku tym uważają.

III. Kol. N o w a k o w s k i  odczytuje wnioski Komitetu 
ustanowionego dla zaprowadzenia zmian w redakcyi i wydawnic
twie Pamiętnika Tow. lek. Warsz.

Komitet wnosi, aby dotychczasowy sposób wydawnictwa 
Pamiętnika był utrzymany i na rok 1866. z tą tylko zmianą, 
aby zamiast dzisiejszego Komitetu redakcyjnego był ustano
wiony nowy Komitet składający się z redaktora głównego, se
kretarzy oddziałowych i sekretarzy stałego i dorocznego To
warzystwa.

Pam. T. 1. W., t. LV. 16
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Towarzystwo wnioski powyższe przyjmuje.
Towarzystwo następnie przystępiye do rozbierania wnio

sków Komitetu ustanowionego dla wprowadzenia zmian w Usta
wie, odczytanych na ostatnićm posiedzeniu, a mających na celu: 
a) ustanowienie Zarządu Tow. lek., b)  postępowanie wzglę
dem członków zalegaj ącycy w opłacie, c) nieprzyjmowanie 
rozpraw inauguralnych, jako prac kwalifikujących podawanych 
przez kandydatów na członków Towarzystwa.

Rozebrawszy pojedynczo i odbywszy głosowanie nad każ
dym z paragrafów szczegółowo, Towarzystwo wnioski Komitetu 
większością głosów przyjmuje (1).

Dr J. Braun.

(1) Wnioski rzeczonego Komitetu, złożonego z kolegów 
H e l b i c h a ,  K o n i t z a ,  T y r c h o w s k i e g o ,  sekretarza sta- 
lego i prezesa, były następujące:

/. Ustanowienie Zarządu Towarzystwa.
1. Do czynności administracyjnych i prawnych ustana

wia się Zarząd Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa składa się ze wszystkich urzędni

ków wybieralnych i stałych Towarzystwa lek. Warsz.
3. Zarząd Towarzystwa przybiera sobie Radcę prawnego.

Czynności Zarządu.
4. Zarząd zawiaduje majątkiem Towarzystwa, układa 

budżet dochodów i wydatków, 'oraz zajmuje się wszelkiemi 
przedmiotami administracyjnemi i prawnemi Towarzystwa.

5. W Zarządzie przewodniczy Prezes Towarzystwa,
6. Sekretarz stały zajmuje się korespondencyą i wykony

waniem uchwał Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wezwanie Pre

zesa, lub Sekretarza stałego.
8. Zarząd prowadzi protokół swoich posiedzeń.
9. Kwestye sporne załatwiają się większością głosów; 

w razie równości głosów głos Prezesa przeważa.
10. Zarząd odpowiedzialny jest solidarnie za całość ma

jątku Towarzystwa, o ile nim bez szczegółowego pozwolenia 
Towarzystwa rozrządzać będzie.
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Posiedzenie 3cie, dnia 83. stycznia 1866* r.
Przewodniczy wice-prezes, kol. H oyer.

I. Czynności administracyjne. II. Dzieło nadesłane. III. Protokóły 
oddziałowe. Epispadia.

I. Z powodu nieobecności sekretarza rocznego (kol. 
Brauna)  przewodniczący zaprosił do prowadzenia protokółu 
kol. Jani kowskiego .  Następnie odczytał kolegom reskrypt 
Komisyi Rz. spraw wewn. i duch., zatwierdzający tegoroczne 
wybory urzędników Towarzystwa, a po załatwieniu wynikłej 
ztąd kwestyi administracyjnej, przedstawił wespół z kol. J a 
n i ko ws k i m na członka czynnego Towarzystwa p. Szymona 
P o r t n e r a ,  z rozprawy którego p. n. „O znaczeniu anatomii 
drobno widow6j“  podjął się sprawozdania kol. Natanson.

11 O postępowaniu względem członków zalegających 
w opłacie.

1. § 4. Działu IV. ustawy Towarzystwa utrzymuje się 
w całości.

2. Członek, któryby przez trzy kwartały z zaległości się 
nie uiścił, będzie zawiadomiony przez Sekretarza stałego, że 
utraca prawo głosowania na posiedzeniach, oraz użytkowania 
z pism peryodycznych.

3. Gdyby po 4ch po sobie idących kwartałach zaległość 
takowa jeszcze uiszczoną nie była, członek taki będzie uważa
ny jako występujący z grona Towarzystwa.

4. Delegacya rachunkowa przy stwierdzaniu dochodów
i wydatków Towarzystwa obowiązaną jest przedstawić Towa
rzystwu spis imienny członków zalegających w opłacie.

5. § 5. tegoż Działu Ustawy uchyla się z wyjątkiem ustę
pu drugiego.
III. O rozprawach inauguralnych podawanych przez kan* 

dydatów na członków Towarzystwa.
Rozprawy inauguralne nie mogą być przyjmowane 

jako prace naukowe na poparcie kandydatury na członka To* 
warzystwa.
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II. Nadesłano dla Biblioteki Towarzystwa:
Gius. B e r g s o n :  Sulla nemlgia bracchiale. Saggio d’una mono

grafia. Milano 1860.
III. Kol. Apte  odczytał protokóły posiedzenia 29. i 30. 

Oddziału położniczego, a kol. J. F . N o wa k o ws k i  protokóły 
posiedzenia 12. i 13. Oddziału chirurgicznego.

Z powodu uczynionśj przez kol. J a n i k o ws k i e g o  uwagi
o zbytniój obszerności jednego z protokołów, kol. Natanson  
wnosi, aby Towarzystwu na zebraniu ogólnśm przysłużało 
prawo zastrzegać opuszczanie pewnych czgści protokołów od
działowych przed ich ogłoszeniem w Pamiętniku.

Kol. Ko r z e n i o ws k i  popiera takowy wniosek.
Dalsze roztrząsanie i głosowanie z powodu zbyt małśj 

liczby zebranych członków odłożono do późniejszego posiedzenia.
Kol.* K o r z e n i o w s k i  z powodu przypadku wady wro- 

dzonćj prącia opisanego w jednym z protokołów Oddziału clii- 
rurg. nadmienia, że w przypadku tym, przedstawionym przez 
kol. Chwata,  epispadia była tuż za kośćmi łonowemi; godną 
uwagi w tym razie była ta okoliczność, że chory nie był w sta
nie zatrzymać moczu i oddawał takowy za każdśm kaszlnięciem, 
z czego uczynić można wniosek, że zwieracze pęcherza nie wy
starczają dla utrzymania moczu, a głównym w tym względzie 
czynnikiem jest tkanka sprężysta cewki moczowćj.

Następnie kol. Br u ner odczytał protokół posiedzenia 
l*2go, a kol. Jan i k o ws k i  protokół pos. 13go Komitetu chorób 
epidemicznych, kolega Natanson  zaś doniosł, że zgodnie 
z wnioskiem uczynionym na poprzedzającym posiedzeniu ogól- 
nem Komitet chorób epidemicznych zamienił sig w stały Od
dział Towarzystwa, przybrawszy miano Oddziału epidemio
logii i hygieny, publicznćj, którąto zmianę, po odnośnych uwa
gach kolegów G r a b o w s k i e g o  i J a n i k o w s k i e g o ,  Towa
rzystwo przyjęło.

Dr. St. J a n i k o w s k i .
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Posiedzenie 4te, dnia 6. lutego 1866. r.
Wice-prezes kol. Hoyer.

I. Nadesłane dzieła i korespondencya. II. Protokół. III. Zakup. IY. Odję
cie narośli słoniowatej sromu. V. Mięśniak macicy. VI. Leczenie obrzęk- 
nień gruczołów szyjnych.

Protokóły dwóch ostatnich posiedzeń odczytano i przy
jęto.

I. Nadesłano dla Towarzystwa:
1. M a l c z ( M . ) :  Cholera jej istota i leczenie. Warszawa 1866. r. 

(Odb. z Pam. T. 1. W .)
2. Statuten der Wittwen-Kasse der Aerzte, Wuudarzte, Thierarzte 

und Apotheker des KSnigreichs Sachsen und der angrenzenden Herzog-und 
Fttrstenthttmer. (Sprawozdawca kol. S z o k a l s k i ) .

3. Festrede ć!er funften Sacularfeier der Wiener Universitat am
2. August 1865 gesprochen vom Rector Josef H y r tl. Wien 1865.

4. Prospekt dwóch pism peryodycznych wydawanych przez hrabiego 
H e r i c o u r t:

a) Annuaire des societes savantes de la France et de l’j£tranger.
b) l'Analyse, compte-rendu mensuel des institutions scientifiąues, litte- 

raires, artistiąues, agricoles et industrielles. (Sprawozdawca kolega S z o 
k a l s k i ) .

5. W  Poznaniu w d. 18. grudnia r. z. lekarze ukonstytuowali się 
w Towarzystwo Lekarzy W. Księztwa Poznańkiego, tworzące filią istniejące
go już Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Dr M i z e r s k i , jako 
sekretarz rzeczonój filii, zawiadamia o tym fakcie Towarzystwo lekarskie 
Warszawskie, załączając referat publikowany 3. stycznia r. b. w dodatku 
do Dziennika Poznańskiego. (Sprawozdawcą tego referatu kolega S z o 
kal ski , ) .

6. A. F u n c k : Bericht iiber das Institut fur Orthopadie, Heilgymna- 
stik u. Electrotherapie zu Thom in W. Preussen. Thorn 1866.

7. Redaktor Gazety Rolniczej nadsyła Towarzystwu rozprawę pana 
G l u z i ń s k i e g o o  Cholerze z prośbą, aby takowa mogła być wydrukowaną 
w Pamiętniku, lub Tygodniku lekarskim. (Sprawozdanie z tej rozprawy 
przyjmuje na siebie kol. J a n i k o w s k i ) .

8. Dr. K r a n i c h f e l d  z Berlina nadsyła Towarzystwu podzięko
wanie za mianowanie go członkiem honorowym Towarzystwa w dzień 
50-ietniego jubileuszu zawodu lekarskiego.

II. Kol. Nowak o ws k i  odczytuje protokół ostatniego 
posiedzenia Oddziału chirurgicznego.
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HI. Kol. S z o k a l s k i  składa Zielnik S y r e n i u s z a  na
leżący do prywatnej osoby, proponując nabycie takowego dla 
Biblioteki Towarzystwa. Cena jego wynosi rs. 20. Przed po
wzięciem stanowczej decyzyi Towarzystwo w tym względzie 
udzielenie opinii porucza koledze bibliotekarzowi.

IV. Kol. Neugebauer  donosi kolegom, że operował 
chorą przedstawioną Towarzystwu na przedostatnićm posie
dzeniu, dotkniętą naroślą słoniowatą sromu. Operacyą tę wy
konał z współudziałem kolegów C h w a t a i Gro era z dobrym 
skutkiem za pomocą odgniatacza^mzsćttr/ Chora znajduje się 
w dobrym stanie i rana postępuje ku zabliźnieniu. Potem zaś 
kolega opowiada następujący przypadek.

V. Kobieta 35 lat licząca, wątłej budowy ciała, wzrostu 
średniego, w roku 1855. pierwszy raz zaszła w ciążę. Ciąża 
przebiegała szczęśliwie. W końcu tejże chora pewnego dnia 
dostała ogromnych bólów brzucha i gorączki. Przyzwani kole
dzy zadawali rozmaite środki, lecz ból trwał przez sześć dni. 
Dn. 12. kwietnia t. r. odeszły wody, jednakże bole były słabe, 
i dopiero 14. t. m. wzmogły się i poród się odbył szczęśliwie. 
Łożysko odeszło w V2 godziny. Po odejściu łożyska dał się 
wymacać w jamie brzusznćj guz. Chora połóg swój szczęśliwie 
odbyła. Guz zaś następnie zmniejszył się do pewnego stopnia 
i w tym stanie pozostał. Od owćj chwili osoba ta odbyła cztery 
połogi. W czerwcu roku zeszłego, karmiąc dziecko, uczuła ból 
w guzie, który się wzmagał; wreszcie utworzył się ropień, który 
poniżej pępka przez ściany brzuszne na zewnątrz się otworzył. 
W grudniu r. z. osoba ta zasięgała rady kolegi N. Przy śle
dzeniu kol. N. przekonał się o obecności guza znacznej wielko
ści w jamie brzusznej, który ściśle spojony był ze ścianami 
brzusznemi. Z otworu w ścianie brzusznćj wyciekała wielka 
ilość cuchnącćj posoki. Guz ten miał około 9 cali długości i 6 
do 7 cali szerokości. Wprowadzając palec do otworu na ze
wnątrz prowadzącego, śród rozmiękłej masy rozróżniano cząst
ki twarde. Kol. N. postanowił guz ten wydalić, co tćź w kilku 
posiedzeniach z pomyślnym skutkiem dokonał. Dzisiaj jama 
po wyłuszczeniu guza pozostała zaczyna się zabliźniać i chora 
jegi na wyzdrowieniu. Co do natury tego guza, oraz miejsca
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i sposobu jego powstania kol. B r o d o w s k i ,  który badał tako
wy, daje następujące wyjaśnienia. Dostarczony przez kolegę N. 
nowotwór kolega Br. badał dwa razy. Kawałki były nie wielkie, 
przesiąknięte posoką, jedna część tylko była mięsistą i dała się 
dokładnićj zbadać. Na rozkroju przedstawiała budowę włóknistą 
i barwę różowawą. Nie podlegało wątpliwości, że guz ten skła
da się z mięśni gładkich, że to jest mięśniak. Mięśnie przebie
gały w pęczkach poprzedzielane tkanką łączną. Dla odłączenia 
ich od siebie kolega moczył je w kwasie saletrzanym, w skutek 
czego włókna dały się od siebie odłączyć i żółto się zabarwiły. 
Za miejsce powstania tego guza kol. Br. uważa macicę opatrzo
ną również w mięśnie gładkie. Guzy tego rodzaju, tworząc sig 
na dnie macicy w blizkości powierzchni otrzewnćj, przy dalszśm 
rozrastaniu się wychylają się w ten sposób z macicy, że początko
wo odgraniczają się od dna częścią szyjkowatą, następnie zaś 
połączone są z macicą tylko cienką szypułką. Okaz tego rodza
ju kol. Br. posiada w zbiorze swoim. Taka sprawa prawdopo
dobnie i tu miała miejsce. Następnie zaś w około guza rzeczo
nego musiało się rozwinąć zapalenie otrzewnej, w skutek któ
rego nastąpiło spojenie jego ze ścianami brzusznemi, a w dal
szym ciągu zapalenie samego guza, przejście jego w ropień 
i otworzenie się na zewnątrz. Części twarde wyściełające po
wierzchnią guza, badane pod drobnowidem, składały się z- soli 
wapiennych i sąto niezawodnie szczątki dawnego-ropnia.

VI. W końcu posiedzenia kol. Nat anson  zwraca uwa
gę na obrzęknienie gruczołów szyjnych u dzieci i sposób ich 
leczenia. Przypominając, że królowie francuzcy w dzień koro- 
nacyi posiadali cudowną siłę leczenia tych gruczołów przez 
położenie ręki na głowę, kol. N. przytacza, że i on tg siłę po
siada i spostrzeżenia swoje w tym względzie kolegom udziela. 
Przekonawszy się, że powodem obrzęknięcia gruczołów jest 
zadrażnienie skóry w poblizkości; że w miarę, jak niknie ro
pienie, nikną i gruczoły; i że dzieci podlegające temu cierpie
niu, jednocześnie dotknięte są wyrzutem skórnym na głowie 
lub policzkach: kol N. każdemu takiemu dziecku każe prze- 
dewszystkióm golić głowę i myć ję dwa razy dniem mydłem, 
poczśm takowe przez położenie ręki uzdrawia. Zachowywaniu
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tćj ostrożności należy przypisać cudowną niegdyś siłę królów 
francuzkich.

Posiedzenie 5te, dnia 0. lutego 1866. r.
Wice-prezes kol. Hoyer.

L Protokoły. II, Dary. Kandydatura. III. V. Sprawozdania. IV. 
Czynności ośrodków nerwowych.

Obecnych członków 16.
Protókoł ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Kol. M a l c z  odczytuje protokoły 14. i 15. posiedzenia Oddziału 

epidemiologii; kol. D o b i e s z e w s k i  obraz epidemiologiczny Królestwa 
Polskiego za miesiąc styczeń 1866; kol. A p t e protokół posiedzenia 31. 
Oddziału położnictwa; kol. B a r t o s z e w i c z  zaś protokół 32. posiedze
nia tegoż Oddziału.

II. Nadesłano dla Biblioteki Towarzystwa.
S t a ń s k i: Le cholera est-il contagieux. Paris 1866. (Sprawozdaw

ca kol. M a j e w s k i ) ,
Kol. S t a n k i e w i c z  (Władysław) nadsyła rozprawę 

„o raku jądra“ , z prośbą o zaliczenie go do liczby członków 
czynnych Towarzystwa. Przedstawiają go koli. Ho y e r  i S z o 
ka 1 s k i. Sprawozdawca kol. Chwat.

Kol. Ja n i k o ws k i  składa w darze dwa medale, jeden 
wybity na pamiątkę 50-letniego jubileuszu dra Aug. Ferd. 
Wo l f f a ,  drugi na pamiątkę otworzenia Akademii medyko-chi- 
rurg. w Warszawie.

III. Kol. S z o k a l s k i  zdaje ustnie sprawę z zawiadomie
nia dra M i z e r s k i e g o o  zawiązaniu Towarzystwa lekarskiego 
w Poznaniu; ze statutów kasy wsparcia dla wdów po lekarzach 
w królestwie Saskićm i okolicznych księztwach; z mowy dra 
Hyrt l  mówionćj w 500tną rocznicę Uniwersytetu Wiedeńskie
go, i z prospektu dwóch pism francuzkich, VAnnuaire des 
societes samntes i / ’Analyse.

Kol. Jani kowski  zdaje na piśmie sprawę co do egzem
plarza Zielnika Syr en i usza  przestawionego na ostatnićm po
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siedzeniu i z uwagi na znaczny koszt tegoż, tudzież na to, że 
lekarze pragnący robić poszukiwania źródłowe w dziele S y 
ren ius za mogą to czynić w Bibliotece Głównćj tutejszćj, 
wnosi, aby zakup rzeczonego egzemplarza odłożyć do czasu 
późniejszego.

Towarzystwo wniosek przyjmuje.
Następnie kol. Jani kowski  odczytuje sprawozdanie 

z rozprawy p. Józefa G l u z i ń s k i e g o  o cholerze, nadesłanćj 
przez redakcyą Gazety Rolniczćj, wnioskując, że wydrukowanie 
jćj w którćm z pism peryodycznych lekarskich, lub nielekar- 
skich byłoby bez pożytku dla ogółu. — (Przyjęto),

IV. Kol. D o b i e s z e w s k i  zwraca uwagę Towarzystwa 
na kilka doświadczeń nad czynnościami ośrodków nerwowych, 
a w szczególności nad czynnością półkul mózgowych, wzgórków 
czworaczych i odnóg mózgowych, któreto doświadczenia do
konał na źwierzętach w tutejszćj pracowni fizyologicznój Szkoły 
Głównćj pod przewodnictwem prof. Hoyera.  Z tych doświad
czeń cztery dało mu wypadki jasne, tak, że z nich może wy
prowadzać wnioski pewniejsze. Używał do doświadczeń tylko 
królików i dwoje z operowanych w tym celu zwierząt przedsta
wia. Dwa doświadczenia odnosiły się do półkul, które kol. D. 
wyjmował całkowicie. Po dokonaniu tego pierwsze źwierzę 
żyło półtora dnia, drugie 18 godzin; śmierć nastąpiła skutkiem 
zapalenia pozostałych części mózgowia. Kolega przekonał się, 
że istota półkul mózgu jest nieczułą, można ją było kaleczyć 
nożem, szarpać szczypczykami, kłóć bez wywołania bolu i drgań, 
a po wyjęciu całkowitćm źwierzę poruszało się bez przeszkody, 
lecz stało się na wszystkie bodźce zewnętrzne obojętnćm. Oba 
króliki biegały w kierunku linii prostćj, nie mogąc uniknąć 
przeszkód spotykanych na drodze, a uderzywszy się o prze
szkodę, nie były zdolne zmienić kierunku swćj drogi, lecz po
zostawały przy przeszkodzie bez poruszenia. Nie mogły same 
przyjmować pożywienia; podczas karmienia, do czego używano 
rozgotowanego ryżu, trzeba takowy było kłaść daleko w ujście 
paszczy, aby były zdolne połknąć, lecz połykały dokładnie.

Dwom drugim królikom, które kol D. przedstawia To
warzystwu, przeciął wzgórki czworacze przednie: jednemu lewy,
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drugiemu prawy. U pierwszego, t. j. u którego przecięto wzgó
rek czworaczy lewy, widziano, że się obraca w stronę prawą; 
głowa jego zwróconą była na stronę lewą. Drugi obracał się 
ruchem jak w maneżu w stronę lewą, a głowę kierował w stro
nę prawą. Źrenica lewa u pierwszego oddziaływała na światło 
prawidłowo, powieki pod wpływem promieni światła zamykały 
się prawidłowo; przeciwnie prawa źrenica nie kurczyła się po
mimo bardzo znacznego światła, które wpadało źwierzęciu 
w oko. To samo zjawisko dało się spostrzegać u drugiego kró
lika, lecz ze strony lewćj; oko straciło czułość na bodziec świa
tła, ale zachowało wrażliwość dotyku, albowiem za dotknię
ciem rogówki królik zamykał natychmiast powieki.

Co do sposobu operowania, kol. D. postępował w nastę
pujący sposób. Po przecięciu skóry i odjęciu czepca ścięgni- 
stego (galea aponeurotica) mocnym nożem, kolega odcinał 
część kości ciemieniowych na takiśj przestrzeni, aby mógł swo
bodnie wejść nożem, zatopić go na 1V2 centimetra w mózgu 
i zrobić cięcie przez całą szerokość półkul. Ten sposób dawał 
koledze D. lepsze wypadki od innych, unikał bowiem'mocnego 
krwotoku i oziębienia mózgu na znacznśj przestrzeni, które 
mają miejsce przy odjęciu sklepienia czaszki.

V. W końcu posiedzenia kol. J. F. Nowakowsk i  od
czytał część sprawozdania z Czynności Towarzystwa lekarzy 
Wschodniśj Syberyi.

Dr. J. B r a u n.

Kowe dzieła*.
PATOLOGIA I TERAPIA.

W. R. B a s h a m. The significance of dropsy. Lond.
1864. Churchill. (5 sh.=2 tal.)

Aut. w książce tćj usiłował spożytkować nowsze nabytki 
nauki, zwłaszcza anatomii drobnowidowój, dla wyjaśnienia pu
chliny pochodzącćj z chorób nerkowych, sercowych i płucnych; 
przyczśm, przejęty patologią komórkową, szczególny przycisk 
kładzie na odżywianie tkanek, a może zbyt mały na stosunk 
mechaniczne w krążeniu krwi.
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POSIEDZENIA ODDZIAŁOWE.

ODDZIAŁ CHIRURGU, OKULISTYKI I SYFILOGRAFII. 

Posiedzenie 14te, dnia 1 5 . stycznia 1 8 6 6 . r.
Przewodniczący kol. Gi r sz t o wt .

251

I. Zmieniony klucz do rwania zębów. II. Ropień w nagłośni. III. Ure- 
trotomy C i v i a l a  i M a i s o n n e u v ’a, IV. Kyphosis et abscessus per 
congestionem.

Obecnych członków 6: Mal cz ,  Ws z e b  or,  O r ł o w s k i , 
Be l ke ,  J. F. N o wa k o ws k i ;  koledzy J a n i ko w s k i ,  oraz 
Ro s i e wi c z  jako goście.

Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego po
siedzenia,

I. Kol. Jan i kowsk i  okazał klucz do rwania zębów, 
zmieniony podług pomysłu dra B i e n i e c k i e g o z  Ciechanowca 
w ten sposób, że w  ruchomśm półkolu przeznaczonym do 
uchwycenia zęba (bródce) zrobiono otwór, w który wkłada się 
żelazny pręcik długi na 7—9 cali, służyć mający do umocowy
wania klucza w ustach chorego.

Kol. G i r s z t o w t  uważa z własnego doświadczenia, że 
przy zakładaniu klucza w celu rwania zębów kierujemy się ra- 
czśj palcem, a nie wzrokiem, i właśnie palcem drugiej ręki unie- 
ruchoińiamy klucz; dodaje nadto, że wprowadzenie w użycie 
przyrząduEstanque’a (attractif, wyciągacz) wyklucza wszyst
kie inne narzędzia do wyrywania zębów.

II. Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i )  donosi
o szczęśliwśm uleczeniu dziecka z cierpienia nagłośni. W pierw
szych dniach stycznia r. b. przyniesiono do sprawozdawcy 
dwuletnią dziewczynkę Stanisławę Walewską, z charczącym 
oddechem, z otwartemi ustami, z których ciągle ślina płynęła, 
z bolesnym i strasznym wyrazem twarzy, ból i przelęknienie 
znamionującym. Przyjrzawszy się temu wychudłemu i blademu 
dziecku, mającemu gruczoły na szyi obrzmiałe ze stron obu do

www.dlibra.wum.edu.pl



252

wielkości jaja gołębiego, lub nawet kurzego, okolicę podjęzyko- 
wą nabrzmiałą, sam język do góry podniesiony, a nadto płyn 
sączący się z ucha prawego, i głównie zważając na oddech mo
cno charczący, łkaniem 'przerywany, nie trudno się było domy
śleć, że miejsce cierpiące znajduje się w paszczy jamy ustnćj. 
Jakoż, zwróciwszy całe usiłowanie do starannego jej obejrzenia, 
co nie tak łatwo dało się uskutecznić, przy mocnćm naciśnię
ciu języka ku dołowi można było zobaczyć wygórowaną nagło
śnią z silnie nastrzykniętemi krwionośnemi naczyniami. Palec 
dopełnił reszty badania. Wyczuć,palcem dobrze było można, 
że nagłośnia jest nabrzmiałą, że powierzchnia jćj górna jest 
miękkawą, chełboczącą, a sama nagłośnia przedstawia rodzaj 
przetoki i że onato właśnie stanowi zawadę w oddychaniu. 
Wszystko więc przemawiało za istnieniem opuchliny nagłośni 
( oedema glottidis) . Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i), 
chcąc się jednak upewnić w rozpoznaniu (diasmozie) choroby 
i obmyślić prędki, a skuteczny sposób leczenia, odniósł się 
wpierw do obecnych podówczas w szpitalu Śgo Ducha koli. 
Le Br un a ,  L a n g o w s k i e g o  i W i t k o w s k i e g o  Wszyscy 
trzej zgadzali się na umiejscowienie cierpienia w nagłośni, szło 
tylko o przyniesienie prędkiego ratunku. Środki wymiotna, za
dawane poprzednio przez kol. He l b i c h  a, żadnego skutku nie 
przyniosły; o wprowadzenia zaś narzędzia ostrego ani myśleć 
nie było można, bo dzićcię przy oglądaniu jamy ustnćj, za
pewne z bólu krzycząc i rzucając się, w spoko ju utrzymać się 
nie pozwalało. Nie chcąc zaś chorćj zostawiać bez udzielonćj 
pomocy, sprawozdawca w obec koli. L e B r u n a  i W i t k o w 
skiego  postanowił naznogciem swego palca poczynić w na
głośni nacięcia: dwa pierwsze usiłowania pozostały bez skutku, 
wypłynął tylko z ust śluz małą ilością krwi zabarwiony; dopie
ro za trzecim razem, kiedy z całą siłą paznogieć został wbity 
w górną, miękką powierzchnią nagłośni, wtedy wytrysła znacz
na ilość ropy śmietankowo-zielonawćj i całą jamę ust zalała. 
Tym sposobem osiągnęliśmy nie mylne przekonanie o istnieniu 
ropnia (abscessus) na górnćj powierzchni nagłośni. Skoro 
tylko ropa trysła, główkę dziecka szybko przechyliło isę ku 
przodowi i zniewoliło się dzićcię do wyplucia ropy, a niebawem
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prawidłowy oddech powrócił. Potem zalecono jamę ust prze- 
strzykiwać ciepłym odwarem rumianku. Po upływie dwóch dni 
dziecko, o którćm mowa, było zupełnie zdrowe, obrzmienie, 
gruczołów zupełnie znikło i płynienie* ropy z ucha prawego 
ustąpiło. Cały przebieg choroby wedle opowiadań matki trwał 
przeszło tydzień i ta okoliczność wykluczała istnienie wodnicy 
głośni (oedema glottidis), która rozwija się prędko i nader 
szybkiego ratunku wymaga.

Kol. G - i r s z t o w t  pyta, do czego odnieść obrzmienie 
gruczołów na szyi i jakim sposobem objaśnić tak prędkie ich 
zniknięcie.

Sprawozdawca (J. F. Nowak o ws k i )  odpowiada, że 
w danym przypadku obrzmienie gruczołów nie innych, a lirofa- 
tycznych na szyi w ścisłym zostawało związku z ropniem w na
głośni, po zniesieniu którego i zniknięcie obrzmienia nastąpiło, 
tak samych gruczołów, jak i całćj okolicy podjęzykowej. Wia
domo przecież, że przy podobnych sprawach gruczoły limia- 
tyczne w odległych nawet miejscach nabrzmiewają; między 
innemi np. przy bardzu częstćm cierpieniu powiek û  samego 
sprawozdawcy ( hordęolum,) gruczoł limfatyczny przeduszny, 
w zwyczajnym stanie nie wyczuwalny, nabrzmiewa do wielkości 
orzecha laskowego, a po skończonćm ropieniu w powiece znika,

III. Następnie kol. W s z e b o r  okazał uretrotom C i- 
viala służący zarazem do śledzenia zwężenia cewki moczowćj. 
Uretrotom Civiaia  składa się z dwóch głównych części:
1) z pochwy długiej, z boków spłaszczonej i zakończonćj z jednćj 
strony soczewką metalową, a z drugićj strony opatrzonej krąż
kiem, służącym do ujęcia pochwy; 2) z pręcika stalowego 
spoczywającego w pochwie i zakończonego ostrzem owainćm 
w, soczewce ukrytćm. Całe narzędzie zamknięte ma długości 
od 19 do 24 centimetrów, a od 2ch do 5ciu milimetrów śre
dnicy* Przeprowadziwszy soczewkę po za zwężenie cewki mo- 
czowćj, przez pociągnięcie pręcika ostrze występuje z soczewk* 
na zamierzoną odległość i podczas powrotnego ruchu narzę
dzia rozcina zwężenie od tyłu ku przodowi.

Kol. Or ł o ws k i  wspomina, że uretrotomią wykonywał 
dwa razy; nadmienia przytćm, iż zwężenia cewki moczowćj
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powstałe 2 przyczyn traumatycznych pomimo uretrotomii 
zawsze się powracają. W oddziale swoim w szpitalu Dzieciątka 
Jezus kol. Or ł o ws k i  przez jedenaście miesięcy spostrzegał 
chorego, który, otrzymawszy strzał w prącie ( p e n i s miał prze
tokę i zwężenie cewki moczowćj. Kolega O r ł o w s k i  operacyą 
wykonał sposobem i narzędziem Re y b a r d ’a, krwawienie było 
niewielkie.

Kol. Gi r s z t owt  na zasadzie własnego doświadczenia 
oznajmia, że uretrotomia nie zawsze leczy zwężenie cewki mo
czowćj, a nawet często z powodu kurczenia się blizn prowadzi 
do większego jeszcze zwężenia. Radzi przeto używać stopnio
wego a ciągłego rozszerzania cewki za pomocą świeczek, po
cząwszy od nr. 6 aż do 20.

Kol. Ws z e b o r ,  odpierając powyższe zdanie, przywodzi, 
iż kurczenie się blizn nie zawsze może mieć miejsce, a choćby 
nawet i istniało, to, przecinając bliznę, zyskujemy znacznie na 
oddaleniu się brzegów, i leczenie za pomocą cięcia będzie mia
ło pierwszeństwo nad rozszerzaniem uskutecznianćm za pomo
cą świeczek.

Kol. Gi rsztowt  objaśnia, iż przy cierpliwości każde 
zwężenie cewki moczowćj uleczyć można za pomocą rozszerza
nia bez względu na to, czy owo zwężenie ma źrodło w błonie 
śluzowćj, lub w tkance łącznćj pod błoną śluzową leżącćj.

Kol. Ws z e b o r  następnie okazał uretrotom Mai son-  
neuve ’a, służący do przecinania zwężeń cewki moczowćj od 
przodu ku tyłowi. Narzędzie to składa się z cienkiego cewni
ka (kateteru) zakrzywionego i rowkowanego, w rowku którego 
przesuwające się ostrze od ujścia cewki moczowćj ku pęcherzo
wi rozcina zawadę. Dla ułatwienia przeprowadzenia kateteru 
przez zwężenie i uniknięcia fałszywych dróg Mai sonneuy e  
zaprowadza przedewszystkićm cienką kauczukową świeczkę, do 
którćj przyśrubowywa koniec pęcherzowy kateteru i ten ostatni 
w zwyczajny sposób wprowadza aż do pęcherza. Podczas ru
chu postępowego kateteru w cewce moczowćj świeczka elastycz
na wchodzi do pęcherza i tam zwija się w kłębek. Ostrze 
uretrotomu Mai s oun euv e ’a ma kształt trójkątny, o 2ch 
ostrych bokach; wierzchołek zaś jest stępiony, by działanie
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ostrza ograniczyć tylko do zwężonych części cewki moczowój, 
We Francyi obecnie używają obu tych narzędzi, stosownie do 
wskazań, z wyłączeniem wszelkich innych uretrotomów.

IV. Kol. G i r s z t owt  przedstawił dziewczynkę 7-letni§ 
cum kyphosi et abscessu percongestionem. Dziecko to od 2ch 
lat ma kolumnę kręgową mocno nachyloną, ku przodowi, a pod 
prawą łopatką guz chełboczący wielkości głowy dziecięcia. Kol. 
G. przebił guz trójgrańcem, lecz z powodu gęstości ropy ilość 
jćj nie wielka wypłynęła. Natomiast rozwinął się stan zapalny, 
guz się prawie dwakroć powiększył, temperatura ciała się pod
niosła, puls stał się przyśpieszonym i takiż oddech. Obecnie 
kol. G. pyta zebranych, czy otworzyć guz cięciem szerokićm, 
czy też zostawić przebieg sprawy siłom natury? Ze względu 
na stan gorączkowy chorćj, na teraz przynajmnićj zdania były 
podzielone. Kol. G. przyrzekł o dalszym przebiegu choroby na 
przyszłćm posiedzeniu udzielić wiadomość.

Posiedzenie 15te, z dnia 5* lutego 1866. r<
Pzewodniczący kol. Gi rsztowt .

I. G i r s z t o w t :  Otwarcie 2ch ropni napływowych. II. K o s i ń s k i : 
Wypiłowanie całkowite jednostronne szczęki górnej. IV. O r ł o w s k i :  
Wypiłowanie (resectco) wyrostka barkowego łopatki [acromwn).IIL G i r 
s z t o w t :  Wyłuszczenie włókniaka (fibr oma) z jamy Higmora. V. G i r 
s z t o w t :  Wypiłowanie części obojczyka i części łopatki. VI. Uretrotom 
C h a r r i e r’a.

Obecnych członków 8miu: G i r s z t o w t ,  T. B e l k ę -  
C h w a t ,  J. K o s i ń s k i ,  M. M a l c z ,  J. F. N o w a k o w 
s k i , Wł. O r ł o w s k i  i W s z e b ó r .

Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedzającego 
posiedzenia,

I. Kolega G i r s z t owt  donosi zebranym członkom o otwo
rzeniu ropnia napływowego (abscessus per congestionem) 
u 7io-letnićj dziewczynki z garbem, którą na przeszłćm posie
dzeniu przedstawiał. Guz ten wielkości znacznćj, bo głowy
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dzićcigcia, znajdował sig pod prawą łopatką i powstał wskutek 
psucia sig krggów stosu krggowego. Ze wzglgdu na stan go
rączkowy, jaki sig rozwinął po poprzednim przekłóciu guza 
trójgrańcem, i z obawy powstać mogącego zapalenia opłucnćj, 
zdania co do otworzenia guza były podzielone. Mimo to jednak 
kol. G i r s z t o w t  guz rzeczony otworzył cigciem na kilka cali 
szerokiem, poczćm ropy wypłynęło ze dwie kwarty. Obecnie 
chora ma się dobrze i przychodzi do ambulatorium szpitalu 
Ewangielickiego. W uzupełnieniu wiadomości o cigciach ropni 
napływowych kol. G. przypomina 12sto-letniego chłopca, 
Szlamg Weinreicha, przedstawionego na posiedzeniu Towa
rzystwa naszego przez kolegg J. F. N o w a k o w s k i e g o w  dniu 
21. października r. z., któremu kol. Gi r sz t owt  również cig
ciem szerokiem otworzył guz ogromnćj wielkości, bo od lewej 
pachwiny prawie aż do kolan sięgający, a także wskutek cier
pienia stosu krggowego powstały. Po wypłynieniu ropy w znacz- 
nćj ilości i starannym opatrunku nastąpiło wyzdrowienie cho
rego. Nie upłyngło jednakże i dwa miesiące, gdy rodzice zgło
sili sig do kolegi G. z tćmże dzieckiem, u którego znowu znaj
dował sig ogromny guz w okolicy migśni pośladkowych. Po 
przecięciu guza wyszło ropy pół miednicy łącznie ze 20stą 
małemi kostkami. Czy sprawa chorobowa u tego chłopca 
ukończyła sig, nie wiadomo. W ogóle nastręcza sig uwaga, że 
choroby kości' w Warszawie są bardzo czgste i że miasto nasze 
nie ustgpuje pod tym względem pierwszeństwa innym stolicom 
Europy. Co sig zaś tyczy ustanowienia wskazań do rozcinania 
ropni napływowych, to wyznać należy, iż ono jest rzeczą trudną 
a nawet nie możebną. Kol. G. jest zdania, iż tam, gdzie pró
chnienie kości jest skończone, ropnie rzeczone bez wahania 
sig można otwierać.

Sprawozdawca (J. F. N o w a k o w s k i) podziela zdanie 
przewodniczącego co do wielkićj liczby chorób kości spotyka
nych w Warszawie. Migdzy innemi sprawozdawca zauważył, 
że znaczną ilość tego rodzaju chorych dostarcza ulica Kroch
malna, która jest wązka i bardzo obfita w mieszkania wilgo
tne,' brudne i przeludnione. Dalćj niewątpliwą przyczyng, wy
wołującą choroby kości u dzieci, sprawozdawca upatruje
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w mieszkaniach tak zwanych souterrains, (podziemnych, w pi
wnicach), które na wielką krzywdę biedniejszej ludności nie
ustannie pomnażają się w miarę przybytku nowych kamienic. 
Spodziewać się należy, że na tę okoliczność z czasem zwrócona 
zostanie uwaga władzy lekarskiej, nad zdrowiem publicznem 
czuwającej. Z własnej praktyki sprawozdawca przekonał się, 
że najzdrowsze dzieci, w sutereny wprowadzone, w niedługim 
czasie tracą cerę, bledną, stają się niedokrwistemi i zapadają 
na krzywicę ( rhachitis) ,  oraz przy złem odżywianiu ulegają 
próchnieniu kości (caries).

Kol. C h w a t  dodaje, że również w praktyce ma dosyć 
podobnych chorób kości z ropniami napływowemi, które z do
brym skutkiem otwiera za pomocą środków gryzących, jak po
taż żrący (kali causticum). Dawniej ropnie takie otwierał no
żem, lecz otrzymywał skutki niepomyślne. Wrócił więc do 
pierwszego sposobu leczenia i prosi kolegów o czynienie prób.

Kol. O r ł o w s k i  mówi, że otwieranie ropni środkami 
gryzącemi jest nie nowe; sam go próbował, lecz przypadki 
śmiercią zakończone zostały.

Kol. G i r s z t o w t  zwraca uwagę, że już C e 1 s otwierał 
ropnie żelazem rozpalonem, lub nożem. Dawniej bowiem są
dzono, że środki chemiczne, lub żelazo rozpalone, wywierają 
wpływ na ropę i ułatwiają jej wessanie.

Kol. K o s i ń s k i  sądzi, że, jeżeli ropień jest wielki i od 
cierpienia kości zawisły, to trzeba go otwierać, a czy nożem, 
czy też środkami gryzącemi, to jest rzecz dowolna i następstw 
nie zmienia. Kol. K. otwiera ropnie w miarę potrzeby za po
mocą dwóch cięć i zaprowadza sączki (dreny).

II. Dalej kol. Ko s i ńs k i  przedstawia operowanego przez 
siebie 15sto-letniego chłopca, Mikołaja Naryszkina z Modlina, 
który zgłosił się do kol. K. w d. 3. listopada r. z. z wielkim 
guzem na górnej szczęce lewej, jak to dokładnie przedstawia 
złożona fotografia zdjęta z Naryszkina przed operacyą. Guz 
ten tworzył się przez lat dwa, stopniowo się powiększając tak, 
że aż zęby poczęły się ruszać i wypadały. Skóra na policzku 
była zdrowa, pod dolną tylko powieką znajdowały się dwie 
blizny, po zagojeniu się ropnia pozostałe, który przed rokiem

Pam. T. 1. W., t. LY. 17
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sam pękł, przyczćm odeszło kilka kostek. Guz ten ze wszech 
stron był twardy, gładki od strony podniebienia, które się wy- 
puklało ku jamie ust. Wnosząc z twardości guza, kol. K. poczy
tywał go za kostniak (osteoma), kolega zaś B r o d o w s k i  
mniemał, że to jest m\^dk(sarcoma),\\xb włókniak (fibroma), 
zajmujący jamę Highmora i tęż rozpychający, a ztąd, że jest 
kością otoczony. Dodać należy, iż przewód noso-łzowy był 
guzem przyciśnięty i śluz za naciśnięciem wyciekał. Nadto, że 
chory ten około piątego roku życia miewał w pewnych prze
rwach napady epileptyczne; sześć lat był od nich wolny, nastę
pnie przed dwoma laty napady owe powróciły i w szpitalu 
Naryszkin im podlegał. Dotknięty był także podwójnćm widze
niem (diplopia) i wytrzeszczakiem (exophthalmo$). Kolega 
K o s i ń s k i  mniemał, że guz rzeczony był powodem tych cier
pień, a naciskając na nerw podoczodołowy, stanowił przyczynę 
obwodową i wywoływał padaczkę (epilepsia).

W d. 14. grudnia r. z. kol. K o s i ń s k i  przystąpił do 
operacyi w obec kolegi B r o d o w s k i e g o ,  którą wykonał z po
myślnym skutkiem, jak przekonywamy się naocznie o tćm na cho
rym tu obecnym (1). Miejsce po wyjętćj szczęce górnćj lewćj 
już znacznie wypełniło się istotą twardą, pozostaje tylko wązka 
szczelina lewemu brzegowi podniebienia odpowiednia, która 
z czasem zapewne zarośnie; mowa chorego jest wyraźna, nie- 
foremność twarzy znikła, oko lewe wróciło do swego prawidło
wego stanu, a tylko na policzku pozostała niewielka blizna, 
kierunek cięcia przypominająca. Bliższy rozbiór nowotworu 
przez kol. B r o d o w s k i e g o  dokonany okazał, że to jest 
kostno-mięsak torbielowy (osteo-cysto-sarcoma), z wielolicz- 
nych małych torbieli złożony. Preparat ten był nawet przez 
kol. B r o d o w s k i e g o  przedstawiony na posiedzeniu Oddziału 
anatomii i fizyologii naszego Towarzystwa.

III. Kol. G i r s z t o w t  mówi, iż wielka szkoda, że nie 
dało się nowotworu wyłuszczyć z zachowaniem kości. W zu
pełnie podobnym przypadku udało się kol. G i r s z t o w t o w i

U) Szczegółowy opia tćj operacyi czytelnik znajdzie w następnym 
protokole.
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oszczędzić szczękę górną prawą. Szesnastoletnia panienka, 
Klementyna Br., zgłosiła się do kolegi G. z wielkim guzem 
twardym, cały prawy policzek mocno wypuklającym. Kol. G., 
biorąc guz ten za kostniak (osłeoma), zamierzył wykonać je
dnostronne całkowite wyłuszczenie szczęki górnśj. W dniu 2-3. 
września r. z. w obec kolegów K w a ś n i c k i e g o  i J.F . N o
w a k o w s k i e g o  przystąpił do operacyi, a przeciąwszy policzek 
od kąta ust aż do łuku kości jarzmowśj, spostrzegł, że blaszka 
jamę Highmora otaczająca ugina się i że jest zdrową. Zmie
nił więc plan operacyi i zamiast wyłuszczenia szczęki postano
wił wydobyć guz innćj, a nie kostnśj natury. Zamiar zupełnie 
się powiodł. Zdjąwszy w pewnśj przestrzeni blaszkę kostną, 
skrobaczką częściowo począł wykrawać guz, a następnie drugą 
połowę guza, formy półkulistćj, palcami wyłuszczył. Cału guz 
natury włókniakowej (fibroma) był wielkości średniego jabł
ka i rozepchnął jamę Highmora, a po jego wyjęciu pozostała 
wielka jama, w którśj od brzegu zębodołowego widać było 
sterczące odnogi zębowe. Tym sposobem oszczędziło się szczę
kę, pozostały nietknięte brzeg oczodołowy, zębodołowy, wszyst
kie wyrostki szczęki i podniebienie. Krwawienie ze ścian jamy 
było znaczne i długotrwałe, lecz powstrzymane zostało sku- 
banką namoczoną w półtora-chlorku żelaza. Zabliźnianie prze
ciętego policzka nastąpiło per secundam intentionem. Dziś 
chora jest zupełnie zdrową, foremność twarzy ma przywróconą, 
a jedna tylko pozostała niedogodność, że zęby zmieniły kieru
nek, wywróciły się bowiem nieco ku zewnątrz i drażnią błonę 
śluzową ust.

IV. Kol. Or ł o ws k i  opowiada o dokonanćm przez niego 
wypiłowaniu wyrostka barkowego łopatki, w obec kolegów K o
r zeni owsk i ego  i Kr a s z e ws k i e g o ,  28-letniemu silnemu 
mężczyźnie, któremu w pierwszych dniach stycznia r. b. spadł 
kloc drzewa na ramię. Dwa tygodnie leczył tego człowieka 
jakiś felczer, a kiedy już powstało silne obrzmienie całśj koń
czyny, chory udał się do szpitalu Śgo Rocha, gdzie uskutecznio
no na ramieniu cięcie i wypuszczono dosyć ropy. W dniu 21. 
stycznia r. b. chory ten już był w szpitalu Dzieciątka Jezus, 
gdzie kol. O r ł o w s k i  znalazł przy obrzmieniu kończyny za
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palenie skóry i tkanki podskórnśj w okolicy prawego obojczy
ka, ból i głębokie chełbotanie ( fluctuatio) ,  a za mocnśm po- 
ciśnięciem wypływ cuchnącej ropy. Nadto wyczuł złamanie 
zewnętrznego końca obojczyka. Po wykonaniu głębszego cię
cia przekonano się, że obojczyk i wyrostek barkowy łopatki 
był obnażony: odłączono więc okostną, koniec odłamany oboj
czyka wyjęto, a potem piłką oddzielono wyrostek barkowy 
łopatki (acromion). Ropy wiele cuchnącśj się wydzieliło, ope- 
racya trwała minut 25, po którśj chory w dni 9 wskutek rop
nicy (pyaemia) życie utracił.

V. Kol. Gi rsz t owt  oznajmia, że w r. 1861. w kwietniu 
pewien robotnik R. został postrzelony w lewy bark, z pogru
chotaniem obojczyka i łopatki. Kol. G. wykonał wypiłowanie 
części obojczyka i łopatki tak, że główka kości ramieniowej 
była naga. Mimo to uleczenie nastąpiło i dziś pozostała sztyw
ność (ankylosisj stawu barkowego, a operowany rękę trzyma 
przyciśniętą do tułowia.

• VI. Dalśj kol. G i r s z t o w t w  uzupełnieniu wiadomości
o uretrotomii okazał uretrotom C h a r r i e r e’ a , który jest 
połączeniem uretrotomów C i v i a 1 e’ a i M a i s o n n e u v’a , 
bo ma podwójne działanie: z przodu ku tyłowi i z tyłu ku przo
dowi. Na tśm posiedzenie ukończono.

Sprawozdawca J. F. N o w a k o w s k i .

Koire dzieła.
CHIRURGIA.

Bernh. Beck.  Die Schadefaerletzungen. Freiburg i. Br.
1865. Fr. Wagner. VI i 117 str.

Zajmująca ta monografia obejmuje liczną kazuistykę auto
ra (z praktyki wojskowej), tudzież wyniki doświadczeń czynio
nych na źwierzętach w celu rozjaśnienia niektórych wątpliwych 
punktów z patologii uszkodzeń czaszki.
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ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIET I DZIECI. 

Posiedzenie 30te, dn. 14. listopada 1865. r.
Przewodniczący kol. Ty r c ho ws k i .

I. Płonica (szkarlatyna); jej przypady, stosunek do błonicy (diphthe- 
ritis) i t. d. II. Strzykawka maciczna Brauna w Wiedniu, zastosowanie 
w krwotokach. III. IV, Wodogłowie (hydrocephalus)] krzywica (rachitis).

Obecnych członków 8.
Protokół z poprzedzającego posiedzenia odczytano i przyr

jęto.
I. Kol. Du d r e w i c z  co do rodziców dzieci na szkąrla- 

tynę chorych, o których na poprzedzającym posiedzeniu opo
wiadał, nadmienia, że matka, karmiąca dzićcię, w 17 dni po 
przebyciu owego zapalenia gardła błonicowego 4ostała bolu 
krzyża, a po użyciu kąpieli ciepłśj zjawił się u niśj odpływ 
miesięczny. Zresztą innych chorobliwych zjawisk nie było. 
Ojciec również zupełnie czuje się zdrów. Zdaje się więc, że 
u ojca było zwyczajne zapalenie gardła, a u matki zapalenie 
błonicowe (dyfterytyczne) bez szkarlatyny. Wszakże sądzi ko
lega, że, jak z jednćj strony brak łuszczenia nie dowodzi nie
obecności wysypki, tak z drugićj strony nawet białkomocz mo
że się rozwinąć po zapaleniu błonicowćm gardła samoistnem 
bez poprzedniego wyrzutu.

Kol. K i n d e r f r e u n d  nadmienia, że, jeżeli przypuścimy, 
że matce udzieliła się choroba od dziecka, to nie pojmuje, dla 
czego miałaby jćj udzielić się tylko jedna przypadłość choroby, 
to jest błonicowe zapalenie gardła.

Kol. Apte twierdzi, że w praktyce z największą ostrożno
ścią trzeba wyłączyć wysypkę, jeżeli podczas panującćj epidemii 
u chorych w jednym domu, lub familii, u jednych znajdujemy 
zapalenie gardła, a u drugich i wysypkę.

Kol. K i n de r f r e un d  dodaje, że nieraz, a zwłaszcza ppd- 
czas epidemii szkąrlatyny, wzywają pomocy lekarsłućj do dzie
ci na wodną puchlinę cierpiących, u których okres zapąlenja 
gardła, wysypki i łuszczenia się niepostrzeżenie przeszędł.
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Kol. S i kor sk i  nadmienia, że widział dzieci chore na 
wodną puchlinę samoistną bez poprzedzającej szkarlatyny.

Kol. Apte  utrzymuje, że w puchlinach podobnych, któ
rych początku rodzice lub bliżsi chorego dziecka nie przypomi
nają sobie, należy śledzić okolice podszczękowe i, jeżeli tu znaj
dujemy gruczoły nabrzmiałe, to takowe przemawiają za byłą 
wysypką.

II. Kol. T y r c h o ws k i  przedstawia strzykawkę pomy
słu Brauna z Wiednia do zastrzykania płynów do jamy macicy 
służącą. Wstrzykiwania takie używają się w przewlekłych 
uporczywych katarach macicznych i krwawieniu, zwłaszcza 
wtedy, gdy inne sposoby leczenia bezskutecznemi były. Do 
wstrzykiwania używają się roztwory kamienia piekielnego, octa
nu ołowiu, lub garbnika stężone, i to w małćj ilości, nawet 20 
kropel niedochodzącćj. Wstrzykiwania takie wywołują nieraz 
bóle kurczowe, i dla tego należy działanie to z największą 
ostrożnością wykonywać.

Kol. S i k o r s k i  nadmienia,że Br au n  w Wiedniu używa 
do wstrzykiwania octu drzewnego (acidum pyrolignosum).

Kol. T y r c h o w s k i  w jednym przypadku chronicznego 
krwawienia z macicy użyłzastrzykiwań z połtora-chlorku żelaza, 
również czopków garbnikowych do przewodu szyi macicy wpro
wadzonych, jako też miejscowych kąpieli z roztworu garbnika, 
bez skutku, ocet drzewny także nie pomógł, dopiero po za
strzykaniu kilkunastu kropli roztworu octanu ołowiu w stosun
ku drachmy na dwie drachmy wody, krwawienie ustało i już 
dwa tygodnie przeszło nie pojawiło się.

III. Kol. Do r a n t o wi c z  opowiedział następujący przy
padek. W pewnym domu urodziło się dzićcię zdrowe, lecz 
w dwa miesiące rodzice dostrzegli, że kosteczki ciemieniowe 
rozchodziły się i ciemię wygórowało. Zawezwano kolegę, gdy 
ciemię już znacznie wygorowało przy powiększonćj objętości 
całćj główki. Widząc wodogłowie wrodzone (hydrocephalus 
congenitus) ,  kol. D. zalecił tylko hygieniczne środki dla ochro
nienia główki od wszelkich szkodliwych wpływów. W miesiąc 
potćm pojawił się u dziecka ślinotok nadzwyczaj obfity, który 
trwał prawie miesiąc, a w miarę ilości wydzielanćj śliny obję
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tość główki coraz więcćj zmniejszała się, aż nareszcie doszła 
do prawidłowej wielkości, szwy napowrot poschodziły się i cie- 
miączka zrównały się.

Wnosi kolega, czy w ogóle lekarstwa ślinopędne nie były
by skuteczne w leczeniu wodogłowia.

Sprawozdawca nadmienia, że autorowie zalecają w wo
dogłowiu małe dawki kalomelu i wcieranie maści rtęciowej; 
może więc w przypadkach szczęśliwie zakończonych również 
choroba zakończa się ślinotokiem.

Kol. S i k o r s k i  nie przypomina sobie, gdzie to wyczytał, 
ale wie, że jest metoda leczenia za pomocą wzbudzonego ślino- 
toku i, o ile mu wiadomo, wyniki nie były najlepsze.

IV. Kol. D u d r e w i c z  następny opowiada przypadek: 
Trzy miesiące temu wezwanym został do chorego dziecka, nad
zwyczaj wycieńczonego, wychudłego aż do kości, z przyczyny 
rozwolnienia i niemożności ssania. Dzićcię urodziło się zdro- 
wem, lecz w 2 tygodnie ssać przestało i przez dwa tygodnie aż 
do wezwania kolegi karmione było rumiankiem zmięszanym 
z mlekiem. Jakkolwiek wcale nie sądził, aby dzićcię mogło być 
przy życiu utrzymanćm, jednak zalecił kol. D. kąpiel i do 
wewnątrz obok pokarmu matczynego ria łyżeczkę odstrzykane- 
go co 3 godzin po 10 kropel spiritus mni rectificati, a prócz 
tego całe ciało ciepłemi okładami rozgrzewać zalecił. We trzy 
miesiące kolegę wezwano do tegoż samego dziecka. Nad spo
dziewanie znalazł je dobrze odżywionśm, z dobrem wyglądem, 
swobodnemi ruchami kończyn, lecz rodzice opowiadali, iż dzie
cię w nocy nie sypia i często budzi się z krzykiem. Przy 
bliżsżćm badaniu przekonał się kol. D., że dziścię ma źrenice 
zwrócone na koniec nosa i że czoło i boczne ściany główki są 
wypukłe. Zapytuje kolega, czy to wodogłowie (hydrocephalus) 
rozwijające się jest samoistnym, czy też w skutek użycia przez 
kilka tygodni spiritus vini powstałćm.

Kol. S i k o r s k i  rzuca myśl, czy to nie rozwijająca się 
krzywica (rhachitis) i z nią razem cronioiabes.

Kol. D u d r e w i c z  utrzymuje, że krzywica dopiero od 
rozpoczynającego się zębowania występuje.
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Kol. S i ko rsk i  powiada, że daleko wcześniśj bywa już 
krzywica u dzieci, w 4. miesiącu życia, i nawet wcześniśj widział 
nasady długich kości nabrzmiałe, również główki kłykciów 
stawowych palców, jako tćż miejsca połączeń żeber z chrząst
kami.

Sprawozdawca był zdania, że, gdyby wodogłowie się mia
ło rozwinąć po użyciu wyskoku, to byłyby przypady rozwinię
cie jego znamionujące, jak gorączka, drgawki, womity, czego 
w tym przypadku nie było. Skłonnym jest przyjąć to za rozwi
jającą się krzywicę, która może daleko wcześniśj rozwijać si§, 
niż sądzi kol. Dudrewi cz .  Zwraca przy tśm uwagę na dwa ważne 
przypady do rozpoznania początku krzywicy służące, mianowi
cie na nadzwyczaj obfite poty, szczególniej główki dziecka, 
i na niespokojność i płacz dziecka przy podnoszeniu go z ko
lebki, a uspokojenie się go po ułożeniu napowrot w poduszce. 
Przypady te są daleko wcześniejsze, aniżeli nabrzmienie kłyk
ciów i przyrostków kostnych.

Kol. Dudrewi cz  dodaje, że u dzieci krzywicznych od
znacza się również cechująca twarz.

Kol. Ty r c ho ws k i  mówi, że krzywica czyli choroba 
angielska bardzo wcześnie może się rozwinąć, a nawet dziścię 
może z sobą na świat ją przynieść. Rozwój choroby odznacza 
się pewnym porządkiem, zaczyna się bowiem od głowy, potśm 
zajmuje piersi, kończyny, poczśm następują już skrzywienia. 
Dla tego sądzi, że płacz dziecka przy podnoszeniu go z koleb
ki pochodzi z krzywicy w piersiach, a poty główki przy niespo- 
kojności dziecka leżącego na wznak i uspokojonego po podnie
sieniu pochodzą od krzywicy główki.

V. Kol. Ro go w ic z odczytał historyą chorśj z wodną 
puchliną, u którśj przy porodzie nastąpiły drgawki, przyspie
szenia porodu kleszczami wymagające, i opisał przebieg okre
su połogowego. (Zob. wyżśj str. 161.)

Kol. T y r c h o w s k i  wnosi, aby na każdśm posiedzeniu 
zgodzono się na przedmiot rozpraw następnego posiedzenia. 
Oddział wniosek ten przyjmuje, i postanowiono na przyszłe 
posiedzenie rozprawy o krzywicy (rhachitis) i drgawkach 
u ciężarnych, oprócz ważnych na czasie być mogących pytań.
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Posiedzenie 3isze, dnia 19* grudnia 1865* r<
Przewodniczący kol. Ty r c ho ws k i .

Poród dziecka nadgniłego. II. Szczękościsk noworodków.

Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytano i przy
jęto.

I. Następnie kol. T y r c h o w s k i  opowiadał, że do Kli
niki przywieziono z miasta kobietę w pracy porodowćj od 
trzech dni będącą, u którćj brzuch był duży i przy dotykaniu 
jego czuć było można trzeszczenie emfizematyczne pod palca
mi. Rodząca była dosyć spokojną, na nic nie skarżyła się, tyl
ko kończyny tak górne, jak dolne, były chłodne. Przy śledze
niu wewnętrznem znaleziono pośladki dzićcięcia dosyć wysoko 
we wchodzie miednicy umieszczone, pod naciskiem trzeszczące, 
jak również i worek jądrowy obwisły emfizematycznie obrzmia
ły. Z części rodnych wypływała posoka nadzwyczaj cuchnąca. 
Dziecię już nadgniłe wydobyto przez pociąganie z razu palcem 
za pachwinę dziecka założonym, a potem hakiem tępym. Ło • 
żysko nadzwyczaj miękkie i wysoko w macicy umieszczone 
również wydobyto, poczćm kobieta uspokoiła się, jednak osła
bła, tętno opadło, chora zziębła i w ciągu 24 godzin umarła. 
Otwarcie zwłok nie było dozwolone.

II. Kol. K o n i t z  miał w praktyce dziecinnćj szczęko- 
ścisk, który trwał przez 7 dni i zakończył się śmiercią pomi
mo wszelkich przeciw niemu użytych środków.

Kol. Dudr e wi c z  nadmienia, że trismus neonatorum 
według niektórych autorów jest chorobą nerwu trójdzielnego, 
z zajęcia którego wszystkie przypady dadzą, się wytłomaczyć. 
W leczeniu zaleca kolega lód na głowę, a przy używaniu środ
ków wewnętrznych, jeżeli połykanie jest niemożebnćm, radzi 
wprowadzić rurkę do połyku, przez którą lekarstwa wlewają 
się. Ze środków wewnętrznych zwraca uwagę na roztwór arsze- 
nikalny Fowl era ,  którego jednak z wszelką ostrożnością użyć 
należy.

Sprawozdawca przypomina, że bywają lata, a zwłaszcza 
gorące, podczas których daleko częścićj napotkać można tę
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chorobę między dziećmi, a zwłaszcza między noworodkami, 
przed zabliźnieniem rany po odcięciu sznurka pępkowego pozo
stałej. Początek więc choroby raczej należy szukać w drażnie
niu nerwów otwartej rany.

Kol. Mikołaj B r u n e r przypomina, że F r e r i c h s  
tłomaczy powstawanie tej choroby albo przez przeniesienie się 
miejscowego zapalenia nerwu, które przechodzi na rdzeń prze
dłużony, albo jako cierpienie odbite ( reflex).

Kol. T y r c h o w s k i  dodaje, że trismus neonatorum 
jest chorobą zabójczą, która w niektórych miejscowościach, jak 
naprzykład w Irlandyi, przeważną cyfrę śmiertelności dzieci 
stanowi. Siedlisko choroby dotąd nie jest wyśledzonem, tem 
bardziej że zmiany anatomiczne po śmierci znalezione są skut
kiem skurczeń ogólnych. Środki też lecznicze, z wielu stron 
podawane, są bezskuteczne.

Sprawozdawca Dr A p t e.

Posiedzenie 38gie, dnia 16. styeznia 1866. r.
Przewodniczący kol. T y r c h o w s k i .

I. Wybory. II. Eclampsia. III. Tężec i szczękościsk u dziecka. IV. 
Zaparcie stolca u położnicy.

I. Przewodniczący zawezwał obecnych członków do gło
sowania w celu wybrania nowych urzędników. Większością 
głosów zostali wybrani na przewodniczącego kol. K o n i t z , 
na zastępcę jego kol. D u d r e wi c z ,  sprawozdawcą kol. B a r 
tosze  wicz.

Nowoobrany przewodniczący zaproponował oświadczyć 
podziękowanie wychodzącym urzędnikom.

II. Następnie kol. K o n i t z opowiedział przypadek 
eclampsiae. Kobieta, w ósmym miesiącu ciąży będąca, wieczo
rem zaczęła się skarżyć na ból głowy, ból w dołku i w ogóle 
w całym brzuchu, tętno miała przyśpieszone; w kilka godzin 
poźniój nastąpił napad, w czasie trwania którego chora była
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bez żadnćj przytomności. Przy zewnętrznym śledzeniu dawało 
się oznaczyć drugie położenie główkowe. Na drugi dzień za
częły się bole i o godzinie 5ćj rano za pomocą kleszczy wydo
byte zostało żywe dziecko. Przebieg porodu był pomyślny, nie 
było tylko przytomności. Leczenie zastosowane było przeciw
zapalne, mianowicie upust krwi, kalomel, środki przeczyszcza
jące i wdychanie chloroformu, przy użyciu którego napady 
były daleko krótsze. Przytomność wróciła dopiero na dziesiąty 
dzień.

Sprawozdawca opowiada, iż sam był obecny przy poro
dzie, gdzie miała miejsce eclampsia, poprzedzająca poród na
12 godzin, przyczćm zastosowany był chloroform nie mający 
żadnego wpływu na zmniejszenie samych drgawek, dziecko zo
stało wydobyte za pomocą kleszczy i to żywe.

Kol. T y r c h o ws k i  nadmienił, że chociaż dawnićj i teraz 
nawet jest zdania, iż przy eklampsyi dzieci rodzą się zawsze 
martwemi, jednakże często daje się słyszćć, iż bywa i prze
ciwnie.

III. Kol. K o n i t z opowiada jeszcze o przypadku tężca 
(tetanus), który poprzedzał szczękościsk (trismus) u dziecka, 
bez żadnych prawie przerw trwający przez 13 godzin; przy
czyn widocznych choroby żadnych nie było, choroba zakończy
ła się śmiercią.

IV. Kol. A p t e był zawezwany do położnicy na drugi 
dzień po porodzie i zastał ją w stanie następującym: uskarżała 
się na mocny ból całego brzucha, bez oznaczenia miejsca do
legliwszego od innych, wymioty żółciowe bezwonne. Ponieważ 
osoba ta ma przepuklinę pępkową, można było przeto podejrze
wać uwięzgnięcie (incerceratio)', jednakże przepuklina nie 
wyszła i nie mogła stanowić przyczyny choroby. Dalćj obawia
no się, czy to nie jest zapalenie otrzewnśj, lecz ponieważ nie 
było można oznaczyć dolegliwszego miejsca przy macaniu 
brzucha i wymioty nie były charakterystyczne, zatćm i ta cho
roba musiała być wykluczoną. Wreszcie, dowiedziawszy się, iż 
osoba ta oddawna cierpi na zatwardzenie, należało przypuścić, 
iż przyczyną całój choroby jest nieoddawanie kału. Przepisano 
oleju rącznikowego fol. ricini) dwie uncye w mięszance, po
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użyciu którego nietylko, że chora nie miała stolca, lecz nawet 
wzdęcie, bole brzucha się powiększyły, wymioty także nie usta
wały; zalecono zatćm powidełka senesowe (elect. lenitimm) 
po łyżeczce, poczćm nastąpiły obfite stolce i wszystkie przy
padłości zostały usunięte. Kolega przytacza ten przykład dla 
tego, że, p ile mu się zdarzyło słyszćć, to powidełek seneso- 
wych rzadko się w podobnych razach używa, i zwraca uwagę 
kolegów na powyższy środek.

Dr. B a r t o s z e w i c z .

Nowe dzieła.
POŁOŻNICTWO I CHOROBY KOBIET.

Hćl ie .  Recherches sur la disposition des fibres muscu- 
laires de futerus dćveloppć par la grossesse. Paris 1864. 
100 str. w 8-ce.

W książce tej złożył autor, prof. anatomii w Nantes, wy
niki 12-letnich swych poszukiwań starannych nad rozkłąjiem 
włókien mięsnych w macicy ciężarnćj, wyjaśniając znakomicie 
tę dotychczas dość zagadkową kwestyą.

C. H u g u i e r. De Vhysterometrie et du catheterisme 
uterin, Paris 1865. J. B. Baillićre et fils.

W książce tćj, będącćj powtórzeniem wykładów mianych 
w szpitalu Beaujon, doświadczony gynekolog obszernie mówi
0 zastosowaniu zgłębnika macicznego do rozpoznania i leczenia 
chorób tego organu i jego przydatków.

J o u 1 i n. Traitó complet dtaccouchements. Paris 1866.
F. Savy.

Jęstto w tćj chwili w literaturze francuzkiej najlepsze
1 najdokładniejsze dzieło o położnictwie.

J. A. Kehrer.  Beitrage zur vgl. u. experiment. Geburts- 
kunde. I. Heft. Giessen 1864. E. Rote. w 4-ce. (1 tab.)

Autor w tym pierwszym poszycie podaje ciekawe doświad
czenia i rozumowania dotyczące kurczeń przewodu rodnego 
(Genitah kanał) żeńskiego.
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ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I HYGIEtfY PUBLICZNEJ. 

Posiedzenie 14te, difeia 80. stycznia 1866. r.
Przewodniczący kol. He l b i c h .

I. Wybory. II. Kwestye porządkowe. III. Ohoroby panując^.—Zara
żanie kiłą przy obrzezaniu. Śmierć nagła z zalewu mózgowego i innych 
przyczyn.

I. Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z porzedzającego 
posiedzenia przystąpiono do wyborów rocznych, w skutek któ
rych, po zrzeczeniu się uprzednićm kol. H e l b i c h a  jako prze
wodniczącego i*koI. J a n i k o w s k i e g o  jako sprawozdawcy, 
większością głosów kol. Natanson  powołany został na prze
wodniczącego, a kol. Malcz  na sprawozdawcę.

II. Następnie zabrał głos kol. Nat anson ,  jako prze
wodniczący, czyniąc następujące wnioski:

1) Aby, w celu nadania większych rozmiarów czynno
ściom Komitetu chorób epidemicznych, roztrząsać na posiedze
niach kwestye dotyczące nie tylko spostrzeżeń o panujących 
chorobach w tutejszem mieście, ale nadto objąć i ważne pyta
nia, hygienę publiczną obchodzące, (które niejednokrotnie już 
na - poprzednich posiedzeniach zajmowały dyskutujących), 
a przeto proponuje, aby dotychczasową nazwę: Komitetu cho
rób epidemicznych zamienić na „ Oddział epidemiologii i hy
gieny publicznej

2) aby protokóły posiedzeń Oddziału obejmowały stresz
czenie rozpraw, rodzaj buletynu epidemiologicznego, a w tym 
celu upoważnić sprawozdawcę do porównawczego zbierania 
przypadków chorób, przez uczestniczących na posiedzeniu ko
legów opowiedzianych, aby tym sposobem z większśj liczby 
i charakteru panujących chorób ułożyć obraz epidemiologicz
ny miasta tutejszego;

3) aby upraszać kolegów zatrudnionych w szpitalach
o nadsyłanie wiadomości o rodzaju i liczbie chorób tamże 
spostrzeganych.

WtóOski te jednomyślnie przyjęto.
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III. Kol. H e l b i c h  spostrzegał w zeszłym tygodniu do
syć liczne zajęcia oskrzeli (bronchitis), nadto powiększoną, 
ilość krwotoków z płuc u chorych gruźlicą dotkniętych, zresztą 
ściśle epidemicznych przypadków spostrzegał nie wiele.

Kol. L a n g o w s k i w  szpitalu miał do czynienia z liczne- 
mi przypadkami zajęcia oskrzeli i zapalenia płuc; w prywatnćj 
praktyce spostrzegał częste zapalenia gardła (angina), 2 przy
padki gor. tyfoidalnćj z lekkim przebiegiem, liczne zajęcia 
reumatyczne mięśni lędźwiowych (lumbagines): w jednym 
z podobnych przypadków nastąpiło silne skurczenie, kończyny 
dolnćj; cierpienia te ustępowały po zastosowaniu baniek, pa
rowych kąpieli, mixt. Scudamori.

Kol. A p t e przeczy, jakoby liczba chorych w mieście 
była małą. Kolega spostrzegał zajęcia nieżytowe oskrzeli 
i płuc, szczególniej te ostatnie u dzieci i starców, które się 
kończyły zwykle wyzdrowieniem przy stosownem i energicznym 
zapobieganiu; dalćj 4 przypadki dławca ( croup)  zwyczajnego 
(laryngilis ewsudatiua), kilka przypadków płonicy, odrę czę- 
ścićj niż w poprzedzających dwóch tygodniach, w przebiegu 
którśj często przyłączyła się silna biegunka. U 8-miesięcznego 
dziecka chorego na odrę na drugi dzień nagle powstało mocne 
rozwolnienie, następnie drgawki, a stan ten zakończył się 
śmiercią. Nadto uważał kolega pogorszenia w przebiegu 
gruźlicy.

Kol. J a n i k o w s k i  spostrzegał w szpitalu liczne kata- 
ralne zajęcia oskrzeli, kilka przypadków zapalenia płuc, z da
wniejszych zaś przypadków gorączkę tyfoidalną bez silnego 
zajęcia oskrzeli, zato z zajęciem mózgu połączoną, nadto odrę 
z większćm, niż zwykle, zajęciem oskrzeli u dziewcząt 16— 18 
lat liczących, częstsze krwotoki płucne w przebiegu gruźlicy, 
kilka przypadków zalewu mózgowego.

Kol. W e i n b e r g spostrzegał zajęcia kataralne błon 
śluzowych, zajęcia reumat. mięśni ( lumbagines) ,  oraz częste 
przypadki odry. W jednym z takowych, upewnia, że wysypka 
ta w przeciągu 5 tygodni po raz drugi objawiła się u tych sa
mych dzieci. W innym znów przypadku odry, na którą zachoro
wała matka i 5 dzieci, u jednego z nich przed wysypką miały
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miejsce napady drgawkowe kloniczne w przeciągu 24 godzin, 
które ustąpiły po objawieniu się wysypki i znów po pewnym 
czasie, przy istniejącym zakatarzeniu błon ślazowych, powtó
rzyły się.

Sprawozdawca (L. M. Malcz)  spostrzegał liczne zapale
nia oskrzelów, zajęcia gośćcowe mięśni, lumbagines, 4 przyp. 
t. zw. złagodzonej ospy (varioloides), zapalenia gardła ( an- 
gina), częstsze krwotoki w przebiegu gruźlicy, 2 przyp. pół
paśca (herpes zoster), a nadto 8 przyp. zapalenia opon mózgo
wych u dzieci od 6—8 tygodni życia liczących, z nadzwyczaj 
szybkim przebiegiem kończącym się śmiercią,. W 3ch podo
bnych przypadkach wybuch rozpoczął się objawami szczęko- 
ścisku (trismus), po ustąpieniu którego nastąpiły wszystkie 
objawy, cechujące zapalenie opon mózgowych.

Przewodniczący spostrzegał znaczną ilość krwotoków 
płucnych, zapalenia gardła z owrzodzeniem, zapalenia skóry 
różowate, zapalenia oskrzelów, biegunki u dzieci, jeden przy
padek zapalenia mózgu u dwuletniego dziecka spowodowany 
upadnięciem takowego, dalej zapalenia oczów kataralne jakby 
epidemiczne, herpes zoster, anthrax, gor. durzycową (tyfoi- 
dalną) z łagodnym przebiegiem, oraz 3 przyp. gośćca stawowe
go ostrego.

Kol. J. F. N o w a k o w s k i  oznajmił, że liczba chorych, 
w ambulansie szpitalu Śgo Ducha spostrzeganych, z cyfry 200 
przed 20 dniami spostrzeganych spadła w ostatnich dwóch 
tygodniach na 130. Kolega spostrzegał liczne zajęcia oskrzeli, 
zapalenia płuc u dzieci i starców, zajęcia katar, dróg pokarmo
wych (gastritis), zapalenia gardła (angina), zanogcice (pana- 
ritium), zapalenia tkanki łącznej. a co główna, zajęcia opon 
mózgowych u dzieci; nadto kilka przypadków choroby syfili- 
tycznćj u dzieci starozakonnych świeżo obrzezanych, którćj 
i w zeszłym roku podobnie zaszczepionej zaznaczył 8 przypad
ków, przyczem nietylko żołądź (glans) pokryta była owrzo- 
dzeniami, ale i całe prącie (penis) znajdowało się w stanie 
rozpadu, przy jednoczesnem nabrzęknięciu gruczołów pachwi
nowych. Na tej zasadzie kolega wnosi, że byłoby wielce do ży
czenia, aby, ze względu na opłakany stan tych dzieci, przed
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przystąpieniem do właściwćj czynności obrzezania, zaglądać 
w usta zajmującym się wysysaniem członka i poddać ich w tym 
celu ścisłemu dozorowi lekarskiemu.

Przewodniczący przy tćj sposobności odpowiada, że 
operacya wyssania przy obrzezaniu nie jest konieczną; prakty
kuje się ona tylko jeszcze w Polsce i Eosyi, za granicą zarzu
coną została w zupełności. Zajmujący się tym aktem nie zara
żają się wiewiorem (szankrem) w ustach gdzieś po stronie, lecz 
sami otrzymują go od dzieci rodzących się z wrodzoną choro
bą syfilityczną. Na powyższych zasadach przewodniczący 
wyraża życzenie, aby, bez żadnego uszczerbku dla obrządku 
religijnego, wskazać na niebezpieczeństwo wypływające z wy
sysania po operacyi, w celu zaniechania tego aktu,- dalćj, aby 
w przypadkach podobnych, wykazanych przez kol. N o w a 
k o w s k i e g o ,  bezzwłocznie zawiadamiać Inspektora lekar
skiego, aby poddać ścisłćj rewizyi osobę zajmującą się wysy
saniem.

Następnie prze w odniczący wraz z kol. W e i n b e r g i e m  
opowiadają o manipulacyi przy samćj operacyi obrzezania 
praktykowanćj, która się składa właściwie z trzech chwil: uję
cia członka, odcięcia (na podobieństwo operacyi paraphimo- 
seos) i rozdarcia wewnętrznćj ścianki napletka w celu utwo
rzenia sztucznego wywrotu, a nareszcie wyssania. Za granicą 
zamiast tćj ostatnićj chwili, w celu zatamowania krwawienia, 
używają okładów z zimnćj wody, lub posypywania próchnem, 
proszkiem gummy z myrą, kino it.p., co przewodniczący wpro
wadził i w Warszawie, zalecając w tym celu użycie mchu 
indyjskiego (Pendiarwar JambiJ.

Następnie kol. We i n b e r g  obiecuje na jednćm z przy
szłych posiedzeń wnieść na piśmie kwestyą bygieniczną, tyczą
cą się szkodliwych skutków, jakie pociągają za sobą mieszka
nia piwnicze (w suterenach) dla zamieszkujących takowe.

W końcu posiedzenia, kol. H e l b i c h  wspomniał o zwięk- 
szonćj w tych czasach liczbie przypadków nagłej śmierci spowo- 
dowanćj zalewem mózgowym (apoplexia cerebri) ,  co przy
pisuje skutkom obecnych przemian barometrycznych.
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Przewodniczący, nie przecząc możliwości nastąpienia 
nagłćj śmierci w skutek zalewu mózgu, przypomina, że tak 
raptowne przerwanie życia, prócz zwykłych przyczyn powodu- 
dujących je (porażenie płuc i t. d ), w znacznej większości 
przypadków bywa skutkiem: 1) chorób serca (aneuryzmu, za
lewu jego w skutek wewnętrznego krwawienia (kaemorrh. 
interna), a przeważnie stłuszczenia);w podobnych przypadkach 
tkanka mięsna zanika, wiązki tkanki łącznej przedstawiają się 
jakby przesiane kropelkami tłuszczu, a chory z podobnym sta
nem serca, przy lada potknięciu się nagle pada; albo też nastę
puje silny kurcz, a następnie i zaprzestauie ruchów serca. 
*2) Przyczyną wywołującą może być także sprawa kaszowata, 
kaszak ( atheromay, lub skostnienia art. coronariue cordis, 
przy czćm tworzy się zator (embolus) tamujący obieg krwi, 
w ciągu czego następuje ubezwładnienie mięśni serca.

W rozprawach, jakie się zawiązały nad tym przedmiotem, 
brali jeszcze udział koli. He l b i c h ,  L a n g o w s k i  i J a n i 
ków s k i.

SŁ73

Posiedzenie lo t c ,  ar; dnia 16. lutego 1866. r.
Przewodniczący kol. Nat anso n .

I. Doniesienia epidemiologiczne. If. Słownictwo cliorób w szematach 
szpitalnych. III. Szybkie wessanie wysięku opłucnego w połogu. IV. Bą- 
blica (pemphigus). V. Choroby panujące.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedzającego 
posiedzenia,

I. Przewodniczący zawiadamia uczestniczących, iż 10 
kolegów z różnych okolic Królestwa nadesłało wiadomości epi
demiologiczne w obrębie swćj praktyki zebrane, za co należy 
się im podziękowanie ze strony Towarzystwa.

Sprawozdawca odczytuje tak powyższe wiadomości, jak 
również i ułożony przez siebie obraz epidemiologiczny chorób 
od d. 1.—20. stycznia r. b. w W arszaw ie spostrzeganych.

Pam. T. 1. W., tom LY, 18
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Przewodniczący wnosi: 1) aby wszystkich kolegów na 

prowincyi zamieszkałych upraszać o podobne wiadomości 
i w zamian odsyłać każdemu z przysyłających, oraz wszystkim 
Inspektorom lekarskim, po jednym egzemplarzu wydrukowa
nego i zestawionego ze wszystkich już okolic Królestwa obrazu 
epidemiologicznego; 2) niemnićj, aby wyznaczyć z łona Od
działu jednego kolegę, któryby podjął się zestawiania buletynu 
ogólnego i przynoszenia z sobą na posiedzenia ogólne, i w tym 
celu kol. D o b i e s z e w s k i e g o  zaprasza; 2) aby takowe wiado
mości o stanie epidemiologicznym Królestwa przesyłać w języku 
francuzkim po jednym egzemplarzu do Komitetu głównego 
epidemiologicznego w Berliuie i do Akademii lekarskićj w Pa
ryżu.

Wnioski te przyjęto.
II. Kol. Gr abowsk i  wyraża życzenie, aby Oddział za

jął się ułożeniem nowego szematu szpitalnego co do słownictwa 
chorób, celem przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie głów- 
nćj op. zakł. dobrocz. dla zastosowania i trzymania się go 
ściśle we wszystkich szpitalach.

Kol. J a n i k o w s k i  podjął się przynieść na następne po
siedzenie szemat podziału chorób przyjęty na kongresie sta
tystycznym w Wiedniu.

III. Kol. He l b i c h  opowiada ciekawy przypadek ze swćj 
praktyki, w którym był powołany łącznie z kol. L a n g o w s k i m  
do Słupcy do kobiety 40-letnićj będącćj 6 tygodni po połogu, 
u którćj, przy objawach gorączki połogowej (zatrzymaniu się 
odpływów (lochia), zaprzestaniu wydzieliny mleka i t. d.), 
wstawiły się objawy zapalenia opłucnćj, a pukanie i przysłuch 
wykazały obocność znacznego wysięku z lewćj strony klatki 
piersiowćj. U chorćj tćj koledzy ci byli świadkami wessania 
(resorptio) takowego wysięku w przeciągu kilku godzin wsku
tek wcierań z maści sublimatowćj, poczćm oddech chorćj stał 
się prawidłowym, a obok tego wystąpiły napowrót w wielkićj 
ilości odchody połogowe.

IV. Drugie spostrzeżenie kol. H e l b i c h a  dotyczy czło
wieka 75 lat liczącego, na skórze którego objawiła się bardzo 
rzadka choroba, zwana bąblicą (pemphigus), w postaci ęzerwo-
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nych plam, jak w silnćj pokrzywce (urticaria), na każdćj zaś 
z takowych znajdowało się od 3 —4 bąbli, które pękały, two
rząc małe strupki. Po zaleceniu kąpieli z otrąb i kleju stolar
skiego, oraz wewnątrz środków chłodzących, chory ten ma się 
lepićj.

V. Co do chorób panujących:
Kol. Br a u n  spostrzegał 12 przypadków zapalenia krta

ni kataralnego u dzieci (laryngitis catarrhalis) w okolicach 
ul. Chłodnćj, które następnie przeszły w dławiec rzekomy 
(pseudo-croup).

Kol. Gr abo ws k i  napotykał liczne gorączki gośćcowe 
(reumatyczne) pomiędzy służbą policyjną, mocno narażoną na 
zmiany powietrza w tym czasie, połączone z dreszczami, uporczy- 
wemi bolami i darciem w kończynach dolnych, które nie ustę
powały przez długi czas i po zniknięciu objawów gorączko
wych pomimo użycia różnorodnych środków łagodzących ze
wnętrznych, stosowanych na powyższe kończyny: przyczynę 
takowych bólów i ich uporczywego trwania kolega widzi 
w rdzeniu kręgowym.

Przewodniczący, zgadzając się co do przyczyny zboczeń 
takowych i upatrując je w cierpieniu gośćcowćm rdzenia krę
gowego, nadmienia, że w podobnych przypadkach środki od
powiednie, używane przezeń ze skutkiem, (jakoto: gorące lub 
zimne okłady, środki miejscowe drażniące czyli epispastica) ,  
powinny być stosowane nie na kończyny, lecz na miejsca będące 
punktem wyjścia bolu, to jest na stos rdzeniowy.

Sprawozdawca (M. Malcz)  w dwóch podobnych przy
padkach uporczywego cierpienia reumat. mięśni karku i szyi 
ze skutkiem stosował miejscową faradyzacyą.

Kol. A p t e spostrzegał kilka przypadków gorączki tyfoi- 
dalnćj połączonćj z zajęciem głowy, zapalenia płuc po odrze 
u dzieci; zwraca także uwagę na liczne poronienia w pierwszych 
czterech miesiącach ciąży, oraz krwotoki w obecnym czasie 
wydarzające się.

Liczba chorych ogólnych spostrzeganych przez kolegę 
J. F. Nowakowski  ego w ambulansie szpit. Śgo Ducha wy
nosiła od d. 21. stycznia do 10. lutego r. b. włącznie 205 przy-
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m
padków, pomiędzy któremi zaznaczamy: 30 przyp. zajęcia nie
żytowego (kataralnego) oskrzeli, 48 przyp. nieżytu żołądka 
i kiszek u dzieci, 8 zapaleń gardła, 2 przyp. gor. tyfoidalnćj, 
4 przyp. wąglika (antkrax), 3 przyp. ospy złagodzonój, 2 przyp. 
krwotoku z płuc.

Kol. Br uner  (ojciec) wspomina o kilku przypadkach 
szczękościsku (trismus neonatorum) u niemowląt na czwarty 
dzień po narodzeniu się wydarzonego, zakończonych śmiercią.

Przewodniczący za przyczynę podobnych ścisków u no
worodków podaje: 1) zasunięcie się kości potylicznych pod 
kości ciemienne (ossa bregmatis), oraz 2) zapalenia pępowiny 
(umbilicus) w chwili jej odpadania, po czem następuje zapaj  
lenie żył (phlcbitis) i śmierć.

Sprawozdawca miał do czynienia z licznemi zapaleniami 
gardła (angina), 4 przyp. ospy złagodzonej (mrioloides), 
3 przyp. nieżytu krtani (pseudo-croup), zimnicą, 3 przyp. wągli
ka, oraz z licznemi krwotokami z płuc chorych dotkniętych 
gruźlicą i kilkoma poronieniami (abortus) w 3. miesiącu cią
ży wydarzonemi.

W końcu posiedzenia na wniosek przewodniczącego zgo
dzono się, aby posiedzenia Oddziału odbywać w każdą sobotę 
przed posiedzeniem ogólnćm co dwa tygodnie.

Posiedzenie lGste, z dnia 13. lutego 1866. r.
Przewodniczący kol. Natanson.

1. Doniesienia epidemiologiczne. II. Zaraźliwość cholery i płonicy. 
III. Szemat słownictwa rodzajów śmierci. IY. Choroby panujące.

I. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedzającego 
posiedzenia, sprawozdawca odczytuje zestawioną przez siebie 
wiadomość o chorobach panujących w m. Warszawie od d. 21. 
stycznia do 10. lutego r. b.

Kol. G r a b o w s k i  składa wykaz szczegółowy o ruchu 
chorych i liczbie spostrzeganych chorób w szpitalu Sgo Ducha 
za m. styczeń r. b.
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Kol. D o b i e s z e w s k i  odczytuje obraz epidemiologiczny 
Królestwa Polskiego za m. styczeń r. b., zestawiony z rozmai
tych wiadomości epidemiologicznych nadesłanych przez kole
gów na prowincyi zamieszkałych.

II. Poczem kol. J a n i k o w s k i  przytacza ustęp z listu 
dra Ro l l e  z Kamieńca Podolskiego, tyczący się panującej tamże 
cholery w końcu r. z. i początku bieżącego. Przy tej okoliczno
ści zawiązała się dyskusya co do różnicy zachodzącej pomię
dzy zaraźliwością i przenośnością zarazku cholerycznego. W dys- 
kusyi zawiązanej w tym przedmiocie zabierają głos koledzy 
przewodniczący, sprawozdawca, kol. H e l b i c h  i L a n 
gowski .

Sprawozdawca wspomina o licznych doświadczeniach 
T h i e r s c h a , P e t t e n k o f f e r a ,  G i e t l a i  G r i e s i n -  
g e r a  nad rozwijaniem sig zarazku cholerycznego, który po
dług autorów tych ukrywa sig w jadzie swoistym wytwarzają
cym się z wypróżnień u cholerycznych pod wpływem fermentu 
utworzonego we krwi zarażonej, jak niemniej o dowiedzionej 
możliwości udzielenia sig zarazku przez rzeczy zanieczyszczone 
wydzielinami cholerycznych i nie odwifitrzane przez czas 
dłuższy. Pomigdzy innemi liczne przykłady rozuiesienia się 
zarazy na tej drugiej drodze dostarcza i dzisiejsza jćj wgdrow- 
ka; co do szczegółów w tym wzglgdzie odsyła sprawozdawca 
do pracy swej p. t. „Cholera, jej istotota i leczenie” , druko
wanej w Pamigtniku Tow. lek. za rok zeszły.

Prze u od/iiczący, wyrażając wątpliwość co do sposobu 
i możliwości rozprzestrzeniania się zarazku cholerycznego za 
pomocą jadu zawartego w wypróżnieniach cholerycznych, kła
dzie nacisk na udzielanie sig tegoż przez odzież i t. p. przed
mioty przenoszone z miejsc zarażonych epidemią ua miejsco
wości dotąd zarazą nie dotknigte.

Kol. H e l b i c h  opowiada, stwierdzając piśmiennemi do
wodami, nadzwyczaj ciekawy fakt, dowodzący, do jakiego stopnia 
cholera na drodze przenośnej rozprzestrzenioną, być może. Przy
padek ten miał miejsce w r. 1849. we wsi Szałowiepod miastem 
Pleszewem w W. X. Poznańskiem w pewnej tamże zamieszka
łej familii. -Do wsi tej przybyła z Wrocławia córka właściciela
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jćj z dwojgiem dzieci: 1 % lat, a drugićm przy piersi jeszcze, 
powracająca właśnie z pogrzebu swego męża, który umarł we 
Wrocławiu na cholerę; sama ona była zupełnie zdrową. Jak 
tylko rozpakowano pościel, zaraz młoda pokojówka i panna 
służąca, które były przy tćm, zachorowały jednocześnie, a we 
dwie doby potćm umarły. Po nich zachorowała żona właścicie
la i przybyła owdowiała jćj córka, które również niebawem 
umarły. Bawiąca podówczas w Szałowie żona najstarszego sy
na właściciela i jćj siostra równocześnie zachorowały, ostatnia 
niezbyt silnie, starsza mocnićj; będąc leczone wodą na sposób 
Grefenbergski, obydwie wyzdrowiały, co dało powód samemu 
ojcu, że, zabrawszy resztę rodziny składającćj się z najstarsze
go syna, synowćj, jej siostry, najmłodszćj córki, czteroletniego 
synka i starego sługi, wyjechał do m. Dębna; lecz gdy po przy
byciu do tćj miejscowości i najstarszy syn jego dostał gwałto
wnego paroksyzmu cholery, z którą przez 3 dni walczył, kazano 
wszystkim bezzwłocznie wyjechać. Po drodze zachorował stary 
sługa i mały synek, w skutek czego wszystkie te osoby wstą
piły do jakićjś karczmy po drodze, aby chorych jakimkolwiek 
sposobem ratować; ale chłopi chcieli podpalić karczmę, jeśli 
zaraz nie wyjadą: tak więc niewiadoxo już, czy z żywym, czy 
z konającym sługą powrócili do domu, gdzie już zaledwie paru 
ludzi zastali przy życiu i gdzie mały synek w ogólnćj trwodze, 
nie ratowany przez nikogo, umarł pod krzakiem w ogrodzie. 
Stangret dotknięty także zarazą, również przez nikogo nie ra
towany, wywlókł się ze stajni do studni i tam, znalazłszy wiadro 
z wodą, dopóty pił, dopóki nie stało mu się lepićj, po czćm 
wkrótce ozdrowiał. Sam stary ojciec zmarł ostatni w stodole, 
i to w kilka dni potćm, na gwałtowne kurcze w żołądku, na któ
re nigdy poprzednio nie cierpiał. Została tylko 17-letnia córka, 
która wszystkich doglądała i wcale nie była przez cholerę na
pastowaną. Cudem również ocalały dzieci po drugićj córce, 
szczególnićj jedno przy piersi będące, które zaledwie raz na 
dzień ktoś napoił mlekiem, gdyż żadna kobieta za wagę złota 
nie chciała przyjść nakarmić. Opowieść ta wychodzi z ust 
właśnie przy życiu pozostałej córki, która wszystkich tych scen 
była naocznym świadkiem, doglądając osobiście * wszystkich
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tych nieszczęśliwych. Szczególna rzecz, że zaraza ta nigdzie 
się prócz tćj miejscowości nie okazała, ani we wsi, ani w okoli
cy; zdaje się więc nie ulegać wątpliwości, że przywiezioną zo
stała z rzeczami.

Kol. L a n g o w s k i  opowiada fakt zaraźliwości płonicy 
(  scarlatina) na tćj samćj drodze, gdzie w pewnćj familii rze
czy pozostałe po 10-letnićm dziecku, które zmarło na szkarla
tynę, darowane innemu dziecku, noszone przez nie, a nareszcie 
i przewiezione o 30 kilka mil do miejscowości, gdzie nie było 
ani śladu epidemii płonicowćj, zaraziły toż dziecko, stawszy 
się przyczyną, i jego śmierci, co nastąpiło w 10 dni od włoże
nia sukni zapowietrzonćj.

Kol. H e l b i c h  czyni wzmiankę o podobnym przypadku 
zaraźliwości płonicy przez rzeczy w pewnćj rodzinie w Kali
szu, w której chłopczyk po wyzdrowieniu z szkarlatyny, zara
ził swego ojca, a po 6-tygodniowym pobycie na miejscu poje
chał na Warszawę, gdzie jeszcze 2 tyg. bawił, do Buska i tam 
szlafrokiem, który nosił na sobie podczas choroby, zaraził bra
ta i całe rodzeństwo, z którego dwoje tamże pochowano.

III. Następnie, sprawozdawca, odnośnie do wniosku kol. 
G r ab o w s k i e g o ,  odczytuje spisany przez kol. J a n i k o w 
sk i ego  i przełożony z niemieckiego, szemat słownictwa ro
dzajów śmierci, porządkiem przyjętym w oddziale lekarskim 
Kongresu statystycznego międzynarodowego w Wiedniu w m. 
wrześniu 1857., co zamieszczone było w Schmidt's Jahrbiicher 
w tomie 96. za r. 1857.

Kol. G r a b o w s k i  proponuje, aby przejrzeć podobny 
szemat, zamieszczony w X. t. roczników S z m i d f a  za 1864. r., 
który uważa za odpowiedniejszy.

IV. Co do chorób panujących:
Kol. Br aun  spostrzegał w tym czasie liczne poronie

nia w 2. i 3. m. wydarzające się, jak niemniej krwotoki maciczne, 
oraz nieżyty krtaniowe zwyczajne (laryngitis calarrhalis).

Kol. N o w a k o w s k i  oznajmia, że z liczby 90 chorych 
szukających pomocy w ambul. szpit. Śgo Ducha, było 10 przyp. 
anginae catarrh. i diphlherilic-ae, kilka przyp. zapaleń płuc 
u dzieci i 2 przyp. dysenteryi kataralnćj.
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Kol. L a n g o w s k i  spostrzegał liczne zapalenia oskrze- 
lów i płuc kataralne, 9 przyp. odry u dzieci, parę przypadków 
gor. durzycowśj bez wysypki, z przebiegiem groźnym i obecno
ścią objawów mózgowych.

Kol. H e l b i c h  miał do czynienia z licznemi przypadka
mi gorączki durzycowój, zapaleniami gardła, zapaleniami 
oskrzelów graniczącemi z krupem, licznemi krwotokami, 2 
przypadk. dysenteryi.

Kol. B e r n h a r d t  z zapaleniem gardła, płonicą, odrą, 
zajęciem nieżytowśm oskrzeli.

Kol. G r a b o w s k i  spostrzegał zapal, gardła dyftery- 
tyczne, odrę z łagodnym przebiegiem, krwotoki i poronienia.

Kol. A p t e zapalenia oskrzelów i płuc u dzieci, gor. 
durzycową z łagodnym przebiegiem, krwotoki, pogorszenia 
w przebiegu gruźlicy.

Kol. W s z e b o r  widział zajęcia nieżytowe kiszek u dzie
ci i dorosłych.

Kol. D o b i e s z e w s k i ,  zapalenia gardła, oskrzelów 
krwotoki i poronienia.

Przewodniczący spostrzegał kilka przypadków gor. poło
gowej; w jednym z takowych po poronieniu wywiązała się 
endometritis seplica, jak niemniej kilka przypadków metritidis 
z przebiegiem zgubnym, oraz zapalenia skóry różowate prze
skakujące migrans) z długotrwałym i złośliwym prze* 
biegiem.

Kol. H e l b i c h  dodaje, że spostrzegał niemniej kilka 
przyp. phlebitidis, wywiązanej skutkami połogowemi.

Sprawozdawca miał do czynienia z i  przypadkami zła
godzonej ospy (varioloidcs) u dzieci, zapal, gardła błonicowemi 
( diphtheritis) ,  nadzwyczaj licznemi w tym czasie przypadkami 
zapalenia krtani u dzieci (pseudocroup), oraz 2 przypadkami 
dysenteryi kataralnćj u dzieci.

Dr. M. M a 1 c z.
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OBRĄZ EPIDEMIOLOGICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 1866. ROKU.

Za m. styczeń r. b. nadesłali Oddziałowi epidemiologii 
i hygieny publ. następujące wiadomości o chorobach panują
cych w różnych miejscowościach Królestwa Polskiego:

I. Z gubernii Warszawskiej.
Z powiatu Łęczyckiego i m. Łęczycy: dr. Sztam i mag. 

weter. Napieralski;
z pow. Konińskiego i m. Konina: dr. Grekowicz;
z miasta Koła i jego okolic: dr. Koellner.

II. Z gubernii Radomskiej.
Z pow. Olkuskiego i in. Olkusza: dr. Chałgasiewicz.

UL Z gubernii Lubelskiej.
Z pow. Lubelskiego z m. Nowśj Aleksandryi (Puławy) 

dr. Pasiutewicz i dr. Borowik (lek. wojsk.);
z pow. Siedleckiego, okręgu Węgrowskiego i m. Soko

łowa: dr. Maleszewski.
IV. Z gubernii Płockiej.

Z pow. Ostrołęckiego i miasta Ostrowa (między Bugiem 
i Narwią.) dr. Roszkowski.

V. Z gubernii Augustowskiej.
Z pow. Augustowskiego i m. Szczuczyna, ze szpitalu 

miejskiego i okolicy: dr. Huzarski.
Z zestawienia z sobą nadesłanych wiadomości wypada, 

że: z chorób panujących najpospolitszym był nieżyt oskrzeli 
(bronchitis calarrhalis)\ panował bowiem we wszystkich 
miejscach, z których nadesłano sprawozdania.

To nim gorączka tyfyidalna (febris typhoidea), z wy
jątkiem bowiem powiatu Augustowskiego spotykamy się z nią 
wszędzie; mnićj częstym był tyfus wysypkowy (typhus exan- 
thematicus), o nim bowiem mamy tylko doniesienia z Łęczy
ckiego, Siedleckiego i z Warszawy. Na jednćj linii z gor. ty- 
foidalną stoi odra (morbilli), której tylko w Olkuskićm i nad 
Narwią nie spostrzegano.

Zimnica ( febris intermittens) i nieżyty przewodu po
karmowego (catarrhus»gastroinlestinalis)  mniśj były częste
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od poprzednich: nie spotykamy ich ani w okolicy m. Koła, ani 
między Bugiem i Narwią; za to dość były częste w War
szawie.

Płonica (scarlatina) pokazywała się w Kole, Puławach 
i w Warszawie.

Dławiec (croup) w Kole, w Ostrowiu i jego okolicach. 
Gościec stawowy (rheumatismus) widziano w Olkuskićm, Lu
belskiem, Siedleckićm i w Warszawie. Zapalenia gardła spostrze
gano na prowincyi tylko w pow. Lubelskim, lecz bardzo częste 
przypadki zdarzały się w Warszawie. Krztusiec (tussis eon- 
vulsiva) w Puławach i Sokołowie.

Zapalenia płuc i opłucnej (pneumonia et pleuritis) tyl
ko w Puławach i powiecie Lubelskim.

Prosówka (miliaria) w m. Kole.
Krwotoki różnych organów, mianowicie płuc i macicy, 

spostrzegano ua prowincyi nie licznie; z powiatu tylko Siedle
ckiego donoszą nam o nich; za to w Warszawie były bardzo 
częste.

W Warszawie spostrzegano zapalenia opon mózgowych 
(menlngitis), o czćm nikt z prowincyi nie wspomina.

Z chorób bydła panowała zaraza płuc u bydła rogatego 
(pueumonia pecorum epizootica) wOlkuskićm i Łęczycy, a w tćj 
ostatnićj miejscowości zjawiły się przypadki apopleksyi karbun- 
kułowej u bydła rogatego (afjoplexia carbunculosa boum) 
i nosacizny, szczególniej u koni wojskowych.

Ciepłota w ogólności była b. umiarkowana. Co do zmian 
atmosferycznych, zewsząd donoszą o deszczach, mgłach bar
dzo gęstych, na przemiany ze śniegiem.

Wiatr panujący: południowo-wschodni, na przemiany 
z północno-zachodnim.

Z. D o b i e s z e w s k i .
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OBRAZ EPIDEMIOLOGICZNY M. ST. WARSZAWY.

W myśl wniosku kol. Nat a n s o n a ,  jako przewodniczą- 
cego w Oddziale epidemiologii i hygieny publicznćj, sprawoz
dawca tćjże, streszczając ilość i charakter chorób panujących 
w Warszawie opowiadanych przez kolegów uczestniczących 
w posiedzeniach Oddziału, czyni następujące zestawienie:

Buletyn 1. (od dii. 1. do 90. sty cznia 1866. r.)

Nazwa choroby. \ Nalęienie. | Charakter. \ Uwagi.

A. Choroby kataralne i zapalne.
Zajęcia kataralne o- Występująjużto samoist

oskrzeli (bronchi- nie, już tćż jako powikłania
tis) i płuc bardzo liczne łagodny innych chorób.

Zapalenia gardła ( an Niekiedy połączone z o-
gina) liczne nie złośliwe wrzodzeniera migdałów.

Kataralne zapalenia Przechodzą często w pse-
krtani ( laryngitis Udo-krup, kończą się wy
cal.) dosyć liczne łagodny zdrowieniem.

Zapalenia oczu kataral
ne (ophthalmia ca-
tarrh.) niezbyt liczne łagodoy

Biegunki kataralne u dosyć uporczy Kończą się zwykle wy
dzieci liczne we zdrowieniem.

B Reumatyimy •
Reumatyzm mięśni b. liczny uporczywy Przeważnie zajmuje mię

śnie lędźwiowe ( lumbago).
Reumatyzm stawowy

ostry niezbyt liczny

C- Choroby miazmatyczne
Zapalenie opon móz

gowych u niemo
wląt (mcningitis) 

Gorączka durzyćowa 
(febr. typhoidalis) 

Róża (erysipelas) 
Odra (morbilli)
Płonica (scarlatina) 
Ospa złagodzona (va- 

riploides)

Krwotoki z płuc

częste złośliwy Kończą się śmiercią.
Połączona często z zajęć.

częsta łagodny mózgu.
niezbyt częsta

czę8ta niekiedy zło Powikłana Diekiedy z sil
śliwy ną biegunką u dzieci.

niezbyt częsta nie złośliwy

O Różne choroby
b. liczne złośliwy Spostrzegane najczęściej 

w przebiegu gruźlicy ( tu• 
berculosis),
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Nazwa choroby. Nałętenie. Charakter. Uwagi.
Zalew mózgowy (apo- 

plexia cerebriy b. częsty
Przyczynę jego przypi

sać należy dziwnym prze
mianom ciśnienia barome- 
trycznego, obecnie panują
cym.

S p o s t r z e ż e n i a  m e t e o r o l o g i c z n e .  Średnia tem* 
peratura m. stycznia r. b. wynosi - f  0,7° R., a więc o 4,1° R. 
wyższa, niż w stanie normalnym ( —3°,4 R.), a nawet wyższa
o 0,2° od marca w jego stanie średnim, przez co utraca cha
rakter zimowego miesiąca. Miesiąc ten, odznaczał sig niezwyk
łym ciepłem. Barometr utrzymywał się wyżćj, niż zwykle 
(śred. wysok. miesięczna wynosiła 27c. 9,08/. paryz.) Ilość 
spadłego deszczu i śniegu bardzo mała. Średnia wilgotność 
powietrza wynosiła 86 6, biorąc 100 za zupełne nasycenie 
atmosfery parą wodną; a więc o 3,5 mniejsza, niż normalnie 
(90,1).

Wiatr panujący był południowo-zachodni.

Buletyu Sgi (od du. 31. stycznia do lO. lutego r. I>.) 
w W arszawie.

Nazwa choroby I Natgienie.
liczneKatary oskrzelowe | 

Zapalenia kalaralne 
krtani u dzieci (psc-1 
udo-ctoup)  |

Zapalenia gardła kata
ralne (angina)

Gorączka reumatycz
na

Gor. durzycowa (febr.
typhoid.) .

Ospa złagodzona 'va- 
rioloides)

Wąąlik (anthrax)

b. liczne 

b. częste

b. częsta

niezbyt liczna

dość liczna 
dość csęsty

Charakter.

łagodny

uporczywy

łagodny 

nie złośliwy

Uwagi.

Przeważnie u dzieci.
Połączone w większości 

wypadków z owrzodowace- 
niem migdałów.

Połączona z uporc*ywe- 
mi bolami w mięśniach roz
maitych części ciała, prze
ważnie zaś kończyn dolnych
i karku: siedliskiem bólów 
tych są opony rdzenia krę
gowego ; trudno daje się 
pokonywać odpowiedoiemi 
środkami.

PołącŁona z zajęciem
moz<ru.
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Rużne chcroby.

Krwotoki b. częste uporczywe

Poronienia b. częste

Wydarzają się w przebie
gu gruźlicy i chorób macicy.

Od 1. do 4. miesiąca 
ciąży.

S p o s t r z e ż e n i a  m e t e o r o l o g i c z n e :  jak w zeszłym 
tygodniu.

Wiatr panujący połud. wschodni lub połud. zachodni.
Dr M. M a 1 c z.

Nowe dzieła.
HYGIENA PRYWATNA I PUBLICZNA.

Acton (W.) Fonctions et desordres des organes de la 
generation chez 1’enfant, le jeune homme, 1’adulte et le yieil- 
lard, sous le rapport physiologigue, social et morał. Paris 
1863. V. Masson.

Książka przeznaczona dla lekarzy, tłomaczona z angiel
skiego przez autora.

Arlt.  Die Pflege der Augen im gesunden und kranken 
Zustande. Prag 1865. Credner. 148 str. (%  tal.)

Jestto trzecie wydanie książeczki bardzo pożytecznej, 
przystępnie i jasno, a jednak poważnie napisanej.

Auzoux.  Leęons ćlem. d’anatomie et de physiologie 
appliąuśe a 1’hygiene. 2me ćdit. Paris 1864. Asselin.

G. Brandes .  Die Irrencolonien. Hannoyer 1865.Rum- 
pler. (2/ 3 tal.)

Autor, zdając sprawę z podróży przedsięwziętej w r. 1862, 
z polecenia hanowerskiego ministerstwa spraw wewn. do Ho- 
landyi, Belgii i Francyi, opisuje stan tamtejszych kolonij dla 
obłąkanych, równie jak podobnych zakładów dla ubogich i sie
rot, ze szczególnym względem na stosunki w królestwie hano- 
werskiera.
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W I A D O U O Ś G I  Z A  Ki i  A J O  W E .

WYCIĄGI Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.L
PATOLOGIA I TERAPIA.

S t o k  es :  Zagłoblenle kiszek (iieus) z wymiotami 
tajnonem i, wyleczone z pomyślnym skutkiem  za 
pomocą prądów galwanicznych działających bez

pośrednio na błonę stolcową kiszek.
Spostrzeżenie zamieszczone w Abeille Medicale w nr. 38 r. 1865.

Dnia 29. czerwca 1864. r. przyjęty został do szpitalu 
w Meath, do oddziału dra S t o k e s rękodzielnik mocnćj bu
dowy, wieku około lat 50 mieć mogący. Ciałotworu dobrego, 
porządnego prowadzenia się, przez ciąg swego życia nie zapa
dał na ciężkie choroby, oprócz bólów głowy, które usuwał solą 
angielską. Dnia 25. czerwca, czując ból głowy, zażył, jak zwy
kle, soli, ale ze skutkiem i późniejszym i słabszym, albowiem 
zaledwie nazajutrz rano stolec oddał. W pół godziny potem 
uczuł ból w stronie lewćj brzucha; sądząc z razu, że ten ból go 
ominie, bynajmniej się nie trwożył; ale kiedy się on powiększał, 
przywołał lekarza. Ten zalecił choremu okłady na brzuch 
z olejku terpentynowego, wewnątrz zaś zadał mięszankę z tego 
samego olejku z olejem rącznikowym (ol. ricini)\ ponieważ 
skutku nie było, kazał choremu dać dwie lawatywy z terpenty
ną, które także okazały się bezskutecznemi, a nawet nie były 
na powrot oddane. Chory przepędził noc bezsenną i bolesną.— 
Dnia 27. rano wymiotował ilość znaczną płynu zielonego; ból 
w brzuchu słabszy, niż dnia poprzedzającego. Stolce zaś aby 
poruszyć, dano choremu przez dzień przeszło 5 lawatyw z olej
ku terpentynowego po kwarcie za każdą razą, które nie były 
zwrócone nazad i stolca nie poruszyły.—Dnia 28. po nocy męczą- 
cćj przystąpiła czkawka, z wymiotami częstemi płynu w żołąd
ku zawartego; w tym stanie chory przebył dzień cały z małemi 
przerwami. Ból, który z początku dręczył chorego po lewej
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stronie brzucha, usadowił się po stronie prawćj pępka, również 
silny i powiększający się za najmniejszym naciskiem i porusze
niem chorego. Trudne moczenie i palenie, mocz ciemny i mo
cno wonny. Pięć pijawek przystawionych na miejsce bolące 
brzucha ulgę znaczną sprawiły, ale nie poruszyły stolca.—Noc 
znowu bezsenna z niezmniejszającemi się objawami zmusiła 
chorego nazajutrz do przeniesienia się do szpitalu, gdzie na 
wstępie wykazał objawy następujące: twarz obrzmiała, oczy 
zapadłe i iskrzące, wyraz znacznie niespokojny, język powleczo
ny, kończyny zimne, tętno 86, małe, czkawka ciągła i przykra 
od rana i skarży się na ból brzucha dokuczliwy w środku po
między pępkiem a żebrami rzekomemi. Brzuch mocno wzdę
ty i twardy, a nad pępkiem widzieć można brózdę głęboką, 
jakby zaciśnioną węzłem jakim. Na wysokości mięśnia proste
go brzucha z lewej strony widzieć można trzy wyniosłości, któ
re zdają się pochodzić od zawojów kiszkowych. Żadnego gru- 
chotania w brzuchu, a przysłuch nie wykrywa żadnego szmeru. 
Badanie ścisłe nie wykrywa zaciśnięcia zewnętrznego. Mocze
nie od kilku godzin wstrzymane, za pomocą cewnika mocz wy
prowadzony jest barwy ciemnej. Ponieważ już od 4 dni, to jest 
od początku zjawisk, stolce żadną myirą nie mogły być wypro
wadzone ani za pomocą 7 lawatyw, ani środkami wewnątrz 
podawanemi, a gdy dla ulżenia choremu z konieczności nale
żało wypróżnić kiszki, podaliśmy lawatywę z terpentyny, po
przednio wepchnąwszy rurkę jak można najdalej w prostnicę. 
Następniejwłożono chorego w pół-kąpiel ciepłą, w którćj brzuch 
nacierano, po którychto środkach zmniejszył się ból i ustała 
czkawka. Przepisano jednę pigułkę z jednego grana makowca co 
3 godziny, 1*2 uncyj wina, kwartę rosołu z kury, nacieranie 
brzucha oliwą ciepłą kilka razy przez dzień. -  Dnia 30. czerwca. 
Trochę snu, nieznaczne polepszenie. Brzuch twardy i wyprężo
ny, ale nie tak bolesny, poczucie przebiegających rwań po nim, 
znów wymioty płynu ciemnego bezwonnego, brak stolca, a na
wet i poczucia do niego, czkawka zaś przy poruszeniu. Pigułki 
z kalomelu i makowca co 3 godziny, przyparki ciepłe na brzuch, 
wino i rosół.— Dnia 1. lipca. Noc zła, brak snu, z pojawieniem 
się na nowo czkawki i wymiotów częstych, woni łajnistćj. Prag-
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nienie wielkie, język suchy, czerwony, usta oschłe, jakby przy
pieczone, tętno jednostajne, słabe, do 80. Zawsze zaparcie 
stolca. Brzuch zdaje się więcćj wzdęty, ból w tćm samśm, co 
pierwćj, miejscu, nie widać wyniosłości skręconych jelit, nie 
można się domacać żadnego miejsca twardego. Pigułki z wy
ciągu wilczój wiśni co 3 godziny, przyparki, wino, rosół z kury, 
lód przeciwko czkawce. Wieczorem zaparcie ciągłe, pigułki 
złożone z olejku krotonowego, strychniny i wyciągu kolokwint 
co 2 godziny jedna.— Drugiego chory spał nieco, ma się lepiej, 
w nocy stolec skąpy po 4. pigułce. Brzuch mniej wzdęty, brózda 
nad pępkiem mniej widoczna. Zastąpiono pigułki czyszczące 
pigułkami z wilczej wiśni; kąpiel przysiadkowa, wieczorem dwa 
grana proszku z makowca, gdyby sen nie morzył.— Dnia 3. 
Wczoraj chory narzekał na bole brzucha z pogorszeniem ku 
wieczorowi, jednak zasnął po zażyciu makowca, czkawka znów 
się pojawiła z wymiotami łajnowemi, brak stolca. Zastosowanie 
galwanizmu na zewnątrz brzucha: jedna gąbka umieszczona 
w okolicy zgięcia biodrowego lewego, drugą oprowadzają 
w przebiegu kiszek grubych. Przez 7 minut zastosowania one- 
go ból gwałtowny, wszystkie mięśnie brzucha kurczą się bez 
żadnego oddziaływania na kiszki. Trzy pigułki po granie ma
kowca 3 razy dniem; wieczorem lawatywa czyszcząca wprowa
dzona w prostnicę za pomocą długiej rurki. —Dn. 4. po lawaty- 
wie dwa stolce płynne skąpe, nie odpowiadające ilości płynu 
wstrzykniętego; jednak chory czuje się zdrowszym i spokojniej
szym. Brzuch miększy i mnićj wzniesiony, zgładzone zasznu
rowanie nad pępkiem. Nie ma wymiotów od czasu poruszone
go stolca. Pigułki z makowca, wino, rosół z kurczęcia.— Dnia 5. 
Od wczoraj wieczorem chory ma się gorzśj: ból brzucha wzmógł 
się, czkawka przystąpiła, a w nocy wielka ilość łajna wyrzuco
ną ustami została. Osłabienie i opadnięcie znaczne, tętno słabe, 
uciskać się dające, język i usta suche, żołądek wszystko wy
rzuca z siebie, nie było stolca od nocy z 3. t. m. Znów pigułki 
z olejku krotonowego, 4 uncye wódki, 6 uncyj wina, rosoł.— 
Dnia 6. Pigułki nie czyściły, w nocy ciągłe wymioty łajnowe 
z czkawką. Chory niespokojny, zmienia często swoje położenie,
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pot lepki, wyraz twarzy strwożony, oczy wpadnięte smutne, 
rysy ściągnięte.

Ponieważ wszystkie środki podawane choremu spełzły 
na niczćm, albowiem nie wyprowadzały dostatecznie łajna, 
a choremu groziło wielkie niebezpieczeństwo, dla tego, jako 
ostatni środek, zastosował dr. Stok es pobudzenie bezpośred
nie prądami galwanicznemi na błonę śluzową jelita. W tym 
celu, ułożywszy chorego na rękach i kolanach, z uniesionemi 
pośladkami, a głową nachyloną, wprowadzono długą rurkę, 
aby dać lawatywę czyszczącą przed zastosowaniem galwanizmu. 
Rurka wchodziła z łatwością do wysokości 7 do 8 cali, ale dalej 
natrafiono na opór, którą wyjąwszy, poznano, iż jej koniec 
trochą łajna był powalany. Wprowadzono więc ją drugi raz 
i z wszelką ostrożnością przezwyciężono przeszkodę, wprowadza
jąc ją jak można najdalej, i wstrzyknięto płyn, po czćm ani 
łajno, ani nawet najmniejsza ilość gazu nie wyszła. Nie wy
jąwszy rurki, ułożono chorego na bok, a gąbkę przewodnika 
ujemnego bateryi elektrycznej przystosowano do brzegu od- 
chodka ( anus) ,  drugim zaś przewodnikiem metalicznym od
powiadającym biegunowi dodatniemu oprowadzano szybko po 
zewnętrznej powłoce brzucha, i zaraz potem trysnął płyn z rur
ki. Wprowadzono biegun za pomocą rurki metaliczny w głąb’ 
prostnicy do wysokości 3 cali, kiedy drugim oprowadzano po 
skórze brzucha, jak poprzednio. Każdy prąd wywoływał silne 
kurcze wszystkich mięśni brzucha, wyciskając tćm samćm 
i płynne odchody. Trzy wielkie miednice napełniły się. Po dzie
sięciu minutach tćj wielce bolesnćj operacyi zawieszono zasto
sowanie, albowiem i upadek sił chorego i tętno zaledwie doma- 
calne wzbraniało dalszego przepuszczania prądów. Po użyciu 
nieco wódki przyszedł chory prędki do siebie, czując się, jak 
sam powiadał, ulżony, i zasnął. Po południu dwa duże płynne 
odchody i ośm wieczorem bez bólów.— Dn. 7. lipca wyraz twa
rzy spokojny, noc chory przebył spokojnie; ani czkawki ani 
wymiotów, bolu żadnego nie ma nawet za dotknięciem brzucha; 
łaknienie.—Dnia 9. co raz lepićj, stolec prawidłowy, osłabienie 
tylko. Pigułki z rzewnia (rkeum) mięszanka oleina.—Dnia 11. 
chory szpital opuszcza,—Dnia 26. t. m. chory żąda wejścia do 

Pam. T. 1. W., t. LY. 19
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szpitalu, z objawami podobnemi jak dawniej, ale łagodniejsze- 
mi, zaparcie stolca od dni kilku i bole w brzuchu. Opowiada, 
iż po opuszczeniu zakładu miał do dzisiejszego dnia 3 napady 
bólów brzucha i źe raz goleń lewa mu obrzękła. Objawy po
wyższe ustąpiły po kilku dniach wypoczynku. Teraźniejsze 
objawy przesadza skutkiem trwogi, a na myśl zastosowania 
galwanicznego drętwieje. Szczęściem nie potrzeba było uciekać 
się do poraienionego środka, albowiem lawatywy z olejku ter
pentynowego i kilka dawek oleju rącznikowego co rano przy
jętych uregulowały stolce i bole zniosły. Wyszedł dnia 18. zu
pełnie zdrów, powracając do swoich codziennych zatrudnień.

Powyższy przypadek, jako tyle zajmujący, wymaga niektó
rych roztrząsań.

Najprzód: Co było przyczyną objawów? Pytanie nie łatwe 
do rozstrzygnięcia, bo po wyzdrowieniu chorego możemy tylko 
robić domysły. Raptowny i mocny napad po zażyciu soli angiel- 
skićj mógłby dać powód do sądzenia o otruciu.

Z drugiej strony, ból w jednym pnnkcie, osłabiony skut
kiem miejscowego krwi upustu, naprowadzałby na myśl, iż 
mieliśmy do czynienia z zapaleniem kiszek powstałśm może 
z wsunięcia się tychże (per imaginalionem). Taki domysł 
może się ostać tylko czas jakiś, albowiem przebieg objawów 
i ich trwanie wyświecają rzecs należycie, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, iż boi zmieniał swoje siedlisko i nagle ustał po zastoso
waniu galwanicznym.

Zdaniem więc autora powyższego spostrzeżenia mieliśmy 
zasunienie skutkiem porażenia części grubych jelit.

Zastosowanie zaś galwanizmu już w podobnych przypad
kach i z najlepszym skutkiem podawał d r D u c h e n n e z  Bou- 
logne

Sprawozdawca Dr E b o r o w i c a .
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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 KUŁSHIEGO

w Radomsku.

Treść: l. Paryi. Akademia lekarska: Leczenie ran zapomocą 
wykluczenia przystępu powietrza. 2. Tow. lekarzy szpitali: Rozprawy 
nad pierwszem szczepieniem i powtórnem (taccin-itio et rcvaccinatiu), jak 
i użyciem ospy ochronnej źwierzęcej. 3. Tow. chirurgiczne: Nóż galwano- 
zżegadłowy. 4. Podwójne wrodzone zwichnienie soczewki. 5. Londyn. 
Tow. medyko-chirurgiczne: Ostre zapalenie mięśniów sercowych ( myocar- 
dilis acuta). 6. Torbiel tętniczo-żylny wewnątrz nerwu podkolanowego.
7. Kamień moczowy, którego jądro stanowił kawałek kości niemianowanej.
8. Tow. patologiczne: Trzy przypadki unginae pectoris, spowodowanej 
cierpieniem tętnic wieńcowych serca. 9. Działanie jodoformu. 10. Le
czenie pląsawicy {chorea) nalewem bolu kalabarskiego. 11. Wiedeń- 
Kollegium doktorskie: Leczenie gośćca ostrego kolchicyną.

Dnia 10. marca 1866. r.

1. Żadna ważniejsza kwestya nie porusza Akademii le~ 
karskiej, którćj posiedzenia z tego powodu mijają niespostrze- 
żenie, nie budząc, jak w latach poprzednich, ogólnego zajęcia. 
Czy długo jeszcze taka otrętwiałość panować będzie i czy 
jaki ważny fakt nie powoła tego tak wybornie urganizowa- 
nego ciała do młodocianego życia, to trudno przepowiedzieć; 
wątpić bowiem należy, aby już zgrzybiało i owoców już dalćj 
nieść nie miało. Tutaj zaznaczamy tylko ten fakt; wskazuje 
on nam bowiem wyraźnie, że napięcie w wysokim stopniu 
w żadnóm ciele, tak pojedynczego człowieka, jak i wyboru 
znakomitości, utrzymać się nie może, ale potrzebuje pewuego 
rodzaju wypoczynku, aby zebrać i w całość zespolić rozrzuco
ne ziarna wiedzy i z nich zestawić piękny bukiet wiadomości 
i nauki. Z upragnieniem pewnćm wypada nam oczekiwać te
go nowego ducha, mającego wstąpić w oziębione nieco umy
sły akademików, bo nie można odmówić surowemu temu ciału
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uroku areopagu wiadomości lekarskich i bodajby czas ten jak 
najprędzej zabłysł na błękicie smutnej wprawdzie i ponurej 
sali posiedzeń Akademii lekarskiej. Z tych kilku wyrazów do
myślił się już łaskawy czytelnik, że i sprawozdanie moje bę
dzie krotkiem, ograniczyć się ono bowiem musi do sposobu 
p. J. Gućr in leczenia ran zapomocą wykluczenia 
przystępu powietrza. Praca ta, na trzydziestoletnich pró
bach oparta, polega na podaniu przyrządów, zastosować się 
dających do wszelkiego rodzaju ran zajmujących nietylko skó
rę, ale i części pod nią leżące, i chroniących od zapalenia ro- 
piastego, a tćm samein zamieniających rany otwarte w pod
skórnie przebiegające. Autor odnosi przyczyny dotychczaso
wego nieudawania się tego rodzaju opatrywań do trzech głów
nych czynników: 1) brak zupełnego odosobnienia; 2) brak 
bezpośredniego i ciągłego zastosowania opon otaczających 
i w końcu 3) pozostawanie i wymiana gazów, jak i płynów 
wydzielonych, lub wylanych do wnętrza przyrządu. Obecnie 
zastosowuje przyrządy z pewnćj liczby pokładów lub narękaw- 
ków (manchons) nieprzepuszczających z kauczuku wulkani
zowanego, które do każdej części ciała przystosować się dają 
i w których po dokładnem ułożeniu części zranionej utrzymu
je próżnią zapomocą maszyny pneumatycznej. W celu zaś 
ułatwienia przeziewu ( exhalation) ,  jakotćż krążenia gazów 
skóry i wyciągania płynów z powierzchni obrażonej wydzielają
cych się, autor umieszcza pomiędzy skórą a opatrunkiem nie
przepuszczalnym drugą oponę bardzo cienką z kauczuku 
przepuszczającego, która chroni zarazem skórę od wpływu na
ciągającego jak bańki, jakoteż sprzyszczającego w miejscach 
zwojów i fałd utworzonych przez przyleganie opaski zewnętrz
nej. Przyrząd ten, dający się wszędzie zastosować tak nawet, 
że obejmować może całe ciało od szyi aż do palców, chroni od 
bolu, wessania płynów czyto zmienionych, czy tćż jadowitych, 
jakoteż i od zapalenia ropiejącego. Na dowód skuteczności 
przytacza następne 4 przypadki: 1) Po wyłuszczeniu obrzmie
nia włókniakowego (iumor fibrosus) po za kostką wewnętrzną, 
pozostało się zagłębienie, którego płaty skórne przykryć nie 
mogły. Rana ta, opatrzona przylepcem (empl. diachylon)
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i ceratą, ułożona została w przyrząd, a po upływie 4 dni wy
pełniła się tak, iż przyrząd oddalić można było i po 8 dniach 
zagoiła się bez najmniejszego ropiastego zapalenia. 2) Przy 
złamaniu kości przedbarku powikłanćm z rozdarciem skóry 
już po upływie 4 dni rana zewnętrzna zagoiła się i złamanie 
następnie w 35 dni, jako wolne od powikłań, wyleczonćm zo
stało. 3) Po amputacyi uda, pomimo, iż kilka szwów nie 
zbliżyło bezpośrednio obu płatów, zabliźnienie w ciągu 7 dni 
nastąpiło, z powodu jednak nadzwyczajnćj jego delikatności 
porobiły się po zdjęciu przyrządu nadżerki i rozstąpienie lek
kie i dla tego włożono go napowrót, a 18. dnia zagojenie było 
zupełnćm. 4) Wybuch ładunku ( cartouche)  sprowadził ranę 
powikłaną dłoni; mięśnie, tętnice, nerwy, ścięgna uległy obra
żeniu, jakotćż kość śródręczna czwarta złamaniu w drobne 
kawałki, a prócz tego staw środręczo-palcowy był otwarty. 
Po przewiązaniu tętnicy łokciowśj i założeniu kilkunastu 
szwów w szesznaście godzin po przypadku umieszczono rękę 
w przyrządzie. Od tej chwili cierpienia ustały, wydzielenie 
obumarłych części nastąpiło z łatwością i wyborna blizna utwo
rzyła się. P. V e l p e a u  występuje przeciw zaletom tego 
przyrządu, gdyż podobne wypadki nastąpić mogą i przy uży< 
ciu środków zwyczajnych i radzi ograniczyć użycie do szcze
gólnych wskazań. P. Lar r e y  zaś przytacza, że już bardzo 
dawno zajmowano się tym sposobem leczenia i że w zapomnia- 
nćm dziele Cezara Magathusa znaleść można wszystkie 
wskazania przez p. Guer i n wymienione. ( VUnion med., t. 
XXIX. nr. 16).

2. Znane czytelnikom przypadki zaszczepienia przymio
tu (syphilis) razem z ospą ochronną poprowadziły do przyję
cia sposobu używanego w Neapolu szczepienia dzieci ospą 
otrzymaną z wymion jałów ek, a który na wielką skalę 
p. Lano i x  w Paryżu wykonywa. Za sposobem tym przema
wia i p. Depaul ,  dyrektor komisyi szczepienia ospy przy 
Akademii lekarskićj, a rząd obecnie wyznaczył dość znaczną 
summę (6000 franków rocznie) dla utrzymania takiego zakła
du przy Akademii. Z powodu panującćj ospy w Paryżu tak 
szczepienia po pierwszy raz, jak i powtórne (mccinations et
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remccinations) odbywają się na wielką skalę, a robione tak 
zwyczajnym sposobem, jak i neapolitańskim, przyczyniły się do 
wywołania dość żywych rozpraw w łonie Towarzystwa leka
rzy szpitali, z których jednak wyraźnie się pokazuje, że różni 
spostrzegacze do odmiennych doszli wypadków. I tak na 30 
do 35 powtórnych szczepień ospą z jałówek jedno się tylko 
udało panu Lai l l i er ,  przyczśm p. Hi l l a i r e t  nadmienia, 
że okres wylęgania (st. incubationis) przy ospie z jałówek 
jest o dwa dni blizko dłuższym, jaktśż, że wielu lekarzy otrzy
muje przy tym gatunku ospy zachowawczśj te same wypadki, 
co i przy zwyczajnśm szczepieniu. Do tych uwag p. E m p i s 
dołącza tę, że, aby szczepić ospą z jałówek skutecznie, to ma- 
terya powinna być zebraną przed piątym dniem; dalśj, że 
przy użyciu jśj nie wprost, ale z rurek, musi być bardzo świe
żą, jeżeli bowiem jest trochę dawniejszą, to bardzo szybko 
krzepnie i tworzy na lancecie małą masę galaretowatą, która 
zesuwa się po nim i do ranki się nie dostaje. P. Bu c ą u o y  
poruszył bardzo ważną kwestyą praktyczną, a mianowicie czy 
w czasie panującśj epidemii, gdzie wszyscy żądają być szcze- 
pionemi nie należy rdbić wyboru, ale szczepić nawet tych, co 
przebyli ospę rodnią (w rio la ), lub ospówkę (mrioloides)\ da- 
lśj czy krosty (pustulae)  rozwijające się u raz już szczepio
nych nie są przyrody miejscowej i czy płyn w nich zawarty 
może służyć do wywołania ospy ochronnśj prawidłowćj? Na 
dowód przytacza przypadek, że jeden z lekarzy przeszło 60 
lat liczący zadrasnął się lancetem od szczepienia w twarz, po 
wykształceniu się krosty szczepił dziścię na jednćm ręku ma- 
teryą z tejże otrzymaną, a na drugiem inną: otóż szczepienie 
z tśj pierwszej było bez skutku, gdy drugą wydało najpiękniej
sze wypadki. Tak samo rzecz się miała ’ i w drugim temu 
podobnym przypadku, a ztąd wnosi, że starcy utracili możność 
zaszczepienia ospy ochronnśj; ale czy może się rozwinąć u nich 
ospa i czy krosty pokazujące się po zaszczepieniu nie są tylko 
cierpieniem miejscowśm? Na zapytania powyższe p. Berge-  
ron odpowiada, że szczepienia powtórne (remccinatio) na
leży robić we wszystkich wymienionych przypadkach. Co się 
zaś tyczy ospówki (varioloidesJ, to tak publiczność, jak i nie
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którzy lekarze mięszają z tą nazwą i ospę fałszywą(varicella), 
która ostatnia nie chroni bynajmniej. Co się zaś tyczy ludzi ma
jących więcej nad 50 lat, to radzi bezwarunkowo szczepić dla 
tego prostego powodu, że przypadki nietylko choroby, ale 
i śmierci w tym wieku z ospy nie są tak rzadkie. P. Mo u t a r d  
Mar t i n  nadmienia, że w obecnem stanowisku nauki niemo
żna rozstrzygać, o ile szczepienie powtórne chroni od ospy  ̂
szczególniej też że i sama ospa nie zabezpiecza, jak tego na
stępujący przykład dowodzi. Mężczyzna mający bardzo pię
kne blizny po ospie zachowawczej dostaje w 19. roku życia ospy 
rodniej, która wyraźne ślady po sobie pozostawia. We dwa 
lata wzięty do wojska ma szczepioną ospą powtórnie i ze skut
kiem. W 11 lat później, to jest w 32. roku życia przyję
tym został do szpitalu Beaujon z powodu zapalenia oskrzeli 
(bronchitis) i tu dostaje ospy, która go o śmierć przyprawia. 
Dalćj nie zgadza się na dosyć ogólnie przyjęte zdanie, jakoby 
szczepienie powtórne z lepszym skutkiem robione było u osób 
wiekowych, niż u młodych; liczne bowiem i świeże jego do
świadczenia poprowadziły fgo do zupełnie odmiennego wnio
sku: u ostatnich udawaty się zawsze, gdy u wiekowych prawie 
stale zawodziły. P. Guóneau de Mussy przytacza dalćj, 
że na 100 blizko szczepień powtórnych materyą z jałówek pra
wie połowa udała sig. Zwraca uwagę na ilość krost przy 
pierwszćm szczepieniu i zapytuje się, czy ta nie wywiera 
wpływu pod względem zdolności dostania ospy, lub przyjęcia 
się nowego szczepienia, i dla tego robi tenże 10 nakłóć. Co 
się zaś tyczy chronienia ospy zachowawczej, to zależy ono od 
warunków osobistych; ten sam przyrzut różne wywiera skutki 
u różnych osób. Przypadek zaś powyżej przytoczony liczy do 
tych zjawisk, jakie napotykają się czasem w przyrodzie i tu 
zalicza on przypadek [109 lat liczącej kobiety, która zmarła 
w tym wieku na 9ty napad ospy rodniej. P. B e r g e r  on po
twierdza ważność robienia większej liczby ranek, za czćm 
przemawiają i statystyki angielskie, moc bowiem ochronna 
ospy zachowawczej ma się w prostym stosunku do liczby ra
nek. Dalej zwraca uwagę na to, że ospa ochronna fałszywa 
(mccinella) nie chroni zupełnie i uważać j<} należy li tylko
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za cierpienie miejscowe, poznaje się zaś po tćm, że krosta jest 
okrągła, zdzierająca się przy najmniejszym tarciu, że przy naj
lżejszym ucisku wydala się z nićj naraz płyn, że szybko zasy
cha, że pozostawia po sobie bliznę płaską, gładką i że chroni 
na bardzo krótki czas. Wedle zdania p. B o u r g u e t  zależy 
ten rodzaj ospy ochronnej od osoby, a mianowicie, że ma miej
sce u osob limfatycznych, zołzowych, lub gruźliczych, gdy bo
wiem zaszczepimy materyą z takich osłabionych osób na silne 
i zdrowe, to ospa ochronna nabiera u nich wszystkich sobie 
właściwych cech. Przeciwko większćj liczbie ranek występuje 
p. Blachę,  opierając się na zwyczaju amerykańskim robienia 
tylko jednego nakłócia na każdem ramieniu, jakotćż stawia 
siebie za przykład, iż miał zaszczepioną ospę zachowawczą 
zapomocą jednego nakłócia w r. 1799., a wszystkie następne 
szczepienia pozostały bez skutku. P. H e r v i e ux  podaje wy
padki szczepienia 84 dzieci materyą z jałówek, u których 59 
razy przyjęła się, gdy na 95 dzieci szczepionych zwyczajną 
materyą wypadek był ten sam, gdyż u jednćj piątćj nie było 
skutku szczepienia. Zwraca dalej uwagę, że przy ospie za- 
chowawczćj źwierzęcćj rozwój krost jest późniejszy, jakotćż 
że są znacznie mniejsze. Nadmienia prócz tego, że po szcze
pieniu taką materyą nie ma żadnych innych powikłań, jak 
przy szczepieniu zwyczajnym sposobem. Co się zaś tyczy 
szczepień powtórnych (renaccinatio) , to na 156 przypadków 
takich szczepień dokonanych na kobietach ciężarnych, uczen
nicach, posługaczkach, w ogóle nie mających jeszcze 40stu lat, 
90 razy nie było skutku, 4 razy wywiązały się guziki prawie 
niewidoczne, 36 razy utworzyły się wzniesienia nie posiadające 
cech ospy ochronnej, a tylko u 26 taż była wyraźną i piękną 
Takie same wypadki bywają i przy szczepieniu materyą zwykle 
używaną i dla tego obstaje za używaniem dalćj dawnego spo
sobu szczepienia, gdyż strach przed zarażeniem się przymio
tem ( syphilis)  jest nieuzasadniony: przypuściwszy bowiem, że 
liczba zarażeń byłaby nawet cztery razy większą od obecnie 
znanćj, to w porównaniu z milionami dokonanych szczepień 
jest małoznaczną; choć radzi prowadzić dalćj doświadczenia 
ze szczepieniem ospy materyą źwierzęcą, aby przekonać się
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o jćj wartości, jak tćż ostrzega, aby nie żądać tego po 
szczepieniu, od czego i naturalna ospa czasem nie chroni, to 
jest od możności dostania jćj drugi raz. Przemawia dalćj za 
wyższością, lancetu, a w końcu za większą liczbą ranek. Zda
nie to, powyżćj przytoczone przez kilku mówców, potwierdza 
faktem, że podczas panowania ospy w r. 1859., gdy oglądał 
troskliwie ramiona nią dotkniętych, to prawie wszyscy nie 
mieli więcćj nad 2 znaki po szczepieniu, a wszystkie cięższe 
przypadki tam tylko miały miejsce, gdzie ilość blizn była małą. 
Potwierdza również zdanie pana B l achę ,  że szczepienie 
z krost ospy ochronnćj fałszywćj fvaccinella) daje najpiękniej
sze wypadki i stwierdza przykładami ze swćj praktyki, a robi 
ztąd wniosek, że nie ma ani'prawdziwćj, ani fałszywćj ospy 
zachowawczej, ale tylko jedna, z każdćj bowiem szczepiąc otrzy
mać można piękne krosty. Co się zaś tyczy własności ochron
nych, to tak z jego doświadczeń, jak i innych wypada, że te 
zaczynają się dopiero z ósmym lub dziewiątym dniem, od za
szczepienia rachując. Co się zaś tyczy właściwćj chwili, to 
w czasie epidemii radzi szczepić dzieci po upływie jednego, lub 
dwóch tygodni po porodzie; jeżeli zaś tćj nie ma, to dopiero 
w kilka miesięcy, w młodocianym bowiem bardzo wieku łatwo 
ranki zaogniają się, ropieją, jakotćż przyłącza się róża (erysi- 
pelas), a czasem dzieci nie wracają do sił, co mimo przypi
sywania tego skutku przez rodziców szczepieniu, trudno jest 
zbadać, jak i rozstrzygnąć, czy słuszność nie po ich jest stro
nie. Przeciwko odrzuceniu przez p. Herv i eux  ospy zacho
wawczej fałszywćj, występuje p. Guć neau de Mussy,  a p. 
H ś r ar d  staje w obronie szczepienia materyą z jałówek. 
(Tamże nr. 9. 12. 13. 21). Przytoczyłem obszernićj te roz
prawy, bo wykazują ony jasno, iż szczepić należy robiąc wię- 
cćj ranek; dalćj, że objaśniają Das o tym nowym sposobie 
szczepienia. Czy przejdzie on w zwyczaj ogólny, tego obecnie 
wypowiedzieć nie można, myślę jednak, że trudności przy tego 
rodzaju szczepieniu nie będą tak małoznaczne, aby ogólne 
przeprowadzenie udać się mogło.—

(W jednym z ostatnich numerów dziennika Rem e de 
iherapeutigue (1866. nv. 4) dr. Ozanam popiera gorliwie
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szczepienie krowianką wprost z jałówek braną, zwracając uwa
gę na liczne niebezpieczeństwa udzielenia chorób przez szcze
pienie ospy ochronnej z ręki na rękę.

„Czśmże się pokrywa lancet zanurzony w płynie krosty 
ospy ochronnśj? (mówi dr. O za nam).  Czy tylko krowianką,?
O, nie wierzcie temu! Dosyć zbadać jednę kropelkę pob dro- 
bnowidem, aby w niśj rozpoznać oprócz surowicy, przenośni
ka możliwego kilku jadów, liczne kulki krwi czerwone i białe, 
kulki ropy, komórki nabłonkowe i t. d. Ileżto usposobień 
chorobnych może się w ten sposób udzielić, których się nawet 
nie domyślamy! Nowe pole otwiera w tym względzie praca 
dra Yi l l emai n ,  który twierdzi, że gruzełek zaszczepiony 
daje początek gruzełkom. Historya La e n n e c a  zdaje się po
pierać to ważne twierdzenie. La e n n e c  ukłół się w palec 
przy otwieraniu zwłok gruźliczych, a w miejscu zaszczepienia 
rozwinęły się gruzełki z charakterycznemi cechami, wszystkim 
tśż wiadomo, że potem Laennec  umarł na gruźlicę.

„Długo sądzono, że krowianka może udzielać tylko kro- 
wiankę; jestto prawdą w większości przypadków, ale nie za
wsze. I tak w r. 1810. w Medyolanie szczepiono bezkarnie 
ospę ochronną wziętą z dzieci, które miały równocześnie odrę, 
płonicę, świerzb, albo parchy, nie udzieliwszy dziecom szcze
pionym nic więcśj prócz krowianki; ale to doświadczenie, któ
re się zdawało przekonywającym, zachwiały późniejsze prze
ciwne spostrzeżenia. W Akiach Akademii londyńskiej czyta
my opis choroby trzech dzieci, którym wraz z ospą ochronną 
zaszczepiono odrę, a Gi r t anner  pisze o kobiecie szczepio- 
nśj, która miała równocześnie zapalenie gardła i pleśniawki 
i udzieliła te choroby dziecku za pośrednictwem wakcyny 
z niśj wziętśj.

„Nie róbmy więc już mięszanin, nie zaszczepiajmy naraz 
krowianki, śliny szczepiącego (I), surowicy limfatycznej,

(l) W większej części dzieł lekarskich zalecają rozmoczyć śliną 
ospę zachowaną między dwoma szkiełkami. Jestto sposób naganny, albo
wiem ślina jest płynem mającym skład tak powikłany, że trudno przewi
dzieć działanie jej na ospę ochronną. Oprócz części składowych prawi
dłowych (jakoto białka, ptyaliny, śluzu, osmazomu, tłuszczu fosforowego,
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krwi rakowatej, lub syfilitycznej. Albowiem jeżeli pod 
wpływem tych mięszanin wciąż powtarzających się jad tak 
silny, jak ospa krowia (cow-pox)> mógł się do tego stopnia 
wyrodzić, iż utracił swe własności ochraniające; jakże i orga
nizm indywiduów nie miałby odpowiednio wyrodzić się, da
jąc początek pokoleniom tćm słabszym, im częścićj szczepie
nie krowianki musiało być powtarzane/4

Przypis Redakcyi).

3. Do zbrojowni narzędzi chirurgicznych przybywa obec
nie jeszcze i n óż  sa lw a n o -z że g a d ło w y  (galtano causti- 
que) wynaleziony przez p. Sćrć ,  a przedłużony Towarzy
stwu chirurgicznemu przez p. Broca.  Ostrze tegoż jest 
platynowe, a przepuszczając przez nie prąd galwaniczny ze 
stosu Greneta, ogrzać je można do 1500°. Ostrze to jest tępe 
z powodu miękkości ^platyny, przez ogrzanie jednak nabiera 
nadzwyczajnćj ostrości, a w miarę oziębiania tępieje. Ogrzane 
do białości (do 1500°) przecina gładko naczynia tak, że krew’ 
z nich jak przy zwykłych nożach wypływa. Ogrzanie jednak 
ostrza może być stopniowe od 1500° do 600°, do czego służy 
właściwy prosty przyrząd, a w miarę stopnia ciepła ma na
stępujące zalety: 1° że przy 1100° przecina tkauki, nie chro
niąc od krwotoku; 2U że przy 600° tnie i zarazem tamuje 
krwotok; 3 ” że w stopniach pośrednich rozgrzania już tnie, 
już też tnie i przyżega zarazem. Stopniowanie to odbywa się 
w podwójny sposób: albo nóż ma ostrze ruchome, pnsyczćm 
guzik odosabniający wypycha ostrze z osady, z którćj wysuwa 
się przy lekkićm tarciu pomiędzy dwoma reoforami stosu; al
bo tćż ostrze jest stałe, a ruchomy guzik z dobrego metalo

chlorków, fosforanów, węglanów, mleczanów alkalicznych, siarko-cyanku 
potasu i śladów krzemionki i tlenku żelaza), znajdujemy w niej, stoso
wnie do przypadku, kulki krwi i ropy, produkta amoniakalne z zębów 
zepsutych, nikotynę u palaczy, komórki nabłonkowe języka, szczątki po* 
karmów i osadu zębowego; wreszcie nawet grzybki i żyjątka w tym osa
dzie powstające: otoż to jest płyn, którym rozprowadzają zachowaną kro- 
wiankę. Czy można sobie wyobrazić większe niechlujstwo?— Najstoso
wniejszym w tych razach płynem do odmoczenia zdaje się być gliceryna 
oczyszczona.
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wego przewodnika, zmienia swój punkt zetknięcia, posuwając 
się po stopniowanej przedziałce platynowej w osadzie umie
szczonej. Nóż ten, powiada p. Br o ca, jest tylko wydosko
naleniem już dotychczas znanego. P. D e m a r ą u a y  robi 
uwagę, że, używając raz tego noża, przeraził się nadzwyczajną 
łatwością cięcia pomimo braku ostrza, tak, iż przy małem 
zwróceniu uwagi możnaby przeciąć i te części, których nie 
chciano. (Tamże nr. 17;.

4. Temuż towarzystwu przedstawił p. F o l lin  20-letnie- 
go chorego z rzadką dosyć chorobą, to jest z podwójnem  
wrodzonem zwidm ieniem soczewki. Od najmłodszych 
lat rodzice dostrzegli, że dziecię nie widzi dobrze, tak, iż nie 
było w stanie rozróżnić zabawek przed niem znajdujących się
i długo szukać musiało, nim żądany przedmiot uchwyciło. Po
tem z powodu niemożności widzenia nawet największych liter 
uczyć się czytać nie mógł, a to dopiero było możebnem po 
zastosowaniu małej lunety Galileusza. Używając jej, mógł on 
nawet najdrobniejszy druk rozróżnić i dla tego nosi ją ciągle 
przy sobie. Prócz tego cierpi na podwójną zezowatość (stra- 
bismus) zbiegającą się, jakoteż widzenie podwójne (diplopia 
binocularis) wynikające ztąd, że jeden obraz tworzy się przez 
przejście promieni przez soczewkę, a drugi przez kulę szklistą. 
Soczewka lewa jest przeźroczysta, prawa zaś lekko biaława, 
leżą ony po za tęczówką (iris)  i to w górze i ku tyłowi tejże. 
Chory ten nie posiada astygmatyzmu i luneta Galileusza za
stąpić się daje okularami wypukło-wypukłemi. Według p. 
Desormeaux,  który widział tego chorego, nie byłby to przy
padek zwichnienia ( luxatio) ,  ale tylko fałszywe położenie 
(ectopia) soczewki; przyczem zauważył szczególne zboczenie 
władzy widzenia, chory ten bowiem jest krótko- i daleko- wi
dzem: chcąc czytać musi trzymać książkę przy samych oczach, 
gdy na dalekie przestrzenie rozróżnia wyraźnie przedmioty, 
których nawet dobre oko dostrzedz i rozpoznać nie jest wsta
nie. P. Gi rai des przytacza drugi przykład t8go wrodzo
nego zwichnienia soczewki spostrzegany przez p. We ck e r  a. 
(Tamże nr. 17. 20).
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5. Jeden z bardzo rzadkich przypadków przedłożył To* 

warzystwu medyko-chirurgicznemu p. Ra d c l i f f e  ostreg o  
zap a len ia  m ięśn i sereow yeh  (m y oeard itis  aeuta)
bez powikłania z zapaleniem tak osierdzia, jak i wsierdzia 
(peri et endocarditis). Chory ten, w średnim wieku silny 
mężczyzna, doznawał od czasu do czasu napadów ostrego bolu 
w dołku sercowym, który ku lewemu ramieniu rozpromieniał 
się; napady te miały cechy t. zw. anginae pectoris. Zresztą 
był dosyć zdrów, tak, iż rzemiosło swe, a był fabrykantem 
pokostu, aż do dnia śmierci mógł załatwiać. Badany dnia 27. 
lipca 18t)5. dawał obraz zboczeń zależnych od bardzo wiel
kiego osłabienia mięśni sercowych. Tętno przytóm było nad
zwyczaj słabe, nieco za wolne, choć regularne. Ręce miał 
zimne i spotniałe; pierwszego tonu serca brakowało. Uderze
nia serca przez klatkę piersiową czuć nie było można, drugi 
ton ledwie był dosłyszalnym, i to bardzo słabo, a czasem był 
dwubitny. Szmerów nieprawidłowych rozróżnić nie można 
było. Badanie dotykowe okolicy sercowej było mocno bole
sne. Tętnic modzelowatych (athcromatous) nie znaleziono. 
Pierwszy napad tego bolu pojawił się po nagłćm i ciężkićm 
zmartwieniu. Następnego dnia był konającym, siedział nie
zgrabnie na rogu łóżka i nie mógł oddychać, przytóm siedział 
nieruchomie. Twarz miał trupio bladą, gęste krople potu wy
stępowały na czoło i spływały po twarzy, kończyny tak gór
ne, jak i dolne, były zimne, jak lód, i spotniałe. Tętna spry- 
chowego namacać nie było można. Oddech miał krótki, chwy
tający powietrze i słaby, a towarzyszyło mu wyraźne rzęże
nie; skarżył się na skłonność do omdlenia i czuł zbliżający 
się koniec życia. Powód tego nagłego pogorszenia był nastę
pujący. Około północy wyszedł z łóżka dla oddania moczu po 
kilkogodzinnym spokojnym śnie i w tćj chwili uczuł nadzwy
czaj gwałtowny ból w okolicy dołka sercowego, przyczćm wy
stąpił zimny pot z uczuciem śmiertelnego omdlenia. Ból ten 
trwał bez ustanku przez kilka godzin, potćm nagle ustał i od 
tćj chwili stan był ten sam, co powyżćj skreślony. Rozpozna
nie powyższe za życia zrobionćm zostało i potwierdziło je 
w zupełności badanie pośmiertne we 24 godzin po śmierci
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dokdnane. W jamie bowiem osierdzia znaleziono około dwóch 
uncyj surowicy, nieco krwią zabarwionej, ale bez najmniej
szych śladów kłaczków (flocculi)  źapalnych. Na osierdziu 
nie było śladów zapalenia tak dawnego, jak i świeżego, część 
listka trzewnego osierdzia (folium mscerale) mocno była na- 
strzykana naczyńkami włosowemi mocno krwią przepełnione - 
mi, podbiegnień (ecchymoses) jednak nie było, zresztą miała 
ona naturalną barwę i cechy. Samo serce było rozszerzone
i wietkie. Mięśnie tak komórek, jak i przysionków, choć 
w mniejszym stopniu, były łatwo łamliwe i miękkie, czarniawe, 
pod palcem rozłaziły się podobnie, jak zwątrobiałe płuca: 
Wyrodzenia tłuszczowego nie było, choć na zewnętrznćj po
wierzchni serca znaczne tegoż były pokłady. Wsierdzie, jak
i zastawki, nic nieprawidłowego nie przedstawiały; żadnych 
zmian w tętnicy głównćj (aorta). W komórce lewćj były na 
wpół płynne wolne skrzepy bardzo ciemnćj krwi, w prawćj zaś 
włókniste; nie były ony odbarwione, ani tćż do ścian nie przy
legały. Serce podniesione za prawą komórkę rozlazło się je 
dynie w skutku własnego ciężaru. Rozpoznanie za życia opie
rało się »a braku objawów, któreby od zapalenia wsierdzia, 
lub osierdzia zależeć mogły; dalćj na nadzwyczajnćm osłabie
niu skurczu i rozkurczu serca, na nagłym braku tychże, jak
i pierwszego tonu; dalćj na bolesności przestrzeni międzyże
browych w okolicy serca, a która nie miała cech ostrego i mo
cnego bolu, jaki zapaleniu osierdzia towarzyszy; w końcu brak 
łuku starców na rogówce (arcus senilis), jak i modzelowatości 
tętnicy, któreto ostatnie za wyrodzeniem tłuszczowćm mięsni 
sercowychby przemawiały. Szkoda tylko, iż zaniechał autor 
badania drobnowidowego, byłoby ono bowiem tćm niezbitsze 
dowody zapalenia mięśni dało. (Medical Times nr. 811).

6. Temuż towarzystwu p. Moor e  przedstawił przypadek
torbielą tętniezo-żylnego w nerwie podkolanowym
(n. popliteus). Kobieta, lat 31 licząca, uderzoną została w udo 
rękojeścią pompy. We dwa tygodnie w miejscu obrażenia po
wstało niebolesne ruchome obrzmienie wielkości orzecha la
skowego. W 16 miesięcy powiększyło się ono i było twarda- 
wćm i wtedy uczuła ból w nodze. We 3 miesięcy nakłóto je,
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jakotóż jeszcze dwa razy potśm, a za każdym razem wypły
nęła ciecz żółta, czerwono zabarwiona, która w miarg wy
pływania ciemniała, tak, iż w końcu wypływała prawie czysta 
krew’ żylna. Napigcie ( tensio)  guza przez te nakłócia zmniej
szyło się, który coraz bardzićj wzrastał tak, iż w końcu pra
wie całe zajmował udo i prócz tego odróżnić można było wy
raźnie dwa mniejsze guzy. Ból w tychże, jakotśż wzdłuż 
przedudzia i stopy, dalej wyraźna jego bolesność, w końcu 
właściwy nagły kłująco przestrzeliwający ból podczas spokoj
nego i nieruchomego trzymania rurki trójgranca w obrzmie
niu, jasno dowodziły zajęcia nerwu. Założywszy zaciskę (tur- 
nikiet), przeciął autor obrzmienie, a jużto palcem, już przez 
mocny prąd z głgboko położonej żyły wydalone zostały suro
wica, skrzepy czarne i wolne włókniste, jakotśż i kilka skrze
pów białych ciałek. Obrzmienie to teraz rozpoznano jako 
torbiel o cienkich przeświecających wewnętrznych błonach, 
który rozgałęział się w mnóstwo drobnych woreczków i brze
gów, a prócz tego przebiegały przez tenże krzyżujące się ze 
sobą mocne sznurki. Z powodu niemożebności wyłuszczenia 
go, jakotćż obawy dozwolenia tak znacznego ropienia p. M o o- 
r e wykonał amputacyą. Przy badaniu odjętój części pokazało 
sig, ze torbiel ten rozwinął się wewnątrz nerwu podkolanowego 
tworząc podwojny stożek, jeden z końcem ku dolnśj, a drugi 
ku górnćj części nerwu. Ściany torbielą składały sig z roz
szerzonych i zgrubiałych tkanek nerwu, a zgrubiałe sznurki, 
przez tenże przebiegające, byłyto rozszarpane pgczki nerwo
we (nerve bundles). Do przedniśj ściany torbielą otwierała 
sig w kierunku skośnym szeroka żyła, nie mająca zastawek 
pomiędzy sobą a żyłą podkolanową, a do stożka górnego 
otwierała się tętnica podobna swemi rozmiarami do żyły po- 
wierzchownśj dłoniowej (superficialis volae) i w tśra miejscu 
znajdowały sig skrzepy twardśj zbitćj limfy. Obrzmienie to 
tśm się tylko różniło od zwykłych tgtniaków żylno-tgtniczych, 
że krew’ w nićm była tak oddzielnie skrzepłą i to w miarg 
naczyń, z jakich dostawała sig, jak to zwykle tylko po śmier
ci znachodzi się. Chora w krótkim czasie wyzdrowiała. P. 
Ho l mes  Coote robi tutaj uwagg, że obrzmienia tego rodzaju
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zwykle są złośliwśj przyrody, widział bowiem kilkakrotnie tor
biele uważane za krwawe, które potóm te cechy objawiały. 
(Tamże nr. 815).

7. Następny przypadek przez p. T h o m p s o n  temuż to
warzystwu przedłożony przytaczam jedynie dla dziwnego ro
dzaju jego powstania, a mianowicie przy zmiażdżeniu 
kamienia moczowego z fosforanów złożonego po
kazało się, iż Jądro tegoż składało się z martwaka  
(sequetrnm) kośei niemiauowaneJ(os innoiuinatuni) 
Chory lat 40 liczący od dwóch lat cierpiał na przypadłości 
kamienia i zwężenia cewki moczowej nie daleko jćj otw.oru. 
Po przecięciu tćj ostatniej wykonano pierwsze skruszenie 
( lithotripsis)  dnia 27., a drugi dnia 30. czerwca 1865. r. 
Przy wydalaniu się okruchów po ostatniem kruszeniu dostrze
żono jakieś odmienne kawałki, ale ich nie badano; dopiero 
we 4 dni, kiedy, z powodu zatrzymania odpływu moczu przez 
jakiś odłamek spowodowanego, tenże wyjęto, okazało się, iż 
składał się z kawałka kości. Po odejściu kilku mniejszych 
kawałków chory wyleczony o; uścił 15. lipca szpital. Dopiero 
po odejściu kości zwrócono uwagę na dzieje choroby i pokazało 
się, że chory przed 17 laty cierpiał na ból w biodrze prawem
i z powodu tego przeszło rok kulał. Następnie ropień otwo
rzył się na zewnątrz, a bliznę po nim widzieć można wyraźnie 
w okolicy stawu biodrowego. We 3 lub 4 lata napad powtórzył 
się, a wynikiem jego było kilka ropni, mocny ból i chroma
nie. Przed dwoma laty napad powtórzył się, ale ropień nie 
otworzył się na zewnątrz. Wyzdrawiając z tego ostatniego 
cierpienia, chory dostrzegł, iż oddawanie moczu jest bolesne
i częstsze i zwolna wszystkie objawy kamienia stały się wy- 
raźnemi. Autor wnosi z przebiegu choroby, że z powodu za
palenia kości niemianowanej kawałek jćj uledz musiał zgo
rzeli (necrosis) i następnie, oddzieliwszy się, nie wydalił się 
zwykłą drogą na zewnątrz, ale ropień wraz z kością otworzył 
się do pęcherza, gdzie ta ostatnia pozostała, stanowiąc jądro 
kamienia. P. H o l me s  Coote  jest przeciwnym temu sposo
bowi widzenia, zadrażnienie bowiem (irritatio) nie było w od
powiednim stopniu i więcćj byłby za dostaniem się od ze
wnątrz, przyczśm przytacza przypadek p. L a w r e n c e ,  gdzie
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jądro kamienia u kobiety stanowił kawałek kości owczćj od 
zewnątrz do cewki wprowadzonćj. Przeciwnie temu p. Er i ch -  
s e n utrzymuje, że należy zwrócić uwagę na ważne różnice 
między cewką męzką a żeńską, i że do tćj ostatnićj łatwo cia
ła obce wprowadzić można, które szybko dostają się do pę
cherza, ale że to miejsca nie ma u mężczyzn. Za autorem 
również przemawia p. Ha w kin  s, ł dla wyjaśnienia przyta
cza dwa przypadki z praktyki ś. p. Br o d i e g o ,  gdzie jądro 
kamieni u kobiet raz stanowiły dwa niewykształcone zęby, jak
i mała kość, a drugi raz kłębek włosów, które w torbielach 
jajnika miały początek i tutaj na drodze ropienie dostały się. 
PP. zaś P r o p e r t  i Mo o r e  przytaczają przypadki, gdzie 
chorzy mieli upodobanie wprowadzania kawałków laku do cew
ki, a w jednym z nich taki kawałek stanowił jądro kamie
nia z fosforanów złożonego, który przez cięcie (lithotomia) 
wydobytym został. Autor zaś wyraża zdanie, iż mimo to, że 
widział raz przypadek, gdzie szpilka, a drugi raz gdzie kawa
łek laku stanowiły jądra kamienia i te przedmioty, przez cho
rych wprowadzone do cewki męzkićj, dostały się do pęcherza, 
to mimo to swój sposób widzenia w tym razie uważa za słuszny. 
Szkoda tylko, że nie zrobiono badania drobnowidowego tego 
odłamka kości. (Tamże nr. 817).

8. Od pierwszego opisu anginae peetoris w 1768. r. 
podanego przez Rougnona spostrzeżenia tak się mnożyć zaczę
ły, że w krótkim czasie Wichmann już skarżyć się na to mu
siał, że przy najmniejszćj trudności oddechu już miana tćj 
choroby nadużywano. Nie mówiąc już o prawie epidemicz
nie panujących jćj przypadkach, na cojużLaennec zwrócił uwa
gę, a gdzie trudno podejrzewać jakieś miejscowe cierpienie, 
to widzieliśmy w powyżćj opisanym przypadku zapalenia mię
śni serca, że toż przy objawach anginae pectoris przebiegało, 
a w ten sposób do kilku istniejących teoryj przybyła jeszcze 
jedna. Gdy spostrzeżenia wywróciły przeciwną angielską teo- 
ryą przypisującą powstawanie jćj chorobom serca i tętnicy 
głównćj, wtedy powstała druga przez dra Jennera dająca za 
powód cierpienie tętnic wieńcowych serca (aft. coronariae). 
Jakkolwiek teorya .niemiecka ( Elsner, Schaffer, Schmidt,

Pam. T. 1. W., t, LY. 20
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Stoller, Bergius) przypisywała ją cierpieniu dDawemu (ar~ 
thritis), to w końcu teorya francuzka(Jurine, Laennec, Piorry 
i Lartigue) uważała ją za cierpienie nerwobolowe (netralgia) 
i ta przyczyna obecnie ogólnie jest przyjętą. W powyższym 
przypadku widzieliśmy jednak zapalenie mięśni serca ją po
wodujące, a obecnie p. D i c k i n s o n  przedstawił Towarzy
stwu patologicznemu trzy- przypadki stwierdzające dawniejszą 
teoryą Jennera, które dla tego przytoczę. Trudno wpraw
dzie szukać wszędzie przyczyny miejscowej chorób, ale jeżeli 
mamy dane pewne, to zawsze zaznaczyć je należy, aby w da
nym razie pomódi sobie tak w rokowaniu, jak i rozpoznaniu 
przyczyny. Po tćm zboczeniu, które łaskawy czytelnik wyba
czyć mi zechce, przechodzę do streszczenia przypadków p. D ic- 
k insona.  W pierwszym z nich objawy choroby serca wy
stąpiły na 8 lat przed przypadam i anginae pcctoris, które 
przez 3 lata przed śmiercią trwały. Opuszczam opis objawów, 
jako znany, a przechodzę do anatomii patologicznśj. Serce 
było powiększone, zastawki tętnicze, jak i korzeń tętnicy głów
nej (aorta), modzelowato wyrodzone. Złogi te były miękkie 
i zajmowały tkankę leżącą po pod błoną wyściełającą we
wnętrzną powierzchnią, a szczczególnićj wyraźnie zmiany te 
w tętnicach wieńcowych napotkać można było. Przez nagro
madzenie się tych złogów lewa tętnica wieńcowa była zupeł
nie zatkaną tak, że położenie naczynia od zewnątrz tylko 
wykrytćm być mogło, prawa zaś miała swe światło (lumen) 
znacznie zwężone, ale cienki zgłębnik przeprowadzić można 
było; dalćj lewa była znacznie skurczona, gdy prawa posiadała 
swe zwykłe rozmiary. Mięśnie serca były lekko tłuszczowo 
wyrodzone; prócz wzdęcia i powiększenia żołądka żadnych 
innych zmian w ciele nie znaleziono. — Drugi chory, 42 lat 
mający, skarżył się od dwóch lat na mocny ból w dołku ser
cowym, który niestrawności (dyspepsia) przypisywano. Po 
przyjęciu do szpitalu miał kilka napadów anginae pectoris 
i w jednym z nich życie zakończył. Napad ten, podobnie jak 
i inne, nastąpił po jedzeniu. Przy badaniu pośmiertnem zna
leziono na sercu kilka plam z podbiegnień krwi (ecchymoses) 
powstałych, komórkę lewą rozwolnioną, zastawki prawidłowe.
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Znaczne przeistoczenie modzelowate korzenia tętnicy głównój, 
jak i tętnic wieńcowych, których światło było tak zwężonóm, 
że ledwie najcieńszy zgłębnik przez nie przeprowadzić można 
było. Ślady wyrodzenia tłuszczowego mięśni serca, zrestą 
wszystkie inne narządy w prawidłowym stanie.—Trzeci przy
padek dotyczył żołnierza 35-letniego, uwolnionego dla choroby 
sercowej ze służby. Przyniesiono go umarłego do szpitalu. 
Towarzysząca mu młoda kobieta zeznała, że w czasie prze
chadzki w parku usiadł i umarł, ale znajdujący się rozlany 
płyn nasienny na członku świadczył, że śmierć podczas spół- 
kowania nastąpiła, które napad choroby śmiertelny, jak u At. 
tyli, spowodowało. Podobne wyrodzenie korzenia tętnicy głó- 
wnćj, jak w dwóch powyższych; światło prawćj tętnicy wień- 
cowćj zupełnie znikło, a otwór lewy zwężony. Brak wyrodze
nia tłuszczowego serca.—Z tych przypadków wypada, powiada 
autor, że zamknięcie i zwężenie otworów tętnic wieńcowych 
ważną gra rolę, a być nawet może, że ono powoduje miejsco
we zmiany w nerwach serca, a mianowicie zwraca uwagę, iż 
być bardzo może, że tętnice te służą daleko mniśj do odży
wiania mięśni, jak raczćj nerwów sercowych, a w ten sposób 
brak dostatecznego odżywiania tych ostatnich wywołuje cho
robę. (Tamże nr. 810).

9. P. Eas t l ake  zwracał uwagę Towarzystwa położni
czego na działanie żywicy z biedrzygi (podopliyllum) 
na macicę, którą podając jako środek przeczyszczający, za
wsze uważał wpływ jćj na miesiączkę (emmenagogum)\ a da* 
lój na wpływ uspokajający i bole kojący w raku macicy jo 
doformu odkrytego w r. 1824. przez Serullusa. Używał on 
tego środka zawsze zewnętrznie w modle wianuszków (pes- 
sdriaj, a nigdy skutek bole kojący nie zawiódł go, i chore 
niemi poprzednio dręczone czuły się dobrze. P. Gr eenhal gh  
podaje go w takich razach wewnętrznie i to po trzy do pięciu 
gran trzy razy dniem w pigułkach i nie ogranicza działania 
jego li tylko do raka macicy  ̂ ale z równie pomyślnym skut* 
kiem podawał ten środek i w gośćcu, dnie, nerwobolach. 
W niektórych wprawdzie razach skutki były małe, ale uważa 
on to za wyjątek, jak tćż i to, że po podaniu w pełnych daw
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kach (sery. 1 pro dosi) sprowadza niekiedy nudności. Ceni 
on środek ten wyżćj, niż makowiec, którego wszystkie dobre 
zalety posiada, a złych nie ma. Wpływ ten potwierdza rów
nież p. W o o d m a n i  utrzymuje, że gdy zapiszemy tr .iod i
c. liąuore połassae, małe ilości tegoż wywięzują się. (Tamże 
nr. 816).

10. Kiedy parę lat temu wprowadzono bób italabarskl 
do oftalmologii, spodziewać się należało, zważając na objawy 
trujące, jakie wywiera, a z któremi w swoim czasie łaskawe
go czytelnika obeznałem (1), że nie skończy się jego użycie 
na tćm ograniczonćm polu, i obecnie też p. Og l e  doświad
czył dobrych jego skutków w pląsawicy (chorea). Przypadki 
te dla tego w krótkości przytoczę. Dziewczyna około 20 lat 
licząca przyjętą została do szpitalu Śgo Jerzego z ciężką 
pląsawicą. Nie będę tu po szczególe przechodził leczeń po
przednich i ograniczę się na wzmiance, że siarczan cynku 
w połączeniu z siarczanem żelaza, dalćj emetyk w dużych daw
kach z pokrzykiem ( belladonna)} dalćj kąpiele natryskowe 
i arszenik najmniejszego nie wywarły wpływu. Podano jćj 
trzy razy dniem po pół drachmy nalewu bobu kalabarskiego 
(drachma bobu nauncyą spir. vini rectifłcati), zwolna zwięk
szając każdą dawkę o 10 kropel i nie zmieniając w niczćm 
dotychczasowćj diety. Po 10 dniach mogła już sama chora 
brać pokarmy i wtedy powiększono ilość nalewu do drachmy 
trzy razy dniem. Zwolna odzyskała zdrowie i siły, a we trzy 
miesiące potćm widziana wyglądała zdrowo i żadnych oznak 
pląsawicy nie było.—Drugi przypadek dotyczył 13-letnićj wąt- 
łćj, wybladłćj dziewczynki. Pląsawica zajmowała przeważnie 
prawą połowę ciała, mowa była utrudniona, a przytćm skar
żyła się na uczucie, jakby język „za wielkim był dla jćj ust.“  
Źrenice były równo rozszerzone. Chorcrba trwała od 6 tygo
dni. Nigdy nie chorowała ani na gościec, ani na płonicę, ani 
tćż na żadną inną cięższą chorobę. Zapisano 20 kropel na
lewu do użycia trzy razy dniem dnia 15. września, bez naj- 
mniejszćj zmiany w diecie. Dnia 22. pląsawica zajęła i drugą

(i) Patrz Pam. T. i. W., t. LIt, str. 484 nastp.
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stronę ciała, źrenice były nieco rozszerzone; zwiększono daw
kę do 30 kropel. Dnia 29. stan poprawił się, lubo mowa 
była zawsze utrudnioną i język był w ciągłym ruchu; powięk
szono ilość nalewu do 40 kropel. Dnia 6. października pod 
każdym względem znacznie lepićj, ale książkę chora otwiera 
z trudnością.. Wzrok dobry, źrenice naturalne. Z dniem 3. 
listopada przy użyciu tćj samćj dawki objawy pląsawicy zu
pełnie ustały. Przyczćm dr. Og le  nadmienia, że w kilku 
innych przypadkach z równie dobrym skutkiem tego środka 
używał. (Tamże nr. 811).

11. Kollegium doktorskiemu p. Ler ch  przedłożył ba
dania swe dotyczące koldiieyny w gośćcu ostrym- Po 
zażyciu '/30 grana rano i wieczorem następowały zawsze liczne 
wolne wypróżnienia, a za podaniem jeszcze następnego rana 
jednój takiój dawki pojawiały się wymioty. Potem dopiero 
następowało zwolnienie tętna; nie można było nigdy dostrzedz 
żadnego wpływu tak na mózg, jak i na rdzeń kręgowy. Przy 
powikłaniach z chorobami serca zadawał najpYzód naparstnicę 
( digitalis) ,  a potem dopiero kolchicynę. Co się tyczy osta
tecznego wypadku przebiegu choroby, to, gdy sześć tygodni 
można przyjąć jako średnią trwania choroby przy innych spo
sobach leczenia, przy tym środku zawsze we trzy tygodnie 
wyzdrowienie miało miejsce, a w niektórych rzadkich przy
padkach nawet przy bardzo gwałtownych objawach to nastę
powało w 10 do 14 dni. Czasami dawka powyższa jest za 
wysoką, tak, że po drugićj następują objawy mocnego zapa
lenia żołądka i kiszek (gastro-enteritis)  i w takich razach 
zmniejszał dawkę do ,/ 48 grana, a następnego dnia do V«fi. 
W celu łatwego i dokładnego podziału radzi on rozpuścić *4 
grana w 3 uncyach wody przekroplonćj, a w takim razie 
drachma, czyli łyżeczka od kawy zawiera ‘/ 18 grana. (Wien. 
Med. Presse. nr. 8). Myślę, że w każdym razie środek ten 
jest wart próby, lubo nadmienić muszę, że podając w gośćcu 
3 razy dniem po %  grana extr. sem. colchici spir., który 
co do swćj mocy bardzo się zbliża do kolchicyny, nie uważa
łem prawie nigdy, aby przebieg był krótszym; wpływ jednak 
przeczyszczający był wyraźny i bole znacznie koiły się.
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CHEMIA I FIZYKA LEKARSKA; PATOLOGIA I TERAPIA.

O Reveil. Dializa 1 jć j zastosowanie do poszuki
wania trucizn. (Gaz. hebd. 1865, nr. 10).

P. Revei l ,  prof. szkoły farmac. w Paryżu, złożył Aka
demii nauk swą pracę o dializie, z którćj przytaczamy osta
teczne wypadki:

1. Dializa, to jest rozdzielanie ciał krystaloidowych od 
koloidowych za pomocą błony lub naczynia dziurkowatego, da 
się w niektórych razach z korzyścią zastosować do poszukiwa
nia trucizn i do ich oddzielania od istot organicznych.

2. Obecność ciał tłustych przeszkadza rozdzielaniu, ale 
ta przeszkoda nie jest bezwzględna; jest ona tćm większa, im 
stosunek ich jest znaczniejszy i im bardziej są rozdrobnione 
(emulsyonowane).

3. Rozdział koloidowych ciał od krystaloidowych nastę
puje tćm prędzćj, im większa jest różnica ciepłoty pomiędzy 
dwoma płynami (dializatora i odbieralnika), lubo z czasem cie
pło się wyrównywa.

4. Obecność ciał białkowatych jest przeszkodą daleko 
znaczniejszą, gdy idzie o trucizny, które z niemi tworzą związ
ki nierozpuszczalne; takiemi są sole miedzi, rtęci, żelaza, o ło 
wiu, cyny, i t. d. W takich razach, jeśli dializa dała wypadki 
ujemne, należy płyn zagotować w obecności kwasu (saletrza- 
nego, solnego), odłączyć skrzep, rozdrobnić go, gotować tako
wy z wodą zakwaszoną tymże kwasem, zebrać płyny, zmięszać 
je i poddać dializie.

5. Obecność ciał białkowatych nie jest tyle szkodliwa 
przy ciałach, które z niemi nie wchodzą w związki; takiemi są 
alkaloidy organ., kwasy arsenny i arsenowy, arseniany i arse- 
niony, cyanki alkaliczne, i t. d. Jednakże dializa lepićj się 
uskutecznia i prędzćj po poprzedniśm rozdzieleniu wodą za
kwaszoną i zagotowaniu; w każdym razie trzeba działać na 
powstałe skrzepy.

6. Pomimo wszelkich ostrożności przy działaniu, oddzie
lenie ciał trujących krystaloidowych nigdy nie jest tak dokła
dne, ażeby na produkt dializy można było wprost działać zwy- 
kłemi odczynnikami.

www.dlibra.wum.edu.pl



311

7. Oddzielanie alkaloidów organ, rozpuszczonych w pły
nach organicznych (mleku, moczu, krwi, żółci, rosole i t. d.) 
dzieje się powoli i w sposób dla każdego z nich odrębny. Roz
dzielanie dzieje się nieraz przez 5 do 10 dni, które można 
przyśpieszyć, odmieniając co 24 godzin naczynie wewnętrzne 
i błonę przedziałową.

8. Obecność alkaloidów daje się wykryć w płynie dializo
wanym za pomocą jodku podwójnego rtęci i potasu, a mając 
do czynienia z płynem bezbarwnym, można działać wprost na 
osad dla otrzymania właściwego odczynu.

9. Niektóre alkaloidy, jak atropina, akouityna, datury- 
na, solanina, weratryna, a z pomiędzy ciał obojętnych digita- 
lina, nie mają dość wyraźnych cech chemicznych, ażeby módz 
z pewnością wyrzec o ich obecności w istotach podejrzanych, 
w dochodzeniach przeto sądowych uciekać się koniecznie na
leży do doświadczeń fizyologicznych.

10. Te same doświadczenia niezbędne będą w tych ra
zach, w których alkaloidy mające wydatniejsze cechy, jak mor
fina, strychina, brucyna i t. d., oddzielono zanieczyszczone i 
zmięszane z ciałami obceini, które zmieniają, lub zasłaniają wła
ściwe im odczyny.Porówn. Pam. T. 1. W., 1863, t. L, str. 93—98).

T h  o  m  a  s ,  Bt o  «1 g  e  r  s ,  D u  p r  e ,  H u s  e  m  a  n  n , 
I i A i i g l e y ,  L a  s  s  a  1 »• n  e . W y k r y c i e  s t r y c h n i n y ,  m o r 
f in y ,  p i k r o t o k s y n y  i  k w a s u  p i k r y n o w e g o .

Już wielokrotnie zwracano na to uwagę, że wykrycie 
strychniny w obecności morfiny wielkie przedstawia trudno
ści. P. Thomas  (Amer. Journ. of med. Sc. April 1862.) za
leca w takich razach użycie kwasu octowego mającego c. wł. 
1041, roztworu 1 drachmy potażu w 1 uncyi wody i chloro
formu. Kw. octowy w nadmiarze rozpuszcza oba alkaloidy, 
nawet ich garnikany, które zwykle uchodzą za nierozpuszczal
ne. Potaż tworzy z kw. octowym sól rozpuszczalną, z mydlą 
tłuszcze, niszczy cukier i rozpuszcza morfinę, podczas, gdy 
strychnina pozostaje nieiozpuszczoną; chloroform wreszcie 
rozpuszcza strychninę łatwo (100 cz. chlf. rozpuszczają wzwy- 
kłćm cieple 20, 16. cz. strychniny), morfinę zaś z trudnością 
(0,57 w 100 cz.). Tym sposobem udało się panu Th. wykryć
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4/ l0 grana morfiny obok l/ 200 grana strychniny w mieszani
nach różnych pokarmów.

W tym samym celu zalecał już dawnićj E. D. R o d g e r S  
(Chem. News. VI 135. p. 15) benzynę, w którćj strychnina 
bardzo łatwo, morfina zaś wca!e się nie rozpuszcza. (Schmidts 
Jahrb. T. ‘ 122. str. 274).

A. Dup r ć  (Guifs Hosp. Rep. 3. Ser. IX. p. 323— 327
1863.) opisał zajmujące poszukiwania co do wykrycia morfiny 
za pomocą kwasu jodnego, których treść jest ta, że morfina, 
albo która z jćj soli w zetknięciu z kwasem jodnym natych
miast brunatnieje, wywięzuje się przytćm woń jodu, a dodany 
krochmal błękitnieje.

A. Husemann  podaje (Ann. d. Chem. u. Pharm. 
CXXYIII. 305—310) następujący odczynnik na tenże alkaloid: 
roztwor morfiny na zimno przygotowany i całkiem bezbarwny 
w czystym kwasie siarczanym stężonym, za dodaniem kropli 
kwasu saletrzanego zabarwia się w punkcie zetknięcia obu 
kropel na różowo, a po kilku sekundach na żótto. Podobnie 
jak NOj mają się w tym razie zachowywać roztwory podchlo- 
lonu sody, wody ehlorowćj, tudzież kawałki chlorku wapna 
i chlorku potasu. Żadne ze znanych ciał nie daje, podług 
Hus., podobnego odczynu. (Schmidts Jahrb. T. 122. str. 
276-277).

J. W. L a n g l e y  wynalazł odczynnik na pibrotoksynę, 
która dotychczas b. trudną było do wykrycia: sucha pikr. 
roztarta z potrojną wagą saletry, po zwilżeniu kw. siarczanym 
i dodaniu ługu sodowego stężonego, przybiera chwilowo bar
wę ceglastą. Z piwa i t. p. otrzymuje się pikrotoksynę przez 
kłócenie płynu zakwaszonego z eterem, który zabiera pikroto
ksynę, strychniny zaś nie rozpuszcza. (Tamie).

L a s s a i g n e  podaje następujący s p os ób  wy kr y c i a  
kwasu k i k r y n o we g o  (acidum picricum) w piwie:  Do 
piwa podejrzanego dolewa się nadmiar octanu ołowiu trójza- 
sadowego, albotćż płyn kłóci sig z węglem źwierzęcym sprosz
kowanym. Piwo czyste po takióm działaniu jest niemal cał
kiem odbarwione, gdy tymczasem zawierające kwas pikrynowy 
zachowuje barwę cytrynową w skutek niestrącenia się tego 
kwasu. (L’Union med, 1864. nr. 90).
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D e e h n u i .  Zarażenie przy nieuszkodzonym  
naskórku. (Ł'Union mód. 1864. nr. 22).

P. De c haux  w Montluęon opisuje szereg zajmujących 
przypadków, w których różne choroby zaraźliwe udzielały się 
przez skórę nie pozbawioną swego naskórka: a) Młody we
terynarz p. Y ve s  przy operacyi odprowadzenia macicy wyni- 
cowanćj u krowy zaszczepił sobie krowtankę na przedramie
niu pomimo, że naskórek nigdzie nie był uszkodzony; dwa po
dobne przypadki stwierdzają to samo zjawisko, b) Trzy przy
padki czarnej krosty, która udzieliła się weterynarzom przy 
wprowadzeniu ręki i przedramienia do kiszki odchodowćj 
źwierząt, również przy nieuszkodzonym naskórku ręki i przed
ramienia. c) Dwa przypadki udzielenia się choroby sy/ili- 
tycznej przez wprowadzenie ręki całkiem zdrowćj do pochwy 
kobiety chorćj. Kilkoro dzieci miało się zarazić tą samą 
chorobą, bawiąc się na łóżku osoby chorćj, przez zetknięcie 
czyto ust, czy pośladków z prześcieradłem kobiety zarażonćj.

Jakkolwiek niektóre z tych przypadków możeby nie wy
trzymały ścisłćj krytyki, nie zdawało nam się zbyteczną rzeczą 
przytoczyć je, aby przypomnieć pp. lekarzom i weterynarzom 
potrzebę wielkiej ostrożności przy śledzeniu w przypadkach 
podejrzenia o chorobę zaraźliwą; szczególnićj staranne po- 
mazywanie ręki i ramienia, użytych w śledzeniu, nie powinno 
nigdy być zaniedbanćm.

A. C a n t a n i  (z  Pragi). O leczeniu zakażeń 
iiarkonam i (sulfites) według profesora Poili. (Archiv.
f. Heilkunde 1863. Gazette med. 1864. nr. 43).

Dr. Can tan i w Pradze probował sposobu leczenia za
lecanego przez lekarza lombardzkiego mianowicie w durzycy 
(iyphus) i w postaciach złośliwych ospy (mriola haemor- 
rhagica et putrida) i doskonałe otrzymał ztąd skutki.

U służącej mającćj 28 lat gorączka niezmiernie silna 
(140 uderzeń tętna na minutę, skóra paląca, język suchy, 
śpiączka, majaczenie) ustąpiła w przeciągu 2ch dni przy uży
ciu siarkonu magnezyi (magnesia sulfurosa) w ilości dwóch 
skrupułów. Chora zdawała się już być wyzdrawiającą, zawie
szono więc na jeden dzień użycie siarkonu, lecz powróciła
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wnet gorączka i zmusiła do powtórzenia leku, który spro
wadził prędkie wyleczenie.

W innym przypadku ospy z dławcem gardła i krtani 
i ze znakami ropnicy skutek był równie cudowny.

Przypadek durzycy nader ciężkićj, do leczenia którego 
aut. przystąpił dopiero 8go dnia, był już wyleczony dnia 15.

Dr. Cantani  przekonał się w bardzo licznych przy
padkach (około stu), że siarkony ustrój ludzki bardzo dobrze 
znosi, nawet w ilości 3 do 4 drachm na dzień, gdy są brane 
na czczo; sprawiają, co najwięcej, u osób zdrowych lekką bie
gunkę. Chorym przepisuje w lekkich przypadkach siarkon 
magnezyi po 8 gran na dawkę (w proszku z cukrem) 6 razy 
dziennie; jeśli jest biegunka, dodaje do każdego proszku '/, % 
do ‘/e grana makowca (opium). W ciężkich przypadkach tęż 
sarnę dawkę powtarza 12 razy dziennie. Lecząc tym sposo
bem 5 przypadków ospy złośliwej z groźną ropnicą, nie utra
cił ani jednego chorego, gdy tymczasem dawnićj na 6 tego 
rodzaju przypadków, leczonych wielkiemi dawkami siarczanu 
chininy, umierało mu Ł

Sposób ten leczenia zdaje się w każdym razie zasługiwać 
na uwagę lekarzów praktycznych.

K e v e i i. Udzielanie się zarazy za pośrednic
twem nabłonków. (Bulletin de med. 1863. janvier.)

P. Revei l ,  prof. szkoły farmac. w Paryżu, robił w szpi
talu dzićcięcym tamże następujące doświadczenie. Z dwóch 
pokojów w tym celu użytych jeden pozostał próżny, drugi zaś 
napełniono choremi zaraźliwemi; w każdym z nich umieszczo
no beczkę z 50 kwartami wody (zapewne przekroplonćj). Po 
niejakim czasie badano wodę każdćj z tych dwóch beczek. 
W naczyniu postawionćm między choremi znaleziono: materye 
organiczne, komórki nabłonkowe, różne zarodki roślinne, pył, 
kulki skrobi (amylum)-, naczynie w próżnym pokoju zawiera
ło w wodzie to samo, tylko z wyjątkiem komórek nabłonko
wych. Z tego zdaje się, iż wnosić wypada, że z komórkami 
nabłonkowemi przenosi się zaraza; ztąd tćż łatwo pojąć, dla 
czego chorzy na ospę, płonicę i l. cl. najzaraźliwszemi są 
w okresie łuszczenia się wysypki.
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We wszystkich przypadkach najlepszym środkiem od- 
wietrzającym (tnoyen disinfeciant) podług p. R. był nad
manganian potażu, którego miał zapasowy roztwór z 1 drach
my w 9 drachmach wody przekropl. i roztworu tego wpuszczał 
10— 30 kropel do wody przeznaczonej do działań odwietrzają- 
cych. ( Monatsblatt fiir medie. Statistik u. offentl. Gesund- 
heitspflege. 1864. nr. 11):

S k i n n e r .  Środek nbezwonniąjąey w choro
bach smrodliwych.

Rp. Tinct. camphorae, tinct. myrrhae aa. drachm. tres, 
linim. sapon. drachm. duas, acidi acet. puri głł. mginti, ol. 
picis drachmam. U. D. S. Tinctura antiseptica. (Tamże).

CHOROBY SYFILITYCZNE.

Leczenie przymiotu wstrzykiwaniami podikór* 
neml.

Prof. Sc ar e n z i o  w Pawii dał nowe zastosowanie wstrzy- 
kiwaniom podskórnym, a mianowicie do leczenia rtęciowego 
choroby syfilitycznćj; używa on w tym celu roztworu 20 do 30 
gran sublimatu w glicerynie. Na 8 przypadków w ten sposób 
leczonych 7 uleczył szybko bez żadnych przykrych objawów 
wikłających; bez skutku zaś było leczenie tylko w 1 przy
padku, który poprzednio opierał się innym środkom rtęcio
wym. Miejscowo tworzy się mały ropień, szybko gojący się, 
którego może nawet będzie można uniknąć, używając słabsze
go roztworu. Wstrzykiwania robił p. Sc. na udzie, lub ra
mieniu.

Sposób ten zdaje się zasługiwać na dalsze doświadcza
nie, zwłaszcza jeśli w ten sposób dadzą się ominąć tak przy
kre nieraz powikłania ze strony przewodu trawienia, z użycia 
przetworów rtęciowych przez usta wynikające. ( Union med.
1864. nr. 136).

JT. J¥ e u m a n u. Korzyści z plastru rtęciowego 
(emplastrum mercuriale) w wyrzutach skórnych sy- 
illitycznych i niesyfllitycznycli. (Wien. med. Halle IV. 5o. 
1863, Schm. Jahrb. CXXIV. 166). "

Plaster rtęciowy ( emplastrum mercuriale)  podług Far
makopei austr. składa się, jak następuje: hydrarg. pur. unc •
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3, ol. terebin. comm. unc.\ x)2, emplastr. diachyli simpl. unc.
12. Użycie tegoż przy wiewiorze twardym (harter Schanker) 
przekłada H e b r a  nad inne środki miejscowe, ponieważ wes- 
sanie daleko prędzój ma miejsce i zastosowanie środka, roz- 
smarowanego na płótnie i w postaci pierścienia umieszczonego 
na prąciu, jest dogodne dla chorego. Również dobre dawał 
czasami skutki przy nabrzmieniu* gruczołów pachwinowych, 
zanim takowe przeszły w ropienie. Najbardziśj uderzające 
jest środka tego działanie przy wyrzutach skórnych syfilitycz- 
nych łuskowatych i wrzodziastych. He br a  czynił liczne 
doświadczenia w ten sposób, że u chorych syfilitycznych jednę 
połowę ciała pokrywał plastrem rtęciowym, drugą zaś pozo
stawiał wolną, przepisując przytem wewnętrzne użycie odwa
ru Z i t tmanna,  sublimatu, albo jodku potasu. Na stronie 
obwiniętśj wyrzuty, wrzody i t. d. znikały bez porównania 
prędzćj, niż na przeciwnej. 'Doświadczenie to może być bar
dzo przydatne w leczeniu wyrzutów syfilitycznych na twarzy 
(t. zw. corona Yeneris i t. d.), które chcemy szybko usunąć. 
Użycie tegoż plastru bardzo jest dogodne przy lepieżach sze
rokich (condylomata lata)  około otworu stolcowego i na po
śladkach, zwłaszcza u dzieci, przez co nie tylko przyspiesza 
się wyleczenie, ale i zabezpiecza osoby dozorujące od cią
głego zetknięcia niebezpiecznego. Na przymiot kostny pla
ster ten nie wywiera żadnego skutku; za to przy psoriasis 
palmaris et plantaris jest prawie niezbędny; jeśli przytćm 
skóra jest popękana ( ragades) ,  wtedy mięsza sig go cum 
empl. diach. simpl. c. oleo lini.

Inne choroby skórne, w których N. z korzyścią używał 
plastru rtęciowego, były: acne indurata, sycosis i lichen 
urticatus chronicus.

J. Davasse.  La syphilis, ses formes, son unitć Paris 
1865. J. B. Bailliere. 570 stron.

Autor, jak sam nadpis książki powiada, jest zwolenni
kiem teoryi jedności jadu syfililycznego.
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Kowe dzieła*

Dachau er. Kosmetische Receplirkunst. Munchen
1864. Gurami. 99 str. w 8-ce mn.

Zbiór przepisów leków kosmetycznych, przydatny —zwła
szcza w praktyce damskićj.

Lersch .  Hydrophysik. Berlin 1865. Hirschwald. IV 
i 283 str. w 8-ce w. Hydrochemie. Tamże. 1864. VIII i 702 
stron.

Jestto drugie wydanie dobrego dzieła o fizyce i chemii 
wód lekarskich.

Pharmacopoea Germaniae. Magdeb. 1865. Creutz. 393 
stron w 4.

Dzieło pomnikowe, wypracowane przez komisyą delego
waną ze wszystkich stowarzyszeń aptekarskich niemieckich, 
mające być zalecone wszystkim rządom niemieckim jako for- 
makopeja krajowa, na co w samćj rzeczy bardzo zasługuje.

de P i e t ra - Sant a .  Essai de climatologie thćor. et 
prat. Paris 1805. J. Bailliere et fils.

Jestto nauka o podniebiach (klimatach) wyłożona szcze
gółowo ze stanowiska fizyki.

Ad. Wurtz .  Traite ćlćm. de chimie medicale. Tome
II. Chimie organiąue. Paris 1866.

Demarąuay.  Essai de pneumatologie medicale. Paris
1865. J. B. Bailliere. (9 fr.)

Dzieło to, będące owocem kilkoletnich poszukiwań, po
dzielone jest na trzy części: 1) fizyologiczną (o gazach we 
krwi, w przewodzie kiszkowym i t. d.); 2) patologiczną {o róż
ny eh rodzajach rozedmy, emphysema); i 3) terapeutyczną 
(o zastosowaniu leczniczem kwasu węglowego, tlenu, azotu, 
tlenku azotu i wodoru).

Jousset .  De la methode hypodermiąue. Paris 1865. 
Asselin. 126 stron.

Bardzo dogodny przewodnik w stosowaniu leczenia 
wstrzykiwaniami podskórnemi leków.
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J. V. Lab or de. Le Ramollissement et la Congestion 
du certeau. Paris 1866. Delabaye. 420 stron.

Autor poszukiwaniami drobnowidowemi i klinicznemi 
posunął na przód wiadomości nasze o rozmiękczeniu mózgu 
u starców.

Ladame.  Symptomatologie ju. Diagnostik der //*>»• 
geschwiilste. Wiirzb. 1865. Stahel. (1 tal. 10 ngr.).

Wyczerpująca przedmiot monografia.
L a u g i e r  et 011ive.  E’ tudes sur le cholera de Mar- 

seille en 1865. Marseille 1865. Camoin. 124 stron.
Podobnie, jak wszyscy lekarze tamtejsi, pp. L. i O. są 

zdania, że cholera przeniesioną została do Marsylii statkami, 
których nazwiska i dzień przybycia są wymienione. Przyta
czają dokładne fakta stwierdzające rzeczywistość udzielania się 
cholery przez osoby przybywające z krajów dotkniętych tą 
plagą, tudzież istnienia ognisk zarazy w pewnych szpitalach, 
na pewnych ulicach, w pewnych rodzinach. Wpływ warun
ków higienicznych należycie oceniony. Autorzy są zwolennika
mi kwarantan. W leczeniu nic ważnego; siarczan miedzi 
okazał się bezskutecznym.

P e c h o l i e r .  Des indications de /’ emploi du calomel 
dans la dysenterie. Paris-Montpellier 1865. 78 stron.

Główny wynik poszukiwań autora jest ten, że ile razy 
w dysenteryi ostrćj jest wskazanie do użycia środków prze
czyszczających, jeżeli jest podrażnienie przewodu kiszkowego, 
najstosowniejszym środkiem jest kalomel, który należy prze
pisywać w ilości 1 skrupułu, w C proszkach, co trzy godziny 
proszek. Tę samę dawkę powtarza się nazajutrz.

M. R o s e n t h a l .  Die Elektrotherapie. Wien. 1865. 
Braumuller (1 tal. 16 ngr.).

Bardzo praktyczny podręcznik. Sporna kwestya zastoso
wania prądu indukcyjnego lub galwanicznego obrobiona w spo
sób jasny i zadawalający.

G. Yalent in .  Yersuch einer patholog. Physiologie der 
Nerten. Leipz. u. Heidelb. 1864. Winter. 2 części.
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W dziele tćm, wstępując w ślady KI. Bernarda;' autor 
starał się w jednę całość zespolić nowoczesne zdobycze fizyolo- 
gii i patologii doświadczalnćj układu nerwowego.

A. Zi egl er .  Die Uroscopie am Krankenbette. Erlangen
1865. VIII i 80 stron.

Bardzo praktyczny podręcznik, który w ciągu 4ch lat 
doczekał się 2go wydania.

ROZMAITOŚCI.

IV wydziale lekarskim  Paryzkim  długo trwało 
bezkrólewie, a raczćj bezdziekania po ustąpieniu z posady dzie
kana pana Tardieu.  Znany profesor medycyny publicznćj, 
który przez dwa lata chlubnie i z pożytkiem dla nauki, równie 
jak dla uczących się, piastował ten urząd, podał się, jak wiado
mo, do uwolnienia z powodu nieporozumień wynikłych między 
nim a ministerstwem oświecenia z okoliczności postępowania 
karnego władzy akademickićj względem studentów francuzów, 
którzy brali udział w przeszło-rocznym Kongresie studentów 
w Liege. Takim więc sposobem w ciągu niespełna czterech lat 
wydział lekarski Paryzki zużył aż dwóch dziekanów, pp. Rayer  
i Tard i eu .  Wysokie w sferach rządowych stanowisko obu tych 
lekarzy, obok znakomitych zasług naukowych i dobrych zamia
rów co do zreformowania wydziału lekarskiego,zdawało się ro
kować jak najlepsze widoki. Tymczasem nadzieje te nie speł
niły się, a głównie z powodu trudnego stanowiska, w jakićm się 
znajduje w rzeczonym wydziale dziekan niewybieralny, lecz 
mianowany od rządu, pomiędzy wymaganiami trzech stron: 
ministerstwa, wydziału konserwatywnego i nieco burzliwćj 
młodzieży.

Obecnie z dzienników lekarskich paryzkich dowiadujemy 
się, że profesorowie Ve l peau  i N ć l a t o n ,  którym kolejno 
proponowany był urząd dziekana, uchylili się od tego kłopotli
wego zaszczytu; ostatecznie zaś został mianowany dziekanem dr. 
W u r t z ,  profesor chemii w wydziale lek., znakomity uczony, 
a używający i między młodzieży słusznćj popularności.
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Stowarzyszenie lekarzy belgyskieli (Federalion 
medicale), założone zaledwo przed 3 laty, liczy już przeszło 
1000 członków na 1800 lekarzy krajowych. Na ogólnćm zebra
niu z dn. 22. czerwca 1865. było przeszło 100 członków dele
gowanych od 34 stowarzyszeń prowincyonalnych, którzy zajmo
wali się roztrząsaniem kilku ważnych pytań dotyczących powo
łania lekarskiego. Uchwalono jednomyślnie poparcie u rządu 
nagrody dla dra Wi l l ems  za wynalazek szczepienia epizo
otycznego zapalenia płuc i opłucnćj bydła rogatego; równie jak 
wniosek co do niezbędności zakładania szpitalów wiejskich. 
(Vunion med. 85. 1865.y

W pływ  tytunlu na tętno. Wielu lekarzy codziennie 
powstaje przeciwko zbytecznemu użyciu tytuniu. Ale palacze 
są niepoprawni: w 1861. r. więcśj palą, niż w 1863. i stosunek 
ten zapewne wciąż wzrastać będzie, choćby tylko przez upór 
pacyentów.

Światły lekarz, p. Emil Decai sne ,  przedstawił Akade
mii nauk Paryzkićj opis 21 przypadków tętna przepuszczające
go,nie zależnego od jakiejkolwiek wady organicznćj(ustrojowćj) 
serca w liczbie 88 badanych przez niego palaczy tytuniu. Dzie
więciu z nich równocześnie uskarżało się na utrudnione tra
wienie; pięciu, czy sześciu sami spotrzegli tę nieprawidłowość 
tętna, nie przywięzując do nićj wielkiśj wagi. U siedmiu 
z nich te nieporządki w tętnie znikły zupełnie w przeciągu 
nie spełna miesiąca wskutek wstrzymania się zupełnego, lub 
niemal zupełuego od palenia. Przypadki te spostrzegane były 
u mężczyzn od 27 do 40 lat liczących, tkaczów, lub robotników 
w łomach kamieni w trzech gminach departamentu Oise we 
Francyi.

Zważywszy, że żaden ze spostrzeganych mężczyzn nie miał 
wady ustrojowćj sercti, że większość tychże nie znajdowała się 
w warunkach sprzyjających tętnu przepuszczającemu, że wre
szcie u y3 przypadłość ta znikła z zaprzestaniem palenia, 
wnosić wolno, że tytuń wywiera pewien wpływ na serce. Stan 
ten chorobny, cechujący się przerwami w tętnieniu serca i tętni
cy promieniowćj, p. De c a i s ne  nazywa o d u r z e n i e m  serca  
(narcotisme du coeur). (L’Union mćd. 1864. nr. 88).
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MATERYAŁY
DO TOPOGRAFII LEKARSKIEJ I HYGIENY PUBLICZNĆJ.

(Zob. t. LI, str. 862; LII, str. 35 i 196; LIII, str. 4 1 ).

VIII.

O SKŁADACH KOŚCI
PRZY ULICACH BROWARNEJ I FURMANSKIEJ W M. STOŁECZ. 

WARSZAWIE POŁOŻONYCH.

SPRAWOZDANIE

Złożone w imieniu Delegacyi, która wm. kwietniu 1864. r. zwiedziła 
powyższe składy.

Przez D ra Stanisław a JAN IK O W SK IEG O .

I.

Opis składów  kości.

A. P r z y  u l i cy  B r o w a r n ć j .

a) W domu nr. 2719 istniał do początku tego kwartału 
skład kości do L. S. należący. Obecnie skład ten jest zwi
nięty, L. S. przeniósł się pod nr. 2700, a właśnie w chwili 
odbywającej się lustracyi resztę kości i gałganów z miejsca 
tego wywieziono. Właściciel J. P. twierdził, że z powodu 
smrodu, jaki wywięzywał się ze składu i przy gotowaniu 'ko
ści, stopniowo stracił większość swych lokatorów. Jakoż nad
mienić wypada, że skład ten, w lichćj szopie mieszczący się, 
zaledwo [kilkanaście kroków oddalony był od okien domu 
mieszkalnego.

Pam. T. 1. W., t. LY. 21
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b) W podwórzu domu nr. 2727 a. wychodzącego na ul. 
Wiślaną, nie zbyt wielkiśm, znajduje się skład kości mogący 
mieścić od 60 do 80 cetnarów, w miejscu nie przykrytśm. Ko
ści wygotowują w garnkach żelaznych odkrytych, po 2 — 3 
garncy objętości mających; wywożą je do fabryk w przecięciu 
co 6 tygodni. Właśnie w chwili rewizyi ładowano kości na 
ogromny wóz, który przybył z cukrowni. Kości, jako odgo- 
towane, nie miały na sobie cząstek miękkich, pomimo to je 
dnakże i pomimo, że powietrze było chłodne, (właśnie śnieg 
prószył), dawał się czuć smród niemiły.

c) Z  domu nr. 2727 b. handlarz kości już się wyniósł; 
pozostał tylko skład gałganów w izbie na parterze położonśj.

d) W dziedzińcu poseśyi nr. 2729J znajduje się wielki 
skład kości, którego ściany boczne są drewniane, na kształt 
śmietnika, u góry zaś jest nie przykryty. Mieści się tu przy
najmniej 100 centnarów kości, pokrytych jeszcze znaczną ilo
ścią części miękkich. Odgotowywanie kości odbywa się zaledwo 
có 3 miesiące, i to tylko cząstkowo, w garnkach zwyczajnych. 
Wywózka kości po raz * ostatni miała miejsce przed trzema 
miesiącami. Widać było pary unoszące się ze składowiska, 
a smród był bardzo dokuczliwy.

B. P r z y  u l i c y  Fur mańsk i ó j .

e) W rozległym dziedzińcu domu nr. 2700 osiadł wy- 
żćj wspomniony L. S., skład jego jednak, dopiero poczynający 
się, zawiera zaledwo kilka centn. kości i w tćj chwili nie za
sługuje na szczególną uwagę.

f) W drugiem podwórku domu nr. 2698 M. P. obok 
szopy z gałganami ma mały skład kości, mieszczący około 5 
centn., odkryty .podobnie jak wszelkie inne, nie zbyt śmier
dzący. Kości nie wygotowuje.

g) W obszernym dziedzińcu domu nr. 2693 J. Z. ma 
skład kości około 20 centn. mieszczący, odkryty. Kości są po 
większćj części suche, z poprzysychanemi cząsteczkami mięk- 
kiemi. Kości tu podobno nie odtapiają. Są tu nadto .szopy 
ze składami gałganów, starych papierów i t. d. Sortowanie
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tychże, równie jak kości, odbywa się pod gołćm niebem na 
dziedzińcu. Śmród w chwili zwiedzania był dość znaczny.

h) Pod nr. 2694 skład kości już nie istnieje.

II.

Na zasadzie powyższego opisu możemy w następujący 
sposób odpowiedzieć na postawione nam pytania:

1) Gotowanie kości w celu wydzielania z nich tłuszczu 
odbywa się w niektórych ze zwiedzonych przez nas składów 
w garnkach zwykłych, albo żelaznych, niekrytych.

2) Składy te są rozmaitćj obszerności, mieszczące od 
kilku do stu i więcćj centnarów.

3) Kości po większćj części są suche i czyste; są jednak
że i takie, na których znajdują się przyschnięte cząstki mięk
kie, które, w składach nie przykrytych wystawione na wilgoć 
meteoryczną, muszą dawać początek gniciu.

4) Z niektórych składów wywożone bywają kości nader 
rzadko, a mianowicie co kwartał, a może i rzadzićj.

5) Z niektórych z tych składów wywięzują się wyziewy 
nader śmrodliwe, które dla sąsiedztwa mogą być nietylko 
przykre, ale i szkodliwe. Zresztą należałoby też same składy 
zwiedzić jeszcze w porze gorącćj, coby dozwoliło lepiśj ocenić 
ich wpływ na zakażenie powietrza.

III.

Opierając się na tćm, co poprzedza, jesteśmy zdania, że 
składy kości w mieście naszćm nad Wisłą położone, ze wzglę
dów hygieny publicznćj cierpiane być mogą tylko pod nastę- 
pującemi warunkami, których i we Francyi od podobnych 
składów policya lekarska wymaga:

A. Co do s amy c h  składów.
1) Składy kości powinny się znajdować w posesyach 

z obszernemi dziedzińcami, nigdy zaś na ciasnych podwór
kach. Pomieszczenie ich przy ulicach Browarnćj i Furmań- 
skićj ma tę zaletę, że wyziewy z nich pochodzące, przy panu
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jącym u nas wietrze zachodnim, i po części wstrzymane wzgó
rzem nadbrzeżnym, nie wicie rozszerzają się na miasto. Nad
mienić jednak musiemy, że i w innych częściach miasta znaj
dują się pojedyncze tego rodzaje składy.

2) Skład ma być z wierzchu kryty, opatrzony na dachu 
przewiewnikiem i mieć podłogę kamienną: pierwszy warunek 
dla ochronienia od wilgoci, która ułatwia gnicie, ostatni dla 
zapobieżenia wsiąkaniu materyj zgniłych do ziemi, aztąd i 
do sąsiednich studzien.

3) Ograniczyć należy ilość kości naraz w składzie znaj
dować się mogących, np. do 10 ctn. i zalecić, aby dwa razy, 
a wchłodniejszćj porze roku przynajmnićj raz na tydzień 
skład był całkiem uprzątnięty, podłoga i ściany oczyszczone.

B. Co do g o t o w a n i a  kości .
1) Należy wzbronić gotowania kości w sposób dotychczas 

praktykowany, albowiem właśnie przy tćm gotowaniu wywię- 
zują się pary nader smrodliwe i przykre dla mieszkańców.

2) Natomiast dozwolić gotowanie kości pod następują- 
cemi warunkami:

a) aby się takowe odbywało w kotłach zamkniętych;
b)  aby ciśnienie w kotle było nie większe nad l ,/ 2 

atmosfery;
c)  aby kotły zaopatrzone były w klapy bezpieczeństwa 

i inne środki ostrożności wymagane zwykle od kotłów paro
wych;

d) aby wody smrodliwe z takiego gotowania pochodzące 
niezwłocznie szły do kanałów ściekami krytemi;

e) aby kości pó wygotowaniu ich były prędko wywożone; 
wreszcie

f )  żeby komin miał należyte wyniesienie nad poziom, 
najmnićj 12 łokci.

g )  Ponieważ urządzenie takich kotłów odpowiadających 
wymaganiom hygienicznym jest rzeczą kosztowną, przechodzącą 
możność wielu z pomiędzy właścicieli składów kości, byłoby 
może najstosownićj, aby jeden z nich, zamożniejszy, założył 
potrzebne przyrządy, w którychby inni za odpowiednią opłatą 
mogli kości ze swych składów wygotowywać.
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IX.

FABRYKI OBIĆ PAPIEROWYCH I KWIATÓW 
SZTUCZNYCH 

ZABARWIONYCH ZIELENIĄ ARSZENIKALNĄ. 
SPRAWOZDANIE Z REW IZYI POLICYJNO-LEKARSKIEJ ODBYTŹJ 

W  R, 1864. W  M. St. W ARSZAW IE 

przez

Dra Stanisława JAN IK O W SK IEG O .

I. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY POSZUKIWANIU ARSZENU 
W  FARBACH ZIELONYCH I W  PRZEDMIOTACH NA ZIELONO 

ZAFARBOWANYCH.

Stosownie do danćj mi instrukcyi zwracałem głównie, 
a nawet prawie jedynie uwagg na farby zielone, poszukując 
farby arszenikalnćj będącćj arsenionem i octanem miedzi, 
a znanćj pod nazwą: Schweinfurtergriin, Parisergriin, Kai- 
sergriin, Papageigriin i t. d., którćj użycie do wyrabiania 
obić papierowych, rolet, tkanin służyć mających do ubiorów 
i kwiatów sztucznych wzbronione jest artykułem 19. Postano
wienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 7/ i 9 
września 1862. r. w przedmiocie środków ostrożności co do 
trucizn.

Obecność arszenu wykrywałem zwykle w ten sposób, że 
odnośną farbg traktowałem kwasem solnym i siarkowodorem, 
przez co otrzymywałem osad żółto-cytrynowy rozpuszczalny 
w siarko-wodanie amonii; dla wigkszćj pewności topiłem tak 
otrzymany siarczyk arszenu w rurce szklanćj z cyankiem po
tasu celem otrzymania pierścienia metalicznego arszenu.

Parę razy, gdy próbki zabrane były w zbyt małćj ilości, 
poprzestałem na odczynie z saletranem srebra i amonii otrzy
manym w następujący dowcipny sposób używany przez prof. 
Bunsena:  próbkę podejrzaną pali się w płomieniu redukcyj
nym lampki, nad którą trzyma sig porcelanową miseczkg (na
pełnioną wodą); na dno miseczki puszcza się nastgpnie kroplę
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saletrami srebra i, rozprowadziwszy ją pręcikiem szklanym, 
na takową natryskuje się z lekka amonią przyrządem podo
bnym do używanych teraz w medycynie rozpraszaczy czyli pul- 
weryzatorów: w razie najmniejszćj ilości arszenu powstaje 
charakterystyczny odczyn barwny żółto-zielonawy.

Obecność miedzi z wielką łatwością wykrywał charakte
rystyczny odczyn z amonią. Dodać tu maszę, że dochodzenia 
chemiczne robiłem wspólnie z p. E. Lang e r e m,  podówczas 
asystentem profesora chemii, w pracowni chemicznej Szkoły 
Głównćj.

W tćm miejscu nie mogę nie wspomnićć o wygodniej
szym jeszcze sposobie wykazania arszenu w wyrobach zielo
nych podejrzanych, zalecanym przez dra P a p p e n h e i m a. 
W tym celu potrzebny jest kwaśny roztwór złożony z równych 
ilości kwasu saletrzanego i saletranu srebra. Za pomocą prę
cika szklanego napuszcza się przedmiot podejrzany kroplą 
tego roztworu. Jeśli zielona farba utwierdzona jest woskiem 
lub żywicą, poczekać trzeba 3 — 5 minut; jeśli krochmalem 
lub gumą, tylko 1— 2 minut; następnie zdejmuje się kroplę 
kawałkiem bibuły (szwedzkićj) i trzyma się koniec zwilżony 
tćjże nad otwartą flaszeczką z amoniakiem: jeśli farba była 
arszenikowa, już po kilku chwilach bibuła wyraźnie zżółknie 
od wydzielonego arseniónu srebra. Gdy barwa jeśt zielenią 
Scheela, Szweinfurtską lub t. p., a zatćm miedź w sobie za
wiera, wtedy, trzymając bibułkę dłużćj nad amoniakiem, spo
strzega się, jeśli to nie nastąpiło zaraz z początku, że brzegi 
zmoczonego miejsca niebieszczają, a żółty 'osad stopniowo 
znika, ustępując miejsca pięknćj barwie ciemno-błękitnćj: 
sól srebrna rozpuściła się, a występuje barwa związku tlen- 
niku miedzi i amoniaku. O dogodności tego postępowania 
już kilkakrotnie miałem sposobność przekonać się; to tylko 
nadmieniam, że strzedz się trzeba, aby amoniak n ie  zbyt  na
gle  działał na zmoczoną bibułkę; inaczćj bowiem łatwo jest 
przeoczyć barwę żółtą, która w takim razie przez odcień zielony 
szybko przechodzi w niebieską, przez co obecność kwasu ar- 
szenowego może pozostać wątpliwą, albo nawet niepostrzę- 
żoną.
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Zielone zabarwienie kwiatów sztucznych pochodzi często 
od mięszaniny kwasu pikrynowego z indygiem. Otóż w ta
kim razie po powyżćj opisanćm działaniu bibułka nad amo
niakiem zżółknie także, ale potćm nie zniebieszczeje; nadto 
barwa żółta jest jednostajnie rozprowadzona, nie zaś pocho
dząca z osadu, jak to całkiem jest wyraźne przy arsenionie 
srebra.

Po tak otrzymanym odczynie można jeszcze, dla stwier
dzenia go, wydzielić arszen w postaci metalicznej sposobem 
równie dogodnym. Dochodząc farby na obiciu, lub t. p., napu
szcza się w tym celu kilką kroplami c z y s t e g o  kwasu solne
go w ten sposób, żeby była dobrze zwilżona; w tym zaś płynie 
(który rozpuścił w sobie kwas arszenowy) zanurza się pręcik, 
lub drót czysty miedziany i, kilka razy go obróciwszy, wyj
muje się go: w razie obecności -arszenu widać po kilku minu
tach, jak tenże osiada na powierzchni miedzi w postaci po
włoki stalowćj błyszczącćj.

Wreszcie kr. pruska Deputacya techniczna rzemiosł po
daje w tymże celu następujący dogodny sposób; Jeśli docho
dzić mamy zielone obicie papierowe, dosyć jest odciąć kawa
łek szerokości i długości palca wielkiego, pokrajać na kawa
łeczki i włożyć do kieliszka. Przy badaniu samćj farby wy
starczy kawałek wielkości ziarnka grochu. Na taką próbkę 
wlewa się do kieliszka łyżeczkę od kawy lub dwie amoniaku 
gryzącego (liguor ammonii causticus aptekarski), który na
tychmiast przybiera piękną przeźroczystą barwę błękitną. Po 
3 lub 5 minutach, w miarę jak przedmiot jest jasno lub ciem
no zielony, dolewa się pół łyżeczki kwasu solnego, przez co 
barwa błękitna zamienia się na jasno zieloną i wywięzuje się 
gęsta biała para. Nadmiar kwasu solnego mnićj zaszkodzi, 
aniżeli zbyt mała ilość; po dodatku kwasu płyn nie powinien 
już mieć barwy błękitnej, ani błękitnawćj. Następnie w kie
liszku tym zanurza się świecącą, czystą monetę miedzianą, 
która, jeśli nie jest zupełnie nowa, powinna być starannie 
wyczyszczoną tak, aby się połyskiwała; nie potrzebuje być cał
kowicie zanurzoną w płynie. W pięć minut po zanurzeniu wyj
muje się monetę: jeżeli wtedy pozostała czerwoną i tylko
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straciła nieco połysku w części zanurzonej w płynie, natenczas 
w farbie nie b y ł o  arszenu.  W przeciwnym razie moneta 
pokryta jest powłoką brunatsawą czarną, która na po
wierzchni ma połysk promienisty; to świadczy o obecności ar
szenu. Jeśli moneta ma służyć do nowych prób, natenczas 
powinna być jak najstaranniej wyczyszczona tak, aby się po
łyskiwała. Amoniak w flaszeczce powinien być bardzo dobrze 
zakorkowany, inaczej bowiem wietrzeje (1).

Dodać tu jeszcze muszę, że już na pierwszy rzut oka 
barwa zielona żywa, w seledynową wpadająca, budzi nader 
silne podejrzenie, iż jest arszenikalną. I tak na 22 próbek, 
które z prostego wejrzenia uważałem za arszenikalne, t y l ko  
co do j e d n ć j  późniejsze śledzenie chemiczne nie potwierdzi
ło podejrzenia, 21 zaś rzeczywiście zawierały arszen.

II. WYPADKI ODBYTEJ REWIZYI.

A. FABRYKI OBIĆ.

a) Próbka farby wzięta z fabryki A. A. (Zob. protok. 
nr. 1) okazała się mięszaniną chromianu ołowiu z błękitem 
pruskim, wszelako zarządzający fabryką nie krył się z tem, że 
do farbowania obić używa farb: Parisergriin, Papageigriin, 
Kaisergriin, azatóm farb arszenikalnych, które i sprowadza 
z zagranicy.

i )  Z fabryki B. B. farba Seidengriln okazała się mię- 
szaniną chromianu ołowiu z błękitem pruskim, farba Kaiser- 
griin zielenią arszenikalną; farby te kupuje dyrektor fabryki 
za pośrednictwem faktora, którego mieszkania nie umiał wska
zać. (Zob. Protok. nr. 13).

c) W fabryce C. C. nie używają już prawie wcale farby 
arszenikalnej Schweinfurtergriin, którą sprowadzali z zagra - 
tticy. (Zob. Protok. nr. 10). Zabrane próbki papierów nie za
wierały arszenu.

( l )  Fiertelfahrschr. f. ger. u. offentl. Medicin. 1864. N. F., Bd.
I. pg. 351.
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B. FABRYKI K W IATÓ W  SZTUCZNYCH.

1. We wszystkich fabrykach i składach, zwiedzonych 
przeze mnie, znalazły się liście zielone, które, już z samego wej
rzenia podejrzane, okazały się przy śledzeniu chemicznym za
barwione zielenią arszenikalną. Wszelako w 4 tylko z tych 
fabryk wyrabiają sig odnośne liście na miejscu w Warszawie, 
inne zaś sprowadzają już gotowe liście z zagranicy (podobno 
głównie z Paryża) i tylko takowe w stosowne bukiety ukła
dają. Niektóre oprócz liści sprowadzają z zagranicy tkaniny 
zielone (tarlatany, żaknoty i t. d.), z których tu wyrabiają li
ście: jedne z nich są arszenikalne inne bez arszenu.

2. Co sig tyczy szkodliwego wpływu używanych w ten 
sposób farb arszenikalnych, lub niemi zabarwionych tkanin na 
zdrowie osób zajętych wyrabianiem sztucznych liści, takowego 
wpływu właściciele zakładów nie chcieli, ma się rozumieć, nie
mal nigdzie przyznać; albowiem w interesie ich, lubo źle 
zrozumianym, leży, zamilczać przypadki chorobne, które się 
wydarzyły, a których tćż i robotnice w obec swych przełożo
nych nie śmiały opowiadać. Wnosząc jednak z tego, co nam 
w ogóle jest wiadome o skutkach podobnćj fabrykacyi na 
zdrowie robotników w innych krajach, np. we Francyi (zob. 
obszerną pracę p. Y e r n o i s  w Annales d’hyg. publ , N. S., 
t. XII. 1859.), niepodobna jest przypuścić, aby podobne złe 
skutki choć w czgści u nas sig nie wydarzały. A nawet jedna 
z fabrykantek przyznała, że „panny robiące kwiaty, uskarżają 
sig czasami na katar nosa, gdy farba na tkaninie używanćj do 
wyrobu (zwłaszcza zielona) nie jest dobrze przytwierdzona.“  
(Protok. nr. 7). Inna zaś fabrykantka zeznała: „że dawniej, gdy 
kwiatów z liśćmi zielonemi t. zw. vert anglais więcćj wyra
biano, zdarzało sig, że panny, pracujące u nićj, przy samem 
układaniu w bukiety listków zielonych z zagranicy sprowa
dzanych doznawały kataru, bolu głowy, a w fabryce, gdzie 
dawnićj pracowała, uważała nawet przytćm powstające u pa
nien wyrzuty na szyi.“  (Protok. nr. 12).

3. Prawdopodobną jest rzeczą, że oprócz fabryk konsen- 
sowych, do których ograniczyła sig niniejsza rewizya, są jeszcze
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pokutne, że tak rzekę, fabryki kwiatów sztucznych, gdzie tćż 
i zieleń arszenikalna może bywa używaną, zwłaszcza w czę
ściach miasta zamieszkanych głównie przez ludność żydowską. 
W każdym razie godną uwagi jest okoliczność, która się oka
zuje z zeznania D. D., właściciela handlu kwiatów sztucznych, 
a mianowicie: „że sprzedawane w tym sklepie kwiaty wyra
biane są w różnych miejscach po domach prywatnych przez 
panny, które robotę do domu biorą, kupując tak materye, jak 
farby, po różnych składach.4* (Protok. nr. 6). Ta fabrykacya 
już się usuwa z pod dozoru policyi lekarskićj, która u progu 
mieszkania prywatnego zatrzymać się musi, ale którćj obo
wiązkiem jest i tutaj zaradzać ile możności złemu, między 
innemi przez stosowne ostrzeżenia w pismach publicznych.

III. WNIOSKI POLICYJNO-LEK ARSKIE.

1. Wszystkim odnośnym fabrykantom należałoby prze
słać po exemplarzu drukowanym przepisów z r. 1862. za po
kwitowaniem (1); a nadto dla powszechnćj wiadomości pono
wić w tym przedmiocie w pismach publicznych ogłoszenie.

2. W takićm ogłoszeniu nie od rzeczy będzie wspom- 
nićć o mięszaninach mogących zastąpić farby zielone arsze- 
nikalne, jakiemi są: mięszaniny w różnych stosunkach farb błę
kitnych (błękitu pruskiego zielonawego, indyga, ultramarynu, 
błękitu kobaltowego i t. d.), z niektóremi barwnikami żółtemi, 
jakoto z kwasem pikrynowym (Picringelb), chromianem oło
wiu (Chromgelb) i t. d., albo nawet wprost z octanem ołowiu 
(grynszpan) i t. p.

3. Zresztą art. 19. postanowienia Rady Administracyjnćj 
z dnia 7/, 9 września 1862. r. zupełnie jest wystarczający, byle
by ściśle wykonany, do zapobieżenia użyciu farb arszenikal- 
nychdoobić papierowych, rolet, tkanin służyć mających do ubio
rów i kwiatów sztucznych, oraz do malowania ścian. A lubo 
w pierwszćj chwili zdawaćby się mogło, że powyższy zakaz ogra
nicza się do wyrobów krajowych; jednakże z ostatniego ustępu,

( l )  Rzeczone przepisy, jako może nie wszystkim naszym czytelnikom 
znajome, przedrukowujemy w dodatku do niniejszego artykułu.
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który brzmi: „utrzymanie w handlu i sprzedaż przedmiotów 
w niniejszym artykule wymienionych, a ubarwionych farbami 
arszenikalnemi, zakazuje się;“ wnosićby należało, że zakaz 
i do zagranicznych wyrobów się rozciąga. Dla tego tćż na 
przyszłość może należałoby szukać tkanin zielonych arszeni- 
kalnych i po handlach łokciowych, a najstosowniejszy byłby 
podobno zakaz wprowadzania takich tkanin przez komory 
celne.

DODATKI.
A.

POSTANOWIENIE 
RADY ADMINISTRACYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO 

z dnia 7/>® września 1862. r.
W  PRZEDMIOCIE-ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI CO DO TRUCIZN.

W  IMIENIU NAJJAŚNIEJSZEGO

ALEKSANDRA II,
CESARZA WSZECH ROSYJ, KRÓLA POLSKIEGO, 

etc. etc. etc.

Rada Administracyjna Królestwa.

Zważywszy:
że dla ochronienia zdrowia i życia ludzkiego od niebez

pieczeństwa otrucia umyślnego, lub przypadkowego, koniecz
nym jest przedsięwzięcie szczególnych środków ostrożności co 
do trucizn;

że dotychczasowe w tej mierze przepisy wymagają uzu
pełnienia jużto z powodu odkrycia nowych trucizn, rozleglej- 
szego ich zastosowania w technice i wprowadzenia na drogę 
handlową, już z powodu przekonania się o szkodliwych następ
stwach z niewłaściwego użytku niektórych trucizn;
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że wszakże niepodobna zakazać ich całkowicie, gdyż, 
użyte w sposób właściwy, stanowią skuteczne środki lekar
skie, a niektóre z nich konieczne są do celów technicznych;

Rada Administracyjna, na przedstawienie Komisyi Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych, postanowiła i stanowi:

A r ty k u ł 1. Trucizny, wymienione w wykazie dołączo
nym do niniejszego postanowienia, podlegać mają szczególnym 
środkom ostrożności i kontroli co do ich obrotu, podług za
sad niżćj wymienionych.

Art 8. Trucizny; te mogą być w Królestwie Polskićm 
utrzymywane tylko:

a) w składach materyałów aptecznych posiadanych przez 
wykwalifikowanych materyalistów;

b) w aptekach.
Nadto, kupcy ukwalifikowani do sprzedawania wszelkie

go rodzaju towarów farbierskich mogą z liczby trucizn obję
tych wykazem utrzymywać farby arszenikalne.

Art. 3. Materyaliści, oraz ukwalifikowani do sprzeda
wania wszelkiego rodzaju towarów farbierskich kupcy, obo
wiązani są prowadzić szczegółową kontrolę z obrotu każdej 
z trucizn, które im utrzywywać w ich handlach dozwolono. 
Kontrola ta wykazywać ma przybyt i ubyt, z usprawiedliwie
niem odpowiedniemi dowodami. Prowadzoną być winna na 
każdy'artykuł oddzielnie w księdze oparafowanej przez Urząd 
Lekarski; z końcem zaś każdego roku wykazywanym być ma 
remanent.

Art. 4. W  aptekach każdy z artykułów obojętych wy
kazem trucizn dzielonym być ma:

a) na część zapasową, która ma pozostawać pod zam
knięciem samego właściciela, lub zarządcy apteki; oraz

b) na część przeznaczoną do expedycyi aptecznej, a to 
w ilości pozostawiającej aptekarzowi możność rozciągnienia 
nad jćj ubytem ciągłej kontroli. Ilości te, co do każdej 
z trucizn, określone zostaną stanowczo w farmakopei krajo
wej, a do czasu jej wydania osobnym przepisem Rady Le
karskiej.
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Art. 5. Obowiązek zastrzeżony Ustawą dla farmaceu
tów i aptek prowadzenia w aptece księgi sprzedaży trucizn 
utrzymuje się w swćj mocy.

Art. 6. Tak w składach materyałów aptecznych i w han
dlach kupców ukwalifikowanych, jako tćż w aptekach, truciz
ny zachowywane być mają osobno i pod zamknięciem, a to 
w zastosowaniu się do przepisów zawartych w Ustawach: dla 
materyalistów, dla kupców ukwalifikowanych do sprzedawania 
wszelkiego rodzaju towarów farbierskich, oraz w Ustawie far
maceutów i aptek.

Art. Ze składu materyałów aptecznych może być 
sprzedawaną każda trucizna:

aj do apteki, na piśmienne zażądanie właściciela, lub 
zarządcy tejże apteki;

b) do składu innego materyalisty, także na piśmienne 
zażądanie.

Zażądania piśmienne ad a i b, jeżeli materyaliście sprze
dającemu osoba nabywającego, lub podpis jego nie są znane, 
poświadczane być winny przez właściwą władzę policyjną.

c) Do pracowni chemicznych lub farmaceutycznych przy 
zakładach naukowych, tudzież do gabinetów i muzeów, na 
żądanie piśmienne Rektora lub Dyrektora zakładu w urzędo- 
wćj formie napisane.

Art. 8. Z aptek mogą być wydawane trucizny:
aj za receptami osób, prawną kwalifikacyą do praktyjd 

w Królestwie posiadających, lecz tylko w dozach i formach 
lekarskich;

do zapisywania wszakże chloroformu mają prawo tylko 
lekarze i doktorowie medycyny;

bj do innćj apteki, do składu materyałów aptecznych, 
lub do pracowni przy zakładach naukowych, na piśmienne za
żądania, o jakich mowa w poprzedzającym artykule.

Art. 9. Z liczby trucizn wykazem objętych dozwala się 
do technicznego i gospodarskiego użycia wydawać tak ze skła
dów materyałów aptecznych, jako i z aptek, przy zachowaniu 
poniżćj wyszczególnionych warunków, trucizny następujące:
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A) Do użytku technicznego.
Arszenik biały i metaliczny, oraz farby arszenikalne, 

cyanek potasu, fosfor, saletran srebra, sublimat, które 
mogą być sprzedawane technikom, fabrykantom i rękodziel
nikom, potrzebującym któregobądź z wyżćj wymienionych ar
tykułów do swego przemysłu, a to na piśmienne i szczegóło
we ich zażądanie. Zażądanie to winno być, jak to dotąd było 
w wykonaniu, poświadczone przez miejscową władzę policyjną 
pod względem rzeczywistego prowadzenia przemysłu i wła
snoręczności podpisu, oraz iż żądającemu powierzona być mo
że trucizna; przez Urząd zaś lekarski, lub Lekarza powiatu 
ma być poświadczonćm, jako rzeczony artykuł do prowadzenia 
przemysłu osoby żądającćj istotnie jest potrzebny; względem 
czego Komisya Rządowa Spraw Wewnętrznych oddzielną wyda 
instrukcyą.

B) Do użytku w gospodarstwie wiejskiem i leśnem.
Kulczyba, czyli wronie oko, używana do trucia drapież

nych źwierząt, może być sprzedawaną na piśmienne zażądanie 
gospodarzom rolnym, oraz Urzędom leśnym. Piśmiene zażą
danie gospodarzy rolnych poświadczone być winno przez Na
czelników Powiatowych, Urzędów zaś leśnych zażądania mają 
być w fotmie urzędowej expedycyi.

Art. 10# z  handlów farb malarskich utrzymywanych 
przez ukwalifikowanych do tego kupców farby arszenikalne 
mogą być sprzedawane tylko na piśmienne i szczegółowe za
żądanie:

a) do składów materyałów aptecznych, lub innych han
dlów kupców ukwalifikowanych do utrzymywania wszelkiego 
rodzaju towarów farbierskich, a także i do aptek, gdyby je 
chciały utrzymywać.

b) Technikom, fabrykantom i rękodzielnikom, potrze
bującym tych farb do swego procederu; przy czem zachowane 
być winny przepisy wskazane w art. 9. lit. A. niniejszego po
stanowienia.

Art. l l . Do wytępienia szczurów i myszy dozwala się 
wydawać z aptek trutki zawierające arszenik lub fosfor, a to 
pod następnemi warunkami:
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a) Trutki te przyrządzone będą podług przepisów po
danych przez Radę Lekarską i zatwierdzonych przez Komisyą 
Rządową Spraw Wewnętrznych.

b) Zażądanie trutki ma być piśmienne i obejmować de- 
klaracyę żądającego, iż przyjmuje odpowiedzialność za wła
ściwe użycie i za wszelkie wypadki z nieostrożnego z nią 
obejścia się, lub zachowania wyniknąć mogące.

c) Jeżeli nabywający nie jest znanym aptekarzowi, rze
czona deklaracya winna być poświadczoną przez miejscową 
władzę policyjną, iż żądającemu trutka może być powierzoną.

Art. 18. Każdy nabywający jakąbądź z trucizn wymie
nionych w art. 9. i 10. niniejszego postanowienia obowiązany 
jest starannie ją pod zamknięciem zachowywać i pod własną 
odpowiedzialnością czuwać nad tćm, aby nie była na inny cel 
użytą. Przytćm prowadzić ma kontrolę nabytćj trucizny i jćj 
spotrzebowania w książce oparafowanćj przez miejscową wła
dzę policyjną.

Art. 13. Rządy GuberniaJne i Magistrat miasta stołecz
nego Warszawy mocne będą udzielać upoważnienia do trudnie
nia się truciem szczurów, myszy i owadów kwalifikującym się 
do tego specyalnie osobom.

Kwalifikacyą do tego stanowić ma:
poświadczenie władzy policyjnćj, iż ubiegający się o rze

czone upoważnienie jest człowiekiem zasługującym na powie
rzenie mu trucizny;

świadectwo Urzędu Lekarskiego wykazujące, iż ubiegają
cy się o upoważnienie umie rozeznać trucizny i wie, jak z niemi 
trzeba się obchodzić.

Posiadający tego rodzaju upoważnienie mieć będzie pra
wo do nabywania z aptek trucizn wyżćj w art. 9. wymienio
nych, a do sporządzania przezeń trutek służyć mających. 
Trucizny, do jakich nabywania będzie upoważnionym, wyszcze
gólnione być mają w jego konsensie.

Obowiązany zaś będzie do przyrządzania trutki i zakła
dania jej osobiście, do prowadzenia kontroli obrotu trucizny, 
do starannego jćj zamykania i czuwania, aby na inny cel nie 
była użytą.
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Art. 14. Z fabryk i pracowni krajowych, któreby wyra
biały jakąbądź z trucizn wykazem objętych, mogą ony być 
sprzedawane tylko do składów materyałów aptecznych, do 
handlów kupców wykwalifikowanych, do aptek, oraz fabrykan
tom i procederzystom upoważnionym do ich nabywania, o któ
rych jest mowa w art. 9. lit. A, oraz w art. 16. niniejszego po
stanowienia.

Art. 15. Kupcy i handlujący, którym służy prawo do za
pisywania wszelkich towarów z zagranicy, nie mają z tego ty
tułu prawa do odbioru z komór celnych trucizn wymienionych, 
jako i pod ich firmą nadchodzących.

Art. 16. Fabrykanci, technicy i rękodzielnicy, którzy 
uznani zostaną przez właściwe Rządy Gubernialne lub Magi
strat miasta stołecznego Warszawy za fabrykantów lub pro- 
cederzystów na większą skalę, mogą uzyskiwać od tychże Rzą
dów Gubernialnych i Magistratu miasta Warszawy upoważnie
nia do odbioru z komór celnych, lub nabywania wprost z fa
bryk krajowych, trucizn do użytku technicznego służących, 
a do ich fabryki lub procederów koniecznych. Upoważnienia 
takowe wydane będą na imię zarządzającego fabryką, lub pro
wadzącego proceder na cały czas trwania fabrykacyi, lub pro
cederu i służyć będą do wyżćj wymienionego celu, przy po
świadczeniu miejscowćj władzy policyjnćj o rzeczywistości 
prowadzenia fabryki, lub procederu.

Art. 17. Nie wolno wyrabiać i sprzedawać papieru ar- 
szenikalnego do trucia much przyrządzanego.

Art. 18. Odtąd zabrania się także używania strychniny 
do trucia źwierząt; każdy więc, kto nawet podług poprzednio 
obowięzujących przepisów prawnie ją nabył, obowiązany jest 
przed datą, od którćj stanie się obowięzującćm niniejsze po
stanowienie, zbyć ją do składu materyałów aptecznych, lub do 
apteki, albo tćż zniszczyć ją przez spalenie w miejscu odoso- 
bnionćm, z należną ostrożnością i przy wiarogodnych świad
kach.

Art. 19. Również wzbrania się używania farb zawierają
cych przetwory arszenikalne przy wyrabianiu obić papiero
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wych, rolet, tkanin służyć mających do ubiorów i kwiatów 
sztucznych, oraz do malowania ścian.

Przyczćm utrzymuje się dawny zakaz używania farb ar- 
szenikalnych, jak i innych zdrowiu szkodliwych, do barwienia 
cukierków, pikli, opłatków, papierów do obwijania cukierków 
i innych przedmiotów* do jedzenia służących, oraz do malo
wania zabawek dla dzieci.

Utrzymywanie w handlach i sprzedaż przedmiotów w ni
niejszym artykule wymienionych, a ubarwionych farbami ar- 
szenikalnemi, zakazuje się.

Art. 20. Ktokolwiekby wbrew powyższym przepisom po
siadał jakąbądź z trucizn wymienionych w Wykazie dołączo
nym do niniejszego postanowienia, sprzedawał ją, lub dostar
czał komu innemu, jako tćż wyrabiał, utrzymywał lub sprze
dawał przedmioty wbrew zakazom objętym art. 17. i 19. ni
niejszego postanowienia, odpowiedzialnym będzie w drodze 
karnśj.

Art. 81. Przepisy odnoszące się do trucizn i środków 
gwałtownie działających, zawarte w Ustawach dla farmaceu
tów i aptek, dla materyalistów i składów materyałów aptecz
nych, oraz dla kupców ukwalifikowanych do sprzedawania 
wszelkiego rodzaju towarów farbierskich, o ile nie są prze
ciwne niniejszemu postanowieniu, pozostają w swćj mocy.

Art. 88. Wykonanie niniejszego postanowienia, które 
w Dzienniku praw ma być zamieszczone, oraz rozwinięcie 
w szczegółach i wydanie odpowiednich instrukcyj, poleca się 
Komisyi Rządowćj Spraw ? Wewnętrznych.

Działo się w Warszawie d. 7/ 10 września 1862. r. 
WIELKI KSIĄŻE

NAMIESTNIK JEGO CESARSKO-KRÓLEWSKIEJ MOŚCI 
W KRÓLESTWIE P0LSK1EM

(podpisano) IŁOWSTAWTir.
Naczelnik Rządu Cywilnego 

(podpisano) l ir . W ielopolski Margrabia Myszkowski, 
p. o. Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisyi Rządowej Spraw 

■ Wewnętrznych (podp.) H r. Keller.
Sekretarz Stanu (podp.) Enock.

Zgodno z oryginałem:
Sekretarz Stanu (podp.) Enoeh.

Pam. T. 1 W., t, LY. 22
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WYKAZ TRUCIZN.

1. Arszenik biały (kwas arszenikowy, aciduna arsenicosum).
2. Arszenik metaliczny (arsen, kobalt handlowy).
3. Arszenikalne farby.
4. Atropina i sole tśjże (atropinum et salia ejus).
5. Chloroform (chloroformium, formylum irichloratum).
6. Cyanek potasu (kalium cyanatum).
7. Fosfor biały (phosphorus albus).
8. Kodeina (codeinum).
9. Kulczyba (wronie oko, nuces yomicae).

10. Morfina i sole tśjże (morphium et salia ejus).
11. Niedokwas żywego srebra czerwony (hydrargyrum oxydatum ru

brum, mercurius praecipitatus ruber).
12. Nikotyna (nicotinum).
13. Olejek wawrzyno-wiśniowy lotny (oleum lauro-cerasi aethereum).
14. Opium.
15. Rybitrutka (coculi indici v. piscatorii).
16. Saletran srebra (kamień piekielny, argentum nitricum, lapis in- 

fernalis).
17. Strychnina i sole tejże (strychninum et salia ejus).
18 . Sublimat (chlornik żywego srebra, hydrargyrum bichloratum cor- 

rosivum\
19. Weratryna (yeratrinum).

Annex do postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 7i# wrze
śnia 1862. r.

Sekretarz Stanu (podp.) Enoch.
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B .
INSTRUKCYA

DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW APTEK 

w rozwinięciu 
POSTANOWIENIA RADY ADMINISTRACYJNEJ 

z dnia 7/io września 1862. r.
W  PRZEDMIOCIE ŚRODKÓW  OSTROŻNOŚCI CO DO TRUCIZN.

Postanowieniem Rady Administracyjnej z d. 7/, 9 września 
1862. r., dla ochronienia zdrowia i życia ludzkiego od nie
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bezpieczeństwa otrucia umyślnego lub przypadkowego, naka
zane zostały pod względem trucizn szczególne środki ostro
żności, obostrzające lub uzupełniające poprzednie w tćj mie
rze przepisy. Artykułem 22. tegoż postanowienia, tudzież ar
tykułami 4. i 11. włożony został na Komisyą Rządową Spraw 
Wewnętrznych i Radę Lekarską obowiązek rozwinięcia go 
w szczegółach, oraz wydania odpowiednich instrukcyj i prze
pisów.

W dopełnieniu tego, Komisya Rządowa Spraw Wewnę
trznych, na wniosek Rady Lekarskićj, wydaje następującą 
instrukcyą:

1.
Wykaz trucizn dołączony do postanowienia Rady Admi

nistracyjnej z dnia 7/ łg września 1862. r. obejmuje w 19tu 
pozycyach trucizny, które jużto z zastosowania ich w technice 
i rękodziełach, już z powszechnie znanych własności trują
cych, mogłyby się stać niebezpiecznemi dla zdrowia i życia 
ludzkiego, gdyby utrzymywanie ich i sprzedaż nie zostały 
otoczone'szczególnemi ostrożnościami i poddane ścisłćj kon
troli. Wykaz ten, stając się odtąd obowięzującym, zmienia 
i zastępuje Wykaz zawarty w § 99 Ustawy dla farmaceutów 
i aptek, zatwierdzonej przez Radę Administracyjną pod dniem 
% , października 1844. r.

Zamieszczone pod pozycyą 8mą w pomienionym § 99 
Ustawy dla farmaceutów i aptek, grana paradisi nie mają 
być nadal do liczby trucizn zaliczane. Odnieść je zaś należy 
do liczby środków, które w teksie lekarstw znakiem f  są 
oznaczone.

8.
Utrzymywanie w aptece trucizn wyszczególnionych w Wy

kazie dołączonym do postanowienia Rady Administracyjnćj 
z dnia 7/ig września 1862. r., o ile one są objęte zatwierdzo
nym przez Komisyą Rządową Spraw Wewnętrznych pod dniem 
29. września (11 października) 1851. r. wykazem lekarstw 
utrzymywać się winnych w aptekach, lub tćż, o ile nie są 
niezbgdnemi do ekspedycyi dla chorych w zastosowaniu się

www.dlibra.wum.edu.pl



340

do uwagi Ilćj i Illćj pomienionego wyżćj wykazu lekarstw, 
pozostawia się uznaniu* i dobrćj woli właściciela lub zarząd
cy apteki.

Urzędnicy przeto lekarscy przy rewizyach i przeglądach 
aptek nie mogą wymagać, aby w aptece koniecznie znajdowa
ły się trucizny, które wyłącznie do technicznego użytku słu
żą. Skoro jednak aptekarz uznał za właściwe artykuły takie 
utrzymywać i one w aptece swćj posiada, odbywający rewizyą 
lub przegląd apteki przestrzegać ma, aby zachowane były co 
do tych artykułów przepisy przytoczonego postanowienia Ka- 
dy Administracyjnćj i niniejszćj instrukcyi.

3.
W rozwinięciu artykułów 4go i 6go postanowienia Kady 

Administracyjnej z dnia 7/ i9 września 1862. r. mają być wy
konane następujące przepisy:

a. Ilość części ekspedycyjnćj trucizn, potrzebnych do 
zwykłćj ekspedycyi aptecznćj, oznacza się do wysokości:

— Atropiny lub jej soli fatropinum et salia ejus) każdej do gran pięciu.
— Chloroformu (chloroformium) uncyj dwóch.
— Fosforu (phosphorus) uncyi jednej.
— Kodeiny (codeinum) gran trzech.
— Kulczyby (nuces yomicae), w proszku lub raszpalowanńj, każdej do 

uncyi jednej.
— Morfiny (morphium) gran pięciu.
— Jej octanu i wodochloranu (morphium aceticum et hydrochloratum), 

każdego do gran dwudziestu.
— Nikotyny (nicotinum) grana jednego.
— Opium (opium) w formie proszku lub ekstraktu, każdego do pół unc-
— Saletranu srebra (argentum nitricum) do uncyi jednćj.
— Strychniny i jśj saletranu (strychninum et strychninum nitricum), 

każdej do gran trzech.
— Weratryny (yeratrinum) do gran dwudziestu.

Ubytek w tych ilościach do czasu ma być kontrolowany 
przez właściciela lub zarządcę apteki i w miarę potrzeby 
przez niego samego uzupełniany. ‘

b. Przeznaczone w ten sposób do ekspedycyi aptecznćj 
powyżćj wyszczególnione ilości trucizn, zawarte w odpowie
dnich naczyniach, napisami olejnemi zaopatrzonych, zacho* 
wywane być winny w izbie ekspedycyjnćj, lub obok tćjże,
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w miejscu bezpiecznym, w oddzielnśj szafie na klucz zamy- 
kanćj.

c. Przepisy zawarte w §71 Ustawy dla farmaceutów i 
aptek, pod względem zachowywania w odosobnionym zamknię
ciu:

sublimatu (hydrargyrum bichloratum corrosivum), tudzież 
merkuryuszu precypitowanego czerwonego (niedokwasu żywego sre

bra czerwonego, hydrargyrum oxydatum rubrum),
utrzymują się w swej mocy; równie jak co do zachowywania 
razem z temi artykułami oddzielnśj maszynki do robienia 
pigułek z sublimatu, tudzież oddzielnych szalek, łyżeczek, 
moździerzyków i t. d.

Ilość odłączona do ekspedycyi powyżśj wymienionych 
trucizn merkuryalnych oznacza się do wysokości:

— sublimatu do drachm dwóch,
— niedokwasu żywego srebra czerwonego do uncyj dwóch.

d. Również zachowuje się w swój mocy przepis zawarty 
w § 71 Ustawy dla farmaceutów co do zachowania odosobnio
nego i pod kluczem arszeniku białego czyli kwasu arszeniko- 
wego (acidum arsenicosum), wraz z oddzielnemu utensyliami 
potrzebnemi do ważenia i ekspedyowania. W tómże samśm 
zamknięciu i z temiż samemi ostrożnościami zachowywany być 
ma arszenik metaliczny (arsen), tudzież wyrabiane w aptece 
przetwory arszenikalne.

Go do tych trucizn nie oznacza się ilość ekspedycyjna 
z uwagi na przepis objęty także § 71 Ustawy dla farmaceutów 
i aptek, iż klucz od schowania, w którem się mieszczą środki 
arszenikalne, ma zawsze znajdować się u samego właściciela 
lub zarządcy apteki.

e. Z uwagi, iż
— Cyanek potasu (kalium cyanatum),
— Olejek wawrzyno-wiśniowy Uotny (oleum lauro-cerasi aethereum) 

nader rzadko bywają ekspedyowane dla chorych,
tudzież, ze względu iż,
— Rybia trutka (coculi indici v. piscatorii), zupełnie przez lekarzy 

nie bywa zapisywaną,—
co do tych artykułów nie oznacza się część ekspedycyjna, lecz 
całkowita ich ilość zachowywaną ma być pod zamknięciem 
samego właściciela lub zarządcy apteki.
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Nadto, ponieważ cyanek potasu (kalium cyanatum), od
znaczający się kolorem białym, ma niejakie w nazwie podo
bieństwo z źelazo-cyankiem potasu (kalium ferro-cyanatum 
flavum), odznaczającym się kolorem żółtym i daleko mnićj 
gwałtownie działającym, przeto, dla zapobieżenia nieszczęśli
wej pomyłce, stanowi się za prawidło, aby naczynie zawiera
jące cyanek potasu (kalium cyanatum), było nie tylko w zam
knięciu, ale nadto oddzielną pieczęcią opieczętowane.

/ .  Część zapasowa trucizn, o jakich była mowa powyżćj 
pod lit. a i c, tudzież całkowite ilości trucizn wymienionych 
pod lit. e niniejszego paragrafu, utrzymywane być mają pod 
wyłącznym kluczem właściciela lub zarządcy apteki w scho
waniu dobrze zabezpieczonćm i nie dla każdego przystępnćm. 
Każdy artykuł zapasowy ma być zachowany w osobnem na
czyniu, opatrzonćm napisem olejnym i czytelnym. Opium 
w całości, jako odznaczające się mocną wonią, utrzymywane 
być ma w puszce blaszanej, szczelnie zamykającćj się. Fos
for utrzymywany być winien pod wodą w naczyniu szklanćm, 
w takiż czopek opatrzonćm i umieszczonćm w puszce bla- 
szanćj.

g. Farby arszenikalne, jeżeli aptekarz sprzedaż ich 
w śwćj aptece uzna za właściwą, utrzymywane być winny 
w oddzielnćm schowaniu, dobrze zamkniętćm i bezpiecznćm. 
Naczynia winny być takie, aby się z nich rozsypywać farba nie 
mogła; oddzielne tćż winny być szalki, ciężarki, łyżki drewnia
ne lub takież łopatki, do ważenia i wydawania pomienionych 
farb.

4.
Jakkolwiek postanowieniem Rady Administracyjnćj z d. 

V, o września 1862. r. nie zostały apteki zobowiązane do pro
wadzenia szczegółowćj kontroli z obrotu każdćj trucizny i wy
kazywania z końcem roku remanentu, przy pozostawieniu tyl
ko w swćj mocy i nadel obowiązku prowadzenia w aptece księ
gi sprzedaży trucizn, zastrzeżonego Ustawą dla farmaceutów 
i aptek,—  dla postawienia wszelako aptekarzy w możności 
usprawiedliwienia się w razie dochodzenia nielegalnego wy
dania lub potajemnego ubytku jakićj trucizny, poleca się:
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a. Prowadzić jaknajskrupulatnićj księgę sprzedaży tru
cizn, oraz zachowywać starannie dowody, na zasadzie których 
sprzedaż będzie dopełniona.

b. Wciągać dokładnie w księgę do zapisywania zakupy
wanych materyałów do apteki każdą z trucizn z oznaczeniem 
jój ilości, tudzież daty nabycia i od kogo mianowcie nabytą 
została.

c. Również dokładnie zapisywać w księdze, przeznaczonej 
do zapisywania preparatów wyrobionych w pracowni farma
ceutycznej apteki, ilość artykułu zaliczonego do liczby tru
cizn, wziętą do wyrobienia z niego  ̂ przetworu. Także wpisy
wać w tćjże księdze należy ilość artykułów użytych do wyra
biania trutek.

d. Dla początkowego uregulowania tćj rzeczy wykazanym 
ma być w księdze trucizn remanent każdego z artykułów za
liczonych do trucizn, jaki apteka po otrzymaniu niniejszej 
instrukcyi rzeczywiście posiada.

5.
Ponieważ artykułami 7, 8 i 10 postanowienia Rady Ad

ministracyjnej z d. t/19 września 1862. r. zastrzeżonćm zosta
ło, iż sprzedaż trucizn nawet do aptek dopełnianą być winna 
nie inaczćj, jak na piśmienne zażądanie właściciela lub zarząd
cy apteki, którego podpis, jeżeli nie jest znanym materyaliście, 
kupcowi kwalifikowanemu, lub temu aptekarzowi, od którego 
nabytym ma być artykuł do rzędu truciźn zaliczony, poświad
czonym być winien przez właściwą władzę policyjną, a piśmien
ne te zażądania służyć mają następnie do usprawiedliwienia 
ubytku trucizny; przeto poleca się właścicielom i zarządcom 
aptek, w celu zachowania należnego porządku w tćj mierze 
i nienarażenia się na zwłokę w zaopatrzeniu apteki w żądane 
artykuły:

— Aby zażądanie artykułów należących do liczby trucizn, 
pisane było oddzielnie od zażądań innych artykułów.

— Aby ilość każdej trucizny wypisywaną była wyrazami 
a nie cyframi.

— Aby samo zażądanie pisane było czytelnie, z podpisem 
wyraźnym, przy wymienieniu miejscowości apteki, to jest co do
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aptek w m. stołecznśm Warszawie, ulicy i numeru domu, co 
do innych aptek przy wymienieniu miasta lub wsi gdzie, się 
znajduje apteka.

— Jeżeli aptekarz nie jest pewnym, iż podpis jego, lub 
kwalifikacya są znane, winien postarać się o poświadczenie 
władzy miejscowśj policyjnśj tak co do własnoręczności pod
pisu, jako tćż co do rzeczywistości posiadania apteki, lub za
rządzania takową.

6.
W wykonaniu artykułu 11 postanowienia Rady Admini

stracyjnej z d. 7/i 9 września 1862. r. Rada Lekarska podała od
powiednie przepisy na trutki do wytępienia szczurów i myszy. 
Przepisy te Komisya Rządowa niniejszśm zatwierdzając, po
leca zastosowanie się do nich.

Trutka z arszenlkiem.

344

Rp. Sevi assati ...................................partes 90
Farinae secalinae ........................  „ 90
Arsenici albi pulv..........................  „  10
Fuliginis recenter ustae ............ partem x(i
Olei a n is i............  ..................... „  y,o

Do roztopionego łoju dodaj resztę artykułów i zmięszaj 
je starannie.

Injormacya użycia. Masy tśj kawałki, wielkości orze
cha laskowego, zakładają się w same nory. Zakładający trutkę 
winien baczyć, aby przez czyjąbądź nieświadomość i nie
ostrożność nie stała się ona przyczyną przypadkowego otru
cia się.

Trutka z fosforem.
Rp. Adipis suilli .................................  partes 70

Farinae secalinae .................... „  70
Sacchari pulyerati ......................... „  40
Phosphori pulyerati ......................  M 4
Olei anisi ................................................ . 4

Zarób wszystko dokładnie na masę jednostajną, którą 
wydaj w naczyniu szklanśm, lub glinianśm polewanć m, przy 
zachowaniu wszelkich ostrożności.
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Informacja użycia. Z masy tój po kilka kupeczek, wiel
kości małego orzecha laskowego, umieszczać trzeba na sko
rupkach z naczyń glinianych lub fajansowych; albo tćż masa 
ta smaruje się na przywodzonych skórkach słoniny, które 
przytwierdzone do małych deszczułek zakładają się w nory.

Zakładający trutkę winien baczyć, aby przez czyjąbądź 
nieświadomość i nieostrożność nie stała się ona przyczyną 
przypadkowego otrucia się.

Trutka z kulczyby.

Kulczyba może być wydawaną na żądanie albo w prosz
ku, albo tóż w formie przyrządzonej już trutki, do którćj po
daje się następujący przepis.

Rp. Nucis Yomicae pulverisatae,
Sacchari puWerisati,
Farinae secalinae,
Adipis suilli partes aequales.

Zmięszaj dokładnie i zrób stosownie do potrzeby gałki 
wielkości grochu, lub małego orzecha laskowego.

Uwaga. W ogólności, przy wydawaniu trutki, aptekarz 
zachować winien przepisy objęte §§ 101 i 102 Ustawy dla 
farmaceutów i aptek; informacye zaś ich użycia, w całkowi
tości wypisane, lub wydrukowane, winny być przyklejone do 
naczynia, w którśm się trutka wydaje.

Gdyby który z właścicieli lub zarządców aptek życzył 
sobie przygotowywać i sprzedawać trutkę podług innego prze
pisu, winien na to poprzednio uzyskać zatwierdzenie Rady Le
karskiej.

Wykonanie niniejszej instrukcyi KomisyaRządowa Spraw 
Wewnętrznych Urzędom i urzędnikom administracyjnym i le
karskim, oraz właścicielom i zarządcom aptek, w czćm do ko
go należy, poleca.

p. o. Dyrektora Głównego,
Szambelan Dworu Jego Cesarskiej Mości,
Rzeczywisty Radca Stanu (podpisano) Hr. Keller. 
Inspektor Główny Służby Cywilno Lekarskiej,
Rzeczywisty Radca Stanu (podpisano) Kochański.

Dyrektor Kancelaryi, Referendarz Stanu (podp) Paprocki
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c .
INSTRUKCYA

DLA MATERYALISTÓW 
TRUDNIĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MATERYAŁÓW APTECZNYCH 

wydana w rozwinięciu 
POSTANOWIENIA RADY ADMINISTRACYJNEJ 

z dnia 7/<o września 1862. r.
W PRZEDMIOCIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI CO DOTRUCIZN.

Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa z d. 7/10 
września 1862. r. wskazuje materyalistom sprzedażą aptecz
nych materyałów trudniącym się, jakie z ich strony zachowy
wane być winny ostróźności co do trucizn dla ochronienia 
zdrowia i życia ludzkiego od niebezpieczeństwa otrucia umyśl
nego lub przpadkowego.

Dla zapewnienia dokładności przy wykonaniu przepisów 
objętych powołanćm postanowieniem Rady Administracyjnej,
0 ile one dotyczą materyalistów, Komisya Rządowa Spraw We
wnętrznych, na wniosek Rady lekarskićj i na zasadzie art. 22. 
tegoż postanowienia, wydaje następującą instrukcyą.-

Wykaz trucizn dołączony do powołanego wyżćj posta
nowienia Rady Administracyjnćj obejmuje w 19 pozycyach 
trucizny, które jużto z konieczności użycia ich w technice i rę- 
kodzielniach, już z powszechniej znanych własności trujących, 
mogłyby się stać niebezpiecznemi dla zdrowia i życia ludz
kiego, gdyby utrzymywanie ich i sprzedaż nie były otoczone 
szczególnemi środkami ostrożności i nie zostały poddane ści
słej kontroli, co rzeczone postanowienie stanowczo określa. 
Wykaz ten trucizn, stając się odtąd obowięzującym, zmienia
1 zastępuje Wykaz trucizn podany pod liczbą 7 Wykazu lit. A. 
dołączonego do Ustawy dla materyalistów, pod d. % t paź
dziernika 1844. r. przez Radę Administracyjną zatwierdzonej.

Grana paradisi, jako nieobjęte nowo-wydanym Wykazem 
trucizn, nie mają odtąd podlegać ostrożnościom i przepisom 
zastrzeżonym co do trucizn; przenoszą się one zaś do rzędu 
artykułów, jakie wpomienionym wyż^j wykazie lit. A. ozna
czone są znakiem f  Zwraca się tu jeszcze uwagę materyali-
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stów utrzymujących składy materyałów aptecznych w Króle
stwie Polskićm, iż kwas wodosinny (acidum hydrocyanatum 
yel zooticum), który nie został objęty Wykazem trucizn do
łączonym do postanowienia Bady Administracyjnej z dnia ł/, 0 
września 1862. r., ani tćż znajduje się pomiędzy artykułami 
handlu aptecznego obowięzującćj taryffy celnej, a którego 
utrzymywanie i sprzedaż w składach materyałów aptecznych 
nie była dozwoloną wykazem lit. A. dołączonym do Ustawy 
dla materyalistów i aptek, i nadal nie może być sprowadzany 
i utrzymywany przez materyalistów.

Jakkolwiek materyaliście powinien być znanym skład 
artykułów któremi prowadzi handel i powinien materyalista 
wiedzieć, które z farb są, arszenikalne, wszelako wymieniają 
się tu ich nazwy, jak są w handlu znane.

Farby arszenikalne zielone.
1. Baslergrun, 2. Berggrtin, 3. Braunschweigergriin. 4. Englisch- 

griin, 5. Grundirgriin, 4. Jassnugergriiu, 7*. Kaisergriin, 8. Kasslergrtin.
9. Kirchbergergriin, 10. Leipzigergrun, 11. Maigriin, 12. Mineralgriin,
13. Mitisgrun, 14. Miinchnergriin, 16. Neuwiedergrun, 16. Neugriin, 17. 
Papageigriin, 18. Parisergriin, 19. Patentgriin, 20. Scheelschesgriin, 21. 
Schweinfurtergriin, 22. Schwedischgriin, 23. Schweitzergriin, 21. Wie- 
nergrun, 25. Wurzburgergriin.

Farby arszenikalne żółte.
1. Aurum pigmentum (auripigment, operment, tak zwany arszenik 

żółty, arsenicum flavum) w proszku i w masach. 2. Chinesischgelb, 3. 
Koenigsgelb, 4. Neapelgelb, 5. Parisergelb, 6. Spanischgelb.

Farby arszenikalne czerwone.
1. Kealgar, (tak zwany arszenik czerwony, arsenicum rubrum) 

w proszku i w masach zbitych.
2. Cochenillenroth (nowo-wprowadzona w użycie).

Gdyby w handlu wprowadzone zostały w użycie nowe 
farby arszenikalne, lub też dawniej znane innemi nazwami 
były oznaczone, materyalista obowiązany jest i do nich zasto
sować środki ostrożności przepisane dla farb arszenikalnych.

3. Zastrzeżona art. 3. postanowienia Bady Administracyj
nej z dnia 7/ i « września 1862. r, szczegółowa kontrola z obro
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tu trucizn prowadzoną ma być przez materyalistę w księdze 
głównćj trucizn podług wzoru dołączonego do Ustawy dla ma- 
teryalistów i przepisów tamże podanych. Obok czego poleca 
się:

a. Kontrolę co do atropiny i jej soli, kodeiny, morfiny 
i jćj soli, nikotyny, olejku wawrzyno-wiśniowego lotnego, sa- 
letranu srebra, strychniny i jój soli, tudzież weratryny pro
wadzić na uncye i drachmy, gdyż tak się sprzedaż odbywa.

b. Kontrola strychniny, morfiny* i atropiny prowadzoną 
ma być łącznie z ich solami, to jest każdy z pomienionych 
alkalojdów i jego sole na tójże samćj karcie księgi głównćj 
winny być zapisane.

c. Kontrolę na farby arszenikalne, jeżeli je materyallsta 
utrzymuje, prowadzić powinien na każdy kolor oddzielnie, to 
jest na oddzielnśj karcie księgi głównej trucizny zapisywać 
należy farby arszenikalne w kolorze zielonym, na oddzielnśj 
w kolorze żółtym i na oddzielnćj w kolorze czerwonym, z od
powiednim u góry nadpisem.

d. Przy wprowadzeniu nowo wydanego postanowienia 
w.wykonanie remanent trucizn ustanowiony zostanie przez 
materyalistę, pod kontrolą Inspektora Urzędu Lekarskiego 
i Assesora Farmacyi co do składów materyałów aptecznych 
utrzymywanych w m. st. Warszawie i w miastach gubernial- 
nych, a Lekarza powiatu co do takichże składów utrzymywa
nych w innych miastach.

4. Kulczyba do użytku wymienionego pod lit. B. art. 9. 
postanowienia Rady Administracyjnej z d. 7/ , fl września 1862. 
r. może być sprzedawana i w proszku.

5. Zwraca się uwaga materyalistów, że farby arszenikal
ne, jako zaliczone do rzędu trucizn, powinny być oddzielone 
od innych tegoż samego koloru i utrzymywane oddzielnie 
w miejscu bezpiecznśm i zamkniętym, oraz pewnćm, tak w han
dlu, w składzie, jako i w piwnicy; a z naczyń, szuflad, skrzy
nek, lub beczek, w których się one mieścić będą, nic rozsypy
wać się nie powinno; do nich powinny być oddzielne łyżki lub 
łopatki drewniane i oddzielne szalki do ważenia.
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Wykonanie niniejszej instrukcyi KomisyaRządowa Spraw 
Wewnętrznych Urzędom i urzędnikom administracyjnym i le
karskim, oraz materyalistom, w czśm do kogo należy, poleca.

( Podpisy, jak na poprzedzającej instrukcyi).

D.
INSTRUKCYA

DLA KUPCÓW UKWALIFIKOWANYCH DO SPRZEDAWANIA 
WSZELKIEGO RODZAJU TOWARÓW FARBIERSKICH, 

wydana w rozwinięciu 
POSTANOWIENIA RADY ADMINISTRACYJNEJ 

z dnia 7/ (9 września 1862. roku 
W PRZEDMIOCIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI CÓ DO TRUCIZN.

Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa z dnia 
7/, o września 1862. r. co do środków ostrożności zachowywać 
się winnych dla ochronienia zdrowia i życia ludzkiego od nie
bezpieczeństwa otrucia umyślnego lub przypadkowego odnosi 
się do kupców kwalifikowanych do sprzedawania wszelkiego 
rodzaju towarów farbierskich w tem, iż sprzedaż farb arszeni- 
kalnych poddany została pod szczególne środki ostrożności 
i kontrolę ich obrotu, jak inne trucizny.

Nowo obowięzywać mające w tój mierze zasady objęte są 
samem postanowieniem Rady Administracyjnej z d. 7/i 9 wrze
śnia 1862. r. W rozwinięciu takowego, na wniosek Rady Le
karskiej- i na zasadzie art. 22. pomienionego postanowienia, 
Komisya Rządowa Spraw Wewnętrznych wydaje niniejszą in- 
strukcyą.

l .  Farby arszenikalne będące przedmiotem handlu są 
następujące:

(Tu następuje wyliczenie farb, jak w poprzedzającej 
instrukcyi pod nr. 2. i z tą samą uwagą).

8 . Do prowadzenia kontroli nad obrotem farb arszeni- 
kalnych, zastrzeżonej art. 3. postanowienia Rady Administra
cyjnej z dnia 7/ 19 września 1862. r. podają się następujące 
przepisy:
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a. Kontrola rzeczona prowadzona ma być w księdze po
dług dołączonego wzoru i oparafowanćj w m. st. Warszawie 
i miastach gubernialnych przez właściwy Urząd Lekarski, 
a w innych miastach przez Lekarza powiatu.

b. Każdy kolor farb arszenikalnych winien być zapisy
wany na oddzielnych kartach, to jest oddzielnie farby zielone, 
oddzielnie żółte i oddzielnie czerwone. Pojedyncze zaś po- 
zycye tak przybytu, jako i ubytu, winny wykazywać szczegóło
we nazwania farb.

c. Wszystkie rubryki tćj księgi zapełnionemi być winny 
dokładnie, a dowody usprawiedliwiające tak przybyt, jako 
i ubyt, mają być zachowywane starannie z samą księgą, aby 
w każdćj potrzebie mogły posłużyć do sprawdzenia obrotu 
farb arszenikalnych.

d. W ostatnićj rubryce co do ubytu, pokwitowanie od
bierającego farbę arszenikalną zapisywane ma być przezeń 
własnoręcznie przy samym odbiorze farby; gdyby zaś odbie - 
rający, nie umiał pisać, wtedy kupiec kwalifikowany zażąda od 
niego położenia znaków, a obok tych zamieści imię i nazwi
sko kwitującego.

e. Przy zaprowadzeniu tój księgi ustanowiony ma być 
i wpisany na właściwćj karcie remanent, jaki w handlu będzie 
miał miejsce co do każdćj farby w szczególności.

f. Następnie z końcem każdego roku wykazywanym ma 
remanent każdćj farby.

g. O obrocie trucizn w ciągu roku kwalifikowany kupiec 
złożyć powinien przed 1 lutego r. następnego właściwemu Urzę
dowi Lekarskiemu Ogólną wiadomość, wykazując tak przybyt, 
jako i ubyt farb arszenikalnych, z odróżnieniem na kolory i 
wyszczególnieniem ich remanentu.

3. W zastosowaniu .się do art. 6 postanowienia Rady 
Administracyjnćj z dnia 7/ i9 września 1862. r. farby arszeni
kalne zachowywane być winny osobno od innych farb i pod 
zamknięciem. Przepis ten odnosi się do zachowywania farb 
arszenikalnych tak w samym składzie, jako i w piwnicy. Na
czynia, szuflady, skrzynki, lub beczki, w których farby te mie
ścić się będą, powinny być tak sporządzone, aby się z nich
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nic rozsypywać nie mogło; do wydawania zaś tychże farb mają 
się znajdować oddzielne łyżki, lub łopatki drewniane, oraz 
oddzielne szalki do ich ważenia.

4. Pod względem wydania farby arszenikalnćj zachować 
winien kupiec kwalifikowany następne ostrożności:

a. Farba arszenikalna wydaną, być ma tćj samćj osobie, 
która wykwalifikowaną jest do piśmiennego jśj zażądania; 
gdyby zaś inna osoba była po nią przysłana, upoważnienie do 
jój, odbioru na samćm zażądaniu winno być zamieszczone. 
W każdym razie kupiec obowiązany jest przekonać się o toż
samości tak osoby, jako i podpisu. Gdyby jednak po odbiór 
farby arszenikalnćj zgłosiła się osoba nieletnia, lub nietrzeźwa, 
kupiec winien odmówić wydania rzeczonój farby.

b. Wydawana z handlu farba arszenikalna powinna być 
starannie zapakowana w odpowiednie naczynie tak, aby nic 
się rozsypać nie mogło. Naczynie to winno być opieczętowa
ne i zaopatrzone napisem, ostrzegającym, iż w nićm jest farba 
arszenikalna.

c. Odbierającego farbę arszenikalną kwalifikowany ku
piec obowiązany jest ostrzedz, iż zachować winien należną 
ostrożność, aby nie ściągnąć na siebie odpowiedzialności za 
mogące wyniknąć zgubne następstwa.

Wykonanie niniejszój instrukcyi KomisyaRządowa Spraw 
Wewnętrznych Urzędom i urzędnikom administracyjnym i le
karskim, oraz kupcom ukwalifikowanym do sprzedaży wszel
kiego rodzaju towarów farbierskich, w czćm do kogo należy, 
poleca.

( Podpisy, jak  w instrukcyi lit. B).
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SPOSTRZEŻENIA O RANACH POSTRZAŁOWYCH
I KRÓTKI OPIS WAŻNIEJSZYCH PRZYPADKÓW7 WRAZ Z ICH 

STATYSTYKĄ.
Skreślił dr. Adam SNIAD&OWSKl.

W szeregu klęsk dotykąjących ludzkości niepoślednie 
miejsce zajmuje wojna. Spustoszenia, jakie przynosi spółe- 
czeństwu, są tćm smutniejsze, ze ofiarami jćj stają się ludzie 
zwykle w pełni sił, wieku i zdrowia, gdy każda inna np. epi
demia dotyka zarówno wszystkich. Ocalenie więc choć w czę
ści ludzi ranionych z zachowaniem im zdolności do pracy 
w społeczeństwie, oszczędzenie organów do tego niezbędnie 
służących było zawsze staraniem chirurgii. W ostatnich cza
sach starania te, wsparte doświadczeniami czynionemi na źwie- 
rzętach nad sposobem tworzenia się kości, doprowadziły do 
nader ważnych wniosków, wykazując możebność odpiłowania 
części kości uszkodzonćj i zastąpienia jćj przez nową odra
dzającą się z pozostawionej okostnćj, tak, że wypiłowania ko
ści nie tylko w jej ciągu, ale i końców stawowych, po licznych 
szczęśliwych wypadkach zyskały już dzisiaj prawo obywatel
stwa w nauce i ocaliły nieraz kończynę skazaną na odjęcie. 
Z tego powodu sądzę, że nie od rzeczy będzie opisanie przy
padków spostrzeganych przezemnie w 1863. i 1864. roku 
i że z tćj małćj pracy mojćj przybędą nauce dane, choćby tyl
ko statystyczne.

Wszystkich ranionych w szpitalach w Kraśniku i Opolu 
miałem stu szesnastu, a mianowicie:

Ran postrzałowych 85,
Postrzałowych i kłótych 12,
Ciętych 9,
Złamanie uda l,
Oparzenie prochem 1,
Kontuzye kulą armatnią 2.
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Rany postrzałowe co do miejsca rozdzielone były, jak 
następuje:

Było
Chorych z ranami głowy ..........................  8

szyi ........................
kończyny górnej ( ')  
kończyny dolnćj ( 2) 
klatki piersiowej . .  
brzucha ................

4
35
34
10
6

Wyzdr.
6
4 

34 
31

9
5

Zmarło
2

Razem 97 ( 3) 89 8

Ranni co do wieku przedstawiali następujące stosunki:
od 16 do 20 lat wieku 51, Najmłodszy miał
od 20 do 30 — 50* lat 16.
od 30 do 40 — 12, Najstarszy miał
od 40 do 5o — 2, lat 56.
od 50 do 60 — 1.

Z dwunastu ran kłótych zmarło dwóch z ran brzucha 
i rozwiniętego zapalenia otrzewnej.

Z ran ciętych 9ciu zmarł jeden w skutek powstałego 
ropnia w prawśj półkuli mózgu.

W ogóle więc na stu szesnastu rannych zmarło jede
nastu.

Operacye ważniejsze wykonano następujące:
wyzdr. zwarło

5 5
?. 2

3. Wyłuszczenie ze stawu ramieniowego . . l 1
i. Wyłuszczenia palca wielkiego ręki . . .
5. Odjęcie uda ............................. .............

l 1
4 1

6. Odjęcie goleni .......... .............................. l 1
7. Wypiłowanie główki kości ramieniowej . '3 3
8. Wypiłowanie żeber .................................. ł 1
9. Wypiłowanie obojczyka............................ 1 1

10. Wypiłowanie kości promieniowej............ 2
11. Wypiłowanie kości łokciowej .................. 1 1
12. Wypiłowanie kości goleniowćj ................ 1 1
13. Wypiłowanie gałki ocznśj ...................... 1 1
14. Wydobycie kuli .................... . . .  . . 6 6

Razem 31 30 1

(1) Prawśj kończyny 19, lewej 16.
(2) Prawśj kończyny 19, lewej 15.
(3) W tę liczbę ogólną, wliczone są i te przypadki, w których równo

cześnie były i rany kłóte.
Pam. T. 1. W ., tom LV, 23
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Rany postrzałowe części miękkich bez obrażenia kości.
Ran postrzałowych części miękkich było 48, które przed

stawiały następne stosunki:
Ran dwuotworowych było ............................... 31
Powierzchownych rozdarć części miękkich 10
Ran jednootworowych, z których kulę wyjęto 6
Ran wielootworowych z jedną, k u lą ..............  l

Leczenie ran tego rodzaju odbywało się w ten sposób: 
przez pierwsze cztery dni okładano część ranioną kompresami 
maczanemi w zimnćj wodzie, unikając zupełnie zakładania 
skubanki, (która utrudnia tylko odpływ z rany), jakotćż opaski, 
która, wywierając nacisk, utrudnia krążenie krwi. Prócz tego 
podawano do wewnątrz sole średnie lekko przeczyszczające. 
Dietę zalecano ścisłą, za napój limoniadę z kwasu fosfornego. 
Gdy się zaczynało ropienie, wtedy opatrunki zmieniałem na 
suchą skubankę, lub też maczaną w wymoku pomornika roz
cieńczonym wodą (trae arnicae libram, aquae destill. li- 
bras 6) ilekką opaskę.

W przypadkach, gdzie zapalenie było silniejsze, zaleca
łem prócz okładów z wody zimnćj wcieranie szaruchy ( un- 
guenti hydrargyri cinerei)} którćj skuteczność w tych ra
zach nigdy mnie nie zawiodła. Przy obfitśm wydzielaniu ro
py i następującym z tego powodu wycieńczeniu .zalecałem od
war kory chinowój z kwasem fosfornym i syropem skórek po
marańczowych.

Rany postrzałowe z uszkodzeniem kości.
Ran postrzałowych z uszkodzeniem kości było 49; z tych 

leczenie 24 pozostawiono siłom natury, a w 25 przypadkach 
wykonano operacye.

Co do leczenia postrzałowych złamań i uszkodzeń kości 
rozmaite są zdania. Niektórzy zalecają unikać operacyi, nie 
usuwać odłamków, które się trzymają, czyli leczyć sposobem 
wyczekującym. Inni radzą zaraz usuwać odłamki kości z po
wodu, że te, jako ciała obce, drażnią ranę i powiększają za
palenie.

Inni nakoniec radzą zaraz wykonywać operacyą, mając 
na względzie, że organizm nie wyniszczony długą chorobą
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łatwiej wytrzyma ważniejsze nawet operacye, i że tym spo
sobem zapobiega się rozwojowi zatok, tak złe skutki spra
wiających.

Z doświadczeń przeze mnie w tśj mierze przeprowa
dzonych i obliczeń statystycznych pokazuje się:

1. że wszystkie operacye wykonane w pierwszych 24 
godzinach dały pomyślne zakończenie;

2. że operacye wykonane po długićm wyczekiwaniu po
trzebowały trzy razy tyle czasu do zagojenia, co wykonane na
tychmiast;

3. że w ogóle, gdzie jest złamanie kości postrzałowe z od
łamkami, tam wykonywać wypiłowanie jest daleko korzystniej, 
aniżeli zostawiać leczenie siłom natury;

4. że, spuszczając się tylko na siły natury, zawsze korzy
stniej jest usunąć od razu odłamki kostne, które nietylko 
drażnią mechanicznie, ale obecnością swoją przeszkadzają wy
twarzaniu się kościenia (callus)  i mogą się stać powodem 
niebezpiecznych krwotoków przez rozdarcie naczyń, jak tego 
miałem przykład na jednym z chorych, u którego po dwóch 
tygodniach wyczekiwania musiałem się uciec do odjęcia koń
czyny dla ocalenia życia.

Ważniejsze przypadki na uwagę zasługujące były na
stępne:

1. Rana postrzałowa głowy ze strzaskaniem ko
ści ezołowćj, rozdarciem opony twardćj lewego 
płatu mózgu i wysadzeniem oka prawego; w yłu- 
szczenie gałki ocznej, wyzdrowienie.

Iwan Błażej, wieku lat 23 liczący, dobrćj budowy ciała, 
odżywiony należycie, udoli krwistój, wzrostu średniego, blon
dyn, przywieziony został do szpitalu w Kraśniku po potyczce 
zaszłćj w dniu 4. września 1863. r. Po obejrzeniu chorego 
znalazłem go w śpiączce, na pytania zadawane z trudnością 
odpowiadającego. Raniony był w lewą połowę czaszki tuż po 
nad guzem czołowym, otworu wyjścia kuli nie było. Z wysa
dzenia oka prawego z oczodołu dymyślać się było można, że 
kula przebiegała w kierunku ukośnym ku dołowi. Śledząc 
palcem skórę prawego policzka, na cal pod uchem prawem
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wyczuć było można dokładnie twardość stożkowatą pod skó
rą. Rana wejścia kuli nierówna. Po obmyciu skrzepów krwi 
pokazały się sterczące odłamki strzaskanśj kości czołowśj 
i tętnienie mózgu, obnażonego z opony twardćj. Tętno małe, 
80 uderzeń na minutę. Oddech powolny, poruszenie chorego 
utrudnione. Natychmiast przystąpiłem do wyjęcia odłamków 
kostnych i w tym celu otwór rany w skórze rozszerzyłem no
żykiem. Po wyjęciu odłamków pozostała przestrzeń próżna, 
wielkości dziesięciozłotówki, w którćj widoczne było tętnienie 
mózgu. Następnie zrobiłem cięcie w skórze w miejscu, gdzie 
się dawała czuć wyniosłość stożkowata, i, uchwyciwszy kulę 
szczypczykami, takową wyciągnąłem. Podczas tych działań 
chory małe dawał oznaki uczucia bolu, czucie było stępione. 
Zaleciłem na głowę okład lodowy, do wewnątrz zaś napar po- 
mornika z saletrą.

Dnia następnego chory przytomniejszy; uskarża się głó
wnie na bole dokuczliwe w oku prawóm; oko lewe skutkiem 
obrzmienia powiek zamknięte w zupełności. Tętno 80, cie
płota ciała 37. Łaknienia dojadła nie ma; język wilgotny, 
obłożony żółtawym osadem, po brzegach czerwonawy; stolca 
nie było od dwóch dni. Zaleciłem mięszankę z dnia poprze
dzającego, okład lodowy dalćj i pół uncyi oleju rącznikowe- 
go ( ol. ricini), przytćm dietę ścisłą.

Do dnia 8. września chory pozostawał przy tćm samćm 
leczeniu. Ropienie z rany wejście kuli i rany zrobionćj dla 
jćj wydobycia dobre. Bole w oku prawóm ustały; gałka oka 
tego zaczyna przechodzić w zgorzel. Przystąpiłem więc do 
wyłuszczenia gałki ocznćj. Po odpreparowaniu powieki i prze
cięciu mięśni poruszających oko przeciąłem szypułkę złożoną 
z nerwu i tętnicy nożyczkami na płask skrzywionemi. Tętni
cy podwiązać nie mogłem; założyłem więć zatykadło (tampon) 
ze skubanki zmaczanćj w rozcieńczonym roztworze półtoro- 
chlorku żelaza. Operacyą tę chory zniósł bez chloroformu. 
Okład lodowy przykładano i nadal.

Po 48 godzinach zatykadło usunąłem. Krwawienia nie 
było; z rany wejścia kuli wydziela się dość znaczna ilość ropy; 
granulacye dobre; przy naciskaniu obrzękłćj powieki górnćj le-
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wśj ropa wychodzi otworem wejścia: zrobiłem wi§c na powiece 
góraćj przecięcie równoległe do brzegu powiekowego dla opróż
nienia z ropy i założyłem pęczek (bourdonnet) ze skubanki. 
Chory znacznie przytomniejszy opowiada, że, jadąc konno, wi
dział naprzeciw sobie wymierzony karabin, przychylił się 
więc na koniu, chcąc uniknąć pocisku; po wystrzale jednak 
nie pamięta, co się z nim stało i jak się tutaj dostał. Dopo
mina się większego posiłku. Zaleciłem odwar chinowy z kwa
sem fosfornym, za pożywienie zaś rosół, mleko i pieczeń.

Odtąd poprawa szybko następowała i przy starannym 
opatrunku i pożywieniu posilnem gojenie się ran opatrywa
nych suchą skubanką następowało kolejno. Najpóźnićj zagoił 
się otwór wejścia kuli. Chory dnia 5. listopada wyszedł zu
pełnie zdrów. Zboczenia umysłowego nie zauważałem ża
dnego.

9. Kliny cięte głowy, twarzy, krtani, ręki lewćj
I prawą), oraz rany kłóte ręki leną).

A. K , wieku lat 37, dobrśj budowy ciała, odżywiony 
dobrze, brunet, przywieziony został do szpitalu w Kraśniku 
po potyczee zaszłśj w dniu 6. września pod Batorzem. Przy 
obejrzeniu chorego znalazłem następujące rany: a) Dwie na 
szczycie czaszki równoległe od szwu wieńcowego, długie na 
3 cale; przecięta jest skóra, czepiec ścięgnisty i powierzcho
wna blaszka kości, b) Jedna na bocznćj stronie czaszki, 
w skutek którśj odcięty został płat skóry odpowiadąjący czę
ści łuskowój kości skroniowej. c) Na prawym policzku rana 
idąca od kąta nosa do jagody; druga poniżej od niśj równo
legła, a trzecia na brodzie przedstawia odcięty kawałek skóry 
w okolicy dolnego brzegu szczęki dolnej. d) Ręka lewa prze
cięta na powierzchni grzbietowej ukośnie od kłykcia kości 
łokciowej ku kości środręcznśj palca wielkiego; przecięcie to 
przenika aż do skóry strony przeciwnej. e) Na ręce prawej rana 
cięta w okolicy opuszki palca małego długości dwóch cali. f )  
Wreszcie dwa cięcia na szyi, jedno pół cala po nad grdyką, dru
gie zaś, przechodzące ukośnie od lewej do prawśj strony i od 
dołu ku górze, przenika skórę, mięsień najszerszy szyi (platy- 
sma mpoides)t gruczoł tarczowy i chrząstki tarczowe w zupeł
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ności.Ze wszystkich tych ran za najcięższe uznaliśmy rany krta
ni, oraz ręki lewćj.Chory gorączkował; nie mogąć mówić, wska
zywał na gardło, jako główne siedlisko bolu; przytćm przy kasz
lu dość częstym wyrzucał śluz krwią zabarwiony przez otwór 
rany.—Brzegi wszystkich ran ciętych twarzy i krtani zbliży
łem za pomocą szwu szpilkowego, rany zaś głowy po ogoleniu 
włosów plastrami lepkiemi; brzegi ran kłótych ręki lewćj 
w liczbie pięciu zbliżyłem także plastrem lepkim; co zaś do 
rany wnikającćj do stawu napięstko-przedramieniowego lewe
go, to z powodu przecięcia dolnego końca kości łokciowćj, 
otwarcia stawu, przecięcia ścięgien mięśni prostujących i ko
ści czółenkowćj napięstka o zachowaniu kończyny myśleć nie 
było można. Wykonałem więc zaraz odjęcie przedramienia 
w ł/3 dolnćj części sposobem jednopłatowym, biorąc płat z po
wierzchni dłoniowćj przedramienia. Po operacyi założyłem 
szew szpilkowy utrzymujący brzegi rany w dokładnćfto zbliże
niu. Do wewnątrz zaleciłem choremu odwar naparstnicy z sa
letrą, za napój proszki burzące, przytćm dietę ścisłą.—Dnia 
następnego brzegi rany na szyi rozeszły się w skutek ciągłego 
zaciekania plwociny, szyja obrzmiała; obawiając się więc, aby 
przy powiększeniu zapalenia brzegi rany nie przeszły w zgo
rzel, wyjąłem szpilki, i po obmyciu rany letnią wodą i obsu- 
szeniu skubanką brzegi zbliżyłem plastrem lepkim. Dla 
zmniejszenia zapalenia krtani zaleciłem przystawienie ośmiu 
pijawek na rękojeści mostka. Lekarstwo tóż samo, oraz prosz
ki siarczanu chininy z kamforą.— Trzeciego dnia po operacyi 
zdjąłem opatrunek zwierzchni; pieniek po amputacyi był cokol
wiek obrzmiały, brzegi jednak rany utrzymane w zupełnćm 
zbliżeniu. Szwy pozostawiłem. Zeszyte rany twarzy także się 
zrosły; obrzmienie szyi znacznie się zmniejszyło, z rany szyi 
wydziela się znaczna ilość ropy. Chory przepędził noc spo- 
kojnićj, gorączka jest mniejsza. Opatrunek taki sam.—Odtąd 
stan ogólny chorego coraz się polepszał. Po zdjęciu szwów 
zbliżających brzegi rany po amputacyi przedramienia pozostał 
tylko wązki pasek ropiejący, kilka linij szeroki, który, opa
trywany suchą skubanką, w końcu drugiego tygodnia zabliź
nił się zupełnie. Rana krtani przy opatrunku dwa razy na
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dzień dopełnianym szybko się zagoiła i wypełniła brodawkami, 
które w miarę potrzeby przyżegano seletranem srebra; naj
później nastąpiło zagojenie ran głowy, po oddzieleniu stru- 
pieszałych cienkich igiełek kostnych z przeciętej blaszki ze
wnętrznej. Dnia 19. października chory zupełnie wyleczony 
opuścił szpital.

3. Rana cięta głowy z oddzieleniem zupełnćm  
części kości potylicowej aż do opony twardej, dwie 
rany cięte na szczycie czaszki, rany cięte ręki lew^J 
w okolicy stawu łokciowego i rana cięta palca 
wskazującego ręki prawą).

S. Z., lat 19 licząca, obsługująca przy aptece obozowćj 
panna, przywiezioną została do szpitalu po potyczce pod Ba- 
torzem w dniu 6. września 1863. r. Chorą znaleźliśmy w na
stępującym stanie: a) Na szczycie czaszki w okolicy prawej 
kości ciemieniowej dwie rany cięte, pod kątem ostrym spoty
kające się, długie mniej więcćj na 2 ‘/ a cala; przecięta skóra, 
czepiec ścięgnisty i zewnętrzna blaszka kości, b) Z tyłu gło
wy wisi na karku płat zanieczyszczony słomą, ścięty ze skóry 
pokrywającej tył głowy wraz z częścią kości potylicowej. Przez 
otwór wycięty w czaszce na powierzchni wielkości dwuzłotów
ki przegląda opona twarda mózgu, c) W okolicy lewego sta
wu łokciowego rana mająca 1 */a cala długości, w niej prze
cięty wyrostek łokciowy kości łokciowej; cięcie to otrzymała 
przy zasłanianiu głowy ręką zgiętą w łokciu, d) Palec wskazu
jący ręki prawej przedstawia cięcie idące ukośnie przez dru
gą kość czółenkową z zupełnem przecięciem takowej tak, że 
palec wisi na skórze.

Opatrzyłem najprzód rany głowy; płat ścięty z potylicy 
po oczyszczeniu ciepłą wodą i obsuszeniu przyłożyłem dokła
dnie do czaszki i utwierdziłem krzyżującemi się paskami pla- 
stru lepkiego; w podobny sposób opatrzyłem inne dwie rany 
głowy. Kończynę górną lewą ułożyłem nieruchomo i po ścią
gnięciu plastrem zaleciłem przykładanie lodu w pęcherzu dla 
zapobieżenia mogącemu nastąpić zapaleniu stawu. Palec ręki 
prawej zupełnie odcięty i wiszący na skórze należało odciąć; 
zważając jednak na młody wiek chorój i możność uskutecz
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nienia później tćj operacyi, pozostawiłem leczenie naturze, dopo
magając zbliżeniem dokładnćm odjętćj części i opaską najprzód 
z plastrów lepkich, a następnie dla utrzymania w tćm położeniu 
nałożyłem 3 łupki z tektury grubćj odpowiednio długości palca 
i znów opasałem palec w ten sposób zupełnie unieruchomiony. 
Opatrunek ten zmieniałem aż do dnia ósmego co 3 dni; brzegi ran 
ciętych były w zbliżeniu; obrzmienia żadnego nie było. Chora 
pierwsze 3 dni gorączkowała, po użyciu jednak mięszanki sale- 
trowćj gorączka ustąpiła. Ósmego dopiero dnia pokazało się 
ropienie po prawćj stronie płatu czaszki i na palcu ręki pra
wćj; w innych miejscach zlepienie doraźne nastąpiło bez ża
dnego wytwarzania ropy. W dalszym przebiegu choroby z pal
ca przeciętego wydzieliło się kilka cienkich kawałeczków stru- 
pieszałćj kości; z rany zaś na kości potylicowćj ropa wydzie
lała się dość obficie tylko po stronie prawej w samym kącie 
cięcia. Zwolna jednak przy środkach zlekka ściągających i opa
trunku skubanką maczaną w rozcieńczonćj nalewce arnikowćj 
ropienie zmniejszyło się i zabliźnienie zupełne nastąpiło.

4. Rana postrzałowa stawu ramieniowego* 
W ypitowanle głów ki kości ramieniową).

L. S., wieku lat 35, dobrze zbudowany i odżywiony, przy
był do szpitalu dnia 26. stycznia .1864. r. z raną postrzałową 
w okolicy stawu ramieniowego. Kula weszła od tyłu tuż po 
nad grzebieniem łopatki i wyszła, strzaskawszy główkę kości 
ramieniowćj na przedniśj powierzchni ramienia. Palcem 
wprowadzonym w otwór wylotu kuli, z którego ciągle sączy
ła się krew’ , przekonać się było można, że kość jest zupełnie 
6trzaskana. Przystąpiłem zaraz do operacyi. Po zachlorofor- 
mowaniu chorego zrobiłem cięcie po środku na przednićj po
wierzchni ramienia długości 8 centymetrów, dochodzące aż do 
kości. Staw był otwarty; część główki chrząstką powleczona 
zwrócona była ku dołowi i z łatwością wyjąć się dała. Dalsza 
część kości ramieniowćj strzaskana na y odłamków różnój 
wielkości została poniżćj odpiłowana piłką Jeffraya z zacho
waniem o ile można okostnej; ranę obmyto i oczyszczono; 
krwawienie ustało zupełnie po podwiązaniu nie wielkićj gałązki 
tętniczćj mięśniowćj. Ramię ułożono w żłobku z tektury wy
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słanym watą i zachodzącym aż na przedramię. Ranę wypełnio
no skubanką zmaczaną w roztworze nalewki pomornika i za
lecono okład zimny.

Do wewnątrz przepisano proszki z siarczanu chininy 
(gr. 1) i kamfory ('/* gr.), trzy razy dziennie proszek. Przy 
opatrunku po 48 godzinach znaleziono stan rany dobry. Ro
pienie już się zaczęło. Opatrunek taki sam. Na powierzchni 
zewnętrznćj ramienia w środku długości tegoż zaczerwienienie 
bolesne. W miejscu tćm po kataplazmowaniu utworzył się 
ropień, który 5. dnia otworzono lancetem i po odejściu ropy 
założono skubankę zmaczaną w oliwie. Dalszy przebieg był 
zupełnie pomyślny, szybkie brodawkowanie wypełniło dno ra
ny tak, że chory dnia 26. lutego, a więc w miesiąc od zra
nienia był już wyleczony. W kilka tygodni potćm, gdy kość 
nowa zaczęła twardnieć, probowano podnoszenia ręki i zaleco
no choremu powtarzanie takich ćwiczeń stopniowo coraz czę- 
ścićj. Władza w ramieniu powróciła o tyle, że chory mógł sig 
zajmować swojćm dawnym rzemiosłem, to jest szewctwem.

5. Rany kłiite i utłuczenia.
Z. J., lat 16 wieku liczący, słabo odżywiany, znalezio

nym został po potyczce pod Chruśliną pomiędzy poległemi 
i w dniu 31. maja odwieziony do szpitalu. Przy obejrzeniu 
znaleziono rany następujące: a) Dwie rany bagnetowe w oko
licy serca między czwartćm i piątćm żebrem dość głębokie, 
pozostawiły bowiem na skórze wyraźny trójkąt; b) cztery ra
ny klatki piersiowćj w linii podpachowćj, jedna nad grzebie
niem łopatki prawtj; c) jedna rana kłóta na policzku pra
wym; d) dziesięć ran kłótych na kończynach górnych i dol
nych, przenikających, bez uszkodzenia jednak wielkich naczyń. 
Prócz tego dwa silne stłuczenia kolbą za uchem lewćm. Ucho 
i cała połowa twarzy i części miękkich pokrywających czasz
kę z tej strony mocno zasiniałe i obrzękłe; łącznica oka na- 
biegła krwią. Chory nieprzytomny, gorączkuje silnie. Ruchy 
serca nadzwyczaj przyśpieszone; tętno drobne. W płucu lewćm 
przy auskultacyi słyszeć można wyraźne trzeszczenie w całćj 
wysokości tegoż. Plwocina krwawa, kaszel częsty; bezsenność.
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Rany opatrzono skubanką zmaczaną, w oliwie; na głowę zale
cono okład lodowy. Do wewnątrz przepisano:

Rp. Inf. fol. digitalis (ex scrp. 1) unc. sex, na tri nitrici 
drachmam, syrupi simpl. unc. /2.

M. D. S. Co 2 godziny łyżkę stołową.
Dnia 1, 2, i 3. czerwca stan jednakowy; tętno ciągle 

przyśpieszone. Tępość serca powiększona: od góry zaczyna się 
od 3. żebra, na praWo stępienie rozciąga się do prawego brze
gu mostka. Szmeru przy tonach serca nie słychać. Lek i opa
trunek powtórzono.—Dnia 4. czerwca odpluwanie łatwiejsze; 
gorączka jednak trwa ciągle, tętno przyśpieszone małe; ża po
żywienie zalecono mleko i rosół.—Dnia 5. stan ogólny cokol
wiek lepszy; chory przytomny i silniejszy; oddech jednak przy
śpieszony do 40 razy na minutę. Po stronie lewej słychać 
oddech oskrzelowy. Przepisałem:

Rp. Infus. rad. ipecacuanhae (ex gr. 6) unc. 6. D. S. 
Co 2 godziny łyżkę stołową. Nadto: Rp. Codeini 
gr. 1, tinct. digitalis dr. 2. M. D. S. Na noc 10 
kropel.

Dnia 9. czerwca. Odpluwanie trudne. Zalecono:
Rp. Acidi benzoici gr. 2, sacchari gr. 3. D. tal. dos. nr.

6. S. Trzy proszki dziennie.
Dnia 12. gorączka zmniejszona. Odpluwanie łatwiejsze. 

Oddech w płucu lewćm pęcherzykowy z licznemi rzężeniami 
wilgotnemi. Dla podniesienia sił zalecono:

Rp. Chinii sulfurici, ferri lactici aa. gr. %, sacchari 
gr. 5. M. f. pulv. D. tal. dos. nr. 12. S. 3 proszki dzień. 

Dnia 13. czerwca. Chory czuje się lepićj, rany podsy- 
chają, z dwóch tylko w okolicy serca wysącza się mała ilość 
ropy dobrćj. Zalecono dalćj proszki i pędzlowanie nalewką 
jodową w okolicy serca. Odtąd chory poprawiał się powoli; 
kaszel zmiejszył się, a jednocześnie i znaki fizyczne w płucach 
wykazywały ukończenie sprawy chorobnśj. Najuporczywszym 
objawem była nieregularność tętna i szybkie ruchy serca, oraz 
rozszerzenie granic tępości tegoż, które należało odnieść albo 
do wylewu krwistego w skutek ran osierdzia, albo tćż do wy
sięku zapalnego wywołanego zranieniem. To drugie przy
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puszczenie wydaje się prawdopodobniejszśm, bo tępość stwier
dzoną została badaniem dopiero piątego dnia choroby. Przy 
pędzlowaniu nalewką jodową i wcieraniu potem maści z jodku 
amonu, oraz jednoczesnćm użyciu tranu, jako środka odżyw
czego, chory odzyskał zdrowie i siły.

6- Rana postrzałowa kości goleń lowej I wypiło* 
nanle tejże.

Rana zadana kulą stożkową karabinową goleni prawćj. 
Otwór wejścia kuli znajdował się od zewnętrznćj strony goleni 
w środku długości tćjże po nad kością piszczelową (fibula), 
otwór wyjścia w środku kości goleniowćj z jćj strzaskaniem. 
Noga była silnie obrzękła, skóra zaczerwieniona. Palec wpro
wadzony w ranę napotykał liczne odłamki ostre i wolne. Po
nieważ jedna z kości pozostała nietkniętą, jak o tćm przebieg 
kuli i zewnętrzne śledzenie przekonało, postanowiłem zacho
wać kończynę i wykonać wypiłowanie kości. Po zrobieniu 
cięcia na przednićj powierzchni goleni przekonałem się, że 
strzaskanie zachodzi znacznie w górę i ku dołowi, zmuszony 
więc byłem ranę rozszerzyć. Po dokładnćm obnażeniu kości
i wyjęciu licznych odłamków odpiłowałem kość od góry i od 
dołu za pomocą podprowadzonćj piłki łańcuszkowćj. Wielkich 
odłamków było cztery, które złożone pokazują, że długość od- 
piłowanćj kości wynosi 13 centymetrów. Ranę po zatamowa
niu krwawienia wypełniono skubanką zmaczaną w oliwie, a na
stępnie, gdy się rozpoczęło ropienie dobre, zsstosowano zwy
kły opatrunek nalewką pomorniku (tinct. arnicae). Do we
wnątrz zalecałem odwar kory chinowśj. Rana zagoiła się zu
pełnie po półrocznym pobycie chorego w szpitalu; kończyna 
przy chodzeniu zginała się jeszcze. Zaleciłem więc choremu 
wypoczynek w domu, dopóki lepsze stwardnienie wydzielonćj 
kostniny nie nastąpi. Przy wyjściu ze szpitalu chory, podpie
rając się kijem, mógł się przechadzać.

Pisane w Lublinie, dnia 10. lutego 1866 r.
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KILKA SŁOW O NOWOTWORACH PATOLOGICZNYCH 
W OGÓLE.

Napisał Dr. W łodzim ierz BR O D O W SK I,
Profesor Szkoły Gł. Warsz. (l).

W czasach, w których nie miano wyobrażenia o różno
rodnych tkankach składających się na rozmaite narzędzia na
szego organizmu, to jest kiedy anatomia ogólna nie była je
szcze znaną, a czasy te, jak wiadomo, nie są zbyt odległe; 
otóż w owych czasach o nowotworach patologicznych w teraź
niejszym znaczeniu tego wyrazu, ma się samo przez się ro
zumieć, że i mowy być nie mogło. To, co obecnie nazywamy 
nowotworami patologicznymi, rozrzucone było po rozmaitych 
działach patologii. Największą ich część opisywano w roz
dziale o nabrzmiałościach i guzach chorobnych (łumores 
praeter natur am); druga także dość znaczna część nowotwo
rów mieściła się między przerostami (hypertrophiae); inne 
znowu poczytywane były za produkta zapalenia, niektóre na
wet za pasorzyty źwierzęce i t. p. Na większą część ich za
patrywano się powszechnie jako na coś od organizmu naszego 
całkiem odrębnego, odmiennemi rządzącego się prawami.

Od powstania anatomii ogólnśj datuje początek wyobra
żeń o nowotworach patologicznych w teraźniejszym znaczeniu

( l )  Czyniąc zadość życzeniu członków Oddziału anatomii i fizyologii 
Tow. lek. Warsz., koL B r o d o w s k i  w r. p. na dwóch posiedzeniach 
tego Oddziału mówił o nowotworach patologicznych w ogólności według 
najnowszych postępów nauki. Obecnie, gdy protokóły rzeczonych posie
dzeń zaginęły mie z naszej winy), kol. Brodowski, uproszony przez Redak- 
cyą Pamiętnika, podaje nam w powyższym artykule treść przeszłoroczne- 
go swego wykładu.

Słownictwo i pisownia szan. autora zachowane są zupełności 
stosownie do wyrażonego życzenia .— Przyp. Redakt.
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tych wyrazów. Występują one na widownią naukową pod na
daną przez L a e n n e c ’ a nazwą tworów przypadkowych (pro- 
duclions accidentelles) (1). Dzielą je za przykładem Du- 
puytren ’a i L a e n n e c ’a na podobne z budowy swćj anato
micznej do tkanek fizyologicznych i niepodobne do nich. Car-  
swel l  pierwsze nazwał homologicznymi, drugie heterologicz- 
nymi, L o b s t e i n  zaś tamte homeoplastycznymi, a te heteoro- 
plastycznymi. Hunterowska lympha plastica gra jeszcze w o
wych czasach bardzo ważną rolę. Z nićj to pod wpływem siły 
żywotnćj w ten lub ów sposób nastrojonśj (sive homoeoplasia, 
sive heteroplasia L o b s t e i n ’a) powstają podług* ówczesnych 
wyobrażeń najrozmaitsze tkanki patologiczne, do organizacyi 
których miały zawsze torować drogę powstające w nich naczy
nia krwionośne. Stanowiące epokę w anatomii ogólnćj wy
krycie przez S c h l e i d e n ’a komórki, jako pierwiastku ana
tomicznego roślin, która niebawem uznaną została przez 
Sc hwann ’a za takiż sam pierwiastek organizmów źwierzę- 
cych, miało wkrótce za następstwo uznanie przez J. Mul l era  
komórki także i za pierwiastek anatomiczny nowotworów pa
tologicznych. Od tego czasu środek, że się tak wyrażę, ciężko
ści organizacyi (ustrajania się) tkanek przenosi się z naczyń 
na komórki. Od tego także czasu histogeneza fizyologiczna 
coraz ściślejszym węzłem łączyć się poczyna z patologiczną. 
Za źródło dające początek pierwiastkom fizyologicznym po
czytują pochodzący ze krwi, a przez ściany naczyń włoskowa- 
tych przesiąkły płyn odżywny (cytoblastema). Podobnież 
tłómaczą powstawanie pierwiastków anatomicznych nowotwo
rów patologicznych. Cała różnica ostatnich od pierwszych za
leży w jednych razach tylko na powiększeniu ilości, w drugich 
na niezwykłej jakości, w innych znowu na wystąpieniu w niezwy
kłym miejscu (error loci) wzmiankowanego płynu, który z cza
sem dla odróżnienia od prawidłowego zaczęto nazywać wysię
kiem (exsudatum).

Grdy takie wyobrażenia o nowotworach patologicznych 
coraz więcćj jednają sobie zwolenników, 'badania mikroskopo-

(2) Traiti de Vauscu.lt. mediate (t. II).
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weRei cherta ,  K ó l l i k e r a  i Remaka  obalają powszech
nie przyjętą teoryą Schwann’a powstawania samowolnego ( ge- 
neratio spontanea)  komórek zarodkowych z tak zwanćj cyto- 
blastemy; miejsce tćj teoryi w histogenezie fizyologicznćj zaj
muje inna, która się skupia w aforyzmie: omnis cellula ex 
cellula. Pomimo to jednak histogeneza patologiczna spoczy
wa jeszcze w owych czasach na dawniejszćj podstawie: nowo
twory bowiem patologiczne powstają najczęścićj w pośród wy
kształconych tkanek łącznych, a tkanki te poczytywano 
w swych czasach za nieposiadające komórek. Nie widziano 
wprawdzie ani gołćm okiem, ani tćż za pomocą mikroskopu
i tej patologicznćj blastemy czyli wysięku, który miał dawać 
początek nowotworom patologicznym; godzono się jednak nań 
powszechnie, bo nie umiano inaczćj zdać sobie sprawy z po
wstawania tych nowotworów we wzmiankowanych tkankach. 
Nieobecność w nich komórek zdawała się faktem tak powszech
nie stwierdzonym, że nie pozostawało nic innego, jak przypu
ścić stopniowe wysiękanie z naczyń włoskowatych w niedają- 
cych się dostrzedz małych ilościach płynu i natychmiastową 
jego organizacyą.

Tymczasem Vi r chow,  który na początku swego zawodu 
naukowego był jednym z najgorętszych zwolenników teoryi 
powstawania nowotworów patologicznych z wysięków, wykrywa 
komórki w zupełnie już rozwiniętych tkankach łącznych. Po- 
czćm następuje cały szereg prac tego zdumiewającego badacza, 
które w histogenezie patologicznćj coraz większe znaczenie 
nadają wzmiankowanym komórkom, uszczuplając stopniowo 
tćm samćm ilość nowotworów patologicznych, mających po* 
wstawać za pomocą samowolnego wytwarzania się komórek 
z wysięku; aż w końcu doprowadziły do tego wypadku, że wy- 
żćj wspomniany aforyzm „omnis cellula ex cellula" został ogło
szony jako prawo zasadnicze rozwoju nowotworów patologicz
nych. Ogół nowszych badaczy na polu histologii patologicz
nćj tak mocno jest przekonany o prawdziwości powyższego 
twierdzenia, że zdania mu przeciwne, lubo nawet podtrzymy
wane przez takie powagi mikrograficzne, jak Ch. Rob i n  we
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Francyi i Hugue  Bennet  w Anglii, są poprostu ignoro
wane.

Podług współcześnie zatćm panujących wyobrażeń no
wotwory patologiczne niczćm innćm nie są, jak tylko produ
ktami albo po za granice fizyologiczne podniesionych, albo tćż 
na nowo obudzonych czynności twórczych w pierwiastkach 
anatomicznych naszego organizmu; że przeto są jego cząstkąj 
powstającą wprawdzie przy niezwykłych warunkach istnienia, 
ale na mocy tychże samych praw, które rządzą fizyologicz- 
nym rozwojem tego organizmu. W ostatku dodać jeszcze na
leży, że odrębność (specyficzność) pierwiastków anatomicznych 
pewnych nowotworów patologicznych, której pomimo licznych 
niepowodzeń tak mozolnie szukano i tak ją sztucznie tworzo
no, została stanowczo zaprzeczoną. Wyrzeka się już jćj obec
nie jeden z najsilniejszych przed niedawnym jeszcze czasem 
jej filarów, Leber t .  Dla tych to powodów niedawny jeszcze 
podział nowotworów patologicznych, o którym wyżćj nadmie
niliśmy, na podobne (homologiczne czyli homeoplastyczne) i 
odmienne (heterologiczne czyli heteroplastyczne) okazał się 
nieuzasadnionym. Ściśle rzeczy biorąc, wszystkie nowotwory 
patologiczne są podobne: żaden bowiem nie składa się z ta
kich pierwiastków anatomicznych, do którychby nie można 
było tu lub owdzie znaleść podobnych między normalnymi. Cała 
odmienność wzmiankowanych pierwiastków może być tylko 
względną: zależy bowiem na niezwykłości albo ich rozmia
rów ( heterometria), albo siedliska (heterotopia, error loci), 
albo w ostatku czasu ich powstawania (heterochronią). Gdy 
więc, mówiąc o nowotworach patologicznych, używamy jeszcze 
i obecnie nazw powyższych; to wcale co innego pod niemi ro
zumiemy, aniżeli nasi poprzednicy, a mianowicie: podobnymi 
(homologicznymi) nazywamy takie nowotwory patologiczne, 
które budową swą histologiczną nie różnią, się od tkanki ma* 
cierzystćj, to jest tćj, która dała im początek; miana zaś nie
podobnych czyli odmiennych udzielamy obecnie takim nowo
tworom, którjch budowa anatomiczna odmienną jest od tkan
ki macierzystćj. Podług współczesnych zatem wyobrażeń mo
że być mowa tylko o względnćj odmienności ( heterologia)
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nowotworów patologicznych, nie zaś bezwzględnej, jak to 
wprzódy miało miejsce. Zupełnie jednakiej budowy nowotwór 
będzie homeoplastycznym w jednśm, heteroplastycznym zaś 
w innśm miejscu. I tak np. chrzęstniak (chondroma) znaj
dujący się na jakiśjkolwiekbądź chrząstce, przypuśćmy żebro
wej, jest nowotworem podobnym; taki sam zaś chrzęstniak 
powstały śród kości lub ślinianki przyusznćj będzie nowotwo
rem odmiennym czyli niepodobnym.

Nazwy nowotworów patologicznych także po większej czę
ści znacznym uległy zmianom. Dawniej, jak wiadomo, tworzo
no je podług własności zewnętrznych, a przedewszystkiem wy
glądania, postaci i spójności nowotworów. Wzgląd wyłączny 
na pierwsze dał początek takim nazwom, jak raki, polipy, gru- 
zełki, guzy kalafiorowate, grzybiaste (fungi). Ze względu 
znowu na spójność nowotworów patologicznych powstały na
zwy następujące: hygroma, meliceris, atheroma, sarcoma, 
steatoma, skirrhus i t. p. Podstawą zaś nomenklatury współ
czesnej jest przeważnie histologiczna budowa nowotworów. 
Na tej to zasadzie oparto nazwy następujące: włókniak (fibro- 
ma),  tłuszczak (lypoma), śluzak (myxoma) (1), chrzęstniak 
czyli chrząstak ( chondroma), kostniak (osteoma), mięśniak 
(myoma), naczyniak (angioma) i t. p. Nowotwory patolo
giczne mięszane oznaczamy nazwami także mięszanemi, jak 
np. śluzotłuszczak albo śluzak tłuszczakowaty (myxo4ypoma 
s. myxoma lypomałodes), mięśnio-mięsak (myosarcoma s. 
myoma sarcomatodes) , mięśnio-włókniak (myofibroma) i t. p. 
W ostatku dla oznaczenia niektórych nowotworów złożonych 
z kilku tkanek rozmaitego wzoru, w celu uniknienia rozwle
kłości zmuszeni jesteśmy za przykładem naszych poprzedni
ków uciekać się jeszcze do nazw opartych na jednśj z wybit
niejszych cech zewnętrznych, jak np. kaszak (atheroma), tor
biel (t. cysticus) albo torbielak (kystoma) i t. p. Opartych 
nazw na tejże samej podstawie używamy jeszcze i w takich 
razach, kiedy nowotwory jawią się stale* w jednej pewnej po
staci, jak np. gruzełek (tuberculum), albo kiedy w budowie

(1) Z greckiego: myxa śluz.
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ich histologicznśj dają się dostrzegać bardzo liczne odmiany, 
jak np. mięsak ( sarcoma) ,  albo tćż przez wzgląd na uświę
coną wiekami tradycyą, jak np. rak (cancer s. carcinoma). 
Nie potrzebujemy tu nadmieniać, że pod względem Wyobrażeń 
do nazw tych obecnie przywiązywanych różnimy się najzupeł- 
niśj od naszych poprzedników.

Podział nowotworów patologicznych opiera się obecnie 
na tćj samśj podstawie, co i ich nomenklatura, to jest na bu
dowie histologicznśj. Skoro nie ulega już wątpliwości, że za
chodzi wielkie podobieństwo pomiędzy nowoutworzonemi tkan
kami patologicznemi, a tkankami prawidłowemi, najstosowniej 
jest zatem dzielić pierwsze tymże samym sposobem, co i dru
gie, to jest na nowotwory patologiczne: 1) składające się z sa
mych tylko komórek, 2) z komórek i istoty międzykomórko
wej i 3) nowotwory patologiczne składające się z tkanek 
wyższej organizacyi, to jest przeważnie bądź z tkanki mięsnej, 
bądź naczyniowej, bądź w ostatku nerwowej. Ale wszystkie 
nowotwory patologiczne nie dadzą się zmieścić w tych trzech 
klasach, a mianowicie pod żadną z nich nie dają się podciąg
nąć takie, których budowa nie odpowiada jednemu jakiemu 
wzorowi histologicznemu, jak wszystkich należących do klas 
powyższych, lecz złożoną jest z kilku tkanek rozmaitego wzo
ru. Takie-nowotwory składają klasę 4ą. Y i r c h o w  nazywa 
je nowotworami patologicznymi narzędziowatymi ( neoplasma- 
ta organoidea) ,  dla tego właśnie, że, jak narzędzia, składają 
się z rozmaitego wzoru tkanek. Wszystkie zaś nowotwory 
należące do pierwszych trzech klas z podobnegoż względu 
nazywają się tkankowatymi (neoplasmata histioidea). W ostat
ku Y i r c h o w pomiędzy nowotworami należącymi do kl. 4ćj 
odróżnia jeszcze tak zwane potworowate (neoplasmata tera- 
toidea), to jest takie, które pod względem budowy już nie na
rzędziom, ale całemu układowi narzędzi, czyli przyrządowi 
odpowiadają, jak np. torbiele dermoidalne złożone, w skład 
których wchodzą nie tylko pierwiastki skóry właściwej (derma), 
lecz gruczoły łojowe, potowe, włosy, niekiedy nawet zęby i t, p.

W myśl powyższego podziału do klasy iej należą nowo
twory patologiczne następujące:

Pam. T. L W., t. LV. 24
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a) Rozrosty komórek naskórkowych: odciski (tyloma), 
rogi (cornua cutanea), rybia łuska ( ichtyosis) , rozrost paz
nokci (onychogryphosis).

b) Rozrosty pierwiastków nabłonkowych: nowotwory ka
tarowe.

c) Rozrosty komórek gruczołów limfatyczych, nowotwory 
tyfusowe, rozrost bezbarwnych ciałek krwi (leukaemia).

d) Ropa, e) gruzełki i { )  rakowiec (cancroid).
Do klasy Ilśj: a)  włókniak (fibroma) , b) tłuszczak 

(lipoma), c) śluzak (myxoma), d) chrzęstniak (chondroma), 
e) kostniak (osteoma), f )  piaszczak (psammoma), g )  bar- 
wiak (melanoma), h) gliomat i bardzo podobne dę niego 
nowotwory limfatyczne (lymphoma), miękczaki syfilityczne 
(gummata), nowotwory trędówe (lepra), wilk (lupus), wre
szcie i mięsak (sarcoma).

Do Illej klasy: a) mięśniak (myoma), b) naczyniak 
(angioma) i nerwiak (neuroma) .

Do IV. klasy: a) rak (carcinoma), b) nowotwory bro- 
dawkowate (papillomata), c) gruczołowate (adenoma), i tor
biele i torbielaki (tumores cystici et kystomata).

Pozostaje nam jeszcze niezmiernie ważna, szczególnie 
pod względem praktycznym, kwestyą złośliwości nowotworów 
patologicznych. Wiadomo, że dawniej dzielono guzy cnorobne 
na łagodne czyli nieszkodliwe (tumores benigni) i złośliwe 
(t. maligni), to jest dla organizmu naszego bardzo niebez
pieczne. Przyczćm miano na uwadze złośliwość nie względ
ną, przypadkową, zależącą od ważności fizyologicznych sto
sunków siedliska; guza, bądź tćż od ważności powikłań; lecz 
bezwzględną, wypływającą z samej natury tych tworów, to jest 
z bezwzględnego stosunku ich do całości organizmu. Że taki 
podział nie miał podstawy naukowej, to rzecz obecnie już 
aż nadto jasna. Złośliwość bowiem, ani łagodność nie jest 
wyłączną własnością, przywiązaną do pewnej budowy anato
micznej, do pewnego gatunku, lub rodzaju guzów; owszem 
stwierdzono wielokrotnie, że jak z jednej strony złośliwe nowo
twory mogą się znaleść w każdćj z klas powyższych, tak z nowu
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z drugićj tegoż samego rodzaju nowotwory w jednych razach 
mogą być złośliwe, w drugich zaś łagodne, jak np. chrzęst- 
niaki, miesaki i t. p. Bardzo słuszną zatćm uwagę robi V ir- 
chow,  że patolog chcący jeszcze obecnie dzielić nowotwory 
patologiczne na łagodne i złośliwe wystawiłby się na te same 
zarzuty, co i zoolog dzielący źwierzęta na drapieżne i nie- 
drapieżne, lub botanik rośliny na trujące i nietrujące. Przed 
niedawnym wszakże czasem sądzono, że wzmiankowany podział 
nowotworów da się naukowo usprawiedliwić: mniemano wła
śnie, że ten odpowiada najzupełnićj podziałowi na nowotwo
ry podobne (homologiczne) i niepodobne (heterologiczne), to 
jest, że pierwsze z nich są zawsze łagodnymi, drugie zaś zło
śliwymi. Widzieliśmy już, w co się obróciły pod wpływem 
mikroskopowych badań dawniejsze homologia i heterologia.

Jakkolwiek ten, lub ów charakter nowotworów patologicz
nych nie może być brany za podstawę do ich podziału; nie 
mnićj jednakże kwestya złośliwości tychże nie przestaje być 
arcyważną dla lekarza praktycznego, któremu bardzo wiele 
na tćm zależeć może, aby w danym przypadku mieć pewność, 
że się ma do czynienia z nowotworem patologicznym tśj, a nie 
innćj natury. Zachodzi więc pytanie, czy nowsze badania 
przyczyniły się do wyświetlenia tej kwestyi. Niezaprzeczenie. 
Przedewszystkićm same wyobrażenia o złośliwości nowotwo
rów patologicznych pod wpływem tych badań znacznym uległy 
zmianom. Dawnićj pospolicie mniemano, że nowotwory łago
dne są pochodzenia miejscowego, gdy złośliwe poczytywano za 
przejaw choroby ogólnśj w humoralnćm znaczenia tego wyra
zu, to jest wyprowadzano je z ogólnego zepsucia soków, w cza
sach zaś późniejszych z zakażenia krwi. Podług tego sposobu 
widzenia rzeczy nowotwory złośliwe były umiejscowieniem tyl
ko ogólnej d y skraz y i ,  zkąd inąd nawet bardzo pożądanćm, 
a to dla tego, że organizm tym sposobem miał pozbywać się 
choć części swych zepsutych soków (John Simon) .  Niektórzy 
nawet uważali te nowotwory za rodzaj gruczołów patologicz
nych, utworzonych przez naturę dla oczyszczenia organizmu 
z pomienionych soków; to tćż i przestrzegali, aby zawcześnie 
ich nie usuwano: „noli me tangerel“  Dyskrazyjnego pocho
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dzenia nowotworów złośliwych miały dowodzić: 1) odtwarza
nie się ich po operacyi bądź na tćm samem miejscu, bądź na 
innćm, niekiedy nawet od poprzedzającego bardzo odległćm; 
1) stan kachektyczny, wyrażający się wychudnieniem, ogólną 
niedokrwistością, a bardzo często i pewnćm żółtawo-ziemi- 
stćm zabarwieniem skóry; stan taki miał niekiedy nawet po
przedzać rozwój nowotworu; 3) dziedziczność i w ostatku 4) 
dosyć często zdarzająca się mnogość tego rodzaju nowotworów. 
Otóż pomienione względy nie zawsze dowodzą złośliwości no
wotworów, a nigdy dyskrazyjnego ich pochodzenia. I tak na- 
samprzód co do odtwarzania się nowotworów po operacyi na 
tem samćm miejscu, to takowe może nastąpić po niedokła- 
dnćm wyłuszczeniu i nowotworów łagodnych, jak np. torbieli 
dermoidalnćj, włókniaka, i t. p. Odtwarzanie się zaś w miej
scu odległćm od pierwotnego siedliska niekoniecznie jest 
w związku z poprzednićm istnieniem nowotworu usuniętego 
Komuż nie są znane wypadki, w których najłagodniejsze no-’ 
wotwory, jak brodawki, tłuszczaki, włókniaki i t. p., jeden 
po drugim występują w rozmaitych odstępach czasu i najroz
maitszych odległych nawet od siebie okolicach. Ma się samo 
przez się rozumieć, że wyłuszczenie podobnego nowotworu 
w jednym z takich odstępów w pewnćm miejscu w niczćm nie 
zmienia kolei, w jakićj mają się wytwarzać tćjże samćj natury 
późniejsze nowotwory w innych miejscach. Nikomu jednak nie 
przyszło do głowy przypuszać dyskrazyi brodawkowćj, tłu- 
szczakowćj i t. p. Zresztą odtwarzanie się to jakkolwiek da
je się w pewnych razach tłómaczyć za pomocą dyskrazyi, to 
jednak nie inaczćj, jak dyskrazyi pochodnćj, a nie pierwotnej, 
jak się o tem wkrótce przekonamy. Co się zaś tyczy stanu 
kachektycznego, to ten, jak wiadomo, najczęścićj wcale nie 
z dyskrazyjnego wypływa źródła, owszem bywa przeważnie 
następstwem zwichnięcia czynności narzędzi ważną grających 
rolę w ogólnćm gospodarstwie organizmu, zwichnięcia naj
pospoliciej z miejscowych warunków wynikającego. Że je 
dnak upośledzenie ogólnego odżywiania organizmu, to jest 
stan kachektyczny w parze idzie z zepsuciem jego soków, to 
jest dyskrazyą, to nie ulega wątpliwości. Możeby się więc
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komu zdawało, że nowotwory złośliwe są wynikłością takiej 
dyskrazyi następczej. Bynajmniej. Podobne przypuszczenie 
w takim tylko razie mogłoby być usprawiedliwionćm, gdyby 
kachexia zawsze poprzedzała nowotwory złośliwe. Tymczasem 
najpospoliciej jest wcale inaczej. Nikt nie zaprzeczy, że rak 
ssutków należy do nowotworów bardzo złośliwych; a jednak 
jakże często zdarza się widzieć kobiety doskonale wyglądające 
pomimo dojścia takiego raka aż do owrzodzenia. Kachexia 
pospolicie jest objawem późniejszym, jako następstwo tych 
strat najrozmaitszych i zaburzeń w odżywianiu, na jakie oso
ba dotknięta nowotworem złośliwym jest wystawioną. W ta
kich zaś razach, kiedy kachexia poprzedza nowotwory złośliwe, 
to jeszcze nie mamy prawa natychmiast wnioskować, że no
wotwory te i kachexia z jednego pochodzą źródła; bo nieraz 
widziemy takie same stany kachektyczne bez towarzyszenia 
im żadnych nowotworów. A dziedziczność czyż to już nie
wzruszony dowód dyskrazyjnego pochodzenia nowotworów zło
śliwych? Wszak się dziedziczą niekiedy rysy familijne, barwa 
włosów, kolor skóry i t. p., a przecież nikomu się nie zdaje, 
żeby to miało przychodzić do skutku za pośrednictwem pe
wnych soków, albo takićj lub innej krwi. I zresztą przypuść
my, że mogłaby jeszcze coś wpływać na odziedziczenie pewne
go chorobnego usposobienia krew’ matki, z którćj przez cały 
czas ciąży płód bierze swe pożywienie; ale jakąż rolę krew’ 
może grać w dziedziczeniu nowotworów złośliwych po ojcu, któ
re również często się zdarza, jak i po matce. W ostatku czyż 
to już tylko same złośliwe nowotwory się dziedziczą? Bynaj
mniej. Dziedziczność niekiedy gra bardzo ważną rolę i w po
wstawaniu nowotworów łagodnych, jak np. brodawki(verucae), 
ztąd nawet i dawniejsze nazwy rodowe Cyceronów, Pisonów, 
Łentulusów i t. p. Dziedziczą się także niekiedy usposobie
nia do tłuszczaków, włókniaków i t. p., a przecież nikt ich 
nie posądza o to, aby były pochodzenia dyskrazyjnego. W ostat
ku prawie żaden złośliwy nowotwór odziedziczony nie przy
chodzi razem z nami na świat. Upływają nieraz całe dziesiąt
ki lat, zanim się ukażą; więc i odziedziczona dyskrazya uta
jona miałaby trwać tak długo we krwi? We krwi, w którśj
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taka szybka zmiana materyi się odbywa; która wprawdzie 
z łatwością może uledz zakażeniu, a nawet *przy najnormal
niejszych warunkach istnienia naszego organizmu nieustannie 
się zakaża, (bo czemże jest, jeśli nie zakażeniem krwi, nieustan
ne mięszanie się jćj z produktami rozkładu zużytych przez 
organizm substancyj); ale również łatwo pozbywa się zakaża
jących ją materyj za pośrednictwem takich narzędzi, jak ner
ki, wątroba, płuca, skóra i t. p. Nie, przypuszczanie pierwot
nej dyskrazyi, jako źródła nowotworów złośliwych, widocznie 
nie wytrzymuje krytyki.

Z drugićj znowu strony nie brakuje faktów dowodzących 
że nowotwory złośliwe początkowo są złćm miejscowćm. Do 
najwymowniejszych należą niezaprzeczenie wypadki stanowcze- 
do usunięcia za pomocą chirurgicznych operacyj (1) nowo
tworów, których złośliwość stwierdzoną była nietylko za po
średnictwem badań mikroskopowych, lecz nieraz i odtwarza
niem się ich, niekiedy nawet kilkakrotnćm, po poprzednich wy- 
łuszczeniach.

Wypadki takie zdaniem naszćm dalekoby częścićj mie
wały miejsce, gdyby rady anatomii patologicznćj znajdowały 
dla siebie chętniejsze u chirurgów ucho.

Za miejscowćm pochodzeniem nowotworów złośliwych 
przemawia także i statystyka. Z obliczeń bowiem T a n c h o u (2), 
Marka d’Esp ine ’a (3) i V i r c h o w ’a (4) wypada, że naj- 
częstszćm siedliskiem raka jest żołądek (około 40%), że po 
żołądku drugie miejsce trzyma macica (blizko 16%), po nićj 
idą wątroba, kiszki i t. d. Z wyjątkiem wątroby, która naj- 
częścićj bywała siedliskiem raków pochodnych, wszystkie wy
mienione narzędzia bardzo łatwo podpadają bezpośrednim 
rozmaitego rodzaju podrażnieniom. Nie podobna nie przy
znać tym podrażnieniom etiologicznćj ważności względem

(1) C. O. W eb e r: Chirurg. Erfahrungen und Untersuchrmgen p. 302.
(2) Rech. sur le traitement med. des tumeurs du scin. Faris 1844. p.

258.
(3) Echo medical. 1858. T. II. p. 305—326.
(4) Yerfcd. d. Wlirzb. physik. med. Gesellscb. 1859, Bd, X. p. 6§,
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wzmiankowanych nowotworów, i to tćm bardzićj, że pospolicie 
pierwotnćm siedliskiem nowotworów złośliwych bywają te czę
ści powyższych narzędzi, które z położenia swego jużto do
stępniejsze są dla podrażnień, zwłaszcza natury mechanicznćj, 
jak np. część pochwowa macicy, już tćż na większy stopień 
natężenia takowych zwykły być wystawiane, aniżeli części są
siednie, jak np. błona śluzowa pokrywająca prawidłowe prze
wężenie przewodu pokarmowego (odźwiernik, zastawka Bauhi- 
na). Nie ulega wątpliwości, że samo podrażnienie nie tłóma- 
czy jeszcze dostatecznie w danym przypadku powstawania no
wotworu złośliwego, częstokroć bowiem tejże samćj natury po
drażnienia u jednych osób spowodują utworzenie się np. raka, 
gdy u innych mocniejsze nawet i częściej powtarzające się 
na tćm samćm miejscu pozostają bez takiego skutku; że za- 
tćm oprócz podrażnienia potrzebnćm jest jeszcze pewne uspo
sobienie pierwiastków anatomicznych do oddziaływania w ten, 
a nie inny sposób na wzmiankowane podrażnienia. Usposo
bienie to wszakże, jako miejscowe jużto odziedziczone, już na
byte, częstokroć nawet stopniowo rozwijające się pod wpły
wem tych samych bodźców patologicznych, co i nowotwór 
złośliwy, W niczćm nie zmienia pierwotnie miejscowego zna
czenia tego nowotworu.

Po pewnym jednakże krótszym lub dłuższym przeciągu 
czasu nowotwory złośliwe pospolicie tracą ten charakter. Ow
szem jedną z najwybitniejszych cech ich, a razem i jedną 
z najważniejszych przyczyn ich złośliwości jest właśnie dąże
nie nietylko do coraz większego szerzenia się w pierwotnćm 
swćm siedlisku, lecz i do coraz większego upowszechniania się. 
Tak jedno, jak drugie, przychodzi zwykle do skutku w sposób 
następujący. Powstawszy z pewnej ilości pierwiastków ana
tomicznych tćj lub owćj tkanki za pośrednictwem mnożenia 
się tychże, nowotwór złośliwy rośnie z razu do pewnego czasu 
za pomocą coraz większego mnożenia się w pewnym porządku 
pierwiastków nowopowstałych, i dochodzi w ten sposób do 
pewnćj większćj lub mniejszćj objętości, zachowując najczę- 
ścićj postać mnićj lub więcćj kulistą. Poczćm do koła pier
wotnego ogniska, zwykle w pobliżu tokowego, zjawiają się tym
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że samym sposobem nowe mniejsze, z razu ledwo gołćm okiem 
dostrzedz się dające, częstokroć od pierwotnego nie wielką 
ilością normalnćj tkanki przedzielone, które, rosnąc zupełnie 
w ten sam sposób, co i pierwotne, zlewają się z niem w koń
cu. Skutkiem czego powierzchnia powiększonego w powyższy 
sposób nowotworu patologicznego staje się wzgórkowatą. Tak 
samo występują coraz nowe spółśrodkowe szeregi podobnychże 
ognisk tak samo się zachowujących względem głównćj masy 
nowotworu, który chłonie tym sposobem i najzupełnićj prze
istacza coraz większą ilość normalnych tkanek naszego orga
nizmu. Zarodki wzmiankowanych ognisk dają, się wykrywać 
za pomocą mikroskopu w otaczającćj nowotwór normalnćj na 
pozór tkance niekiedy nawet w dość znacznćj, bo blisko paru 
centymetrów odległości od widzialnćj gołem okiem granicy 
tegoż. , Niekiedy także po pewnym przeciągu czasu w tćj sa- 
mćj tkance lub tćm samćm narzędziu, nieraz nawet dosyć od
legle od pierwszego powstają tśjże samćj natury i budowy 
i w tenże sam sposób nowe guzy, które podobnież rosną, jak 
i pierwotny; w innych znowu razach nowotwór patologiczny 
pomimo wzrostu pozostaje guzem samotnym. Tak w jednym, 
jak i drugim przypadku po pewnym przeciągu czasu zaczy
nają się zwiększać najbliższe gruczoły, znajdujące się na prze
biegu naczyń limfatycznych biorących początek z siedliska no
wotworu złośliwego. Jestto zrazu prosty tylko rozrost ( hyper- 
piasta) gruczołów limfatycznych, który wszakże dosyć prędko 
ustępuje miejsca tejże samćj natury nowotworowi patologicz
nemu, co i pierwotny. Następnie takim samym zmianom ule
gają z kolei dalsze gruczoły na przebiegu tych samych naczyń 
limfatycznych znajdujące się i t. d., aż w końcu powstają ta
kież same nowotwory patologiczne i w rozmaitych narzędziach 
wewnętrznych, jak płuca, wątroba i t. p. Doświadczenie uczy, 
że im soczystszym jest nowotwór pierwotny, tćm szybcićj tyl
ko co opisane szerzenie się jego i mnożenie przychodzi do 
skutku.

Zestawiwszy te fakta, bardzo łatwo przychodzi się do przy
puszczeń następujących: 1) że w pierwiastkach anatomicznych 
nowotworów złośliwych musi się wytwarzać z czasem istotą
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właściwa (specyficzna) najprawdopodobniej płynna, która, do
stawszy sig do normalnych pierwiastków anatomicznych, obudzą 
w nich szereg takich samych czynności odżywczych i twórczych, 
jak i te, które sig odbywały i odbywają w dającym jćj począ
tek nowotworze, że zatćm gra ona wzglgdem wzmiankowanych 
pierwiastków normalnych podobną rolę, jak nasienie męskie 
wzglgdem jaja; jak bowiem z jaja pod wpływem nasienia po
wstaje organizm podobny do tego, który wytworzył nasienie, 
tak podobnież z normalnych pierwiastków anatomicznych pod 
wpływem wzmiankowanćj istoty powstaje nowotwór patolo
giczny podobny do tego, który dał początek tćj istocie. Dla 
tych właśnie powodów powyższe szerzenie sig nowotworów 
złośliwych V i r c h o w nazywa rozsiewaniem (disseminatio). 2) 
Że owa istota dostaje sig do pierwiastków. sąsiednich jużto za 
pośrednictwem wsiąkania, już bezpośrednio przez łączące je 
pomiędzy sobą wypustki, do gruczołów limfatycznych przez 
naczynia limfatyczne, zaś do narzędzi wewnętrznych przez na
czynia krwionośne. Za ostatnią możliwością przemawia prze- 
dewszystkićm ta okoliczność, że są to narzędzia w naczynia 
krwionośne bardzo obfite, służące i przy normalnych warun
kach po części do wydalania z organizmu istot niepotrzebnych. 
Wynikałoby wigc z tego, że pewne zakażenie właściwe krwi 
(dyscrasia sui generis) może pośredniczyć powstawaniu nowo
tworów złośliwych, lecz nie pierwotnych, tylko pochodnych, i 
zakażenie nie pierwotnej(primaria), jak to wprzódy mniemano, 
tylko pochodne ( dyscrasia consecutim). Zakażenie takie, 
przyszedłszy do skutku, niekoniecznie ma być stałćm nadal: 
owszem może trwać póty tylko, póki tu i owdzie wzmiankowa
na istota szkodliwa nie zostanie pochłoniętą przez pierwiastki 
anatomiczne, albo tćż może poczęści i wydaloną przez narzę
dzia służące, że się tak wyrażę, do oczyszczania organizmu. 
Różnoczesne następowanie nowotworów pochodnych i w roz
maitych narzgdziach podsuwa tg myśl, że podobne zakażenie 
i oczyszczenie krwi może się w danym przypadku wiele razy 
powtarzać.

Z drugićj znowu strony są dane świadczące o możebno- 
Ści mnożenia się nowotworów złośliwych za pośrednictwem

www.dlibra.wum.edu.pl



378

przenoszenia się z jednego miejsca na drugie nietylko całych 
pierwiastków anatomicznych, lecz i całych części tych nowo
tworów. Do takich należą np. raki płuc, które powstają wsku
tek zatkania gałązek tętnicy płucnćj masą rakową przeniesio
ną prądem krwi z żył znajdujących się wpośród raków pier
wotnych. Do wnętrza zaś żył tych rak, jak wiadomo, dostać 
się może, przeistoczywszy stopniowo ich ściany, albo też w sku
tek przeistoczenia się skrzepu krwi, powstałego pod wpły
wem rakowego zwyrodnienia ścian tych naczyń. Przez prze
niesienie się zaś komórek zdają się powstawać pochodne raki 
otrzewnej, częstokroć bardzo liczne przy pierwotnym raku np. 
wątroby, żołądka i t. p. Takie przenoszenie nowotworu zło
śliwego nietylko jest możliwćm z jednego narzędzia na drugie, 
ale nawet przy pewpych warunkach, jak tego doświadczenia 
W e b e r a  dowodzą, z jednego organizmu na drugi. Udało się 
bowiem temu znakomitemu chirurgowi dwa razy szczepienie 
raka na źwierzętach, a mianowicie, raz jeden na psie, drugi 
raz na kocie. W obudwu tych wypadkach kawałki świeżo 
operowanego tego nowotworu wkładane były pod skórę zwie
rząt.

Powyższe tłómaczenia tak miejscowego szerzenia się, jak 
i upowszechnienia nowotworów złośliwych, rzuca także nowe 
światło na tak zwane odtwarzanie się tychże po operacyi za
równo w pierwotnym ich siedlisku, jak i gdzieindziej. Nie jest 
to nowe umiejscowienie tćj samćj pierwotnej dyskrazyi, jak 
poprzednio mniemano, lecz tylko dalszy rozwój istniejących 
jeszcze przed operacyą niedostrzeżonych zawiązków tegoż sa
mego nowotworu. Że nietylko takich zawiązków, lecz i no
wotworów do pewnego już stopnia rozwiniętych niepodobna 
wykryć za życia w narzędziach wewnętrznych, a nawet i w głęb
szych gruczołach limfatycznych, tego nie ma potrzeby dowo
dzić; lecz również łatwą do pojęcia jest rzeczą, że chirurgowie 
kierujący się przy operacyi tylko zmysłem dotykania bardzo 
często pozostawiają nietkniętymi przedewszystkiem te niekiedy 
dość odległe od masy operowanego nowotworu zawiązki mi
kroskopijne, o których wyżćj była mowa. Obecność takich za
wiązków nie przeszkadza częstokroć bezpośredniemu zabliź
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nieniu rany, nie mniśj wszakże z czasem staje się przyczyny 
tak zwanego odtwarzania się nowotworu w pierwotnym jego 
siedlisku. Z drugiśj znowu strony należy i o tćm pamiętać, 
że i nowotwory złośliwe, podobnież jak niektóre łagodne, mogą 
powstawać niekiedy różnocześnie w rozmaitych częstokroć na
wet odległych od siebie miejscowościach, niezależnie jeden od 
drugiego, to jest każdy z nich jako wyraz miejscowego uspo
sobienia w tkankach do oddziaływania na pewne podrażnienia 
w ten sposób, a nie inny. Że odtwarzanie się w takich razach 
nowotworów po operacyach w niczóm nie będzie się różniło 
od odtwarzania się brodawek, tłuszczaków i t. p., to samo 
z siebie wynika. Następnie czujemy się w obowiązku nad
mienić jeszcze i o ‘tśj okoliczności, że nie każdy złośliwy no
wotwór upowszechnia się w naszym organizmie w sposób wy- 
żśj opisany, że zatóm upowszechnienie to nie jest jedyną przy
czyną złośliwości nowotworów patologicznych. Owszem orga
nizm nasz może uledz pierwśj, zanim jeszcze przyjdzie do 
wzmiankowanego upowszechnienia: bądźto, że zostaje upośle
dzoną czynność ważnego jakiego narzędzia, będącego siedli
skiem takiego nowotworu; bądźto, że nowotwór szybkim wzro
stem i rozpadem wycieńcza organizm, lub, ulegając zgorzeli, 
zakaża krew’ jego posoką (septicaemia)\ bądź w ostatku, że 
niekiedy, zwłaszcza u osób poprzednio już osłabionego, lub 
podeszłego wieku, staje się przyczyną szybko niszczącśj go
rączki (febris hectica).

Co się zaś tyczy anatomicznych cech nowotworów złośli
wych, to wiadomo, jaki pod tym względem chaos panował przed 
niedawnymi jeszcze czasy, jak jedno po drugim anatomiczne 
criterium złościwości nowotworów traciło zapowiadaną przez 
ich autorów pewność. Wiadomo także, z jaką niecierpliwością 
czekano na wypadek poszukiwań mikroskopowych, sądząc, że 
te koniec końcem dojdą do wykrycia właściwych pierwiastków 
anatomicznych, po których bardzo łatwo można będzie odróż
nić nowotwory złośliwe od łagodnych. Wiadomo także, w co 
się potóm obróciły te komórki wrzecionowate, ogoniaste, o du
żych jądrach i t. p., które z razu uznawano za pierwiastki wła
ściwe, i w ogóle wszelkie inne wyłączne właściwości anato -

www.dlibra.wum.edu.pl



380

miczne nowotworów złośliwych. A jednak myliłby się mocno 
ten, ktoby ztąd wnosił o bezowocności poszukiwań mikrosko
powych w kwestyi cech anatomicznych złośliwości nowotwo
rów. Owszem poszukiwaniom tym winniśmy następujące wy
jaśnienia: 1) że złośliwość, jakeśmy o tćm wyżćj nadmienili, 
nie jest przywiązaną do żadnej wyłącznćj budowy, a więc i do 
żadnćj wyłącznćj nazwy nowotworów patologicznych. Mięsaki 
(sarcomata), chrzęstniaki ( chondromalaJ, śluzaki (myxoma- 
la) mogą być tak dobrze złośliwe, jak i raki, a nawet złośli
wsze od raków. 2) Że złośliwymi, a co najmniój bardzo podej
rzanej natury są tak zwane nowotwory odmienne (heterologicz- 
ne), lecz w obecnćm znaczeniu tego wyrazu, przeciwnie zaś 
nowotwory podobne (homologiczne) są pospolicie łagodne. 
I tak np. nowotwór składający się z komórek naskórkowych, 
jeśli się zjawi w pośród naskórka, będzie łagodnym, jak odciski 
(tylomata) i t.d.; składający się zaś z takich samych pierwiast
ków anatomicznych, lecz poczęty przez tkankę łączną, będzie 
nowotworem złośliwym, jak np. rakowiec (kankroid). 3) Że 
skala złośliwości nowotworów patologicznych jest bardzo roz
ległą. W ogólności są one tćm złośliwsze, im z większćj ilo
ści i szybcićj rozmnażających się komórek się składają, im wię
ksza ilość tych komorek i im prędzćj podpadają przemianom 
wstecznym, jak np. stłuszczenie, przeistoczenie śluzowate, lub 
galaretowate, rozpad drobinowy i t. p., im nowotwór jest so
czystszym i im większą ilość nowoutworzonych naczyń posiada. 
W ostatku trzeba mieć jeszcze i to na uwadze, że pomienione 
cechy złośliwości w jednych miejscach mogą być bardzo słabe, 
w drugich zaś tegoż samego nowotworu bardzo mocno wyra
żone. By zatćm wydać sąd o stopniu złośliwości jakiego nowo
tworu, potrzeba go pod wzmiankowanymi względami zbadać 
wszechstronnie.
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WYKAZ TABELARYCZNY 
RUCHU CHORYCH OBŁĄKANYCH MĘŻCZYZN 

W  PRZECIĄGU LAT 10 W  SZPITALU Śgo JANA BOŻEGO (BRACI 
MIŁOSIERDZIA) w WARSZAWIE, 

ułożony podług raportów administracyjno-lekarskich, Radzie Głównśj 
corocznie w sprawozdaniu szpitalnem przedstawianych,

przez Dra P L 4SXi.OlVSXi.IEGO, Lek. ord.
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1855 176 87 89 132 41 3 62 30 1 na 6
1856 196 101 95 136 46 14 97 28 Ina 7
1857 214 105 109 165 44 5 84 21 lnalO
1858 235 127 108 168 62 5 123 18 lnal3
1859 240 106 134 159 61 20 124 26 1 na 9
1860 305* 130 175 * 219 40 46 * 157 * 35 * 1 na 9
1861 251 133 118 198 47 6 111 30 1 na 8
1862 270 132 138 206 62 2 108 32 1 na 8
1863 286 146 140 209 73 4 144 22 lnal3
1864 313 167] 146 2-38 68 ’ 7 146 34 Ina 9

(*) NB. Cyfry stosunkowo powiększone zbytecznie w skutku poką
sanych.

Rozbiór krytyczny załączonego tu wykazu tabelaryczne
go, przedstawiającego, jaki jest w ogóle ruch chorych męż
czyzn obłąkanych w szpitalu Śgo Jana Bożego, przekonywa 
dostatecznie, że ilość przybywających corocznie stopniowo się 
zwiększa, wyjąwszy owe szczególne wypadki z r. 1860. odzna
czające się bardzo wielkim napływem chorych pokąsanych 
przez źwierzęta podejrzane o wściekliznę, dla tego tćż i liczby 
te gwiazdkami poszczególe oznaczone zostały.
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Następnie, przeglądając kolejno rubryki tabeli, gdzie 
jest rozdział chorych ze względu na zamieszkanie, postrzega
my, że chorzy z miasta Warszawy nadsyłani dorównywają co 
do liczby ilości chorych z prowincyi przybyłych; z czego wy
pływa, że zakład dla obłąkanych w samćm mieście, albo jego 
pobliżu, uważać należy za konieczność należytego rozwoju 
opieki dla dobra mieszkańców Warszawy.

Zmniejszająca się zaś cyfra pokąsanych po roku 1860. 
nie jest wyłącznie skutkiem mniej często pojawiających się 
wypadków pokaleczeń i wścieklizny, ale głównie ztąd pocho
dzi, że chorzy, którzy doznali tego rodzaju obrażeń na ciele, 
z rozporządzenia Władzy odsyłani są do wszystkich zarówno 
innych szpitali, tak w Warszawie, jako i na prowincyi.

Co się tyczy liczby wyzdrowień i polepszeń chorych obłą
kanych, to w ogóle powiedzieć można, że, skoro liczba ich do 
połowy dochodzi, nie podobna wymagać więcej już pomyślnych 
wypadków, zwłaszcza że szpital Śgo Jana Bożego przyjmuje 
wszystkich chorych bez wyjątku, to jest nie tylko ludzi obłą
kanych i epileptyków w pierwszych początkach rozwijającej się 
choroby, ale i takich, którzy już od dawna uznani zostali za 
nieuleczonych i jedynie ze względu ulgi w dozorze familijnym 
i potrzeby zabezpieczenia chorego bezprzytomnego od szkody 
osobistśj i ludzi otaczających przyjętemi do szpitalu zostają.

Pomimo jednakże tak niekorzystnych warunków bez
względnego chorych pomieszczenia, liczba śmiertelnych wy
padków nie jest stosunkowo za wielka, gdyż średnia z lat 10 
około %  wynosi.

ZAKŁADY DLA OBŁĄKANYCH W W. KS. POZNAŃSKIM 
(OWIŃSKA I KOWANÓWEK).

Opisał Stanisław CHOftlENTOWSKl,
Lekarz Ordynujący w szpitalu Śg© Jana Bożego w Warszawie.

Na początku wiosny bieżącego roku miałem sposobność 
ŁWiedzić zakłady dla obłąkanych wWielkićm Księztwie Po-
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znańskićm. Sądzę, że treściwy opis jakichkolwiek bądź in- 
stytucyj lekarskich polskich dla lekarzy polaków przedstawi 
zawsze pewne zajęcie; postanowiłem przeto w krótkim zarysie 
poznajomić szan. kolegów ze stanem obecnym dwóch instytu
tów, poświęconych leczeniu chorób umysłowych i nerwowych, 
w Owińskach i Kowanówku,

Do opisu niniejszego zachęciły mnie jeszcze dwie oko
liczności, a mianowicie: 1) brak wiadomości o szpitalach dla 
obłąkanych w W. Ks. Poznańskićm w zdaniu sprawy o za
kładach zagranicznych tego rodzaju przez prof. Piaskowskie
go wydanćm, a po 2) ta okoliczność, że nie jeden z kolegów, 
wezwanym będąc o radę, w jakim instytucie umieścić należy 
chorego umysłowo cierpiącego, wybiera odległe miejscowości 
w Niemczech, lub Francyi, nie wiedząc bynajmnićj, że o kilka 
mil od Poznania znajduje się również zakład leczniczny dla 
obłąkanych, odpowiadający pod względem wewnętrznego urzą
dzenia dzisiejszym wymaganiom nauki.

W kilkunastu zakładach w Prusiech i Saksonii, które 
zwiedzałem na początku bieżącego roku, wszędzie prawie zda
rzyło mi się napotkać kilku chorych rodaków, czasami nie 
znających zupełnie języka niemieckiego, nie mogących więc 
rozmówić się ani z lekarzami, ani ze służbą, co oczywiście 
nienajkorzystniój wpływało na samo leczenie. I nie można 
się dziwić, że chorych dopiero co wzmiankowanych wywiezio
no dla leczenia za granicę, gdy krajowe nasze zakłady, jak 
szpital Śgo Jana Bożego w Warszawie dla mężczyzn, oddział 
dla kobiet obłąkanych przy szpitalu Dzieciątka Jezus i oddział 
dla chorych umysłowo cierpiących przy szpitalu starozakon- 
nych mało co lepszym pod względem urządzenia wewnętrzne
go cieszą się stanem od zakładów tego rodzaju we Francyi 
przed reformą zaprowadzoną przez Pinela i Esąuirola przy 
końcu zeszłego stulecia.

Na wiosnę ubiegłego roku, zwiedzając zakłady dla obłą
kanych w Niemczech, wędrówkę moję rozpocząłem od W. Ks. 
Poznańskiego, w celu bliższego poznania dwóch tamtejszych 
instytutów, to jest stanowego w Owińskach i prywatnego w Ko
wanówku.
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Pomyślny byt i rozwój zakładów dla obłąkanych w Pru- 
siech zawdzięczają te instytucye bezpośredniej opiece swojćj, 
to jest Komisyom do spraw dla obłąkanych, wybranym z po
między posłów na sejmach prowincyonalnych. Taka więc Ko- 
misya sejmowa zajmuje się i obłąkanemi W. Ks. Poznańskie
go, pod jćj bezpośrednićm zawiadywaniem i zarządem pozo
stają oba dopiero co wymienione zakłady. Ponieważ zaś za
kład 'w Owińskach powstał kosztem krajowym, a staraniem 
stanów prowincyonalnych, przeto, aczkolwiek jest publicznym, 
nie nazywa się wszakże rządowym, lecz tylko stanowym.

Owińska, wieś będąca własnością Treskowa, leży o 1 % 
mili od Poznania, z którym ją łączy trakt bity. Zakład sam, 
zbudowany w pawilony oddzielne dla mężczyzn, oddzielne dla 
kobiet i służby, przedstawia kształt prawie czworokątny; po
siada nadto dostateczną liczbę ogrodów podzielonych odpo
wiednio do potrzeb chorych. Etat chorych wynosi stale około 
150. Przyjmowani są wyłącznie chorzy pochodzący z pro
wincyi Poznańskiej. Przed laty kilką przyjmowano chorych 
i z innych prowincyj, a nawet i cudzoziemców; gdy jednak 
liczba obłąkanych, jak w całćj Europie, tak i w W. Ks. Poz- 
nańskićm, rok rocznie w ostatnich czasach poczęła wzrastać, 
Komisya sejmowa zmuszona była wzbronić przyjmowania do 
zakładu chorych nie będących stałemi mieszkańcami W. Ks. 
Poznańskiego.

Odtąd tćż zakład w Owińskach nie przedstawia dla nas 
lekarzy Królestwa Polskiego praktycznego zajęcia; dla tego 
wspomniemy o nim zupełnie pobieżnie, tćm bardzićj, że samo 
urządzenie zakładu bynajmnićj nie jest wzorowe. Za to ob- 
szernićj postaramy się opisać zakład w Kowanówku, do któ
rego chorzy zagraniczni, jako do instytucyi prywatnćj, przyj
mowani być mogą.

Dyrektorem zakładu w Owińskach jest dr. Beschorner, 
miejsce drugiego lekarza w zeszłym roku wakowało, trzecim 
zaś lekarzem był dr. Michelson. Obowiązki inspektora, czyli 
nadzorcy administracyjnego szpitalu, spełnia p. Bukowiecki. 
Główny i bezpośredni zarząd zakładu spoczywa w ręku dyrek
tora. Zawiadywanie szpitalu przez jednę tylko osobę, specyal-
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nie z psychiatryą obeznaną, jest bezwątpienia najdzielniejszym 
środkiem do wzrostu i pomyślnego rozwoju instytucyj tego 
rodzaju.

Przy urządzeniu zakładu w Owińskach pod wieloma 
względami starano się naśladować znany powszechnie instytut 
Leubus w dolnym Szlązku. Tak np. systemat podwójnych ko
rytarzy w oddziale komórek (Klausen) dla chorych niespo
kojnych, lub gwałtownych, urządzony jest zupełnie w taki sam 
sposób, jak w Leubus. O zniesieniu środków krępujących 
nie pomyślano dotąd w Owińskach, widzieliśmy tśż u kilku 
chorych zastosowane kaftany i krzesła krępujące. Te ostatnie 
są bardzo prostćj budowy, całe drewniane, od przodu zamy
kane poziomą deską, opartą na bocznych poręczach, do któ
rych za przekręceniem klucza się przyśrubowywa.

Pod względem wzorowego porządku, panującego w całym 
zakładzie, nie mamy nic do zarzucenia. Zdziwiony byłem tyl
ko jedną okolicznością, że Stany sejmowe, opiekujące się tak 
troskliwie zakładem tym, nie pomyślały o tem, aby przynaj- 
muiśj jeden z lekarzy szpitalnych posiadał język polski. Ani 
dyrektor, ani jego asystent nie rozumieją nawet po polsku, 
gdy tymczasem trzy czwarte chorych, po większćj Części wło
ścian lub mieszczan z małych miasteczek, nie rozumieją zno
wu ani jednego słowa po niemiecku. Tak więc lekarze zmu
szeni są do rozmowy z choremi używać tłómaczy, gdyż, acz
kolwiek służba jest także po większćj części niemiecka* znaj
duje się jednak kilku służących mówiących po polsku.

Na zakończenie wypada mi nadmienić, że napływ cho
rych do zakładu w Owińskach w ostatuich latach był tak 
znaczny, iż Stany zamierzają wznieść drugi zakład podobnej 
wielkości, to jest mogący pomieścić od 120 do 150 obłąka
nych obojćj płci. Zakład Owiński jest zarazem leczniczym i pie
lęgnującym choryeh nie uleczalnych (Heil -und Pflege - An- 
sfalt).

Ta ostatnia okoliczność, przy ciągłym wzroście ilości 
obłąkanych, tłómaczy nam przepełnienie zakładu w Owińskach 
i brak miejsca dla wielu chorych szukających w takowym 
schronienia. Wzrost ów liczby chorych na umyśle widziemy

Pam. T. 1. W., t. LY. 25
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nie tylko w W. Ks. Poznańskiem, ale i we wszystkich innych 
ucywilizowanych krajach Europy. Tak np. we Francyi w ro
ku 1836. było zaledwie 24,000 obłąkanych, zaś w roku 1862. 
liczba ta podniosła się do 42,000 (1) i ciągle rok rocznie się 
zwiększa. Tę pozorną różnicę liczby obłąkanych za granicą 
i u nas tłómaczy nam brak wszelkićj statystyki lekarskiej 
i ścisłćj kontroli nad choremi tego rodzaju w kraju naszym, 
jako tóż wyjazd znacznej ilości chorych rok rocznie do za
kładów zagranicznych, tak, że, czerpiąc wiadomości wyłącznie 
tylko ze statystyki szpitalnej, zupełnie mylne powzięlibyśmy 
wyobrażenie o ruchu chorych umysłowych w całym kraju!

Stosunek więc francuzki, wynoszący prawie 0,001, czyli 
że na 1000 mieszkańców przypada jeden obłąkany, nie jest 
może tak znacznie wyższym od naszego, jeżeli zważymy na 
wielką ilość obłąkanych w W. Ks. Poznańskićm, w którćm 
procent chorych tego rodzaju dochodzi w ogólności do poło
wy procentu obłąkanych francuzkich.

Prawdopodobnie więc na ogólną liczbę mieszkańców Kró
lestwa liczba obłąkanych w ogólności wyniesie przeszło 2000, 
może nawet do 2500. W rzeczy tćż samćj nie ma prawie 
wioski w kraju naszym, gdzieby nie było choć jednego obłą
kanego spokojnego, idioty od urodzenia, lub epileptyka cier
piącego częstokroć po napadzie padaczki na dłuższą bezprzy- 
tomność lub obłąd wyraźny. Dopiero wybuch gwałtownego 
rozdrażnienia szału, lub popęd chorobliwy do podpalania, za
bójstwa, albo samobójstwa zmusza władze miejscowe do po
wierzenia chorego właściwemu zakładowi. Lecz zakłady te 
u nas, jak już kilkakrotnie wspominaliśmy wciągu niniejsze
go opisu, bynajmnićj nie odpowiadają warunkom dobrych in- 
stytucyj tego rodzaju; dla tego rodziny zamożniejszych cho
rych szukają schronienia i opieki lekarskiej dla swoich kre
wnych we wzorowo urządzonych zakładach niemieckich, bel
gijskich i francuzkich, gdy Królestwo nie posiada ani pu
blicznego, ani prywatnego zakładu dla obłąkanych urządzone-

( l )  Patrz w tym względzie statystykę, umieszczoną w dziele o choro
bach umysłowych, przez Dagonetfa r. 1863. wydanśm w Paryżu.
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go podług nowoczesnych wymagań psychiatryi. O ile jednak 
we wszystkich prawie formach chorób umysłowych oddalenie 
chorego od jego rodzinnego otoczenia, wywiezienie z koła do
mowego w obce miejsce nader korzystnie wpływa na dalszy 
przebieg choroby; o tyle znowu umieszczenie tegoż chorego 
w obcym kraju, którego częstokroć języka chory nie posiada, 
nie może pomyślnie przyczyniać się do wyleczalności, jak o tćm 
wielokrotnie miałem sposobność się przekonać, zwiedzając za
kłady niemieckie. Dla tego tćż zakład prywatny w Kowanów- 
ku, przyjmujący także chorych z Królestwa, na szczególną, ze 
strony naszćj publiczności lekarśkićj zasługuje uwagę.

Wieś Kowanówek leży w powiecie Obornickim, o mil 
cztery od Poznania, o dwie wiorsty od powiatowego miasteczka 
Obornik, a o mil 2 % od stacyi kolei żelaznćj Szamotuły, z nie
miecka Samler zwanćj, a leżącćj na di*odze pomiędzy Krzyżem 
i Poznaniem. Jadąc więc z Królestwa od stacyi pogranicznćj 
Aleksandrowa do Kowanówka, nie dojeżdża się do samego Po
znania, lecz wysiada się na drugićj stacyi za Krzyżem ( Kreuz) ,  
to jest w Szamotułach, zkąd dyliżansem w parę godzin do
jeżdża się do Obornik, a za niewielką, dopłatą i do samego 
Kowanówka.

Wiadomość o zakładzie czerpiemy głównie z udzielonego 
nam łaskawie przez dra Żelazkę ,  właściciela Kowanówka, 
sprawozdania, podanego Stanom W. Ks. Poznańskiego na sej
mie prowincyonalnym w dniu 1. listopada 1861. r., noszącego 
tytuł: „ O urządzeniu zakładu dla obłąkanych w Kowanów- 
ku, począwszy od dniu otwarcia takowego, to jest  15. paź
dziernika 1857. roku, ai do dnia 15. października r. 1861.“

Na mocy kontraktów, zawartych sądownie w roku 1855. 
i 1857. pomiędzy komisyą stanową do spraw obłąkanych W. 
Ks. Poznańskiego a doktorem Ż e l az k ą ,  udzielona została 
temuż ostatniemu z funduszów prowincyi pożyczka 20,000 ta
larów z tćm zastrzeżeniem, aby dr. Żelazko użył tego kapitału 
na zbudowanie we wsi swojćj Kowanówku zakładu prywatnego 
dla obłąkanych majętniejszych, w którym tćż ma corocznie 
umieszczać bezpłatnie 18 ubogich chorych, pochodzących z W. 
Ks. Poznańskiego.
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Na wiosnę r. 1855. położono kamień węgielny pod mury 
nowo wznoszącego się zakładu, na początku jesieni r. 1857. 
ukończono budowlę i dnia 15. października tegoż roku przy
jęto pierwszych chorych do nowo wzniesionego instytutu.

Cały obszar Kowanówka, należący do dra Źelazki, wy
nosi razem 500 mórg pruskich, przecięty jest rzeką Wełną, 
którćj górzyste brzegi, jakotćż sąsiedztwo łąk i blizkość gra
niczących z Kowanówkiem obszernych lasów rządowych, czyni 
miejscowość tę miłą dla oka i korzystną dla zdrowia. Po
wierzchnią mórg 20 obrócono na plantacye samego zakładu, 
który składa się z trzech pawilonów murowanych piętrowych. 
Jeden dwupiętrowy budynek przeznaczony jest dla mężczyzn, 
drugi równćj wielkości dla kobiet, trzeci w końcu pośrodkowy 
pawilon stanowi zabudowanie ekonomiczne. Trzy te budyn
ki, oddalone jeden od drugiego o stóp siedmdziesiąt, połączo
ne są galeryami czyli korytarzami krytemi; posiadają nadto 
podwórza i ogródki, murem wysokim opasane. Obszerny 
dość ogród, urządzony w kląby i trawniki, dzieli budynki in
stytutu od domu mieszkalnego właściciela, a zarazem dyre
ktora zakładu, dra Źelazki i zabudowań folwarcznych. Ogro
dowi, dość starannie zresztą utrzymanemu, zarzucilibyśmy 
tylko brak drzew cienistych, o zasadzeniu których pełen do
brych dla zakładu swego chęci właściciel niezawodnie pomyśli; 
zwiedzając bowiem trzykrotnie w ciągu jednego roku zakład 
w Kowanówku, widziałem ciągły postęp w rozwoju i udosko
naleniu pod wszystkiemi szczegółami tćj pożytecznój instytucyi. 
Oba pawilony na pomieszczenie chorych przeznaczone są zu
pełnie jednakowśj wielkości i konstrukcyi, posiadając 100 
stóp długości na 32 stóp szerokości, a zbudowane są we dwa 
piętra. Zabudowanie ekonomiczne ma długości stóp 60, a 
szerokości 40. Wreszcie korytarze, o których już wspomina
liśmy, na 70 stóp długości mają 10 stóp szerokości. Budynki 
te stoją na kamiennych fundamentach, szerokich na 4 stopy, 
całkowicie murowane z cegły palonśj na wapnie. Każdy z pa
wilonów przeznaczonych dla chorych zawiera w sobie szesna
ście pokoi rozmaitćj wielkości, jednę salę i dwa korytarze,
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ciągnące się przez całą prsfwie długość budynku, na 9 stóp 
szerokie, z których do każdego pokoju osobne drzwi prowa
dzą.

Oprócz dopiero co opisanych dwóch nowych pawilonów, 
przeznaczonych do przyjęcia chorych, znajduje się jeszcze 
w pobocznym dworku, należącym do właściciela zakładu, kil
ka pokoi dla pomieszczenia konwalescentów i chorych zu
pełnie spokojnych. W mieszkaniu tćm umieszczeni byli pier
wsi chorzy przysłani na kuracyą do Kowanówka.

Zabudowanie ekonomiczne zawiera w sobie kuchnią, ła
zienki, pralnią, jakoteż mieszkania dla drugiego lekarza, in
spektora i gospodyni, oraz dla służby zakładu, to jest nadzor
czym oddziału kobiecego, kucharza, dozorców i dozorczyń.

Religijne posługi udziela chorym wyznania katolickie
go proboszcz parafialny, zaś protestantom pastor z Obornik. 
Pierwsi uczęszczają do kościołów w Rożnowie, lub Łukowie, 
dla drugich odprawia się nabożeństwo w jednśj z sal zakła
dowych.

Właścicielem a zarazem dyrektorem zakładu, jak to już 
parę razy wspomnieliśmy w ciągu niniejszego opowiadania, jest 
doktor Żelazko, krolewsko-pruski radca zdrowia (Sąnitdts- 
Ralh) i fizyk czyli lekarz powiatowy powiatu Obornickiego, 
od lat 20 zajmujący się już praktycznie chorobami umysłowe- 
mi, pełniąc przez lat wiele obowiązki lekarza asystenta w 0 - 
wińskach. Doskonałe urządzenie wszystkich części zakładu 
w Kowanówku, jak kąpieli, komórek dla chorych niespokoj
nych, sal do zabaw i zebrań, wreszcie pokoi i korytarzy, do
konane pod ciągłym kierunkiem i nadzorem dra Żelazki, we
dług własnych jego wskazań, dowodzą wysokiego praktyczne
go uzdolnienia dyrektora instytutu.

Systemat leczenia jest również zupełnie racyonalny i od
powiedni dzisiejszemu stanowisku nauki.

Asystentem stałym jest dr. Karczewski, autor rozprawy 
noszącśj nadpis: De therapia monomaniae superbientis et 
paralyseiis ccrebri progressinae, in asylo vesanorum, sub 
au&piciis cxperientissimi Żelazko in pago Kowanówek flo
renie, witała. Yratislamae 1863.“ Pracę tę jeszcze w roku
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zeszłym w imieniu autora złożyłem naszemu towarzystwu, 
które poruczyło ocenienie takowćj sz. kol. Krysińskiemu.

O ruchu chorych od założenia zakładu do roku 1861. 
objaśnia nas następujący wykaz statystyczny.

W przeciągu 4ch pierwszych lat istnienia zakładu, przy
jęto do takowego:

23 chorych, z prowincyi W. Ks. Poznańskiego, na 
koszt Stanów prowincyonalnych,

32 prywatnych chorych;
razem 55 chorych.

Pomiędzy 32 choremi, prywatnie do zakładu oddanemi,
było:

mężczyzn 21, 
kobiet 11.

Co do wieku, przypada z ogólnej powyższćj liczby 65ciu 
chorych:

16 na wiek młodzieńczy do lat 25,
25 na wiek średni od 25 do 50,
14 na wiek podeszły od 50 do 75.

Co do rodzaju chorób, to stosunkowo przeważała ilość 
cierpiących na zniedołężnienie władz umysłowych, lub na for
my chorobne oddawna trwające, co tćż niepomyślnie wpłynąć 
musiało na ogólny stosunek liczebny wyleczalności.

Z 32 prywatnie do zakładu przyjętych chorych opuści
ło takowy:

10 zupełnie wyleczonych,
5 w stanie polepszenia,
7 niewyleczonych,
3 w zakładzie zmarłych.

Ogółem więc wydaliło się z zakładu 25 chorych, pozo
stało przeto 7.

Z 23 chorych nadesłanych przez Stany prowincyoualue 
(przetranzlokowanych z zakładu w Owińskach) wypisano:

1 w stanie polepszenia,
4 zaś umarło;

razem przeto 5 zakład opuściły; pozostało w zakładzie 18.
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Ogólny stosunek wyleczalności w przeciągu tych lat 4ch 
wypadał zatćm 40 na 100.

Opłata od jednego chorego wynosi talarów 60 na miesiąc, 
za co chory otrzymuje opiekę lekarską, oddzielny pokój z usłu
gą, stół złożony z Igo i 2go śniadania, objadu z 4ch po
traw i kolacyi (1).

Chorzy tćj kategoryi zupełnie spokojni i przytomni sia
dają do stołu z dyrektorem zakładu i jego rodziną, wśród któ
rćj część dnia spędzają.

Chore na umyśle kobiety przyjmowane bywają i za niższą 
opłatę talarów 50, a nawet 40 za miesiąc, usługa bowiem ko
bieca znacznie tanićj daje się urządzić, aniżeli męzka, potrze
bująca szczególnćj troskliwości w samym wyborze służących. 
Przy wypróbowanćj bowiem trzeźwości dozorca obłąkanego, 
a zarazem służący jego, winien posiadać znaczny zasób sił 
fizycznych, obok łagodności i rozumnego obejścia się z cho
rym, kierowanego codziennemi radami lekarza zakładu. Wy
nagrodzenie tćż tego rodzaju ludzi znacznie większych wymaga 
kosztów, aniżeli odpowiednićj służby żeńskićj w oddziale ko
biet obłąkanych.

Na zakończenie dodamy, że ciągła, prawie bezustanna 
a umiejętna opieka lekarska, obok wielkiej czystości i porząd
ku, panującego w całym zakładzie Kowanowskim, obok roz
maitych zajęć i rozrywek, dostarczanych chorym, obok wre
szcie częstych przechadzek lub przejażdzek w powozie, jakich 
ciż chorzy używają, przyczyniają się bezwątpienia do rychlej- 
szego powrotu do umysłowego zdrowia. Dla tego tćż, życząc 
z całego serca powodzenia zakładowi temu, polecamy go 
wszystkim szanownym kolegom, pragnącym umieścić chorych 
na umyśle w dobrze urządzonym zakładzie dla obłąkanych.

( l )  Do przyjęcia chorego wymagane jest świadectwo lekarskie wydane 
przez jednego lekarza. Świadectwa dla poddanych Królestwa Polskiego 
T?inny być legalizowane przez Konsulat pruski w Warszawie,-
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JESZCZE KILKA SŁÓW O EPIDEMII
ZAPALENIA OPON MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO 

(MESINGITIS CEREBROSPINALIS E P ID E M W A ).  
Skreślił Dr. MlcwysJaw MALC25.

Do podanego już uprzednio przez nas obszerniejszego 
opisu pomienionój epidemii w tomie LIII. r. z. Pamiętnika 
Tow. lek. Warsz. uważamy za niezbędne dodać niektóre póź
niejsze wiadomości tyczące rozprzestrzeniania się i pojmowa
nia istoty tój okropnój choroby; co tćm więcój, zasługuje na 
uwagę, że epidemia w mowie będąca, już ukazywała się w kra
ju naszym (w mieście Kole); co więcśj dzisiaj w niektórych 
pojedynczych miejscowościach Królestwa poczęła się, choć 
jeszcze niewyraźnie objawiać.

W poprzedzającym opisie naszym, śledząc za jój geogra
ficznym kierunkiem i rozprzestrzenieniem się, ostatecznie po
zostawiliśmy ją w p.ółnocno-zachodnich Prusach. Odtąd po
cząwszy, rozszerzanie się jój stawało się coraz gróźniejszóm, 
skutki najopłakańszemi, może zgubniejszemi, aniżeli samój 
cholery nawet, pomimo tego, że nigdzie epidemia ta nie za
stała lekarzy nieprzygotowanych na jej przyjęcie w miejsco
wościach, jakie nawiedzała, a jak najściślej przedsiębrane ba
dania nad nią rzucały coraz jaśniejsze światło tak na sarnę 
jśj treść, jak i na leczenie.

Z pomiędzy nich szczególną trafuością spostrzeżeń, oraz 
bogactwem poszukiwań anatomicznych odznaczały się w tych 
czasach prace prof. Z i e ms s e n a  i Hessa  w Erlangen, oraz 
prof. N i e m e y e r a  w Tiibingen (1).

(1) Klinische Beobachtungen ttber Meningitis. ccrcbrospin epid. von 
prof. Z i e m s s e n und Fr IIQ s s in Erlangęn. Deutsch. Archiv fur 
klin. Med. I. i. 3.

www.dlibra.wum.edu.pl



393

Z północno-zachodu tedy epidemia nagle przerzuciła się 
ku południowi Niemiec. Już w początkach ubiegłego roku 
objawiła się w Rastatt, Freiburgu, Karlsruhe i Baden, roz
szerzając się głównie w tych miejscowościach, w których w r. 
1854. gnieździła się cholera (1). Austrya dotychczas nawie
dzoną nie została; pojedyncze zaledwie przypadki spostrzega
no w klinikach w Pradze Czeskiśj i Wiedniu. W tym samym 
czasie rozpowszechniła się również w całój Ameryce, a tamtejsi 
lekarze opisali ją pod nazwami: meningitis cereb. spin., spot- 
ted fetier (gorączka plamista), lub cold plague (zimna zaraza) 
zgadzając się w zupełności co do objawów z opisami europej
skich badaczy (2).

W Tiibingen, pomiędzy innemi, badał ją ze znaną po
wszechnie ścisłością znakomity patolog i klinicysta N i e m e y e r, 
któremu tćż zawdzięczamy jednę z najdokładniejszych mono- 
grafij w tym przedmiocie (3;. Zwraca on uwagę na pewne 
pokrewieństwo tćj choroby z samodzielnym zapaleniem ślinia
nek przyusznych (parotitis polymorpka, Mumps), przedsta- 
wiającem pod wielą względami tak swćm wystąpieniem, jak 
i rozprzestrzenieniem nadzwyczajne doń podobieństwo; co wię- 
cćj, zapalenie to wikłało bardzo często epidemie w Rastacie 
i Karlsruhe (4).

Streszczając liczne zdania rozmaitych autorów o choro
bie w mowie będącej ze względu na aj ti o l o g i ą  i p a t o g e 
nezę  choroby, wyciągniemy ztąd następujące wnioski: 1) Po
wstanie choroby nie jest w związku ani z wyniesieniem grun
tu ( elenalio) ,  ani z rozmaitemi jego własnościami; choroba ta 
spostrzeganą bowiem bjła tak na miejscach suchych, jak i 
wilgotnych, na wysokich wzniesieniach ziemi, jak i na pła
szczyznach. 2) Różnica klimatu, narodowość lub plemię 
(rasa), płeć, zatrudnienie lub stan, podobnież żadnego wpływu

(1) Aertzliche Mittheilungen aus Baden (von dr. R- V o l z )  1865. 
6. 7. 20.

(2) Schmidts Jahrb. 1865. 3. Sprawozd. W. Draper’a w Pensylwanii
(3) Die epidemische Cerebrospinal-Menigitis nach Beobachtungen 

im Grossherzogthum Baden Berlin. Ilirschwald. 1865.
(4) Aerztl Mittheilungen aus Baden. 1865. 20.
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nie mają na rozwój choroby: spotykamy się z nią zarówno na 
zachodniej, jak i wschodniej półkuli; tak w południowej Afry
ce, jak i na północy Europy; tak u mężczyzn, jak i kobiet; 
między wojskiem i cywilną ludnością rozmaitego zatrudnienia 
i sposobu do życia; przyczem śmiertelność wszędzie przedsta
wia się jednakową. 3) Wiek odgrywa jakąś szczególną rolę 
w zachorowaniu: prawie wyłącznie widziemy uzdolnienie pod 
tym względem w wieku młodocianym i średnim, od 1. — 25. 
roku życia; zachorowanie w starszym wieku należy do wyjąt
ków. 4) Wpływy atmosferyczne i telluryczne niemniej zdają 
się wpływać na pojawianie się choroby: ukazuje się bowiem 
najczęściej w późnej jesieni, zimie i ua wiosnę. 5) Istnienie 
oddzielnego, swoistego zarazku nie zostało dowiedzione. (N i e- 
meyer,  Wund e r l i c h ,  Z i e mssen  i t. d.).

Zmi any  a n a t o m o p a t o l o g i c z n e ,  jak i s y mpt o 
ma t o l o g i a ,  pozostają i w nowszych opisach zgodne z po
przednio przez nas opisanemi (1): zgadzają się bowiem tak 
z najświeższemi poszukiwaniami Niemeyera ,  jak i spostrze- 
ganemi w 1865. r. w Niemczech i Ameryce (2). W Badeń- 
skiej epidemii ( Ni emeyer )  znajdowano stale 1) zapalenie 
opon mózgu z wysiękiem ropiastyin pod oponą pajęczą (Suba- 
racknoidalraum). Nigdy nie znajdowano zbyt znacznego wy
sięku surowiczego w jamkach mózgu (centriculi), jak to zwy
kle bywa przy zapaleniu gruźliczym opon podstawy mózgu 
(meningilia baailaris tuberculosa); niekiedy znów wysięk 
ropiasty rozszerzał się na błonę jamek mózgowych ( ependy- 
ma) i na sploty naczyniowe (p/e-rus choriuidei). 2) W przy
padkach groźniejszych z objawami zapalenia opon mózgu łą
czą się objawy zapalenia opon rdzenia (menigitis spinalis) 
którego wypłód przedstawia się jużto w postaci płynu ropiaste- 
go, zawartego pod oponą pajęczą, już tóż przesiąkającego tkankę 
opony miękkiej fpiae matris). 3) Krew’ zawiera tylko ciem
no zabarwione skrzepy rozpadające się łatwo; śledziona prawi
dłowa.

(l)  Pam. lekarski 1865. Marzec i kwiecień. T. VII. Mening cerebrotpin. 
cp. przez dra Malcza, str. 223—228.

(2) Will. Draper w Pensylwanii Amer. Med, Times 186*. (Schmidti 
JaŁrb, 18S&, Mar*).
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Podobne wyniki otrzymali Wu nd e r l i c h  i Z i emssen .  
Godnśm uwagi jest nadzwyczaj prędkie tworzenie się wysięku 
ropiastego, nawet w przypadkach kończących się na 2 .-4 .  dzień 
śmiercią. W jednym przypadku, opisanym przez R. V o 1 z a 
z Rastattu, chociaż tylko ból głowy był objawem jedynym, 
znaleziono jednak wysięk ropiasty, a śmierć nastąpiła w 6— 8 
godzin. W przypadkach piorunujących (meningile foudroyan- 
te) prócz przesięków pod powłoką pajęczą i w miękkiój opo
nie mózgu i rdzenia znaleziono brak krwi ( anaemia)  i zbrzę- 
knięcie (oedema) w mózgu. Jeśli śmierć następowała w 2 - 3  
tygodni, to zwykle znajdowano w jamkach ilość płynu daleko 
zwiększoną (hydrocephaltis chronieus). (Hess, Z i emssen) .

Cechy  i przeb i eg .  Przepowiednie (prodromi) często 
nie mają miejsca; czasami chorzy uskarżają się na lekki ból i 
zawrót w głowie. Nagłe, po większej części w nocy, po silnym 
dreszczu następuje silny ból głowy i wymioty, do czego przy
łączają się: niespokojność, rzucanie się, zwężenie źrenic; przy
tomność nienaruszona. Tętno 80 — 100, nieznaczne podwyż
szenie ciepłoty. Już w końcu pierwszego, lub na drugi dzień, 
rzadko późnićj, spostrzegamy nieznaczne pochylenie głowy 
w tył, ból rozciąga się z głowy na kark i stos kręgowy; nie
spokojność zwiększa się, myśli zaczynają się wikłać, ciało chu
dnie szybko; stolec zaparty; tętno podnosi się do 120, oddech 
do 40 razy na minutę. W ci;jgu 3. lub 4. dnia następują tęż
cowe drgawki mięśni karku i krzyża ( tetanus, opisthotonus), 
świadomość znika; mocz wstrzymuje się, albo wydziela się 
bezwiednie; następuje ciągła śpiączka, oddech staje się coraz 
trudniejszym, pojawiają się szmery wilgotne, nareszcie śmierć. 
Często na 2. lub 3. dzień widziemy wysypkę pęcherzykową 
(herpes) na ustach, nosie, policzkach, uszach, szyi, karku 
i kończynach, lub tćż ciemnoczerwoną różyczkę (roseola), lub 
pokrzywkę (urticaria). Cechy te objawiają się i w daleko 
krótszym czasie, a śmierć często następuje już 1. lub 2. dnia. 
Jeśli następuje polepszenie, to świadomość wraca i inne obja
wy znikają, chociaż powrót do zdrowia odbywa się zwolna. 
W innych znów przypadkach do objawów pomienionych przy
łączają się jeszcze: bolesuę uczucie w kończynach, nadejsułość
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lub brak czucia w skórze, drgawki epileptyczne, głuchota, 
podwojne widzenie, opuszczenie się powieki górnój, bezwład 
n. twarzowego, bezwład połowiczny (hemiplegia) lub kończyn 
(dolnych) (paraplegia). Objawy tężcowe prawie zawsze po
przedzają śmierć.

Wielkiego jest znaczenia t. zw. postać yoroTm&f abortiva), 
którą często spostrzegano w epidemii w Rastacie i w Karls
ruhe; postać ta uderzająco przypominała owe biegunki cho
leryczne, przypadające w czasie panowania cholery. Jakoż 
wielu ludzi skarżyło się, bez wszelkich widocznych powodów, 
na silne bole głowy, nie narzekając na nic więcój. Stosowne 
leczenie (pijawki na karku, lód) usuwały te przypady.

R o k o w a n i e  naturalnie pozostać musi niepomyślnćm 
w ogóle, nie w tym jednak stopniu, jak przy sporadycznym 
zapaleniu opon mózgu z wysiękiem ropiastym, lub przy po- 
dobnćm zapaleniu natury gruźliczćj (meningitis tuberculosa) 
stanowiącem część, lub tylko powikłanie ogólnego .stanu cho- 
robnego, z natury już swćj niebezpiecznego dla życia; gdy 
tymczasem epidemiczne 'zapalenie opon mózgu i rdzenia po 
większej części napastuje zupełnie zdrowe i młode osoby. 
W pomyślnie przebiegających epidemiach umiera 1 na 3 do
4 chorych. Śmiertelność podczas epidemii w Rastatt wynosiła 
30, 1%, u obojga płci jednakowo:

z 54 chorych w wieku od 1 — 5 lat umarło 18 
z 14 chorych w wieku od 6 — 14 — — 9 
z 27 — — od 15 — 23 — — 10 
z 5 — — więcej niż 23 — — 1 

Największe niebezpieczeństwo jest w pierwszych czterech 
dniach choroby: śmiertelność w tym. okresie wynosi 60,5%. 
Rokowanie co do zupełnego powrotu do zdrowia, w razie po
myślnego zakończenia się choroby, jest bardzo dobre. Nie
kiedy pozostaje głuchota na jedno lub oba uszy, lub jakieś 
cierpienie wzroku.

Lec z eni e .  Ni e me y e r  podczas epidemii w Rastatt 
i Karlsruhe stosował z niezłym skutkiem okłady lodowe na 
głowę, pijawki za uszy i na kark, a wewnętrznie kalomel. Osta
tni ten środek pomyślnie użyty został szczególniej w postaci
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poronnej, o którćj wyżej mówiliśmy, co naturalnie zachęca do 
stosowania go i w cięższych przypadkach. Makowiec (opium), 
i to w dużych dawkach, zalecają i obecnie lekarze francuz- 
cy. N i e m e y e r  w razie wielkiej niespokojności i rzucania się 
chorych radzi sprobować podskórnych wstrzykiwań z morfiny. 
Z i e ms s e n  zaleca nie tylko morfinę podskórnie, ale i we
wnątrz po — '/i 2 gr. co godzinę lub dwie, jako środek 
kojący. Nawet u najsilniej majaczących następował 7 — 8-go- 
dzinny sen, a szczególniej gdy zaraz po przystawieniu pija
wek zalecono morfinę wewnątrz. Lekarz ten poleca niemniej 
miejscowe odciągnienia krwi, szarą maść, lód i kalomel, jako 
najgłówniejsze środki. Puszczenie krwi pozostawało zawsze 
bezskutecznem.

Nowe dzieła.
J. S t e i nbacher .  Schnellste u. sicherste Selbsthulfe 

bei Cholera-Anfallen durch rasche Schweiss-Erzeugung ohne 
Medikamente. Augsburg 1865. Schlosser. (18 ngr.)

Autor, który już poprzednio zalecał kąpiele parowe wle
czeniu cholery, popiera swe zdanie nowemi doświadczeniami. 
Przenośna kąpiel parowa jego składa się z żelaznego trójno- 
ga, którego pierścień sięga do ramion pacyenta, wewnątrz na 
drewnianym stołku siedzącego. Trójnóg i pacyent okrywają 
się wełnianemi kołdrami, pod które prowadzi się za pomocą 
rurki elastycznej gorącą parę, wydobywającą się z osobnego 
przyrządu, ogrzewanego lamką spirytusową. Samo przez się 
rozumie się, że przyrząd ten można jeszcze uprościć, np. przy
krywając pacyenta w łóżku kołdrami wełnianemi rozciągnięte- 
mi na pół-obręczach, zamiast przyrządu wydającego parę 
używając samowaru i t. d. Podobny też skutek otrzymać 
można z suchej kąpieli gorącej, urządzonej w ten sposób, że 
w nogach pacyenta siedzącego w próżnej wannie metalowćj sta
wia się zapaloną lampkę spirytusową i całą wannę przykrywa 
kołdrami. Rzecz naturalna, iż w tych wszystkich razach po
trzebną jest należyta ostrożność, aby chorego nie poparzyć. Przy
pominamy, że w podobnym celu w epidemii Lipskiej r. 1848. 
zalecano picie ciepłej wody i grube ciepłe kataplazmy.
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W I A D O M O Ś C I  Z A K R 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 Dra Juliana HCŁSKIEGO
w Radomsku.

Treść: 1. Pary i. Akademia lekarska. Rozprawy nad leczeniem 
wąglika (anthrax). 2. Ospa ochronna źwierzęca. Tow. chirurgiczne: 
Zwężenie tchawicy i oskrzela przymiotowe. 4. Tow. lekarzy szpitali: 
Udzielalność gruźlicy. 5. Londyn. Nowy sposób zbezczulania (an- 
aesthesia) miejscowego, cięcie cesarskie przy tym sposobie pomyślnie wy
konane. 6. Tow. med. chirurgiczne: Ziarnowe zwyrodnienie mięśni do
wolnych. 7. To w. położnicze: Chlorek węgla jako środek zbezczulający, 
szczególniej w pracy porodov«śj. 8. Tow. patologiczne: Wycięcie gruczo
łu łzowego. 9. Pęknięcie tętnicy podkolanowśj. 10. Edynburg* Tow. 
n ed. chirurgiczne: Leczenie tętniaków zapomocą galwanopunktury. u . 
W iedeń. Tow. lekarskie: O zastosowaniu okładów zimnych. 12. Pod
wiązanie tętnicy szyjnej (carotis) dla nerwobolu twarzy. 13. Kotlegium  
doktorskie'. Dowolne przerwanie węchu, 14. Nekrologia: C o n o 11 y.

Dnia 10. maja 1866.

1. Zdając sprawę z przeszłorocznego zjazdu lekarskiego 
w Bordeaux (1), nie spodziewałem się, abym w tak krótkim 
czasie po raz drugi o tym samym przedmiocie miał coś do na
pisania. Tymczasem Akademia lekarska podjęła go, lubo, po
dobnie jak na zjeździe, napotykamy wielkie różnice w zdaniach 
a brak mocno uczuwać się daje jakiegoś zestawienia ich po
równawczego i ujęcia w jednę, te końcowe zdania łączącą ca
łość. Nie przedstawiają ony nam pod względem praktycznym, 
równie jak i teoryi, nic nowego, coby każdemu lekarzowi zna- 
nćm dostatecznie nie było; ale zawsze mają ony pewne zajęcie

(i) Patrz Pam, T. 1. W., t. LlV, str. 437.
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i ważność i to skłania mnie choć do pobieżnego ich przeglądu. 
Rozprawy te wywołało sprawozdanie p. Go s s e l i n  dotyczące 
pracy p. A. G u ć r i n o leczeniu wąglika (anthra*) przez 
nacięcia podskórne. Wespół z autorem sprawozdawca sądzi, że 
cięcia otwarte powodują ciężkie powikłania, a mianowicie tćż 
różę (erysipelas), gdy podskórne ich za sobą nie pociągają. 
Robi tylko to zastrzeżenie, że nie są ony konieczne we wszyst
kich razach; w łagodnych bowiem, gdzie brak powikłań, pozo
stawić można chorobę samej sobie. -  Z całą mocą przekonania, 
długoletnią praktyką nabytego, p. Ve l pe au  odpiera zarzuty 
robione sposobowi robienia nacięć otwartych, gdyż na 9 przy
padków w roku zeszłym miał tylko jeden śmierci z powodu 
róży, a z tą już chory do szpitalu jeszcze przed zrobieniem 
nacięć przyjętym został; kładzie tylko nacisk, aby je robić tak 
długie, aby na kilka centimetrów przechodziły po za czerwo
ność wąglik otaczającą, jąkoteż żeby cięcia były gęste i nie 
więcśj, niż na l do 2 centimetrów od siebie odległe.—  Przeciw 
temu wystąpił p .J . Guer in,  utrzymując, że prócz wielkiśj 
bolesności mają tę wadę, że, otwierając światło (lumen) na
czyń, wystawiają je na działanie płynów jadowitych i przyspie
szają rozwinięcie się ropnicy.—P. Mi choń  radzi podział wą
glików, bywają bowiem takie, które, szczególnićj tćż nieleczone, 
są śmiertelne, i tutaj przemawia za głębokiemi cięciami, tak, 
aby wydalić całe ognisko złego, bo głównćm złóm jest tu ropa, 
jak i części wewnątrz wąglika zawarte.—Za tćm zdaniem prze
mawiają pp. Cl oąuet  i Larrey,  a p. Ve l peau ,  zarzuca
jąc p. Gućr in,  że stawia teoryą naprzeciw praktyki, sprze
ciwia się zdaniu p. Sed i l l o t  (ze Sztrasburga), żeby zżegadła 
(caustica) mogły zastąpić nóż, gdyż i przy ich użyciu może 
powstać róża, jak to wiele przykładów stwierdza; na co odpo
wiada p. J. Gućr in,  że nigdy to nie ma miejsca, jeżeli tylko 
cała skóra zniszczoną zostanie — W dalszym ciągu tych roz
praw pp. Gosse l i  n i Ve l peau  bronili powyżej przytoczo
nych zdań, nie dodając nowego życia do toku rozpraw i dla tych 
powodów przechodzę do mowy p. Ri corda ,  który, stając po- 
środkiem między temi dwoma krańcowemi zdaniami, starał się je 
tak zestawić, żeby zastosowanie każdego z tych sposobów do pe*
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wnych przypadków i danych ograniczyć. Stając po stronie p. 
Ve l pe au  co się tyczy cięć otwartych i głębokich, powiada, 
że nie widzi potrzeby odróżniania pod względem ciężkości cho
roby przypadków ieczonych w szpitalach od przypadków w pra
ktyce prywatnej; bo, chociaż wąglik jest dość zwyczajny, to nie 
zawsze jest ciężkim, a choć chorzy z moczówką cukrową (dia- 
betes meliitus) daleko ciężćj chorują, to zaprzeczyć również 
nie można wpływu na jego ciężkość epidemicznie panującćj ró
ży, zakażeniu ropnicowemu i t. p. i dla"tego nie widzi potrzeby 
wyróżniania przypadków szpitalnych od tych w cywilnćj prakty
ce. Godząc dwa przeciwne obozy, powiada, że nie należy w po
czątku choroby robić cięć, ale wtedy dopiero, gdy zaciśnienie 
(V etranglement) zapalne powstało, które przejście w ropienie 
poprzedzać zwykło: tu oddać należy pierwszeństwo c i ę c i o m  
po d s k ór nym,  bo, znosząc niemi zaciśnienie, zmniejsza się 
ból i działa się przeciwzapalnie; lecz odrzuca je stanowczo 
w okresie ropienia i zgorzeli, gdyż nie dozwalają ony łatwego 
odpływu ropie, jak i częściom strupieszałym, a tćm samćm 
sprzyjają rozprzestrzaniu się ropy wzdłuż mięśni i ścięgien, 
a zarazem i ropnicy. Czyli radzi co do tych sposobów przyjąć 
za zasadę działania ten we wszystkich warunkach i okolicz^ 
nościach życia potrzebny aforyzm: „Ani nigdy, ani zawsze“  
(Ni jamais, ni toujours). (L’union mćd. T. XXIX. nr. 25. 
28. 31).

2. W przytoczonych poprzednio rozprawach Towarzystwa 
lekarzy szpitali (1) głównie zwróconą była uwaga na używanie 
i wyższość, lub nie, ospy oeI»ronn«*J zwierzęcej tak do 
pierwszych, jak i powtórnych szczepień. Obecnie Akademia 
lekarska zajęła się wprost ospą ochronną źwierzęcą i mówcy 
ićj podzielili się na dwa stronnictwa: jedni żądający wprowa
dzenia li tylko tego rodzaju szczepienia, drudzy zaś zatrzyma
nia dawniejszego z ramienia na ramię dziecięcia. Walkę za 
dawnym sposobem rozpoczął weteran, jeden z najstarszych 
może lekarzy Francyi, p. Bousąuet .  Skreśliwszy wszystkie 
walki, jakie w swym początku sposób ten wytrzymać musiał,

(l) Patrz Pam. T. 1. W., t. LY, str. 293 i nast.
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przechodzi do zarzutu, i to ćiężkiego, jaki w ostatnich latach 
był zrobionym to jest do możebnego zaszczepienia przymiotu 
(syphilis) i przytacza przeciw temu ostatniemu doświadczenie 
lekarza w szpitalu Hótel-Dieu miasta Albi, który u chorych 
dotkniętych przymiotem zaszczepił ospę i z tśj szczepił sie
bie i kilka innych osób, a nigdzie przymiot nie rozwinął się. 
Dowcipnie powiada on: „że tam, gdzie mieć chcemy ospę za
chowawczą przymiotową ( yaccine syphiliłiąue) ,tam jćj nie ma, 
tylko tam, gdzie jśj nie chcemy; co zawsze daje do myślenia/4 
Zdanie swe opiera dalśj na tśm, że przymiot co do przyrzuto- 
wości nie stoi daleko od ospy rodniśj, a jednak ospa zacho
wawcza wzięta z chorego na ospę rodnią nie udziela tej ostat- 
niśj, tylko pierwszą. Zarzuca dalej ospie zachowawczśj źwie- 
rzęcej, że nie ma dowodu pewnego, aby jałówka mogła być 
zupełnie wolną od przymiotu. Dalśj, że ospa ta nie jestto 
czysta ospa krowia (cow -pox); gdyż wNeapolu; jak to z póź
niejszego listu się pokazuje, stracono już po dwa razy nić czy- 
stśj krowianki (cow-pox) i dalsze utrzymanie zrobiono, szcze
piąc z ramienia dziścięcia ospę u jałówek* że zatem i jałówka 
przez p. Lano i x  ztamtąd przywieziona tóm czystśm źródłem 
odznaczać się nie może. Dalśj, że krosty (pustulae) u jałó
wek nie odznaczają się większą mocą, gdyż są ony przeciwnie 
małe, a w ten sposób nie wzmaga się tam jad, ale pozostaje 
takim, jakim go dano; wątpi zatśm, aby korzyści dotąd za
chwalane, iż taka ospa jest więcśj ochraniającą, były rzeczywi- 
stemi i pod żadnym warunkiem nie zgadza się, aby ta sztucz
nie szczepiona ospa dała się porównać z samodzielnie przy
padkowo rozwijającą się krowianką (cow -pox). Następnie 
przechodzi do przeglądu, czy taka ospa zachowawcza będzie 
więcśj chroniącą i po dość długim wywodzie pełnym życia 
i dowcipu dowodzi, że ze zdaniem czekać trzeba lat kilka
dziesiąt, aby z pewnością wypowiedzieć to można było. W koń
cu przechodzi do najważniejszej, bo czysto praktycznśj częśei, 
czy podobne szczepienie da się na wielką skalę prowadzić 
i czy jest w stanie zastąpić zwyczajny sposób szczepienia, i 
z całą jasnością wywodu  ̂wykazuje, że .będzie to niepodobnśm 
do przeprowadzenia. Gdyby w końcu szczepienie ospy źwie-

Pam. T. 1. W., t. LY. 26
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rzęcśj ochronnśj miało za sobą jakąkolwiek wyższość, wtedy 
zgodziłby się na wszelkie poświęcenia dla uchronienia ludz
kości; ale że tych nie widzi, a zatem jest zmuszonym gorąco 
bronić dawnego sposobu, który tyle lat zasługi rzeczywistśj 
ma za sobą.— Tak mocno zagadnięty p. De p a u l  (dyrektor 
instytutu szczepienia ospy) (1), nie zostawił poprzedniego 
mówcy bez odpowiedzi, która na nieszczęście naszpikowaną 
była mocno osobistością, a uwydatniała się brakiem dowodów; 
nie było bowiem cyfr przemawiających, które prezes komisyi 
ospowćj uważał za słuszne zachować dla siebie w swćj .tece, 
nie wydając ich na świat. Wprawdzie przyznaje, że z doku
mentów przez niego posiadanych szczepienia powtórne mnićj 
dają wypadków pomyślnych przy nowym sposobie, niż przy da
wnym; ale przemawia za tym sposobem gorąco:czy słusznie, to 
czas pokaże. — W czasie tych rozpraw p. Bo u l ey  odczytał list 
p. Chauveau wykazujący, że jesteśmy wstanie wywołać ospę 
prawdziwą rodnią u źwierząt. Po długim wstępie, w którym 
zastanawia się autor nad przyrzutem, a następnie nad właści
wą drogą jego zaszczepienia, przytacza swe doświadczenia, 
z których pokazało się, że wstrzyknięcie trzech rurek wybor
nej ospy zachowawczćj do żyły szyjnćj u konia i muła żadne
go nie miało skutku. Podobny zawód spotkał go po wstrzy- 
knieniu do tętnicy szyjnćj konia; dopiero pomyślny skutek 
uwieńczył jego usiłowania, gdy wstrzyknął je do naczynia lim- 
fatycznego, w którego przebiegu znajdował się gruczoł. Po
nieważ doświadczenie to łatwo i u nas powtórzonćm być może 
i zaopatrzyć nas kilkakrotnie do roku prawdziwą ospą źwie- 
rzęcą, przytoczę je zatćm w większćj rozciągłości. Dnia 12. 
marca wstrzyknął ospę zachowawczą do naczynia limfatyczne- 
go u konia. Po 11 dniach prześliczna wysypka ospowa poka
zała się na nosie, wargach, a 14. dnia na przegubie kończyn 
tylnych. Płyn ztąd otrzymany zaszczepił czterem krowom, 
u których najpiękniejszy wyrzut pozostał miejscowym, jak to 
być powinno. Z konia zaszczepione dziecię czterema nakłó-

(l) W Paryżu, jak wiadomo, instytut szczepienia ospy ochronnej 
przyłączony jest do Akademii lekarskiej. Przyp, Red.
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ciami miało tylko jednę krostę i to bardzo małą, a gdy z tćj 
zaszczepiono drugie dzićcię, to w miejscu każdego nakłócia 
powstała krosta, podobnie jak u pierwszego z rozwojem bar
dzo powolnym, ale które przybrały bardzo nadzwyczajne roz
miary. Zarzut zaś, jakoby wysypka u konia mogła być przy
padkową, zbija tćm, że, robiąc jeszcze dwa takie same do
świadczenia, otrzymał pomyślny wypadek za każdym razem. 
Ten ostatni wypadek, sprawdzony na wielką skalę i wszędzie, 
byłby w istocie wysokićj wagi, dawałby nam bowiem na za
wołanie ospę rodnią u konia, zkąd już nieprzerwany łańcuch 
szczepień dałby się utrzymać; i w ten sposób nie już od ja
kiegoś szczęśliwego trafu, ale od naszćj woli prawdziwą ko- 
niankę ( horse-pox)  i krowiankę (cow-pox) na zawołanie 
miećbyśmy mogli.—Jeszcze jedna mowa p. B o u s ą u e t  nie 
daje nam żadnego nowego poglądu i dla tego ją opuszczam, 
(Tamże T. XXX. nr. 43. 44. 46. 49. 50).

3. Towarzystwo chirurgiczne cały czas swój poświęca
ło rozprawom dotyczącym śmiertelności w szpitalach położni
czych w następstwie gorączki połogowćj. Rozprawy te, jak
kolwiek wiele mają zajęcia, pod względem praktycznym nie 
mają wartości. Że śmiertelność jest ogromną, o tćm każdemu 
z nas wiadomo; ale czy kiedy dojdziemy do szpitali wzorowych, 
to jest inne pytanie i zadanie, które, póki będą zakłady, gdzie 
wiele kobiet naraz rodzi, póty nie da się zadawalająco rozwią
zać; a choć wiele wieńców złożyć można tym obrońcom nie
szczęśliwych, to wprowadzenie w życie ich żądań przyszłości 
przekazać nam wypada i mimo interesu, jakie dla lekarza 
hygienisty mieć mogą, opuszczam je, a przechodzę do przy
padku p. Y e r n e u i l  temuż towarzystwu przedłożonego, do
tyczącego zwężenia przymiotowego tchawicy i lewego 
oskrzela. Chory ten, 26 do 27 lat liczący, budowy silnćj, 
leczony był poprzednio na przymiot (syphilis) na oddziale p. 
Cusc o  w szpitalu Lariboisiere; przyjęty następnie na oddział 
p. V er ne u i 1, przedstawiał liczne gummatyczne obrzmienia na 
różnych częściach ciała, a objawy piersiowe skłoniły do zro
bienia wyżśj przytoczonego rozpoznania. Trudność oddechu 
dochodziła niekiedy do przypadów uduszenia, a badanie
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wziernikiem wykazało, że krtań jest zdrową. Pomimo zrobio
nego rozpoznania przy wzrastających objawach p. Y e r n e u i l  
wykonał tracheotomią, ale gdy przez ranę wprowadził do tcha
wicy zgłębnik, to ten zatrzymywał się głęboko, bo dopiero 
w miejscu podziału tchawicy i tutaj mimo całśj siły dalćj 
przeprowadzonym być nie mógł, a chory przy wzrastających 
objawach we 24 godzin po operacyi życie zakończył. Badanie 
pośmiertne potwierdziło rozpoznanie, zwężenie bowiem w miej
scach za życia oznaczonych powstało z powodu blizn, jakie po 
zropieniu gummatów podskórnych powstały. Prócz tego płat 
dolny płuca prawego znajdował się w stanie zwątrobienia, 
w reszcie płuc wyrodzeń przymiętowych znaleść nie było można. 
P. V e r n e u i l  zwraca uwagę, że operacya nie przyśpieszyła 
śmierci, jak też na umiejscowienie zwężenia przymiotowego, 
które w zestawieniu z kilką przypadkami w nauce istniejącemi 
stwierdza, że rozdzielenie się tchawicy, podobnie jak i krtań, 
zwykle są siedzibą,tego rodzaju zboczeń.— P. . De mar ąu ay  
przytacza, że u jego chorego było to szczególne zjawisko, że 
mimo najwyższego stopnia duszenia (asphysia) chory czystym 
głosem mógł śpiewać i mówić. Wykonał on również trache
otomią, lecz bezskutecznie, a badanie pośmiertne wykazało 
obecność znacznego przymiotowego owrzodzenia dolnćj, części 
tchawicy, które również przez gummata podśluzowe wywołane 
zostały. P. D e m a r ą u a y  wykonał trzy razy tracheotomią 
przy zwężeniach tchawicy: raz z powodu przymiotu, przypadek 
ukończony śmiercią; dwa razy z powodu zwężeń zapalnych, te 
ukończyły się wyzdrowieniem. W jednym z nich przy pomocy 
rurki rozszerzającej (canule dilatatrice) zdołał stopniowo 
rozszerzyć zwężenie. Rurka ta składa się z dwóch części: jedna 
z nich jest podobną do bardzo małego wziernika czterolist- 
niowego (quadrivalve) i wprowadza się w miejsce zwężone, 
druga zaś jest pełną, vrurką, o różnych rozmiarach, którą wpro
wadza się w poprzednią i w ten sposób rozszerzenie się usku
tecznia. Nie zgadza się z p. Y e r n e u i l  co do przyrody zwę
żenia, gdyż po zropieniu gummatów podśluzowych zagłębienie 
(depression) przez utratę materyi wywołane musiałoby być 
głębsze i dla tego myśli, że zależało ono wprost od owrzodzeń
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przymiotowych; gdy p. Ye r n e u i l  zdanie swe popiera tćm, 
że na ciele znajdowały się gummata, któreby współcześnie po
wstać musiały; jak tćż, że, rozwijając się na błonach śluzowych, 
daleko mniejsze straty istoty za sobą pociągają, niż wtedy, 
kiedy ulegają zropieniu w tkance komórkowi podskórnćj. 
W końcu nadmienia, że blizny te na błonach śluzowych skła
dają się z prawdziwćj tkanki bliznowćj przeciwnie zdaniu tych, 
którzy utrzymują, że na błonach śluzowych tkanka bliznowa 
się nie tworzy. (Tamże T\ XXIX. nr. 29).

4. Znane są szczepienia gruźlicy przez p. V i Ile min 
dokonane (1); obecnie wywołały ony w łonie Towarzystwa le * 
karzy szpitali rozprawy eo do udzielatuośei (tranamls- 
ftihllite) gruźliey. Co się tyczy szczepień, to p. Gu b l e r  
utrzymuje, że dopiero w przyszłości dowiedzieć się będzie 
można pewności, gdyż być bardzo może, że te właśnie gatunki 
źwierząt, którym gruźlicę zaszczepiano, mają jakieś szczegól
niejsze do nićj usposobienie; ale zwraca się do pytania żywot
nego, to jest do możebnego udzielenia się gruźlicy z męża żo
nie, i to nie w skutku aktu spółkowania, lecz z powodu oddy
chania tego samego powietrza, jak tćż noszenia w sobie płodu 
mającego zawiązki gruźlicy. Poczćm p. G u i b o u t  zapytuje się, 
czy gruźlica jest, zaraźliwą? Nie chce on wyrazić pewności pod 
tym względem, bo do tego potrzebowałby znacznych danych, 
ale przytacza kilka przykładów takiego zarażenia się. Nie 
będę tu przytaczał wszystkich, ale bez wyboru biorę pierwszy 
z nich. Mężczyzna między 28. a 30. rokiem w trzecim okre
sie gruźlicy (wielka jama w szczycie płuca prawego, gorączka, 
kaszel, plwociny obfite, poty nocne) zdołał ożenić się z kobie 
tą młodą, zdrową, bez najmniejszych oznak poprzednich gru
źlicy. Kobieta ta zaszła w ciążę i aż do 8 miesięcy, to jest 
do czasu śmierci, spała z nim razem. Wkrótce po jego śmierci 
urodziła szczęśliwie. W miesiąc zaś potćm zaczęła kaszlać, 
pluć krwią, chudnąć, gruźlica z okresu pierwszego szybko 
przechodziła w drugi, a w końcu przyłączyło się zapalenie 
opłucnój ze znaczną wypociną, które koniec jćj życia przy-

(l) Patrz Pam. T. L W., t. LV, str. 69.
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śpieszyło. Tutaj, jak i w innych przypadkach nie było uspo
sobienia rodzinnego, ani tćż idiosynkratycznego kobiet do tćj 
choroby, a mimo to stają się ony ofiarami gruźlicy po dłuż- 
szćm poświęceniu się dla swych mężów. Z poprzednich spo
strzeżeń wyciąga autor następujące wnioski: 1) aby nie pozwa
lać pozostawać osobie najzdrowszćj przy suchotniku, szczególnićj 
tćż w okresach dalszych choroby; 2) nie pozwalać na spanie ra
zem, mianowicie przy obecności potów nocnych, jakotćż w ce
lu uniknienia oddychania powietrzem wydychanćm przez cho
rego; 3) aby nie umieszczać po szpitalach gruźliczych cho
rych obok siebie; 4) aby w zdrojowiskach lub miejscach prze- 
zimowań nie pozwalać na bliższą styczność między choremi 
z gruźlicą przypadkowo nabytą, a powstałą z powodu usposo
bień; 5) w rodzinie, gdzie jest kilkoro dzieci, a jedno zacho
ruje na gruźlicę, aby te drugie nietylko leczyć wewnętrznie 
i hygienicznie, ale je jeszcze oddzielić od chorego już dziecię
cia.—P. Gubi  er zarzuca powyższym wnioskom, że są zanadto 
surowe i że nie dadzą się w praktyce przeprowadzić, miano
wicie tćż, że zasadność ich jest wątpliwą.-P. P i d o u x  zaś 
utrzymuje, że nie miał nic podobnego; że dalćj gruźlica dzie
dziczna zaledwie stanowi */4 wszystkich przypadków; co się 
tyczy zaraźliwości, to, nie zaprzeczając jćj, zwraca uwagę, 
że w powyższych przypadkach zarażenie nastąpiło w ostat
nich okresach choroby, gdy wszelkie doświadczenia do tego 
czasu starały się wykazać, że zaraźliwość należy się pierwsze
mu okresowi, to jest zziarnieniu gruźliczemu. (Tamże t. XXX. 
nr. 42).

5. Wtedy, kiedy wszyscy lekarze zajmowali się niebez
pieczeństwami przy użyciu chloroformu, to angielscy starali 
się wyszukać jaki inny pewny środek lub sposób, a wśród tych 
ciągłych usiłowań wynalezienia środka zbezczulającego nie
ustający w swych usiłowaniach w tym względzie p. R i c har d -  
son,  widząc się zawiedzionym przy środkach wewnętrznych(l), 
zwrócił uwagę na miejscowe zhezezulente. Z początku 
nieśmiało brał się do dzieła, a krytycy osądzili, że sposób

(i)  Patrz Pam. T. 1. W., t. L, str. 427; t LII, str. 479; t. LIV, str, 440,
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ten wystarczy do małych tylko operacyj; obecnie jednak, gdy 
przy tym sposobie z najpomyślniejszym skutkiem wykonane 
zostały cięcie cesarskie i owariotomia, to myślę, ze sposób ten 
zjednał sobie już obywatelstwo i zasługuje na uwagę. Gdyby 
nawet był tylko dobrym do małych operacyj, to i tak zasługa 
byłaby nie małą, bo przecież największa ilość śmierci przy 
chloroformowaniu przeważnie przy małych operacyach wyda
rzyła sig. Sposób ten zbezczulania zasadza sig na skierowa
niu na pewną czgść ciała płynu lotnego, którego punkt wrze
nia jest równym lub niższym od stopnia ciepłoty krwi; płyn 
ten, dostając się na skórę jako drobniutki pył, styka się z nią 
mocno. Następstwem tego jest nadzwyczaj szybkie ulatnia
nie się płynu i tak znaczna utrata ciepła, że krew’ przypły
wająca nie może tćj straty nagrodzić. W skutku zimna czgść ta 
chwilowo obumiera i jest bezczulną, z powrotem jednak tćj vis 
a tergo do ozigbionćj części, jaką krew’ tworzy, ta przypływa 
i wszystko wraca miejscowo do prawidłowego stanu. Dla zasto
sowania tego sposobu autor używa flaszki miareczkowanej, 
w której znajduje sig płyn; od spodu naczynia idzie rurka 
zakończona cienkim bardzo otworem, przez który płyn ten wy- 
tryskuje, a drugi od wierzchu naczynia; obie te rurki stano
wią jednę zgiętą pod kątem na zewnątrz korka. Po nad kor
kiem mała rurka łączy się z czgścią zewnętrzną rurki poprze- 
cznćj do obu rurek we flaszkę zagłębiającej sig za po
mocą małego otworu; a drugi jćj koniec jest w połączeniu 
z układem bgbnów dwóch guttaperkowych, których ostatni na
ciskając, wpędza sig powietrze podwójnie: t. j. pewną część do 
flaszki, i ta, cisnąc na płyn, wypgdza go; gdy druga część od
dziela sig, przechodzi do rurki i w ten sposób służy do roz
pylenia płynu. Flaszkg z płynem trzyma sig w ręku, a że 
stopień jego wrzenia jest równym lub niższym od ciepłoty 
ciała, w ten sposób wre on i już przez własne ciśnienie, prócz 
tegoż powietrza, przechodzi z całą siłą do rurki dłuższćj. Co 
sig tyczy płynu, to po długich próbach przyszedł do przeko
nania, że najlepszym jest eter zupełnie czysty, którego ciężar 
gatunkowy =  0,720, a punkt wrzenia wynosi stopni 26,65 
Rćaumura (92°Fahrenheita). Wszystkie inne płyny nie okazały

www.dlibra.wum.edu.pl



408

się tak dobre, jak tak dokładnie czysty eter. Dla lepszego obja
śnienia i przykładu, jak wybornćm jest działanie, przytoczy ope- 
racyą cięcia cesarskiego przy tym rodzaju zbezczulenia wykona
ną. Chora ta nie chciała brać chloroformu, miała wielką skłon
ność do wymiotów, była budowy silnćj, tętno jćj 74, twarz 
miała bladą, język obłożony. Przy pomocy powyższego przy
rządu autor zaczął zbezczulanie od środka linii przez opera
tora wyznaczonćj dwoma rurkami nieco ku sobie nagiętemi, 
a następnie prądy płynu z nich puścił równoległe do siebie. 
Przy 25. ścisnieniu bębna skóra zbielała zupełnie i po upływ.ie 
45sekund zbezczulenie było dokładnćm. Operujący dr, Green-  
ha l gh  wykonał cięcie przez skórę i pokład tłuszczu, a je 
dnocześnie z posuwaniem się noża i prąd płynu kierowanym 
był. Chora, która żądała mieć oczy zawiązane, nie miała naj
mniejszego uczucia. Po dostaniu się do macicy skierowano 
prąd na nią, ale-jak się ułożono poprzednio, przy jćj przecięciu 
skierowano prąd płynu na skórę niezranioną ku prawćj stronie 
pępka. Przecięcie macicy było również niebole&ne, a przy 
wprowadzaniu ręki do jćj jamy operujący doznał przeszkody 
z powodu mocnych kurczeó się macicy i w tćj chwili chora 
zapytała się: „Co on robi?“  Wkrótce schwycił płód za nóżki 
i uskutecznił wyjęcie tegoż szybko i z łatwością. Po wyjęciu 
płodu, a raczćj jego wypchnięciu, było to bowiem następstwem 
mocnych skurczeń macicy, płyn płodowy wydalił się z szele
stem. To chorą przestraszyło i wyrzekła tym samym głosem 
jak zwykle rodzące: „Umrę.“  Słowo zapewnienia uspokoiło ją 
i znowu w chwili wydobycia łożyska wydała skargę. Macica 
tak mocno się skurczyła, że „operujący nie uważał.za stoso
wne założenia szwów. Dwadzieścia minut poczekano, czy nie 
będzie krwotoku, podczas którego czasu chora rozmawiała 
spokojnie o różnych przedmiotach i potem dopiero pojedyn
czym prądem miejsce założenia szwu przez ściany brzuszne 
zostało zbezczulonćm. Dla przekonania się, przy zakładaniu 
jednego szwu nie zastosowano prądu, a wtedy chora miała 
zupełnie uczucie przejścia-igły. Chora miała się po operacyi 
jak najlepićj, sen był dobry, jadła i piła, była wesołą, rana 
zagoiła się przez zapalenie przylepcze (per jirimam intentio-
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nem)„ P. R i cha r d s o n  dołącza do tego przypadku uwagi na
stępujące: 1) że operacya była niebolesną, a ból przez nią 
uczuwany był tym porodu, ale to w najlżejszym stopniu; 2) 
że chora, która miała przed operacyą usposobienie do wymio
tów, byłaby przy chloroformowaniu z pewnością wymiotowała, 
coby mogło sprowadzić wydostanie się kiszek przez ranę i tćm 
samćra operacyą przedłużyć, jak tćż żeby pewnie były wymioty 
pooperacyjne, że zatćm miejscowe zbezczulenie wstrzymało 
wymioty; 3) że wpływ zimna, jakie się wywięzuje, wstrzymał 
krwotok tak, że przy całćj operacyi chora zaledwie 3 uncye 
krwi straciła; 4) że zimno wywołało skurczenie się macicy; 
5) że chora przebyła operacyą bez wstrząśnienia (shock)\ 6) 
że przytomność chorej jest dobrą dla operującego, gdyż za
chowała się spokojnie i gdy od nićj zażądano, aby nie spy
chała przez mocny oddech przepony, to to wykonała; 7) wkoń* 
cu, że operujący cały czas był wolny od obawy, że chora ży
cie zakończyć może z powodu sprawy zbezculającćj ( anaesthe* 
sia). (Med. Times nr. 814. 819. 823).

• Łaskawy czytelnik przebaczy mi zbytnią rozwlekłość, 
która granice i zakres kroniki przechodzi, ale taki ważny 
nabytek wytłomaczy mię, a dla tego podałem szczegóły ope
racyi, bo nic tak jasno nie wykazuje zasługi jakićj metody, 
jak żywy i dotykalny przykład. W ten sposób bowiem przy 
większćj części operacyj mieć będziemy pewny środek zbez- 
czulenia bez niebezpieczeństw, jakie ogólnemu towarzyszą, 
a lubo nie zdoła to wypchnąć zupełnie chloroformu z dzie
dziny chirurgii, to jednak ograniczy użycie go do mniejszćj 
liczby przypadków, a w ten sposób obawa sprowadzenia śmier
ci przez chloroformowanie sprowadzoną zostanie do minimum, 
i cieszyć nam się tylko wypada z tego nowego i świetnego 
nabytku dla chirurgii.

6. P. Mery on przedstawił Towarzystwu medyko chi
rurgicznemu chorego 22 lat liczącego z ziarnistem (gra- 
itular) wyjrodzeniem mięśni dewolnych* W 5. roku 
życia pojawiły się pierwsze oznaki w biodrach przez utyka
jący chód, po upływie następnych 2 lub 3 lat chory nie był 
wstanie zgiąć przedudzia? a zwolna Stracił władzy ruchów
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dowolnych w nogach i palcach. Skłonność chorobowa do zaj
mowania coraz dalszych mięśni, a w końcu i mięśni odde
chowych jest zawsze wyraźną, przy nie zajęciu nigdy mięśni 
mimowolnych. P. Meryon odróżnia tę modłę porażeń od in
nych zależnych od obrażeń nerwów obwodowych lub ośrod^ 
ków nerwowych następującemi punktami: 1) kierunkiem cho
roby odśrodkowym ( centrifugal)  niezależnie od przebiegu 
nerwów, 2) brakiem wszelkich objawów cierpień nerwu za 
życia i 3) brakiem wszelkiego śladu obrażenia w jakiójkolwiek 
części układu nerwowego po śmierci. Choroba bowiem zasa
dza się na stopniowćm i ciągłem niszczeniu błony bezkształt- 
nćj, pierwotne włókienka mięsne otaczającćj i na zniknieniu 
w zawartój w niój istocie ziarnowój. Chory ten, jak i jego 
siostra na tę samę chorobę cierpiąca, przy użyciu arszeniku 
mieli się lepiój, choroba bowiem nie postępowała na przód 
a chory ten był pod wpływem tego leku od roku.— P. Lo ck -  
hart  Ci ar kę  nie przyznaje chorobie tćj niezawisłości od 
zboczeń w układzie nerwowym, gdyż brak bolu w mięśniach 
zajętych nie stanowi żadnego dowodu, iż nie mają ony w tćm 
udziału i odnosi razem zp . H o l m e s C o o t e  cierpienia tego 
rodzaju do zboczeń w istocie szarój nerwów, choć bezwzglę
dnie zdania jego nie odrzuca, gdyż przypuszczenie autora mo - 
że się okazać prawdziwym, ale wyrokować o tćm będzie można 
dopiero po dostatecznój liczbie badań pośmiertnych. (Tamże 
nr. 820).

7. Po sposobie zbezczulania poprzednio udzielonym nie 
wypada mi opuścić przytoczenia badań p. San son nad no
wym środkiem zbezeziilająeym, to Jest dwuchlor- 
kiem węgla (bichloridum carbonis). Płyn ten, mający wiele 
podobieństwa z chloroformem,' daleko ma przyj ej mniejszy za
pach, mniój jest lotnym i ma mniejszy ciężar gatunkowy. Po
trzebuje jednak dłuższego czasu dla zbezczulenia, niż chloro
form. Opuszczam doświadczenia na źwierzętach, a przechodzę 
do zastosowania praktycznego jak je Towarzystwu położni
czemu autor przedłożył. Zastosował on płyn ten przy poro
dzie, a uczucie, jakie wziewanie tegoż sprawiało u rodzących, 
było z początku bardzo przyjemne, potem przechodziło ono
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w uczucie ciepła i nie pociągało zawrotu (tertigo), jak chloro
form. Rodzące wziewały go z łatwością, i koił on bole, a w je
dnym przypadku zupełnie je nawet zniósł, pomimo to, iż chore 
nie straciły zupełnie przytomności. Zestawiając zasługi tych 
dwóch zbezczulających środków, autor uznaje: 1) że chlorek 
węgla daleko łatwićj wziewanym bywa od chloroformu, jak tćż 
że nie tak łatwo sig rozkłada; 2) że w pierwszym okresie swe
go działania podnosi znacznie krążenie; jak tćż podnosi jego 
wyższość w położnictwie, gdyż, niszcząc ból bez pomniejszenia 
przytomności, przyczynia się do podniesienia czynności mięśni; 
3) radzi, aby przy pomocy tego środka nie starano się o spro
wadzenie wysokiego stopnia narkotyzacyi, gdyż skutki jego są 
trwałe, i zwolna bardzo wydala się z ustroju. Przyczćm autor 
z powodu zapytania p. G r e e n h a l g h  radzi tam, gdzie przy 
chloroformowaniu następuje osłabienie tętna, użycie w miejscu 
tegoż eteru, opierając się na przeciwnćm działaniu tych dwóch 
środków, z których pierwszy sprowadza skurczenie się ciałek 
krwi, gdy drugi je rozszerza; dalćj pierwszy krew’ czerwieni, 
gdy przy eterze taż ciemnieje,- w końcu 7 powodu odmiennego 
wpływu na układ nerwu wspólczulnego, eter bowiem sprowa
dza skurcz serca i tętnic, gdy chloroform je rozszerza, a te 
same przymioty, co i eterowi, służą i chlorkowi węgla. (Tamże 
nr. 821).

8. O ile jest uporczywćm i długićm leczenie przetok 
łzowyeh, to każdemu z nas dobrze wiadomo i dla tego myśl 
podana przez p. J. Z. L a u r e nc e  Towarzystwu patologiczne
mu wyjęcia w takich razach gruczołu łzowego zasługuje na 
uwagę. Naprowadził go zaś do tego następny przypadek. 
U chorego 25 lat mającego wyciął on zdrowy gruczoł z powodu 
ogromnego łzawienia, jakie po mocnćm zapaleniu oka po 
wpadnięciu sody gryzącćj do tegoż pozostało, z powodu któ
rego nie można było wynaleść miejsca obu otworów łzowych 
u obu lewych powiek i gdzie wewnętrzna trzecia część powiek 
zrośniętą była ze spojówką oka białą błoniastą taśmą. Gdy 
wszelkie usiłowania operacyjne wynalezienia dolnego otworu 
łzowego na niczćm spełzły, wyciął on gruczoł, i rana przez 
zapalenie przylepcze zagoiła się. Natfmiąr łęz ustał, a mimo
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braku gruczołu oko miało dostateczną ilość wilgoci, tak, iż 
pomiędzy obu oczami żadnśj co do niśj różnicy wykryć nie 
było można. (Tamże nr. 818).

9. Temuż towarzystwu p* Pi ck  przedłożył przypadek 
nader ciekawy pęknięcia tętniey pod kol ano w ej (art* 
poplitea). Chory ten 25 lat liczący w dniu 21. grudnia r. z. 
przy podnoszeniu wielkich ciężarów otrzymał silne uderzenie 
w przednią powierzchnią ^prawego uda, poczćm uczuł nagły 
i gwałtowny ból w tylnśj części stawu ,kolanowego; kilka mi
nut trwał on i o mało nie przyprawił go o zemdlenie. Po
czćm ból przeszedł i powrócił on do swego majtkowskiego za
jęcia. Pomimo lekkiego bolu i nabrzęknięcia odnogi pracował 
do 27. i dopiero po przejściu kilku mil angielskich uczuł mo
cny bardzo ból w kolanie, przyczćm noga znacznie obrzmiała, 
tak, iż o własnćj sile do domu powrócić nie był w stanie. No
ga mocno obrzmiała, lecz bez zmiany barwy i tętnienie w tę
tnicy piszczelowej czuć można było wyraźnie. Obrzmienie 
zwiększało się aż do połowy stycznia b. r. a na dzień lub dwa 
przed przyjęciem do szpitalu Śgo Jerzego dostrzeżono miękki 
chełboczący punkt w udzie, po którego nakłóciu wypłynęło 
nieco zmienionych skrzepów krwi. Chory 1. lutego przyjęty do 
szpitalu znajdował się w stanie ogromnego upadku sił (collap- 
sus) i majaczył. Tętno 144, bardzo słabe, chory okryty cały 
zimnym lepkim potem. Noga lewa ogromnie obrzmiała aż 
blizko kolana. * Skóra była zupełnie zimna, napięta i biała? 
bez najmniejszego śladu odbarwienia z wyjątkiem pięty, gdzie 
był duży pęcherz krwawą surowicą wypełniony. Tętnienie w tę
tnicy udowćj było bardzo silne, a piszczelowej czuć nie było 
można. Pod kolanem znajdował się mały otwór, z którego 
płynna krew’ się sączyła. Po nacięciu przedudzia pokazało 
się, że obrzmienie zależało od skrzepów krwi. Z tych powo
dów wykonano amputacyą dwupłatową w udzie. Po odjęciu 
pokazało się, że cała tylna część przedudzia wypełnioną była 
skrzepami krwi, które wśród tkanek rozlane były. W samym 
środku skrzep przechodził już w ropienie. Krew’ ta po
chodziła z pękniętśj tylnśj ^ściany tętnicy podkolanowój, 
a samo- pęknięcie nie było zupełnćm, gdyż dwa jego końce
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połączone jeszcze były małą częścią przedniej ściany naczy
nia. Żyła zaś podkolanowa była całą i tylko ściany jćj, podo
bnie jak i przedniej i tylnćj piszczelowej, były znacznie zgru
białe. Staw kolanowy był nienaruszony. Po operacyi chory 
miał się do b r z a l e  potem pojawiła się ropnica i chory 19. 
dnia po operacyi życie zakończył. Przebieg pokazuje, że zaraz 
po uderzeniu nie nastąpiło pęknięcie, chyba wewnętrznej i śre
dniej warstwy, i że to dopiero po utrudzającym chodzie miało 
miejsce. Na szczególniejszą uwagę zasługuje tutaj brak zgo
rzeli, która zwykle w takich razaoh następować powinna. 
(Tamże nr. 815).

10. Do licznych środków leczenia tętniaków policzyć 
wypada i galwano-punkturę tychże, a pomyślniejsze jćj, 
a przynajmnićj skuteczniejsze zastosowanie tego sposobu przez 
p. J Duncan,  jako znoszącego grożące niebezpieczeństwo 
śmierci z krwotok^, zmusza mię do krótkiego opisu przypadku 
Towarzystwu medyko-chirurgicznemu w Edynburgu przed
łożonego. Chory 45 lat* mający dostrzegł w r. 1863. tę
tniak piersiowy, który w 1865. przykry wał połowę kości most- 
kowćj (sternum) i prawie połowę każdego obojczyka, w wy
miarze poprzecznym przez najwyższy punkt swego wzniesie
nia miał 13 cali. Powierzchnia jego była nierówna, guzikowa
ta, a kilka guzików szybko powiększało się, tak, iż się krew’ 
z nich sączyła. Dnia 3. grudnia wprowadzono dwie igły do 
tętniaka, tak, iż końce ich w tymże na cal były odległe, od 
samćj podstawy obrzmienia ku środkowi i przez nie przepu
szczono prąd z bateryi czterostosowćj Bunsena. Prąd przepu
szczano przez 3 kwadranse, a w czasie działania tętnienie 
w tętniaku wyraźnie się pomniejszyło. Następnie przemienio
no druty łączące tak, iż z bieguna dodatniego zrobiono uje
mny i naprzemian i po zastosowaniu prądu przez 2 godziny 
minut 10 igły wyjęto; tętnienie było znacznie mniejszćm i tyl
ko w górnćj części tętniaka nagromadziła się pewna ilość ga- 
zów.Następnego wieczora powtórzono zastosowanie prądów gal
wanicznych i to z bateryi sjlniejszćj, lecz tylko przez 25 mi
nut. Działanie elektrolityczne było silne, gdyż już po 10 mi
nutach w wielu miejscach odgłos był bębenkowy. Pomimo,
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iż próba co do skrzepnienia krwi w tętniaku wypadła dobrze 
i zachęcająco, jak tśż, że niebezpieczeństwo śmierci z powodu 
krwotoku usunęło się, chory jednak dnia 9. grudnia życie 
zakończył. Badanie pośmiertne wykazało tętniak ogromnych 
rozmiarów, jak też stwierdziło najzupełniśj wpływ prądu na 
skrzepnienie krwi w tętniaku. Autor zwraca uwagę na odo
sobnienie igieł, od tego bowiem zależy, aby po zastosowaniu 
prądu zapalne objawy nie znalazły się. (Tamże ar. 823).

11. Towarzystwu lekarskiemu w Wiedniu przedłożył 
p. W i n t e r n i t z  prace swe co do zastosowania zimnyteli 
okładów, jako środka przeciwzapalnego miejscowego. 
Z pracy tśj pokazuje się wyraźnie, że miejscowo okład taki 
zmniejsza ciepłotę, ale nie ma wpływu na resztę przypadów 
zapalnych, gdyż przeciwnie w miejscu cierpienia powoduje na
wał (hyperaemia), rozszerzenie naczyń i prawie bezwładowy 
(paralityczny) stan tychże, zastoiny ( stasis)  i obrzmienie tśj 
części, jakotśż że po przerwaniu zastosowania zimna tśm bar- 
dziśj ciepłota w tśm miejscu wzrasta. W celu stałego ozię
bienia części radzi wyższą ciepłotę (między 10 a 15° R.) w za
paleniach, działanie bowiem jest tu powolniejszśm, ale trwal- 
szśm i przechodzi następnie do wykazania, że zastosowanie 
okładów zimnych odlegle od miejsca zajętego robione, ale 
wzdłuż naczyń i nerwów do tego miejsca idących ma wszyst
kie zalety okładów miejscowych zimnych, nie posiadając ich 
wad i szkodliwego wpływu. Doświadczalnie wykazuje, iż zi
mno w przebiegu pnia naczyniowego zastosowane powoduje 
skurczenie się i odśrodkowych gałęzi, a zatśm że pomniejsza 
przypływ krwi. I tak np. okład wilgotny składający się z płót
na w 10 lub 12 razy złożonego, w wodzie 16° R. mającśj na- 
maczany, przez 39 do 40 minut utrzymuje znaczne opadnięcie 
ciepłoty dłoni, nie wystawiając, przy zapaleniu tśjże, samśj 
na działanie zimna. Radzi on, aby w takich razach cały prze
bieg naczyń od pachy aż w pobliże miejsca był utrzymany 
zimno, działanie bowiem jest silniejsze, a przy bardzo silnych 
zapaleniach radzi zmieniaś płaty co 20 minut. Doświadczenie 
przy ranach ręki z temi okładami dało mu najpomyślniejsze 
wypadki. (Wiener med. Presse, nr. 11).
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]2. Temuż uczonemu ciału p. P a t r ub a n  przedstawia 
chorą, u którćj z powodu nerwobolu nerwu troistego 
wykonał podwiązanie tętniey szyjnej (art. carotis).
Opiera się on na pracach Sch uh a i Nussbauma,  z których 
ostatni wykazał, że tam, gdzie było potrzeba dla obrażenia 
naczynia podwiązać tętnicę szyjną, tam nerwoból zupełnie usta
wał. Z tych powodów u tćj chorćj wykonał on podwiązanie. 
Cierpiała ona od 24 lat na najokropniejszy nerwoból twarzo
wy i w skutku tego w r. 1853. wyciął kawałek nerwu prawe
go podoczodołowego (n. mfraorbitalis), a po 6 latach i lewy, 
gdy ból tam się następnie przeniósł. Operacyą tę wykonał 
jedynie na konieczne żądanie chorćj, gdyż miał to pewne 
przekonanie, że, przy powrotach nerwobólu, przyczyna nie jest 
już miejscową, ale ogólną. Gdy po upływie 3 lat dostała bolu 
w nerwie brodowym (n. mentalis), znowu operował, po kilku 
jednak miesiącach ból z całą wściekłością pojawił się w nerwie 
szczękowym dolnym (n. inframaxillaris). Najmniejsze do
tknięcie od szczytu głowy aż do niższćj części szyi wywoływało 
gwałtowy napad bolu. Każdy ruch, żucie, nawet fale głosu 
przy mówieniu do nićj drażniły ją. W takim razie skłonił się 
do planu Nussbauma i podwiązał tętnicę szyjną zewnętrzną 
(carotis ext.), a około wspólnćj (carolis comm.) założył tylko 
pętlicę na przypadek; przy zakładaniu pętlicy pokazało się je
dnak, że miejsce podziału było mocno modzelowato ( atheroma) 
zwyroduione i dla tego zaraz widział się zmuszonym tętnicę 
wspólną szyjną podwiązać. Chora wyszła w dobrćm zdrowiu 
nerwoból nie pojawił się. (Tamże nr. 17).

]3. Pod względem fizyologicznym ciekawe są wypadło 
doświadczenia p. We i s s  udzielone Kolie gium doktorskiemu, 
CO do możebnego dowolnego przerwania uczucia wę
chu, czy zapachy przez nos, czy przez usta dostają się. Narzę
dziem służącćm do tego są łuki podniebienne (Gaumensegel). 
W celu przerwania poleca on wymówienie głoski b, albowiem, 
gdy ją chcemy wymówić przy głębokim wdechu, zamykają się 
wargi i w ten sposób zamyka się jamę nosową od strony połyku. 
W tćj chwili, wymawiając głoskę bardzo mało otwartemi ustami 
i to bez tonu i zwolna potćm wciągając powietrze, utrzymuje
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się długi czas zupełne oddzielenie jamy nosowśj. W ten spo
sób można spokojnie oddychać, mówić, pić i połykać, a przy 
mowie dostrzega się tylko małe stępienie w wymawianiu gło
sek m i n. W taki sposób postępując, trzymał on flaszeczkę 
z ammoniakiem pod nosem bez najmniejszego ucz ucia i liczył 
zwolna do 30. (Tamże nr. 12).

14. Obecną kronikę wypada mi znowu zakończyć śmier
cią jednego może z największych dobroczyńców cierpiącej 
ludzkości dra Jana Conol ly ,  tego pierwszego męża, co długą 
pracą, całą usilnością i pomimo tysiąca trudności zdołał zdjąć 
pęta z nieszczęśliwych obłąkanych, wprowadzając w życie swój 
systemat: non restreint. Czyż nie jest to prawdziwą zasługą 
do nieśmiertelnej sławy dla tego, co poświęcił pracę, znoje, 
życie, aby przynieść ulgę tym ofiarom, których obłąkany umysł 
niżej ludzi postawił, a mimo to ludzkiego serca i ducha im 
nie odebrał. Jak długo choroby umysłowe istnieć będą, a co 
pewno dopiero z ustaniem stosunków między ludźmi nastąpić- 
by mogło, zawsze wieniec wdzięczności na grobie tego męża 
błyszczeć powinien i będzie. Cześć jego pracy, cześć zwy- 
cięztwu, które zwolna mu zdobywać przyszło, cześć popiołom 
jego!

]Vone dzieła*

W e c k e r  (L.) Etudes ophłhalmologiques. Tome L fa- 
scic. 2. Avec 3 planches grayóes et 18 figures interc. dans 
le texte. Paris 18#53. Delahaye. (3 % fr. — fasc.) 3. (5 fr.)

Po lm poszycie, zawierającym choroby spojówki, te 2 
obejmują cierpienia białkówki, rogówki, tęczy i naczyniówki, 
powiek, oczodołu i narządu łzowego opracowane ze stanowi
ska szkoły berlińskiój i z nałeżytem uwzględnieniem najnow
szych’postępów histologii.

Z a n d e r  u. Gei ss l er .  Die Verlelzungen des Auges. 
Leipzig 1863. I. Halfte.

Przedmiot obrobiony z nie małą pracą i dobrym wy
borem.
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f f i l O Ś C I  TO W AR ZYSTW A LEKARSKIEGO W ARSZAW SKIEG O .
POSIEDZENIA OGÓLNE.

P o sie d z e n ie  6 ., d . 6* m a r c a  1860*

Prezes kol. L e B r u n.

I. Protokoły. 11. Nadesłane dzieła. 111. Sprawozdanie.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Kol. D o b i e s z e w s k i  odczytuje protokół ostatniego posiedze

nia Oddziału anatomii i fizyologii; kol. N o w a k o w s k i  protokół po
siedzenia 18. Oddziału chirurgicznego z dnia 5. lutego r. b.; kol. M a 1 c z 
protokół posiedzenia Oddziału epidemiologii i hygieny publicznej z d. 16. 
lutego.

Obecnych członków 14.
II. Nadesłano dla Towarzystwa:

a) Dwadcatipiatiletie obszczestwa kijewskich wraczej (1840. 1865.) 
Kyew 1865.

b) Odezwę Towarzystwa lekarzy rosyjskich w Petersburgu o nadsy
łanie wiadomości statystycznych lekarskich, załączając program dla 
zbierania wiadomości medyko-geograficznych i medyk o-statystycznych 
w Rosyi.

III. Posiedzenie wreszcie kol. N o wa k o ws k i  zapełnia 
odczytując dalszy ciąg sprawozdania z czynności Towarzystwa 
lekarzy Wschodniśj Syberyi i po zakończenie onego przedsta • 
wia drów Sperka i Grzybowskiego, których zasługi lekarskie 
w tćm sprawozdaniu wykazuje, na członków koresponden
tów Towarzystwa.

P o sie d ze n ie  d n ia  86. m a r c a  1866* r .

Prezes kol. Le Brun.

Treść: I. Protokoły. II, Nadesłane dzieła. III. Dar dla biblioteki. IV. 
Sprawozdanie. V. Głosowanie na członków. VI. Hemiopia.
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Obecnych członków 24 i koledzy Orłowski, Kosiewicz
i Funk jako goście.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Kol. M a 1 c z odczytuje protokół ostatniego posiedzenia Oddziału 

epidemiologii i hygieny publicznej; kol. D o b i e s z e w s k i  obraz epi
demiologiczny Królestwa Polskiego za miesiąc luty.

tt. Nadesłano dla biblioteki Towarzystwa:
a) Protokoł zasiedania imperatorskaho Wilenskaho obszczestwa 

(roczny). Sprawozdawca kol. Nowakowski.
b) Dr. Med. Michał Krosnowski, lekarz powiatu Lipaowskiego, nadsyła 

Towarzystwu pracę swoję: „Wiadomości i spostrzeżenia topograficzne i 
Etatystyczno-lekarskie z powiatu Lipnowskiego“  z prośbą o zaliczenie go 
do liczby członków czynnych Towarzystwa. (Sprawozdawca kol. M alcz).

III. Kol. H e l b i c h  komunikuje Towarzystwu list kol. 
Koehlera pisany do niego, w którym go uprasza, aby zechciał 
zawiadomić Towarzystwo, że składa w darze dla biblioteki 
większą część swego księgozbioru. Liczba tomów ofiarowanych 
wynosi 3129. Na wniosek kol. Helbicha Towarzystwo przez 
powstanie z miejsc wynurza swą wdzięczność za dar tak dro
gocenny, oraz postanawia, aby deputacya wybrana z łona To
warzystwa udała się do kolegi Koehlera dla złożenia mu po
dziękowania.

IV. Kol. Chwat  odczytuje sprawozdanie z pracy dra 
S t a n k i e w i c z a  O raku jądra  podanśj przez autora z proś
bą o przyjęcia go na członka czynnego Towarzystwa.

V. Towarzystwo, będąc zebrane w liczbie dostatecznej, 
przystępuje do wyboru nowych członków, skutkiem którego 
zaproszeni zastali na członków czynnych: dr. Władysław 
S t a nk i e w i c z  i dr. Po r t ne r ;  na członków koresponden
tów: dr. S p e r k  z Salmbaku i dr. G r z y b o w s k i  z Irkutska.

VI. W końcu posiedzenia kol. N o w a k o w s k i  odczytał 
opis przypadku hemiopii, którą sam chwilowo był dotknięty, 
dopełniwszy go zebraniem spostrzeżeń rozmaitych badaczy 
nad tym przedmiotem.

Posiedzenie 8me, z dnia 3. kwietnia 1866. r.
Prezes kol. Le Brun.

I. Bar. kol. Koehlera dla biblioteki Towarzystwa, II. Proponowani 
członkowie honorowi. Ul. Purkynie i Schwann.
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Prezes powitał dwóch nowych członków czynnych Towa
rzystwa, po raz pierwszy na posiedzeniu obecnych, koli. Szym. 
P o r  tnera i Wład. S t a nk i e wi c z a ,  a z powodu nieobecno
ści sekretarza rocznego zaprosił do prowadzenia protokołu 
kol. J a n i k o ws k i e g o .  Obecnych członków 17.

I. Bibliotekarz (St. Jan i k o ws k i )  zdał ustnie sprawę
o książkach darowanych dla biblioteki Towarzystwa przez kol. 
Koehl era .  Z dokładnego przejrzenia spisu tych książek oka
zuje się, że dar ten składa się z 1141 dzieł w 3052 tomach, 
a z porównania spisu tego z katalogiem biblioteki Towarzy
stwa wynika, że w liczbie tćj jest duplikatów naszego księgo
zbioru 374 dzieł w 1297 tómach.

Następnie, ażeby dać miarę wysokićj wartości daru kol. 
Koeh l e r a ,  bibliotekarz przytoczył nazwiska autorów nie
których celniejszych dzieł, któremi wzbogacił się nasz księ
gozbiór, jakoto:

Z fizyki Ampere et Babinet (Elektr. u. Magn. 1836), Berzelius u. 
Wóhler (Fortschr. d. phys. Wisa. 1822 —43), Gavarret (Electr. 1857.); 
z anatomii Blandiu, Cloquet, Cruveilhier, Hessling u. Kollmann (Atlas d. 
Gewebel. 1861.), Malgaigne, Neugebauer (Systema venos. avium 1854. 4.), 
Richet; z fizyologii Budge, Burdach 6 tomów, Magendie, J. Majer,Meissner, 
Pander, Treviranus 6 t.; z anatomii patologicznej Cruveilhier (atl. fol. 
maj. 1835 -42 , 2 tomy), Gluge, Albers (z atl.}; z patologii i terapii całej 
Andral 5 t., Froriep (Klin. Kpftaf.), Rostan; z chorób piersiowych Cohn 
(Embelie), Gendrin, Hope, Piorry, Stokes, Williams, Woillez, Zehetmayer, 
z chorób narządu trawienia Abercrombie, Budd, Brinton, Louis; z chorób 
nerek Rayer; z chorób nerwowych Abercrombie, Nasse, Prichard, Stil- 
ling, Romberg; z chorób umysłowych Broussais, Calmeil, Jacobi, Marc, 
Spurzheim; z elektroterapii najnowsze dzieła: Becąuerel, Ducheune, 
Meyer, Remak, Ziemssen; z chorób syfilitycznych Behrend, Ricord, Si
mon; z chorób klimatycznych Clark, Johnson, Hasper; z chorób starców 
Durand Fardel; z chirurgii Baudens,Brodie,Breschet, Busch,Astl. Cooper, 
Civiale, Desault, Dieffenbach, Dupuytren, Guthrie, Hesselbach, Jobert de 
Lambale, Landouzy, Lawrence, Larrey, Paul, Scarpa, Segalas, Textor 
Yidal; z otiatryki najnowsze dzieła: Curtis, Erhard, Kramer, Rau, A. F, 
Fróltsch, Weber, Wilde; anatomiezno-chirurgiczne z atlasami: Bernard et 
Huette, Bock, Blasius, Giinther; z połoinictwa Boivin, Busch, Kilian, 
Kiwisch, Silberschmidt; z chorób dzieci Mauthner, Valleix, West; z bal
neologii najnowsze dzieła: Ewich, Belfft, James, Lersch; z toksykologii 
Christison, Orfila; z medycyny sądowej Gilntz, Most, Nicolai, Thomson, 
Sieberhaar; z hygieny publicznej Levy: Traite d’hygi£ne; z hisloryi
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medycyny. Ktihn (Medici graeci. 28 tomów), Scriptorum classic. de praxi 
opera (16 tomów), Ploucąuet (Bibliotheca med. pract., 12 tomów) Dezei- 
ińeris, Hecker, Fuchs (Epidem. Krankh.), Gauthier (Histoire du somnam- 
bulistne), Levi (Hist. de la magie), Simon (Syphilis); z czasopisów Can- 
»tatt’s Jahresberichte 1841—54 (32 tomy); 1 t. d.

Następnie wnosi bibliotekarz, iż dla pomieszczenia tych 
dzieł konieczny jest wydatek na nowe szafy i półki około 40 
rs. wynoszący.

Towarzystwo wydatek takowy zatwierdza.
II. Prezes wspólnie z kol. Helbichem przedstawia kol. 

K o e h l e r a  na członka honorowego Towarzystwa, a wspólnie
2  wice-prezesem dr. Bekera,  inspektora głównego służby 
zdrowia w Królestwie, również na członka honorowego.

II. Nareszcie kolega J. F. N o wa k o ws k i  odczytał roz
prawę podtytułem: Pu r k yn i e  i Schwann,  w której, prze
biegłszy histoi7 $ odkrycia komórki roślinnśj i źwierzęcćj, 
wymieniwszy prace wielu uczonych, jak pierwszego na tem po
lu badacza H e a s c h a w  (1661.), Huka,  M a l p i g h i ’ ego 
(1687.), Ł e u w e n h o e c k a  (1632.— 1723.), Me di c usa ,  La 
Baissea ,  Darwina,  Hedwi cha ,  Mirbela ,  Tr ey i r anus a ,  
Ki e ser a ,  Dutr oc heta ,  Raspai la,  Mayena,  Mohla,  
Sc hl e i dena ,  wykazał, że jeszcze na dwa lata przed wyjściem 
dzieła Schwann a: „Mikroskopische Unkrsuchungen uber 
die Uebereinstimmung in dtr Struktur und dem Wachsthum 
der Thiere und Pjlanzen von dr. Th. Schwann.  Mit tier  
Kuptertafeln. Berlin 1839.“ , to jest w r. 1837. P u r k y n i e  
na zgromadzeniu badaczów natury i lekarzy w Pradze publicz. 
niejasno wygłosił główną ideę o teoryi komórki ( Zellen-Theo- 
rieA gdzie powiedział, że organizm źwierzęcy równie, jak i ro
ślinny, z komórek się składa (1). Oprócz tego P u r k y n i e  
mówił bardzo wiele w tym przedmiocie ze swoim współpra
cownikiem prof. Ya l e nt i ne m,  który w r. 1834. w rozpra
wie swojej uwieńczonśj wielką nagrodą Akademii paryzkiśj

( i ) Zobacz: Życie i prace naukowe Jana Purkyniego. Napisał Janusz 
Ferd. N o w a k o w s k i .  Warszawa, 1862, str. 70; a także: Bericht uber 
die Versammtung der Deutschen Naturforscher und Aerzte, in Prag, im 
Jahr 1837., str. 175; oraz Ź i v a ,  czasopis przyrodnicky, v Praze; z r. 
1858. str. 42, § 33.
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0 porównawczej historyi roślin i zwierząt tęż samę myśl wy
powiedział. Tymczasem wszyscy następni autorowie, wymie
niając pierwszych pracowników na polu histologii, wprost prze
chodzą do Schwanna, zapominając o idei Purkyniego. Błąd 
ten za niemieckiemi autorami przenosi się i do innych dzieł, 
a nawet na katedry. Przypisują nawet S c h w a n n o wi  od
krycie komórki, kiedy on sam mówi, iż komórka od dziesiąt
ków lat przed nim znaną była.

Kol. N o w a k o w s k i  więc sądzi, że koniecznóra jest za
pisanie w historyi histologii tćj okoliczności, iż jeszcze na kil
ka lat przed wyjściem dzieła Schwanna pierwotna idea o toż
samości w budowie źwierząt i roślin przez Purkyniego wygło
szona, do niego należy.

Kol. H o y e r  oświadcza, iż w tćj chwili nie pamięta, o ile 
Schwann w swojćm dziele zasługi Purkyniego podnosi; w każ
dym razie wniosek kol. N o w a k o w s k i e g o  uważa za słuszny
1 skoro tylko sprawdzi podane okoliczności, to sam stosowne 
sprostowanie do niemieckich dzienników prześle.

.Kol. N a t an s o n  dodaje, iż zasługa Schwanna głównie 
polega na tćm, iż on wykazał, że z komórek tworzą się tkanki 
organizmu i dla tego to wszyscy histologowie tak skwapliwie 
jego dzieło wymieniają.

Kol. N o w a k o w s k i (J. F.) odpiera, że uznane przez cały 
świat prace P u r k y n i e g o :  Postrzeżenia nad rozwojem jaja pta
siego przed wylęgnięciem ( Symbola ad om anium Ais tor. ante 
incubationem, Lipsiae 1830.), i rozwój naskórka z komórek 
bez udziału naczyń naprowadziły uczonych na myśl szukania 
tożsamości w budowie źwierząt i roślin. P u r k y n i e  to był 
pierwszy, który stanowczo twierdził, że naskórek i nabłonek 
utworzone są z komórek zamykających w sobie jądro ( nucleus) .  
Myśl P u r k y n i e g o  powtórzył i jego uczeń Jakób Ra s c h k o w 
w rozprawie o „Badaniu rozwoju zębów ussących" (Meletemata 
circa mammalium dentium evolutionem. Yratislayiae, 1835.). 
Azatem późniejsze wykazanie przez Schwanna (1839.) tworze
nia się tkanek z komórek nie jest myślą oryginalną, lecz tyl
ko jest rozwinięciem i wykonaniem myśli poprzedników,
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a między innemi Purkyni ego ,  i w tśj tylko mierze zasługa 
Sc hwannowi  przyznaną być winna.

Posiedzenie 19te, dnia 17. kwietnia 1866. r.

Prezes kol. Le Brun.

I. Protokóły. II. Nadesłane dzieła. III. Głosowanie na członków.
IV. Zakłady dla obłąkanych w Owińskach i Kowanówku. V. Biblioteka 
Warszawska.

Obecnych członków 24.
Protokóły dwóch ostatnich posiedzeń Towarzystwa odczy

tano i przyjęto. Następnie:
I. Kol. D o b i e s z e w s k i  odczytał buletyn epidemiologiczny 

Królestwa za miesiąc marzec; kol. M a i c z protokóły 18. f  19. posiedze
nia Oddziału epidemiologii i hygieny publicznej; kol. B a r t o s z e w i c z  
protokóły ostatnich posiedzeń Oddziału położnicztwa, chorób kobiecych 
i dzieci, a kol. N o w a k o w s k i  protokół 16. posiedzenia Oddziału chi
rurgicznego.

II. Nadesłano dla Biblioteki Towarzystwa:
1. M. Ma d u r o wi c z .  Miednica ścieśniona niepomiarowa w skutek 

zniekształcenia kręgów lędźwiowych po sprawie zapalnej. Kraków 1866. 
(Sprawozdawca sekretarz roczny').

2. Dr. Gv. L i e b i g. Die Kurmittel v. Reichenhall, ihre Wirkung 
und Anwendung. Miinchen 1865. r. (Sprawozdawca kol. L i b c h e n ) .

III. Towarzystwo, będąc zebrane w liczbie prawem prze * 
pisanćj, przystąpiło do obioru nowych członków, skutkiem któ
rego obrani zostali na członków honorowych Towarzystwa: 1. 
Inspektór Główny służby cywilno-lekarskićj w Królestwie, dr. 
Becker. 2. Dotychczasowy członek czynny Towarzystwa, dr. 
Koehler. 3. Prof. uniwersytetu Berlińskiego, dr. Virchow.

IV. Kol. C h o mę t o ws k i  odczytał następnie opis zwie
dzonych przez siebie zakładów dla obłąkanych w Owińskach
i Kowanówku w W. Ks. Poznańskiśm. (Zob. str. 381).

W końcu sekretarz stały zawiadamia Towarzystwo, źe 
redakcya Biblioteki Warszawskiej w zamian za Pamiętnik To
warzystwa ofiaruje pismo swoje, źe jeżeli zatśm który z ko
legów czytać je sobie życzy, takowe może mu być nadsyłane.
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Posiedzenie lOte, z dnia 1. m ąja 1866. r.

Prezes kol. Le Brun.

I. Ogłoszenia w pismach publicznych. II. Odjęcia zasiłku pienięż
nego. III. Nadesłane dzieła. IV. Czynności administracyjne, V. Pro
tokóły oddziałowe.

Obecnych członków 21.
Po odczytaniu i przyjęciu protokółu ostatniego posie

dzenia,
I. Prezes zwraca uwagę Towarzystwa na ogłoszenia w pi

smach publicznych czynności jego, mianowicie wyborów, przed 
upoważnieniem Towarzystwa, i na rozmaite niedogodno
ści, które z tak pośpiesznych ogłoszeń wynikają. Miało to 
miejsce po dopełnieniu ostatnich wyborów, które zostały 
ogłoszone w pismach publicznych nielekarskich przed pozy- 
skanćm zatwierdzeniem nowo obranych członków i przed 
wręczeniem takowym odpowiednich dyplomów. Prezes jest 
zdania, że Towarzystwu należy przedsiębrać środki, któreby 
ogłoszeniom tym tamę położyły, a mianowicie skomuniko
wać się z redakcyami pism publicznych, aby żadnego ogło
szenia nie przyjmowały, do któregoby Towarzystwo nie dało 
upoważnienia.

Wniosek powyższy popiera kol. He l b i ch .
Kol. Nowak ows k i  proponuje, aby do członków obesłać 

okólnik, w którymby upraszano, aby bez uprzedniego upoważ
nienia nikt o czynnościach Towarzystwa ogłoszeń do pism 
publicznych nie podawał.

Kol. Natanson.  Nie widzi niedogodności tak wielkich 
z ogłoszeń tych. Dzieje się to wszędzie. Odezwy do redakcyj 
były już nie jednokrotnie czynione, lecz nadaremno i zapewne
i teraz bez skutku pozostaną. Wrzeszcie Towarzystwo odpo
wiedzialne jest tylko za ogłoszenia, które podpisem prezesa 
lub sekretarza stałego są opatrzone.

W dalszćj dyskusyi nad tym przedmiotem biorą udział 
koli. K o r z e n i o ws k i ,  Sz oka l s k i  i Braun.  Towarzystwo 
głosuje nad wnioskiem kol. Nowakowskiego i takowy przyjmuje.
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II Sekretarz stały odczytuje reskrypt Inspektora Głó
wnego służby zdrowia, którym takowy zawiadamia Towarzy
stwo, że dotychczasowy zasiłek na Pamiętnik Towarzystwa 
w ilości rs. 150 rocznie z woli Rządu z końcem roku bieżące
go odjętym zostaje.

III. Dr. Cy c ury n  z Petersburga nadsyła dla Towarzy
stwa następujące dzieła:

1. I7p0T0KCMi>i 3ac£Aauift oSnjecTBa Bpaneft boctowhoh C n6npu  bt> 
T, WpKyTCK® Ha 1865 r. HpKyrcKt 1866 r. (Sprawozdawca kol. N o- 
w a k o w s k i).

2* OnwTT* Mê HUHHCKoń reorpa<J>ift KaBKa3a To po no Ba .  Crb-rie- 
Tep6ypri>  1864 r. (Sprawozdawca kol. A  p t e).

3. Eo/T£3HH c e p ^ a  <I>pH4peftxa nepeBe.it cb  tr&MeijKaro E. n  a- 
b 4 o bt>. CTT>-neTep6ypn» 1866 r.

4. Hawana o6 in e ii BoeHHO Ho^ieBofi Xnpyprin II h  p o  r  o  b a, /lP e3‘ 
4 eHi 1866 r. (Sprawozdawca kol. N o w a k o w s k i ) .

5. 06i> aHo>ia/iiHxi) h Go/itaHast pe^pafujin h aKOMOAaLjiu He,ioBl>- 
qecKaro r,ia3a. ^pa C T o ^ a p o B a .  Crfe-neTep6ypnb 1864 r. (Sprawo
zdawca kol. J o d k o ) .

IV. Sekretarz stały  robi uwagę, że wypadałoby, aby 
Towarzystwo dziękowało za przesyłane mu dzieła. Towarzy
stwo wniosek powyższy przyjmuje i postanawia, aby na przy
szłość każdemu ofiarodawcy przesłany był list z podzięko
waniem w imieniu Towarzystwa.

V. W końcu posiedzenia kol. M a 1 c z odczytuje protokół osta
tniego posiedzenia Oddziału epidemiologii i hygieny publicznej, kol. D o- 
b i e s z e w s k i  zaś protokół 26. posiedzenia Oddziału anatomii i fizyologii.

Dr. B r a u n .

Sowe dzieła.
L. Wecker .  Etudes ophthalmologiques. Tome II. 1. 

Paris 1866.
Ten nowy poszyt, obejmujący choroby soczewki, kuli 

szklistej i siatkówki i ich leczenie, nie ustępuje pierwszemu 
w wartości praktycznej. Brak tylko w niektórych miejscach 
jedności w skutek tego, że anatomia patologiczna i oftalmo- 
skopia obrobione są przez odrębnych autorów (ddr. R i 11 e v
i Heymann) .
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POSIEDZENIA ODDZIAŁOWE.

ODDZIAŁ ANATOMII, FIZYOLOGII I NAUK PRZYRODNICZYCH. 

Posiedzenie 83., dnia 28. listopada 1865* r. (O
Przewodniczący kol. Hoyer.

I. Zakończenie nerwów w rogówce. II. Tłaszczak stopy. III. Mię- 
gak szyszki mózgowej ('glio-sarcoma glandulae pinealis).

I. Przewodniczący przedstawia preparat wykazujący za
kończenie nerwów w rogówce. Ki ihne,  badając w nowszym 
czasie nerwy rogówkowe pod mikroskopem i używając oprócz 
innych środków przeważnie słaby roztwór kwasu chromnego, 
spostrzegł, że nerwy rogówkowe łączą się bezpośrednio z komór
kami tkanki łączaćj. Pracujący nad tym przedmiotem przed 
Kiihnem nie widzieli podobnego zakończenia, nikt również 
z pracujących po nim nad tym przedmiotem spostrzeżeń jego 
nie potwierdził; jestto rzecz jednak wielkićj wagi, która, spraw
dzona należycie, pozwoliłaby rozwiązać pytanie do dziś dnia 
sporne o udziale nerwów w zapaleniu rogówki (keratitis). 
Kol. H o y e r  podobnego zakończenia (o jakim mówi Kiihne) 
nie sprawdził; to, co widział przy śledzeniu nerwów w rogów
ce, nie przemawiało za podobnćm ich zakończeniem w tćj bło
nie. Zamiast tego zauważał, że cewki nerwowe przebiegają 
przednią (sprężystą) warstwę rogówki i dochodzą do jćj na
błonka warstwowego w podobny sposób, jak to podług M. 
S c h u l t z e g o  i innych ma miejsce z nerwami w uchu, w ję 
zyku i nosie u żab, w skórze młodych trytonów i w innych 
miejscach. Nerwy wchodzące do rogówki, łącząc się pomiędzy 
sobą, tworzą siatki, z których odchodzą włókieńka zdążające

( O Protokóły posiedzeń: 17., 18, 19 , 20., 21. i 22. (z r. 1866.) Od
działu anatomii, fizyologii i nauk przyrodniczych nie zostały dostarczone 
Redakcji Pamiętnika. Gdyby rękopis tychże dał się wynaleść, nie omiesz
kamy choć później takowych wydrukować. — Przyp. Re dukt.
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do powierzchni; te ostatnie wyglądają, jakby odcięte włókna 
nerwowe, które, zbliżając się ku końcowi, grubieją i przy po
wierzchni rogówki się kończą. Aby poznać, że to, co się nam 
przedstawia, jest powierzchnią błony rogowćj, należy włożyć 
rogówkę do mocno rozcieńczonego kwasu chromnego, do które
go się dodaje cokolwiek kwasu solnego, poczćm doskonale 
łuszczy się nabłonek i bardzo łatwo można zakończenia ner
wów rozpoznać. Zakończenie to przedstawia się w postaci 
zgrubienia, z którego wychodzi włókienko, wciska się między 
komórki nabłonkowe i tam >nie wiadomo, jak się zachowuje. 
Końce zgrubień dzielą się na 3, 4 i 5 mniejszych.

C i a c c i o  w swych spostrzeżeniach nad nerwami rogów
ki nic podobnego nie przywodzi, Samisch zaś dootrzegał 
włókienko zdające się kończyć ślepo.

Kol. Natanson nadmienia, że charakterystycznym dla 
nerwów zmysłowych jest pewien szczególny przyrząd obwo
dowy; ponieważ nerwy rogówki mają zakończenie w postaci 
stopy kurzćj, przeto należy je zaliczyć do nerwów zmysło
wych podobnych do dotykowych.

Kol. H o y e r  podziela to zdanie.
II. Kol. B r o d o w s k i  przedstawia olbrzymią nogę, po

chodzącą z kończyny, którą odjął kol. Chwat  w dolnój % 
części goleni.

Tćm kalectwem dotkniętą była od dzieciństwa izraelitka 
lat 26 licząca, którśj stan ogólny nie przedstawiał żadnych 
zboczeń. Paluch i palec 2. nogi lewćj pozostały niezmienio
ne, każdy zaś z trzech innych palców grubością równał się 
dolnej części przedramienia dorosłego mężczyzny i każdy z nich 
był tak dalece ku górze wygięty, że powierzchnia grzbietowa 
dotykała bezpośrednio grzbietu nogi podobnież zwiększonćj. 
Zmieniona w ten sposób noga ważyła blizko 9 funtów. Po prze
cięciu pokazało się, że to był t ł u s z c z a k  r o z l an y  podno- 
ża ( lipoma diffusum planlae pedis), zadziwiający rzadkością 
siedliska w miejscu, w którćm jakkolwiek dużo znajduje się 
tłuszczu, lecz ten rzadko ulega rozrostowi, a to z powodu 
ucisku, na jaki go chodzenie wystawia. Drobnowid wykrył 
komórki tłuszczowe znacznśj wielkości, a pomiędzy niemi bar
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dzo niewielką ilość istoty międykómórkowćj, która w wypę- 
dzelkowanych skrawkach, stężonych w wyskoku, przedstawia
ła się w postaci sieci o dużych oczkach. Łączno-tkankowego 
podścieliska było także bardzo niewiele. Co się tyczy powsta
wania tego rodzaju tłuszczaków, kol. Br. utrzymuje, że wy
twarzają się ony z tkanki łącznćj w taki sposób, że rozmna
żające się komórki tój ostatniej pochłaniają tłuszcz z naczyń.

III. W dalszym ciągu posiedzenia kol. B r o d o w s k i  
przedstawiał inny okaz patologiczny: Do oddziału kol. Le 
Bruna przybył mężczyzna z połowicznym bezwładem, przy
tępieniem słuchu i w ogóle objawami ucisku mózgu. Chory 
ten zostawał w szpitalu przez sześć tygodni, nie mogąc ani na 
chwilę opuszczać łóżka, skutkiem tego dostał odleżyn, potem 
przyszła biegunka, wyniszczenie, śpiączka i śmierć. Przy oglę- 
dzie pośmiertnym znaleziono oponę twardą mocno napiętą,wię
ksze naczynia opony naczyniowej mocno nastrzyknięte, zakręty 
spłaszczone, małe naczynia puste, w obu bocznych jamkach po
2 uncye płynu, wzgórki wzrokowe i prążkowane mocno przy
płaszczone, szczególnićj ze strony prawćj. To wszystko tłoma- 
czy nam objawy spostrzegane za życia chorego, ale najważniej
szą ich przyczyną był rozrost szyszki (glandula pinealis) tak 
znaczny, iż ciśnieniem na wzgórki czworacze spowodował pra
wie zupełny ich zanik; objętością swoją szyszka równała się 
orzechowi włoskiemu. Przytćm żyła wielka Galena (vena magna 
Galeni) była uciśnięta i to tłomaczy obfite zebranie płynu su
rowiczego w bocznych jamkach mózgowych. Co do zmian w bu
dowie szyszki drobnowid wykazał znaczną ilość komórek dość 
dużych kulistych, z których wiele było stłuszczonych, i nie wiel
ką ilość istoty międzykomórkowej drobnoziarnistej, która po 
wypędzlowaniu stężonych w wyskoku skrawków przedstawiała 
się w postaci siatki. Wiadomo, że i w skład szyszki prawidłowej 
wchodzą dość duże komórki kuliste znajdujące się w pośród 
istoty zasadniczej drobnoziarnistej i stosunkowo nie wielka 
ilość komórek nerwowych, czyli że szyszka składa się prze
ważnie z pewnćj odmiany neuroglii. Komórki guza w mowie 
będącego są daleko większe od komórek szyszki prawidłowej, 
nie do takiego wszelako stopuia, ażeby guz tea uważać za
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prosty tylko przerost szyszki. Musiemy więc zgodzić się na to, 
że się przeważnie składa z pierwiastków anatomicznych nowo
powstałych, uważać go zatćm za nowotwór, dla którego najod
powiedniejszą zdaniem kol. B r o d o w s k i e g o  nazwą będzie 
glio-sarcoma.

w z. Zygm. D o b i e s z e w s k i .

Posiedzenie 84te, dnia 2 8 . grudnia 1 8 6 5 . r.
Przewodniczący kol. Natanson .

O działaniu elektryczności galwanicznej i indukcyjnej.

Z powodu nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy 
zaproszony zostaje do przewodniczenia oddziałowi prezes To
warzystwa, kol. Natanson.

I. Sprawozdawca ( Chomętowsk i )  nadmienia z powodu 
wspomnianego na jednćm z poprzednich posiedzeń przez kol. 
J o d k ę  sposobu elektryzowania mięśni poruszających gałkę 
oczną drogą odruchów, że sposobu tego używa także B e- 
nedi kt  w Wiedniu, zastosowując wyłącznie strumienie gal
waniczne.

Kol. J o d k o  wspomina, że w tymże samym celu używał 
tylko elektryczności indukcyjnćj, z pomyślnym skutkiem.

Kol. Natanson sądzi, że działanie elektryczności w tych 
przypadkach nie wywiera się drogą odruchów, lecz że, sto
sując prądy na mięśnie okolicy twarzowćj, jednocześnie elek
trycznością działamy wprost na mięśnie poruszające gałkę 
oczną.

Sprawozdawca ( Chomętowski )  mówi o różnicy pomię
dzy działaniem elektryczności galwanicznćj i indukcyjnćj i 
przedstawia wnioski praktyczne z własnego spostrzegania za
czerpnięte co do skutków powstających przy działaniu obu 
prądów.

Kol. Natanson utrzymuje, że z własnego doświadcze
nia nabył przekonania, iż działanie lecznicze obu prądów
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jest prawie jednakowe. W rozprawach ztąd powstałych przyj
mują udział koli. P l ąskowsk i ,  • Do b i e s z e ws k i  i Lan-  
gowski .

Stanisław C h o m ę t o w s k i .

Posiedzenie 85te, dnia 30. stycznia 1866. r.
Prezydujący kol. Hoyer.

I. Nowotwory sieci. II. Mięśniak macicy (leio-myoma uteri). III. 
Mięsak limfatyczny złośliwy (lympho-sarcoma malignum). IY. Torbie- 
lokostniak [osttoma cydomatosum). Mięsak przysadki mózgowej (my o ma). 
V. Wybory.

Protokół poprzedniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Kol. Se i f man przedstawia okaz patologiczny z kotki, 

która, do kliniki weterynaryjnćj oddana, wkrótce życie zakoń
czyła skutkiem zapalenia otrzewnćj. Źwierzę to miało ściany 
brzuszne mocno rozdęte, badanie fizyczne z trudnością nagro
madzenie płynu wykazywało. Po śmierci, przy otworzeniu 
jamy brzusznćj, wypłynęła znaczna ilość cieczy surowiczćj i 
pokazało się, że między blaszkami sieci ( omenlumy, znajdowa
ła się niezmierna ilość pęcherzy kulistych, złożonych z powłocz- 
ki cieniutkiej, przeźroczystćj; pęcherze te we wnętrzu zawie
rały płyn przeźroczysty, objętość ich była rozmaitą, od wiel
kości grochu do orzecha włoskiego. Każdy otoczony był wła
ściwą pochewką, z którćj łatwo wyłuszczać się dawał. Znacz
na ilość tych tworów przyczepioną była za pomocą szypułek 
do otrzewnćj i do kiszek, niezależnie od znalezionych w sieci.

Okaz ten wzięty został do bliższego rozpatrzenia przez 
koli. Hoyer a  i B r o d o w s k i e g o .

II. Kol. B r o d o w s k i  okazuje masę gębczastą kruchą 
przechowaną w spirytusie, która uprzednio była przesiąknięta 
płynem posoczystym odraźliwej woni; pośród masy tćj miejsca
mi dają się spostrzegać nieco twardsze ogniska mięsiste, któ
re mnićj na działanie tego płynu były wystawione. Wyjął ją 
kol. N e u g e b a u e r  z jamy brzucha pewnćj kobiety przez

www.dlibra.wum.edu.pl



430

otwór w ścianach jego powstały po pęknięciu dużego ropnia. 
Przy udzieleniu tej masy kol. N e u g e b a ue r  dostarczył na
stępujących objaśnień: Kobieta średnich lat wieku cierpiała 
od lat kilkunastu na bole brzucha, przez ściany którego da
wał się wyczuwać guz znacznćj wielkości po nad pępkiem z le
wćj strony; po pewnym przeciągu czasu utworzył się wyżój 
wzmiankowany ropień, po przepęknięciu którego na zewnątrz 
pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowćm odpłynęła w dość 
znacznćj ilości z razu ropa, a późnićj ciecz posokowata. Przez 
powyższy otwór od czasu do czasu same przez się wychodziły 
mniejsze kawałki rozpadowe, a także dawały się wyciągać za 
pomocą palców i większe. Otwór ten tak się z czasem rozsze
rzył, że kol. N e u g e b a u e r  zdołał wprowadzić rękę i wydo
był około 20 uncyj wspomnionćj masy.

Po zbadaniu pod mikroskopem wyżćj wzmiankowanych 
ognisk mnićj rozpadowi uległych okazało się, że to były reszt
ki uległego rozpadowi nowotworu składającego się przeważ
nie z pęczków włókien mięsnych gładkich, które poprzepla
tane były beleczkami bujającćj tkanki łącznćj.

Opierając się na tćm spostrzeżeniu, kol. Br o do ws k i  
wnosi, że nawet w braku wszelkich danych klinicznych można- 
by było być pewnym, iż siedliskiem nowotworu była jama 
brzuszna; że punktem wyjścia, jak dotychczasowe doświadcze
nie uczy, mogły być tylko te narzędzia, wskład których w nor
malnym stanie wchodzą włókna mięsne gładkie. W obecnym 
więc przypadku narzędziem tćm musiała być macica, nie było 
bowiem żadnych objawów, któreby upoważniały do przypu
szczenia, że nowotwór ten wziął początek z pęcherza moczo
wego, kanału kiszkowego, lub innych jakich narzędzi.

Powyższego przypuszczenia bynajmnićj nie osłabia ta 
okoliczność, że guz, o którym tu mowa, uznawany był przez 
wszystkich kolegów, którzy chorą widzieli za niezostający 
w żadnym związku z macicą; wiadomo bowiem, że tak zwane 
mi ę ś n i ak i  mac i c y  (leio-myomata vteri), powstając bliz
ko powierzchni zewnętrznćj, nie tylko z łatwością wypuklają 
otrzewną, lecz w dalszym ciągu przybierają, formę nowotwo
rów szypułkowych i mogą sig zupełnie od macicy oddzielić,
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a wówczas stają się ciałami obcemi mogącemi wywołać za
palenie otrzewnćj, co prawdopodobnie w obecnym przypad
ku miało miejsce i stało się zapewne przyczyną wytworze
nia wyżćj wzmiankowanego ropnia.

III. Przed kilką tygodniami przybył do szpitalu Ujazdo
wskiego żołnierz średnich lat wieku, mocno wyniszczony, 
który uskarżał się głównie na ciężkość i ból w brzuchu. 
U tego chorego z łatwością dał się wymacać powyżćj pępka 
z lewćj strony dość twardy guz nieruchomy, wielkości głowy 
noworodka, o powierzchni wzgórkowatej; trudnićj daleko wy
krywały się mniejsze guziki ruchome, także w jamie brzucha 
położone.

Jednocześnie spostrzeżono i na szyi, na przebiegu wię
kszych naczyń szyjowych, szczególnićj ze strony prawćj, liczne 
guzy, od wielkości orzecha laskowego do włoskiego dochodzą
ce; podobne guzowatowości istniały i pod lewą pachą. Cho
ry oświadczył, że przed kilką tygodniami miewał częste wy
mioty, które same przez się ustały; w szpitalu już się nie 
powtórzyły.

Cierpienie to stopniowo wycieńczało chorego, słabł co
raz więcćj, nareszcie stał się niezmiernie drażliwym, w końcu 
zaczął majaczyć aż do szaleństwa, poczćm nastąpiła śpiączka 
i śmierć.

Przy otwarciu zwłok pokazało się, że wspomnione guzy 
w jamie brzusznćj powstały z przeistoczenia gruczołów limfa- 
tycznych tak lędźwiowych, jak i krezkowych; niektóre z nich 
dochodziły do wielkości pięści, wiele z przeistoczonych gru
czołów zlewało się w jednę masę.-

Podobnemu przeistoczeniu uległy gruczoły szyjowe tak 
powierzchowne, jak i głębokie, w mniejszym nieco stopniu pa
chowe, śród piersiowe, a nawet i biodrowe wewnętrzne. Pra
wie wszystkie te guzy były miękkie, niektóre z nich prawie 
chełboczące, na rozkroju biało-żółtawe, do masy rdzeniowatćj 
podobne, a za pociśnięciem, z powierzchni ich rozkroju, wy
pływa ciecz, śmietankowata.

www.dlibra.wum.edu.pl



432

Jeden z guzów, po za otrzewną położony, przeszedł na 
ścianę miedniczki nerki lewśj, przeistoczył takową, dostał się 
do jćj wnętrza, zwęził tak miedniczkę, jak biorący z niśj po
czątek moczowód, utrudnił wydalanie się moczu z miedniczki, 
skutkiem czego kielichy uległy znacznemu rozszerzeniu, a pi
ramidy nie wielkiemu zanikowi.

W pośród jednśj z tych piramid znajdowało się ognisko 
wielkości orzecha laskowego, podobnśj natury, co i reszta 
nowotworów.

W ścianach prawego przedsionka znajdował się guzik 
w średnicy do 10-groszówki dochodzący, twardy, biało-żółta- 
wy, płaski.

W mózgowiu oprócz znacznśj niedokrwistości (anaemia) 
nic więcśj nie znaleziono.

Badanie mikroskopowe wykryło, że budowa tych nowo
tworów była jednaka, z niewielkiemi tylko odmianami. Składa
ły się ony przeważnie z komórek kulistych, pod każdym wzglę
dem podobnych do normalnych komórek gruczołów limfatycz
nych; w niektórych jednak guzach obok takich były i komór
ki znacznie większe, przechodzące nawet objętością komórki 
śluzowe. Ostatnie w większśj ilości napotykane były w guzach 
miernśj wielkości; guzy zaś bardzo duże prawie wyłącznie były 
złożone z komórek drobniejszych.

Oprócz tych pierwiastków anatomicznych znajdowała 
się i substancya międzykomórkowa, ale w bardzo nie wiel- 
kiśj ilości, tak, że po wydaleniu komórek za pomocą pędzel- 
kowania przedstawiała się w postaci siateczki o oczkach takiój 
wielkości, że mogły w sobie mieście po kilka wzmiankowanych 
komórek.

Opierając się na tych danych, kol. B r o d o w s k i  oświad
cza, że nowotwory te mogłyby być uważane z a t- z. l ympho -  
m ata, składały się bowiem przeważnie z podobnych pier
wiastków anatomicznych, co i gruczoły limfatyczne; wziąwszy 
jednak na uwagę zachowywanie się niektórych z nich wzglę
dem otaczających tkanek, a nawet i odleglejszych narzędzi 
takie, jakie właściwe jest nowotworom złośliwym, a pod wzglę
dem budowy anatomicznej i tę okoliczność, że pomiędzy ko-
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mórkami tych nowotworów znajduje się dość znaczna ilość 
daleko większych, niż te, które wchodzą w skład gruczołów 
limfatycznych normalnych, i że w ogóle komórek na danćj 
przestrzeni jest więcćj, aniżeli na takićjże przestrzeni w gg. 
limfatycznych (1) i należy je odnieść do tak zwanych mięsa* 
ków l i m f a t y c z n y c h  z ł o ś l i w y c h  (lympko-sarcoma n. 
sarcoma lymphomatodes malignum).

Dotychczas nie obserwowano ani jednego przypadku 
przerzucania się tego nowotworu na serce, jak to miało miejsce 
w dopiero co przytoczonym.

IV. Inny chory posiadał guz nad łukiem brwiowym le
wym w pobliżu korzenia nosa; guz był twardy, nieruchomy, 
przedstawiał się w postaci lekkićj wyniosłości bez wyraź
nych granic, towarzyszyło mu lekkie wysadzenie gałki oka 
(exophthalmus) , która nad nim była przesuwalną.

Najskrupulatniejsze badanie z wyjątkiem bolu głowy nie 
zdołało wykryć uprzednio żadnego zresztą zaburzenia w czyn
nościach układu nerwowego, intelligencya tego człowieka nie 
przedstawiała nic nieprawidłowego.

Z tym bólem głowy od czasu do czasu wzmagającym się 
udawał się kilkakrotnie do szpitalu Dzieciątka Jezus j nie 
uleczony ztamtąd wychodził; nareszcie podczas ostatniego w nim 
pobytu przyłączyło się majaczenie, potćm śpiączka, przy któ> 
rćj chory żyć przestał.

Sekcya wykryła duży guz bardzo twardy, spoistością 
dorównywający kości słoniowćj, którego punktem wyjścia była 
kość czołłowa, a przeważnćm siedliskiem jamy: czaszki i nosa.

Dostawszy się do jamy czaszkowćj, guz ten przebił oponę 
twardą, wniknął do odpowiedniej półkuli mózgu, w którćj się 
zamienił na miękki, prawie galaretowaty, wzgórkowaty, jakby 
groniasty; ta część jego miękka dorównywała w objętości 
orzechowi włoskiemu, znajdowała się wpośród jamy blizko %

(1) Jednem słowem, że pod względem budowy drobniejszej nowotwory 
te zostają w tym samym stosunku do gg. limfatycznych, które jak wiado
mo są pewną odmianą tylko tkanki łącznśj, co i rozmaitych wzorów 
mięsaki do odpowiednich wzorów tkanki łącznej.

Pam. T. 1. W., tom LY, 28
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część półkuli zajmującej, wypełnionej ciągnącym się płynem 
klejowatym, żółtawym. Ściany tćj jamy były gładkie.

Druga zaś część guza kostnego, znajdująca się w jamie 
nosa, wypełniła przeszło 2/3 lewćj połowy tćj jamy, wypukliła 
wewnętrzną ścianę oczodołu i stała się przyczyną lekkiego wy
sadzenia gałki ocznćj; była także bardzo twardą, a w pośrod
ku nićj znajdowała się zamknięta ze wszech stron jamka, wiel
kości bobu, wypełniona takim samym płynem klejowatym, jak 
wzmiankowana powyżćj.

Badanie mikroskopowe wykryło, że miękka część nowo
tworu składała się z bardzo wietkićj tkanki łącznćj, przesią- 
kłćj płynem surowiczym, który po nadcięciu nowotworu z ła 
twością wypływał, przyczćm nowotwór szybko opadał.

Powierzchnia jego pokrytą była nabłonkiem migawko
wym, szybko migającym przy pierwszych badaniach; cała zaś 
wzmiankowana jama wysłaną była nabłonkiem brukowatym, 
w klejowatćj zawartości którćj znajdowało się dość kryształów 
cholestearyny i znaczna ilość dość wielkich komórek kulistych 
znajdujących się w stanie rozmaitych stopni stłuszczenia.

Zawartość jamki części nosowćj nowotworu niczćm się od 
powyższćj nie różniła.

Nowotwór ten należy do bardzo złożonych, najstosowniej
sza dlań nazwa zdaniem kol. B r o d o w s k i e g o  jest osteoma 
kystomatosum ( t o r b i e l o k o s t n i a k ) .

Kol. Na t a n s o n  zwraca uwagę, że władze umysłowe te
go człowieka nie podległy szwankowi pomimo znacznego za
burzenia w istocie mózgowćj. Podobne fakta zdarza się za
wsze obserwować tam, gdzie się nowotwory mózgowe wy
kształcają powoli.

Kol. Ch o mę t o ws k i  dodaje, że ma obecnie w swym 
oddziale chorego, potwierdzającego to spostrzeżenie.

V. Do szpitalu Dzieciątka Jezus d. 5. października r. z. 
przybyła kobieta, około 30 lat wieku mająca, z bólem głowy, 
częstemi dreszczami, z napadami podobnemi do zimnicy; przy- 
tćm miewała częste wymioty. Oprócz tych objawów zaobser
wowano porażenie powiek z lewćj strony, zanik brodawki n. 
wzrokowego lewego i drgawki. Chora ta d. 12. stycznia r. b.
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Zmarła. Przy sekcyi znaleziono dwa nowotwory; jeden się mie
ścił na nerwie okoruchowym wspólnym ze strony lewćj i do
chodził do wielkości gołębiego jaja, drugi był przeistoczoną 
przysadką mózgową i do wielkości orzecha laskowego docho
dził. Oba nowotwory były dość twarde, znajdujący się na n. 
okoruchowym wspólnym lewym mocno był zrośnięty z oponą 
miękką, a po części z istotą szarą mózgu, która na niewiel
kiej przestrzeni była rozrzedzoną. Jak jeden, tak drugi no
wotwór, posiadały na rozkroju powierzchnią białawo - szarą 
z odcieniem lekko czerwonawym, składały się z drobnych 
komórek kulistych takiej samej wielkości, jak komórki gru
czołów limfatycznych, i z substancyi międzykomórkowej siatko
watej. Jak jeden, tak drugi zaliczyć należy do tego rodzaju 
mi ęsaków,  które Yirchow ostatniemi czasy zaczął nazywać 
glioma.

VI. W końcu posiedzenia przystąpiono do wyborów ro * 
cznych, skutkiem których zaproszonym został:

Na przewodniczącego oddziałowi kol. Hoyer .
Na zastępującego przewodniczącego kol. Brodowski .
Na sprawozdawcę Z. D o b i e s z e w k i .

Posiedzenie S6ste, z dnia 99. lutego 1866. r.
Przewodniczący kol. H o y e r .

I. Niedokształcenie kiszek. II. Glioma gałki ocznśj. III. Rozpo
znanie stanów pozomśj śmierci.

I. Kol. B r o d o w s k i  przedstawia kiszki dziecka, przy
słane mu z kliniki położniczej, które po urodzeniu nie odda
wało wcale smółki, ale po każdem nassaniu się wymiotowało. 
Dnia trzeciego po urodzeniu umarło.

Otwarcie zwłok wykryło, że powodem' nieoddawania od
chodów był brak na 1 ‘/2 cala kanału kiszkowego i odpowie
dniej części krezek; kiszki cienkie powyżej były rozdęte, a całe 
grube i część cienkich poniżej części brakującej aż do zastawki
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Bauchina bardzo zwężone; jednak przedstawiały się drożne  
na całej przestrzeni. Otwór stolcowy był dobrze wykształcony 
i rozszerzony z powodu śledzenia dokonanego za życia dzie
cięcia dla zbadania przyczyny nieoddawania smółki.

II. Kol. B r o d o w s k i  przedstawia następujący okaz pa
tologiczny.

U dziewczynki czteroletuiój, bladej, mocno wyniszczonej, 
istniał guz wystający z oczodołu lewego, miękki, czerwonawy, 
miejscami owrzodzony, łatwo krwawiący za najmniejszym obra
żeniem. Granice jego przechodziły po za oczodół na zewnątrz 
i, zlewając się z policzkiem, nie wyraźnie się określały Prze
niesiona ze szpitalu Dzieciątka Jezus do Śgo Łazarza bez 
anamnezy, po dniach kilku zmarła, słabnąc coraz bardziej 
w skutek powtarzających się krwotoków, z których jeden stał 
się powodem jój zgonu. Na rozkroju nowotworu widać ślady 
gałki ocznej zmniejszonej, wewnątrz najzupełniej przeistoczo
nej, wypełnionej w środku masą kruchą, biało żółtawą, sero
watą, u obwodu zaś żółto-czerwonawą, daleko twardszą. W po
śród masy wypełniającej gałkę oczną dają się dostrzegać 
resztki naczyniówki w postaci błonki odpchoiętśj ze wszech 
stron ku środkowi, w kilku tylko punktach trzymających się 
ścian gałki. Ku przodowi granice gałki ocznej najzupełniej 
się zacierą i nowotwór bezpośrednio łączy się z masą znajdu
jącą się na około gałki ocznej. Co-się zaś tyczy nowotworu 
znajdującego się po za gałką oczną, ten da się podzielić na 
dwie części, mianowicie: na jednę znajdującą się pomiędzy 
gałką oczną a mięśniami tćj gałki, daleko twardszą, bledszą, 
mniej w naczynia obfitującą, i drugą umieszczoną tak przed 
samą gałką, jak i na zewnątrz tych mięśni, a nawet na ze
wnątrz oczodołu; ta część była miękka, krucha, w naczynia 
niezmiernie bogata. Ta to część właśnie, przechodziła na ko
ści policzka, które zostały w części przeistoczone.

Nerw wzrokowy przy wyjściu z jamy czaszki znacznie 
zgrubiały, dokoła także masą nowotworu otoczony, przy sa
mem wejściu do oczodołu moeno uciśnięty. W jamie czaszki 
nerw ten jeszcze mocniej był uciśnięty przez guzik do wielko
ści dużego orzecha laskowego dochodzący, dość miękki, kru
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chy, na rozkroju niczćm nie różniący się od najmiększej części 
zewnętrznćj nowotworu, guzik ten odpowiadał przeistoczonćj 
przysadce mózgowćj.

Co do budowy histologicznćj, nowotwor ten składał się 
z drobnych komórek i jąder dochodzących do wielkości zwy
czajnych komórek w gruczołach limfatycznych, małćj ilości 
istoty międzykomórkowćj miękkićj, która po stwardnieniu 
w spirytusie i wypędzelkowaniu skrawków mikroskopowych po
kazała się być siateczką o drobnych oczkach, wielkością swą 
odpowiadających wielkości komórek tego samego nowotworu. 
Oprócz tego znajdowało się dużo naczyń, mianowicie w części 
zewnętrznćj nowotworu, w wewnętrznćj zaś było dużo komó
rek podległych rozpadowi skutkiem stluszczenia. Jednćm 
słowem posiadał on wszystkie cechy mięsaków, znanych pod 
nazwą glioma. Nie ma wątpliwości, że jego punktem wyjścia 
była gałka oczna, którćj zmiany były najdalćj posunięte i 
najwięcćj pierwiastków podległo przeistoczeniu wstecznemu, 
któremu zapewne dały początek, tak jak to już tyle razy było 
stwierdzone, pierwiastki anatomiczne warstewek ziarnistych 
siatkówki. Nowotwór ten w tym przypadku, jak i w poprze- 
nio komunikowanym Towarzystwu, rósł po części kosztem 
pierwiastków własnych, po cżęści przeistaczając tkaniny są
siednie; tym sposobem przebił ściany gałki ocznej w kilku 
miejscach, w kierunkach: tak ku przodowi, jak ku tyłowi, 
przeszedł na Części otaczające gałkę oczną i stosownie do 
miejscowych warunków bujał z rozmaitym stopniem natęże
nia. Jest on więc, tak jak tamten nowotwór, glioma perfo- 
rans malignum bulbi oculi. Jest to ten sam gatunek nowo
tworów, które były dawnićj uważane za fungus haematodes.

III. Przewodniczący, zwracając uwagę Oddziału na arty
kuł umieszczony w jednćm z pism peryodycznych literackich, 
dotyczący kwestyi rozpoznania pozornćj śmierci za pomocą ja 
kiegoś szczególnego szmeru, który ma być tylko słyszalny 
w organizmie żyjącym, wynurza swoje zdanie, że szmer ten 
pochodzi prawdopodobnie z drgania mięśni kurczących się 
więc nie jest niczćm innćm, jak tylko owym tonem muskular
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nym, o którym kolega N a t a n s o n  już kilka napisał arty
kułów.

Powód do tego artykuliku dała wzmianka o pracach dr. 
Collongues, umieszczona w jednśm z pism francuzkich, a któ
re p. Collongues ogłosił w dziele pod tytułem: Traite de dy- 
namoscopie. Ztąd wywiązała się dyskusya nad spostrzeżenia
mi dr. Collongues, w którćj biorąc udział, kol. J. F. Nowa
kowski opowiedział je w następujący sposób: Dr. C o l l o n 
gues,  doglądając chorego swego przyjaciela i siedząc przy 
jego łóżku wśród nocnćj ciszy wsparty ręką o poręcz fotelu, 
zauważył, że, skoro dłoń stulona jego ręki dotykała się konchy 
ucha, wtedy słyszał szmer zupełnie podobny do szmeru, jaki 
się słyszy za przyłożeniem do uszu muszli morskićj. Jeśli ręka 
dotykała się mocnićj fotelu, szmer słyszeć się dawał wyraźnićj.

Fakt ten naprowadził go na przypuszczenie, że można 
zapomocą istnienia lub nieobecności podobnego szmeru wy
rokować o stanie zdrowia lub choroby i rozpoczął badania, 
najprzód na zdrowych, a następnie na chorych znajdujących 
się w szpitalu w Tuluzie.

Z badań tych wyprowadził następujące wnioski: że u zdro
wych szmer jest najwyraźniejszy, w chorobach różnych cichnie, 
a po śmierci trwać jeszcze może do 15 godzin. Po amputacyi 
auskultowany członek wydaje czas jakiś szmer, jak w stanie 
zdrowia; po pewnym czasie szmer ten słabnie, postępując od 
końców członka do jego środka. Auskultował członek spara
liżowany i dostrzegł, że w nim szmeru nie słychać zupełnie.

Ostatni fakt naprowadził go na przypuszczenie, że szmer 
ten pochodzi z wpływu nerwów na tkaniny, między któremi 
nerwy przebiegają i w których się rozgałęziają. Podczas pa
raliżu szmer nie istnieje, bo czynność pewnśj części nerwów 
zostaje zniesioną. Do auskultacyi dr. Collongues używa oso
bnego narzędzia, podobnego do zwykłego stetoskopu; koniec 
jego jeden jest ostro zakończony i ten wprowadza badacz 
we własny przewód słuchowy zewnętrzny, podczas kiedy dru
gim końcem wklęsłym dotyka członka badanego. Na
zywa on to narzędzie dynamo skopem. Doświadczenia p. 
Collongues nie są nowe. Józef Ludwik Royer w 1760. roku,
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Wollaston w 1810. i Ermann robili podobne spostrzeżenia, lecz 
nikt z nich tego szmeru nie objaśnia.

Kol. Natanson.  dodaje, że również szmer ten spostrze
gał już w 1843., a w 1846. r. ogłosił swe spostrzeżenia wPam. 
Tow. lek. i mówił o nim także na zgromadzeniu naturalistów 
w Królewcu w roku 1860. Nie przypisuje tego szmeru czyn
ności nerwów, jak p. Collongues, ale kolega Natanson prze
konał się licznemi doświadczeniami, które każdy łatwo może 
powtórzyć, źe pochodzi z drgań mięśniowych, jak to także do- 
wiedzionśm zostało przez Helmholtza; szmer dający się sły
szeć w konchach nie jest niczóm innśm, jak tylko wzmocnio
nym przez odgłos szmerem mięśniowym, który z ręki udziela 
się powietrzu w konsze zamkniętemu. Jeżeli w spokojnćm 
miejscu ucho przyłoży się do konchy położonej na stole, szme
ru nie słychać.

D o b i e s z e w s k i .

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIET I DZIECI.

Posiedzenie 33cie, dn. 18* lutego 1866. r.
Przewodniczący kol. Dudr ewi cz .

I. Krztusiec (koklusz). Otrucie waleronem atropiny. II. Poronienia.

Protokół poprzedniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Kol. D u d r e w i c z  opisuje przypadek kokluszu u 3 

dzieci, a mianowicie u chłopcyka lat 8, dziewczynki lat 6 i 
chłopczyka l 1/* roku mających. U najstarszego przez trzy ty
godnie kaszel był silny, przyczćm były wymioty i rodzaj omdle
nia trwający godzinę; przy kaszlu było oddawanie stolca i mo
czu. Po wyśledzeniu okazało się, że gorączki wcale nie było, 
język czysty, tętno spokojne, oddech wolny, przy opukiwaniu 
i przysłuchu żadnych zboczeń, łaknienie dosyć dobre, lecz 
najczęścićj do kwasów. Dziewczynka skrofuliczna, apatyczna, 
mało mówiąca; najmłodszy zaś chłopczyk z formalnym koklu
szem. Przyszedłszy pierwszy raz do chorych, kolega D. zastał
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ich w stanie następującym: kiedy najmłodszy zakaszlał, star
szy dostaje napadu drgawkowego ze spazmami, wysuniętym 
językiem, sinicą (cyanosis). Widząc stan taki, przepisuje 
ałropinum valerianicum ( l/ 0o gr.), starszemu 2 proszki na 
dzień, dziewczynie 1 proszek, najmłodszemu % pr.oszka na 
dzień. Nad ranem czwartego dnia ojciec tych dzieci przycho
dzi do kolegi D. i powiada, że najstarszy synek jego zwaryował. 
Po przyjściu kolegi D. chory był już przytomniejszym, lecz 
obie źrenice miał bardzo rozszerzone, trzęsienie ciała i nie- 
rozeznawanie przedmiotów, przez całą noc zaś bredził, lękał 
się i krzyczał; inne dzieci były dość spokojne i bez wielkiego 
kaszlu, on sam zaś przez ten czas wcale nie kaszlał. Widząc 
taki stan, kolega D. nie sądził, iżby taka ilość mogła sprowa
dzić otrucie; kazawszy więc sobie podać paczkę z proszkami, 
po obliczeniu ich przekonał się, że chory, oprócz proszku da
nego mu przez matkę, pokryjomu zażył jeszcze dwa proszki, 
co tćż spowodowało owo gorączkowanie połączone ■ z bredze
niem w nocy. Przepisano środek przeczyszczający, okłady zim
ne na głowę, a za napój limonadę. Co się zaś tyczy napadu 
drgawkowego, to takowy więcćj się już nie objawiał, na 5ty zaś 
dzień napady zupełnie ustały, chłopiec stał się weselszy, było 
tylko zaparcie stolca, które usunięto za pomocą oleju roczni
kowego (ol. ricini). U dwóch innych dzieci koklusz był w ea- 
łćj sile. Obawiając się podobnego przypadku przy dalszym 
użyciu atropiny, pomimo próśb rodziców o pozostawienie tego 
środka, kolega zabronił go dawać i przepisał ammonium 
bromatum (gr. 8 p. d.), po użyciu którego kaszel zaczął się 
zmniejszać, nastąpiło odpluwanie i dzieci zaczynały wyzdra- 
wiać w przeciągu 3ch tygodni.

Będący na posiedzeniu koledzy Apte,  Chwat,  Br au n  
i B a r t o s z e w i c z  jednomyślnie oświadczyli kol. Du dr e wi -  
czowi ,  iż waleron atropiny jest środek silny i, o ile wiadomo, 
nie mający żadnego wpływu tak samo, jak i inne śródki pro
ponowane przez wielu przeciwko tćj choroby, i daleko lepićjby 
było przepisać go pod formą kropli, gdyż rozdział w proszkach 
nie zawsze może być pewny i łatwo się może zdarzyć, że w je 
dnym proszku było więcćj atropiny, aniżeli w drugim i'ztąd
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mogło powstać otrucie. Oprócz tego wyżej wspomnieni koledzy
i kol. Dudre  wicz  przytaczali i inne sposoby leczenia, które 
jednakże nie miały skutku co do zmniejszenia samego ko
kluszu.

II. Kol. Apte  zwraca uwagę na często wydarzające się 
w tym czasie poronienia, co przypisuje karnawałowi. Koledzy 
nadmieniają, że i w przeszłym roku w tym czasie także wy
darzały się częste poronienia, chociaż zabawy nie miały miej
sca i jednomyślnie przypisują to kosmicznym przyczynom.

Posiedzenie 34te, dnia 1 3 . marca 1 8 6 6 .  r.
Przewodniczący kol. D u d r e w i c z.

L Choroby panujące u dzieci. II. Nowy natryskacz maciczny.

Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Obecni członkowie Dorantowi cz ,  Chwat  i B a r 

t oszewi cz  opowiadali o zdarzających się przypadkach pło
nicy (szkarlatyny), różycy i odry, a także o ciągle trwają
cej epidemii kaszlu dławcowego u dzieci, nie przyjmującego 
jednakże cech zupełnego dławca (krupu).

II. Następnie kol. Chwat  przedstawił natryskacz (irry- 
gator) własnego pomysłu, używany przez niego przy owrzo- 
dzeniach macicy powierzchownych i głębokich, lecz nie dys- 
krazyjnycb. Irrygator ten zrobiony jest z mosiędzu, główną 
podstawą jego jest wydrążona kulka, z dolnćj części ktorćj wy
chodzą dwie rurki zakrzywiające się do góry. W górnćj czę
ści jest czopek dziurkowaty, wielkość którego zależy od życze
nia, czopek ten przyśrubowywa się do kulki, która w górnćj 
swćj połowie ma także trzy otwory, lecz większych rozmiarów. 
Użycie jego jest następujące: po włożeniu do pochwy samćj kul
ki na takićj przestrzeni, jak się podoba, do górnćj rurki irry- 
gatora pizymocowywa się za pomocą śrubki rurka kauczukowa, 
wychodząca z naczynia zawierającego w sobie płyn leczący; na
czynie to ustawia się w takićj wysokości, z jaką siłą chcemy, 
aby prąd płynu działał; przechodząc przez rurkę, ptyn dochodzi
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do szyjki macicznej, potćm zaś, zbierając się za pomocą znaj
dujących się w kulce otworów, dolną rurką wychodzi do pod
stawionego naczynia. Przy użyciu tego irrygatora nie plami 
sig ani bielizna, ant podłoga.

Poczśm między wyż wspomnionemi kolegami wszczęły 
się rozprawy o będących w użyciu irrygatorach i o działaniu ich 
na owrzodzenia macicy.

Dr. B a r t o s z e w i c z .

ODDZIAŁ CHIRURGII, OKULISTYKI I SYFILOGRAFII. 

Posiedzenie 16ste, dnia 5 . marca 1 8 6 6 . r.
Przewodniczący kol. G i r sz t owt .

Obecnych członków 6: Girsztowt, Jodko, J. F. Nowakowski, Orło
wski, Szokalski, Wszebor, i pp. Dobrzycki, Wład. Stankiewicz,. Źłobiko- 
wski, jako goście.

Treść: G i r s z t o w t  czyta list z Paryża od dr. J. Kwaśnickiego
o obecnym stanie chirurgii w Paryżu. II. S z o k a l s k i :  krwotok z mięs
ka łzowego. III W s z e b o r  okazuje atlas fotograficzny dr. Mallez, 
anatomią dróg moczowych w stanie patologicznym przedstawiający. IV . 
K o s i ń s k i :  Wycięcie szczęki górnej całkowite, jednostronne.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu z poprzedniego po
siedzenia,

I. Kolega G i r s z t o w t  odczytał list otrzymany z Paryża 
od bawiącego tamże dra Jana Kwaśni c k i ego ,  członka na
szego Oddziału chirurgicznego, w którymto liście autor kre
śli uwagi nad obecDym stanem chirurgii w stolicy Francyi.

Po odczytaniu powyższego listu Oddział, postanowiwszy 
ogłosić go w najbliższym zeszycie Pamiętnika Tow. lekarskie
go, przystąpił do dyskusyi nad nim, a mianowicie:

Kolega Sz oka l s k i  zwrócił uwagę na ustęp listu, w któ
rym autor wychwala narzędzia z zastosowaniem silnego świa
tła sztucznego, przeznaczone do badania wnętrza organów, 
przywodząc, że przy użyciu oftalmoskopu bardzo mocne świa
tło jest nieużyteczne, a światło lampy zupełuie wystarcza. 
Dalćj, że do oświetlenia jam ciała, np. wnętrza ucha, możnaby
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używać światła z palącego się drutu magnezynowego, który wy
daje światło białe i bardzo mocne. Kol. Szokalski urządził 
nawet odpowiednią lampę, którą przyrzeka późnićj okazać i 
uważa także, iż zastosowanie światła magnezynowego do mi
kroskopu słonecznego, gdyby się tylko powiodło, oddałoby 
nie małe usługi przy wykładach.

Kol. Jodko  zwraca uwagę na wyrażenie się kol. Kwa- 
śnickiego co do będących u nas w użyciu narzędzi, które 
autor listu poczytuje za niedostateczne, za dające słabe oświe
tlenie i wymagające długiój wprawy i zręczności w ich zasto
sowaniu, kiedy tymczasem zachwalony przez kol. Kwaśnickie- 
go oftalmoskop Liebreicha stały także wymaga umiejętnego 
badania i w prawy.

Kol. S z o k a l s k i  twierdzi, że oftalmoskopy kieszonkowe 
już dosięgły swego celu, a jedyne zadanie polega na wydo- 
doskonaleniu oftalmoskopu dwuocznego, którego ulepszenie 
i zmiana przez kol. Jodkę zaprowadzona okazała się dosta
teczną.

Kol. Ws ze bo r nie podziela zdania autora listu co do 
e n d o s k o p u  Deso rmeaux ,  który może oddać usługi wię
ksze, niż kol. Kwaśnicki mniema, przy badaniu zwężenia cew
ki moczowćj, przy jej kateteryzowaniu i przy zastosowaniu 
środków żrących, chociaż narzędzie to nie jest dla każdego 
lekarza przystępne, bo kosztuje 250 franków.

Kol. S t a nk i ewi cz  oświadcza się za zdaniem kolegi 
Kwaśnickiego i równie jak on twierdzi, ż e e n d o s c o p e  De-  
sor meaux może być pomocny przy ustanowieniu rozpozna
nia, lecz w leczeniu korzyści wielkićj nie przyniesie. Nastę
pnie—

II. Kol. Szokal ski  donosi o chorćj, która traciła dosyć 
krwi z oka. Była to młoda żydówka, która w kącie jednego 
oka na mięsku łzowćm (caruncula lacrymalis) miała exko- 
ryacyą z rozrośnięty tkanką ziarnistą (tela granulałionisj, 
zwaną dzikićm mięsem, zkąd za lada przyczyną, jak np. wiatr, 
pyłek drobny, powstawało znaczne sączenie krwi, nie raz do 
kilku łyżek wynoszące. Miejsce cierpiące dopiero po bliiszćm 
obejrzeniu powieki dało się dopatrzeć. Podobnych przypad
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ków kolega Szokalski w swej praktyce dopiero 3 napotkał, 
zdarzają się ony u kobiet przy miesiączkowaniu. Toż samo 
zauważył i Kestner .

Koli. G i r s z t o wt  i Jo d k o  dodają, że podobne krwa
wienia zwykle następują, przy wielkim rozwoju tkanki ziarni
stej (telae granulationis), lub przy patologicznie powiększo
nych brodawkach błony łącznćj oka, gdzie, jak w pierwszym 
tak i w drugim razie, wiele naczyń się znajduje.

HI. Kol. W s z e b o r  złożył do obejrzenia piękny atlas 
dr. Ma l l e z  z fotografiami przedstawiającemi okazy patolo
giczne narzędzi moczowych pod tytułem: „ Album d?anatomie 
pathologigue du dr. Mal lez.  Appareil urinaire. Photogra- 
phies de C.Cremiere sur les reproductions en cire de J. Tal- 
rich. Paris, in 4to.“  Atlas ten przekonywa, że sztuka foto
graficzna wybornie zastępuje rytownictwo i nie tylko w tym 
razie, ale i przy oddaniu preparatów mikroskopowych wielkie 
oddać może usługi, jak to widzieć można u dra Duchenne de 
Boulogne,

IV. Kol. Ko s i ń s k i  składa opis dopełnionej przez sie
bie operacyi wycięcia całkowitego, jednostronnego szczęki 
górnćj na osobie Naryszkina, w następującej treści:

„Chory leżał wznak i był uśpiony za pomocą chlorofor
mu. Pierwsze cięcie poprowadziłem skośne, dzielące guz na 
dwie równe części. Cięcie to zaczynało się na trzy centimetry 
na zewnątrz od zewnętrznego kąta oczodołu i kończyło się na 
wolnym brzegu wargi górnej na pół celitim. od kąta warg. 
Wszystkie warstwy od skóry aż do kości były przerznięte 
tćm jednóm cięciem. Znaczny krwotok z tętnic, pomimo na
cisku wywieranego na tętn. twarzową zewnętrzną w przebiegu 
jćj nad żuchwą, zmusił mię do podwiązania jak tćj tętnicy, tak 
i innych licznych gałęzi pochodzących bądź z twarzowćj ze
wnętrznćj, bądź z poprzecznej. Zaraz potćm przystąpiłem do 
oddzielenia części miękkich od przeistoczonćj kości i tu na
potkałem największe trudności operacyi, gdyż z jednćj strony 
okostna była przyrośniętą do guza tak mocno, że tylko sto
pniowo małemi cząstkami dała się odskrobać; z drugićj znów 
kość, którą spodziewałem się znaleźć twardą, była przeciwnie
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miękką, gąbczastą i łamiącą się od lekkiego już przyciśnięcia. 
Pominąć tych trudności udało mi się jednak obnażyć całą 
część przednią i zewnętrzną guza. Następnie odskrobawszy 
z wielką ostrożnością okostną od brzegu dolnego oczodołu, 
trzonkiem noża wszedłem do jamy oczodołowćj między kość 
i okostną i tym sposobem oddzieliłem ją od całej dolnćj ścia
ny oczodołu. Pozostała jeszcze nieoddzieloną okostną wy
ściełająca podniebienie. Oddzielenie jćj uskuteczniłem w ten 
sposób, iż, poprowadziwszy cięcie na wewnętrznćj stronie dzią
seł po za szyjkami zębów, starałem się za pomocą skrobaczki 
oddzielić i zepchnąć ku linii środkowćj podniebienia wszyst
kie warstwy pokrywające podniebienie twarde, to jest błonę 
śluzową, tkankę łączną wraz z gruczołkami i okostną. Ażeby 
mieć wolny dostęp do podniebienia, otworzyłem choremu sze
roko usta i włożyłem między zęby trzonowe strony zdrowćj 
trzonek drewniany zgłębnika czyli skrobaczki Blandin’a. 
Krwotok chociaż niegwałtowny, lecz ciągły ze wszystkich 
części guza, z tętnic podniebieniowych i szczękowćj górnćj 
naglił do prędkiego zakończenia operacyi. Przystąpiłem do 
oddzielenia połączeń kostnych. Przeprowadziłem najprzód 
srebrną zgiętą, igłę przez szczelinę oczodołową dolną w kie
runku z góry na dół, a za nią przywiązaną do nićj piłkę 
łańcuszkową, i przepiłowałem kość licową w blizkości jćj po
łączenia z kością szczękową Następnie wyjąłem pierwszy 
ząb sieczny strony chorej i, przepiłowawszy przednią najgrub
szą część wyrostku podniebiennego szczęki prawie na samem 
spojeniu jego z takimże wyrostkiem strony przeciwnćj, sa
mo spojenie podniebienia przeciąłem nożycami kostnemi, któ
rych jedno ramię wprowadziłem do nosa pod oddzieloną i pod
niesioną do góry wargą, drugie zaś do jamy ust. Dalćj te- 
miż nożycami przeciąłem wyrostek nosowy szczęki w części 
środkowćj, nie oszczędzając, rozumie się, przewodu noso-łzo- 
wego. W ten tedy sposób postępując, poprzecinałem wszyst
kie główne połączenia kości szczękowćj z częściami ją ota
czaj ącemi. Zostało jedynie połączenie ze strony wewnętrznćj 
z kością sitową i z tyłu z wyrostkiem skrzydlastym kości pod- 
stawowćj za pośrednictwem kości podniebiennćj, a także przy
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czep mięśnia skrzydlastego zewnętrznego i podniebienia mięk
kiego. Usunięcie tych połączeń nie przedstawiało trudności, 
gdyż połączenia kostne pękły od naciśnięcia na szczękę z góry 
na dół, przyczep zaś podniebienia miękkiego przeciąłem nożem 
wprowadzonym do jamy ust, zaś mięsień skrzydlasty, a także 
tętnicę i nerw podoczodołowy oddzieliłem za pomocą noży
czek wprowadzonych do jamy oczodołowćj. Oddzielając błonę 
śluzową wyściełającą nos, spostrzegłem, że nowotwór nie ogra
niczył się do samćj tylko szczęki górnćj, lecz wysyłał jeszcze 
znaczny wyrostek w górę i na wewnątrz. Wyrostek ten przed
stawiał się znacznie większy od samego guza i dał się z łat
wością oddzielić palcami od części go otaczających i wraz 
z guzem usunąć. Tętnica podoczodołowa nie krwawiła pra
wie zupełnie, uległa prawdopodobnie uciskowi przez rozra
stający się guz. Oczyściwszy gąbką umoczoną w zimnćj wo
dzie ogromną jamę, pozostałą po usunięciu nowotworu, z nie- 
małćm zdziwieniem przekonałem się, że górną ścianę jamy 
tworzyła podstawa mózgu pokryta błonami, to jest część pod
stawy spoczywająca na kości sitowćj, którćj cała lewa poło
wa przeistoczoną była w nowotwór stanowiący wyżćj wspom
niany wyrostek. Podwójne tętnienie mózgu dało się widzieć 
jak najwyraźnićj. Resztę ścian jamy tworzyły: na wewnątrz 
przegroda nosowa i prawa ściana przełyku; z tjłu tylna ściana 
przełyku, wyrostek skrzydlasty z pozostałym przy nim wy
rostkiem piramidalnym kości podniebiennćj, a także m. skrzy
dlasty zewnętrzny, na zewnątrz u góry okostna wyściełająca 
dolną ścianę oczodołu, wypuklona nieco przez gałkę oczną; 
u dołu i z przodu części miękkie policzka i warga górna; 
dolną ścianą jamy była dolna ściana jamy ust z językiem, lub 
tćż, odprowadziwszy na miejsce podniebienie miękkie wraz 
z płatem oddzielonym od podniebienia twardego, górna część 
tego płata. Cięcie na twarzy połączyłem szwem z igieł karJs- 
badzkich. Połączenie płatu podniebiennego z policzkiem za 
pomocą szwu nie dało się uskutecznić, gdyż płat ten był za 
mały; miał jednak tyle sprężystości, że nie opadał na jjęzyk, 
jak tego możnaby się spodziewać, lecz się utrzymywał w pra
widłowym swojćm położeniu.
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„Operacya trwała trzy kwadranse, po przebudzeniu się 
chorego z pierwszego uśpienia już chloroformu ttięcśj nie uży
to. Utrata krwi była bardzo znaczna, osłabienie w pierwszych 
godzinach po operacyi nadzwyczaj wielkie.

„Bana na twarzy zabliźniła się per pr imam intentiontm. 
W kilka dui po operacyi pokazała się na twarzy róża i zajęła 
stopniowo głowę, szyję, barki i całą prawą kończynę górną, 
w parę tygodni jednak zupełnie ustąpiła. Ropienie z rany 
było obfite, chory odpluwał ropę. Jama powoli napełniała się 
narastającemi granulacyami i w końcu drugiego miesiąca po
została tylko głęboka szczelina między policzkiem i podnie
bieniem. Naryszkin dnia 18. lutego 1866. r. opuścił szpital.

„Godnćm jest uwagi, że przypadłości padaczkowe (epi
leptyczne), przyczynę których upatrywałem w ciśnieniu wy
wieranym na mózg przez rosnący nowotwór, w trzy tygodnie 
po operacyi nawiedziły chorego i przez czas bytności w szpitalu 
jeszcze kilkakrotnie się ponawiały.

„Nowotwór, jak badanie mikroskopowe dokonane przez 
kol. Brodowskiego pokazało, był mięsak kostno-torbielowy 
(osteo-cysto-sarcoma) “ — Na tćm posiedzenie ukończono.

Posiedzenie lls te , dnia 6. kwietnia 1806. r.
Obecni: Girsztowt, Lebrun, J. F. Nowakowski, Orłowski, Pawlikow

ski i Czajewicz jako gość.

Przewodniczący kol. Gi rsz t owt .

Treść: I. J. F. N o w a k o w s k i  o dziecku rachityczn6m. II. L e- 
b r u n o guzie krwawiącym na głowie i spróchnieniu części kości ciemie
niowej czaszki. III. L e b r u n :  postrzał kulą. IY. G i r s z t o w t :  Dwie 
trepanacye wyrostków sutkowych. V. L e b r u n :  Wynaczynienia na goleni. 
YI. L e b r u n :  Dwie litotrypsye. VII. G i r s z t o w t :  Dwa przypadki 
rozerwania cewki moczowśj w części jśj błoniastej. VIII. J . F . N o w a k o -  
w s k i; o zarażaniu jadfem syfilitycznym dzieci żydowskich przy obrzeza
niu. IX Pa w 1 i k o w s k i: Zarażanie się mamek przy karmieniu nie
mowląt dotkniętych wrodzoną chorobą syfilityczną. X. G i r s z t o w t :  Pro- 
pozycye mające na celu wstrzymanie krzewieaia się choroby syfilitycznej
i zapobieżenie szkodliwości fosforu w fabrykach zapałek. XI. Prace na
desłane.
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Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedzającego 
posiedzenia,

I. Sprawozdawca (J. F. Nowakowski) zawiadomił ze
branych, iż w ciągu ubiegłego miesiąca miał sposobność wi
dzieć dwuletnie dzićcię dotknięte cierpieniem rachitycznćn^ 
ze względu szczególnego pokrzywienia kości na uwagę zasłu- 
gującein. Zapałkiewicz Michalina 2 % lat licząca, córka tutej
szego rękodzielnika, od roku podległa nieżytowi przewodu 
pokarmowego, znajdowała się w warunkach najbardzićj nie- 
hygienicznych, bo w mieszkaniu ciasnćm, przeludnionćm i 
mocno wilgotnćm. Rodzice, spostrzegłszy chudnienie dziecka, 
zasięgnęli raz czy dwa rady lekarskićj, a nie otrzymawszy na- 
tychmiastowćj poprawy, woleli pogodzić się z własnćm i są
siadów przekonaniem, że to jest choroba kołtunowa, aniżeli 
znowu udać się do lekarza. Mijały, miesiące, a stan zdrowia 
chorćj się nie polepszał, mimo zwitych włosów na głowie. 
Spostrzegali tylko, źe od pewnego czasu oddech dziecka staje 
się coraz trudniejszym, kiedy zaś dzićcię poczęło mocno kaszleć 
i prawie dusić się, przybiegli do sprawozdawcy, żądając pomo
cy. Znaleziono wtedy oprócz wielkiego wychudnienia dziecka, 
przypominającego szkielet skórą powleczony, nieżyt przewodu 
pokarmowego i oskrzeli, a nadto ogromne zmiany w budowie 
klatki piersiowćj, która w miejsce zwykłćj formy ostrokręgu, 
zbliżała się do czworościennego słupa z zagiętemi ku we
wnątrz ścianami. Wszystkie więc żebra przedstawiały się 
jakby połamane w liniach pachowych i tu zgrubiałe, niby ko- 
stnemi gałkami zakończone. Nie mogły także ujść uwagi 
obojczyki, które zamiast zwykłćj swćj formy podłużnćj przed
stawiały linie łamane pod kątami ostremi, których wierzchoł
ki unosiły się ku górze, dotykając okolicy podszczękowćj, i 
okrągłemi zgrubieniami na wierzchołkach rzeczonych kątów 
się znajdującemi naciskały na głośnią. Kolumna kręgowa 
lekko było skrzywiona, a ręce i nogi nie uległy skrzywieniu, 
bo dziecko z powodu zaniku mięśni jeszcze nie chodziło. Sto
sowne leki wkrótce usunęły nieżyt przewodu pokarmowego 
i oskrzeli, ale usunąć nie mogły utrudnionego oddechu, po
chodzącego z silnego ugniatania płuc przez zagięte ku we
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wnątrz zebra. Rokowanie więc łącznie z kol. Girsztowtem, 
któremu dziecię rzeczone okazano, ustanowiliśmy jak najgor
sze, na spełnienie czego długo nawet nie trzeba było czekać, 
bo dziecko przed kilką dniami zmarło, niwecząc pierwotny 
zamiar okazania go na dzisiejszym posiedzeniu. Następnie.—

II. Kol. L e b r u n doniósł, że w styczniu r. b. do kliniki 
chirurgicznej przybyła kobieta ze znacznóm stłuczeniem spo
wodowanym przez spadnięcie ze schodów i prócz sińców aa 
ciele oraz małego guza na głowie, na który nawet nie zwra
cano uwagi, żadnych innych obrażeń nie poniosła, tak, iż w cią
gu dni 10 szpital opuściła. Po upływie jednak 2ch miesięcy 
powróciła do kliniki z żądaniem uwolnienia jćj od guza na 
głowie, wprawdzie nie bolesnego, lecz sinawego i powiększa
jącego się. Kolega Witkowski, asystent kliniki chirurg znaj
dując w guzie na kości bocznćj głowy istniejącym chełbotanie 
i biorąc go za ropień, wykonał cięcie, lecz z początku wyszła 
krew’ zsiadła, a późnićj płynna bez ustanku ciekła, tak, że 
krwotok dopiero po użyciu 1 %-chlorku żelaza dał się zata
mować. Drugiego dnia zdjęto opatrunek, krwotok się pono
wił, lecz przez nacisk został wstrzymany. Chora miała się 
dobrze, ze strony mózgu nie było żadnych objawów, opatru
nek więc na głowie zostawiono. Po upływie 4ch dni znowu 
znaleziono guz chełboczący i krwawiący, postanowiono tedy 
ostatecznie śmiałemi cięciami dojść do miejsca krwiawiącego 
i przekonać się o istotnym stanie tego cierpienia. Jakoż kol. 
Lebrun dostał się do kości ciemieniowćj obnażonćj z okost- 
nej i przekonał się, że krew sączy się z samćj kości, a pod 
naciskiem palca płynąć ustaje. Śledząc dalej, znalazł uszko
dzenie kości, którćj kawałek o średnicy 1 centimetra zdołał 
nawet wyjąć, poczćm pozostał otwór, przez który palec do
chodził do twardćj opony mózgu i można było nawet widzieć 
ruchy ostatniego. Krwawienie bez żadnych podwiązań usta
ło. Chorćj w czasie opisanej czynności dawano chloroform; 
ma ona się aż dotąd zupełnie dobrze, od jakiego to czasu 
upłynęło już ze trzy tygodnie; miejsce po wyjętćj kości po
kryło się pięknemi brodawkami. Pytanie teraz zachodzi, co 
było powodem obumarcia kości (necrosis): czy uderzenie, 

Pam. T. 1. W., t. LV. 29
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czy tćż długo istniejące wynaczynienie krwi (extram$atum)cł 
Kol. Lebrun sądzi, że to ostatnie wywołało próchnienie i 
owrzodzenie kości. Gdyby sig na to zgodzić można, wtedy 
możeby się należało cofnąć od uszanowania wynaczynień, a
kie dla nich zachowujemy.

Kol. Gi r s z t owt  odpowiada: W obec przytoczonego przy
padku kolega Le Brun,  przemawiając za potrzebą wydale
nia na zewnątrz wynaczynionśj krwi (extravasatum), zdaje sig 
przypuszczać, że krew’ ta mianowicie była powodem zgorzeli 
kości i że, usuwając ją uniknglibyśmy, być może, tego przykre
go nastgpstwa stłuczenia. Kolega G i rsz to wt oświadcza sig 
za nieotwieraniem krwawych świeżych guzów; szczęśliwe dla 
chorych koleje, jakim krew’ wynaczyniona ulega, do tego go 
upoważniają. Stłuczenia migśni z rozerwaniem naczyń wig- 
kszego gatunku, jak niemnićj złamania kości, przy których 
wylew krwi ogromnych nieraz dosigga rozmiarów, czyto pod 
formą uacieku (infiltratio), lub tćż w jedno miejsce nagro
madzonego skrzepu, codziennie nas przekonywają, że przy 
użyciu zimnych okładów (lód, śnieg, woda) i zachowaniu spokoju 
największe wynaczynienia w prędkim stosunkowo czasie bywają 
zupełaie wessane (resorptio). Jeżeli spotykamy niekiedy, że 
krew’ wynaczyniona przechodzi w rozpad (detritus) i bywa 
czasem powodem do posocznicy (septicaemia), to podobne 
zejście bywa wtedy tylko, kiedy razem z wynaczynieniem 
mięśnie i inne części miękkie bywają zmiażdżone (conguas- 
satio). Guz krwawy, o którym wspomniał kolega Le Brun,  
przyjmuje kolega G. za krwistek przyczaszni urazowy (hae- 
maloma pericranii traumaticum); powstał on przez rozdar
cie naczyń (venae emissariae et diploicae) i odłuszczenie 
okostnćj w skutku uderzenia, zupełnie tak samo, jak od naci
sku podczas porodu powstaje cephalhaematoma, lub tćż hae- 
matoma musculorum przy rozdarciu mięśni, albo jak othae- 
matoma u obłąkanych, lub u boxerów angielskich. Wiemy 
jednak, że te guzy krwiste w wigkszśj liczbie przypadków 
kończą sig nader pomyślnie, ulegając już to wessaniu (re
sorptio), w innych razach organizując sig, czasem przecho
dząc w wyrodzenie tłuszczowe (degeneratio adiposa), lub
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twarogowate ( caseosa) ,  albo ulegając zwapnieniu, lub w koń
cu krew’ wynaczyniona na długie lata pozostaje w nich pły
ną, tworząc torbiel krwawą (cysta sanguinea) zupełnie obo
jętną dla naszego organizmu; kiedy tymczasem, ręką nieświa
domą rzeczy będąc otworzone, guzy te przechodzą zawsze 
w rozmięknienie ( ramollitio)  i rozpad (detritus), szerzą w o
koło siebie zapalenie i ropnie posoczyste (abscessus haemor- 
rkagicus). Powstanie zgorzeli kości (necrosis) w drugim przy
padku objaśnia kolega G. przez uderzenie (per contusionem 
ossisj,przyczćm naczynia śródkościa/W p/o^zostały rozerwane 
warunki odżywiania miejscowego od razu zniszczone, nie przez 
odłuszczenie okostnój i obecność między nią a kością wyna- 
czynionki; bo przy tych warunkach nie zgorzel kości (necro
sis) się rozwija, lecz zapalenie okostnćj wytwarzające kość 
(periostitis ossificans)\ przypuszczając nawet, iżby krew’ 
w przypadku, o którym mowa, i uległa rozpadowi, to ona w ża
dnym razie nie wywoła zgorzeli, ale powierzchowne zapalenie 
kości i próchnienie tśjże ( caries) ,  kiedy tymczasem tutaj 
była zgorzel zupełna (necroris totulis) ograniczona ściśle do 
miejsca stłuszczenia.

Co się tyczy obfitego krwotoku, jaki się zdarzył po otwo
rzeniu guza, źródła jego mogą być następne: 1) linia odgra
niczająca (linea demarcationis) i wykluczenie martwaka 
(eliminutio seąueslri) tworzy się tylko na drodze zapalenia 
kości brodawkowego (ostitis granulans),i krwawienie z mło
dych naczyniek bujającej tkanki brodawkowćj (tela granu- 
lationis) jest zwykle przy zgorzeli kości pierwszym objawem 
odbywającego się wykluczenia martwaka; 2) martwak, ruszając 
się, rozrywa nieraz tętnicę odżywczą kości i staje się powodem 
krwawienia z nićj; 3) znane są przypadki, gdzie torbiel krwa
wa zewnątrz czaszki ( huematoma) łączy się małym otworkiem 
z zatokami opony twardćj (durae malris), albo tćż z małe- 
mi żyłkami, które po otworzeniu guza zewnętrznego mogą być 
przyczyną obfitego krwawienia.

Kolega Or ł o ws k i  zwraca uwagę, że w opisanym przez 
kol. Lebruna przypadku przedewszystkićm wypadałoby usta
nowić rozpoznanie, bo chora ta, spadając ze schodów, mogła
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trafić głową na jakieś ostre narzędzie, np. gwóźdź, i kość 
czaszki miejscowo obrazić, a wtedy zajmującą rzeczą byłoby 
wiedzieć, czy nie istniały szczeliny (f i s s u r a e chociaż i bez 
takowych obrażenia kości się zdarzają.

Kol. G i r s z t o w t  objaśnia, że wszystkie kości przy ude
rzeniu łamią się gwiaździsto, a więc małe szczeliny i tu być 
musiały.

III. Kol. jLebrun na dowód, że długo mogą istnieć 
obrażenia kości czaszkowych bez objawów ze strony mózgu, 
opowiada przypadek o młodym człowieku, który kulą postrzelo
ny został w czoło i miał się wcale dobrze. Dopiero 15. dnia roz
poczęły się majaczenia, drgawki i śmierć nastąpiła. Przy sekcyi 
znaleziono odpryśnięte od wewnętrznćj strony kości czołowćj 
dwie kosteczki w formie dziobka 2 — 3 milimetrów długości 
mającego i naciskającego na oponę twardą mózgu, powodują
cego zapalenie i ropień z następstwami.

IV. Kol. G i r s z t o w t  w podobnymże celu wspomina
o dwóch przypadkach, gdzie z powodu próchnienia wyrostków 
sutkowych (procesus mastoidei) zmuszony był robić prze- 
świdrowanie czaszki (trepanatio). W jednym razie chory 
miał się jak najlepićj, był przytomny, nawet chodził, nagle 
dostaje drgawek i umiera. Otwarcie zwłok wykryło ropień 
wielkości jaja gęsiego, który zniszczył półkule mózgowe. Za 
życia chorego trudno się było domyślić podobnych zmian 
w mózgu, bo nie było żadnych objawów. W drugim przypad
ku prześwidrowanie czaszki dobrym skutkiem uwieńczone zo
stało.

V. Kol. Le b r u n  opowiada dalój o pewnśj pani, która, 
przechodząc ulicą, uderzona została kamieniem w goleń. W sku
tek tego obrażenia powstał na goleni guzik wielkości orzecha 
laskowego, na który przez dwa lata szczególnćj nie zwracała 
uwagi. Nareszcie postanowiła się uwolnić od niego; przy ba
daniu znaleziono chełbotanie i guzik przecięto, z którego nie 
wielka ilość krwi wypłynęła. Zastosowano nacisk opaską, 
lecz prędko spodziewanego wyleczenia nie osiągnięto, bo roz
winęło się obrzmienie kończyny aż do uda z zapaleniem żył 
(phlebitis) i kilkunastą ropniami (od 15 do 20), a chora, prze
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bywszy ciężką i długą chorobę, zwolna do zdrowia powracała. 
Sprostrzeżenie to nas uczy, jak należy być ostrożnym z otwie
raniem extravasatów i nastręcza pytanie, czy guzik ów nie 
był w związku z otwartem naczyniem żylnśm?

Kol. G i r s z t o w t  odpowiada, że, ponieważ po przecięciu 
opisanego guzika na goleni nie było krwotoku żylnego, więc 
łączności z wnętrzem naczynia przypuścić nie można, utwo
rzone zaś ropnie dadzą się objaśnić 'przez zapalenie tkanki 
żyły otaczającej (peripklebitis) w skutku zadanśj rany przy 
otwarciu guza.

VI. Kol. Le b r u n  donosi, że w tym czasie w klinice 
chirurgicznej miał trzech chorych z k a m i e n i a m i  mo c z o -  
wemi  w pęcherzu.  U dwóch z pomyślnym skutkiem do
konał lithotripsyi, u trzego zaś chorego nie tylko, że kamień- 
nie dał się zupełnie pokruszyć, ale, co więcśj, narzędzie, jakby 
zahaczając się za jakieś ciało obce w pęcherzu, nie dało się 
wyjąć i dopiero po długich usiłowaniach wydobyte zostało. 
Chory wtedy sam objaśnił, że przed dwoma laty napadnięty 
był przez czterech ludzi, którzy, powodowani zemstą w skutek 
zajścia miłosnego, wepchnęli mu ołówek do cewki moczowśj, 
który dostał się aż do pęcherza i dał początek kamieniowi. 
Kolega Lebrun pyta więc obecnych, czy należy w danym przy
padku powtórzyć lithotripsyą, czy też przystąpić do cystoto- 
mii? W chirurgii już zdarzył się podobny przypadek drowi Mo n- 
rie  w r. 1835., gdzie z powodu niemożności wyjęcia z pę
cherza narzędzia, musiano je odpiłować i drugą jego część 
dopiero po ćystotomii wyjąć.

Kol. Gi r s z t owt  oświadcza się za cystotomią i zarazem 
opowiada o chorym, który, będąc dotknięty ostrem zapaleniem 
cewki moczowśj, dla ułatwienia odpływu moczu sam włożył 
sobie kawałek drzewa do cewki w zamiarze jćj przepchnięcia, 
któreto drzewo dostało się do pęcherza. Wykonana cystoto- 
mia uwieńczona została dobrym skutkiem. Dalśj —

VII. Kol. G i r s z t o w t  opowiada przypadek p o p r z e c z n e 
go r o z e r w a n i a  cewki  m o c z o w ś j  w częścijśj błoniastśj. 
Cieśla w miasteczku Piasecznie, przy budowie domu pracujący, 
uderzony został belką w okolicę środkroczową (perineum) tak
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mocno, że stracił przytomność. Część obrażona bardzo prędko 
mocno obrzmiała, a przywołany lekarz nie mógł wprowadzić 
cewnika (kateteru) do pęcherza. W nocy przywieziono tego 
chorego do szpitalu tutejszćj gminy ewangielickiej. Kolega 
Gi r s z t o wt  znalazł chorego gorączkującego, z brzuchem mo
cno wzdętym, nieoddającego moczu, wziął się więc do wpro
wadzenia cewnika, lecz bezskutecznie, bo opór spotykał się 
wyraźny w części błoniastćj cewki; niezrażony jednak niepo
wodzeniem, usiłowań swoich nie zaprzestał, które rzeczywiście 
przez szczęśliwy traf do zamierzonego celu doprowadziły, gdyż 
cewnik wszedł do pęcherza. Moczu odeszła znaczna ilość. 
Następnego dnia, znajdując środkrocze sine aż do czarności, 
z obawy rozwinąć się mogącćj gangreny wykonał dwa cięcia 
podłużne a równeległe do szwu mosznowego, cięcia głębokie, 
z których wyszło wiele krwi skrzepłćj, tkanki strupieszałćj, 
oraz moczu. Wprowadzając zaś palec przez rzeczone otwory, 
niewątpliwie się przekonał o poprzecznćm całkowitćm, prze
rwaniu cewki moczowćj w części jćj błoniastśj. Założywszy 
stały cewnik, choremu zalecił kąpiel i opatrunek z kamforo
wego spirytusu.

Jednocześnie kol. G i r s z t o w t  ma w swćm leczeniu 
drugi podobny przypadek r o z e r w a n i a  cewki  mo c z o wć j  
w części jćj błoniastćj, które spowodowane zostało przez od
chodzące z moczem kamienie i zatrzymane kawałki kamieni 
w cewce. U p. K., sześćdziesięcioletniego silnej budowy męż
czyzny, w r. 1865. powstał w śródkroczu guz twardy, bolesny 
przy oddawaniu moczu jeszcze większym bólem się odznacza
jący. Wprowadzony cewnik ocierał się o piasek w cewce bę
dący, a skóra na guzie czerwona ścieńczona groziła pęknię
ciem. Guz utworzony przez piasek i przez rozrośniętą tkankę 
łączną po za obrębem cewki, z którą się łączył, przecięto, 
a wtedy okazało się, że cewka była przedziurawioną i mocz 
zaciekał. Od sześciu miesięcy chory ten ciągle nosi cewnik, 
z którym nawet przechadza się po pokoju, rana po przecięciu 
guza zarosła, pozostawiając maleńki otworek na grubość zwy
kłćj szpilki, przez któryto otwór wycieka mała ilość śluzu. 
Nastręcza się obecnie pytanie, czy tak w pierwszym, jak i

www.dlibra.wum.edu.pl



455

w drugim przypadku przerwania cewki moczowćj zrośnięcie 
nastąpi?

Kol. Le brun  odpowiada, że tu z inną pomocą nad utrzy
manie stałego cewnika przyjść nie można i spodziewać się 
należy zrośnięcia cewki.

VIII. Sprawozdawca (J. F. No wa k o ws k i )  oznajmia, 
iż od pewnego czasu zwrócił uwagę na krzewienie się choroby 
syfilitycznćj między dziećmi wyznania Mojżeszowego, które 
podlegają tćj chorobie przy dopełnianiu aktu religijnego, 
obrzezaniem zwanego. Akt ten, jak wiadomo, składa się z trzech 
czynności: ujęcia napletka, jego przecięcia, następnie prze
darcia błony śluzowćj z jćj zawinięciem ku tyłowi prącia i za
tamowania krwotoku. Ostatnia czynność odbywa się przez 
wysysanie krwi ciekącćj z przeciętego napletka ustami dopeł
niającego obrzezanie. Otóż zdarza się, że tak zwany rzezak, 
podlegając chorobie syfilitycznćj pod różnemi formami, szcze
pi chorobę dziecku w czasie ssania zranionego napletka, lub 
tćż, dopełniając tćj czynności na dziecku posiadającćm kiłę 
dziedziczną, sam się zaraża i choroby tćj udziela następnie 
innym dzieciom, które obrzezuje i wysysa. W roku zeszłym 
sprawozdawca leczył z dobrym skutkiem około 8 niemowląt, 
które matki przynosiły różnoczasowie po obrzezaniu z ranami 
ropiejącemi na około przeciętego napletka i z nabrzmiałemi 
gruczołami w pachwinach. W roku zaś bieżącym w dniu 20. 
stycznia przyniesiono z miasteczka Piaseczna Abrahama 
Flindt, 3 miesiące życia liczącego, zupełnie zdrowego do chwi
li obrzezania, to jest do 8. dnia życia, a od tego czasu dotknię
tego raną ropiejącą na około napletka, który był opuchnięty, 
dosyć ropy sączący, żołądź zaś pokryta wrzodami głębokiemi, 
jakby poświdrowana, a gruczoły w pachwinach do wielkości 
jaja kaczego nabrzmiałe. Sprawozdawca łącznie z kolegą 
Gro erem poczytał cierpienie to za chorobę syfilityczną 
udzieloną dziecku w chwili obrzezania, W piętnaście dni 
przyniesiono do sprawozdawcy drugie dziecko z Piaseczna 
także z niechcącym się zagoić napletkiem po obrzezaniu i nad
mieniono, że podobnie chorych dzieci w Piasecznie liczba się 
zwiększa. Sprawozdawca, chcąc zapobiedz szerzeniu się tćj
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choroby, zawiadomił o tśm inspektora urzędu lekarskiego gu- 
bernii Warszawskiśj, który niebawem zesłał na grunt lekarza 
powiatu Warszawskiego, pana Sosnowskiego. Pod dniem zaś 
'%2 marca r. b. nr. 837. urząd lekarski gubernii Warszaw
skiśj zawiadomił sprawozdawcę, „że delegowany lekarz wy
krył na gruncie p i ę ć  niemowląt płci mięzkiśj dotkniętych 
chorobą, weneryczną, nie sprawdził jednak wniosków, aby cho
roba rzeczona udzielona była aktem obrzezania. Odbyta po- 
czśm rewizya rzezaka Gersona B l e i f e d e r  nie sprawdziła 
u niego istnienia tśj choroby.“  W skutek takiśj opinii leka
rza delegowanego, urząd lekarski sprowadził do Warszawy 
Bleifedera, a dopełniwszy na jego osobie rewizyi, polecił 
sprawozdawcy go zrewidować i swe zdanie przedstawić.

Sprawozdawca (J. F. Nowakowski) przy rewizyi Bleife
dera, który zaprzeczył podlegania chorobie syfilitycznśj, znalazł 
wyraźne ślady tego cierpienia w formie trzeciorzędowśj pod 
postacią gruzłów skóry (tubercula disseminata), jakie przed 
laty zajmowały całą powierzchnią ciała, o czem dziś świadczą 
pozostałe na brzuchu, rękach i nogach, łopatkach i plecach 
wielkie, głębokie blizny, formy okrągłśj lub owalnśj, a koloru 
bliznom właściwego. Nadto znalazł brak zęba siecznego 
w szczęce górnśj, ze świeżą blizną, co chory objaśnił w ten 
sposób, że od pewnego czasu ząb ten chwiał się, a dziąsło było 
bolesne i ropiejące, że w tym czasie właśnie dopełniał obrze
zania na dzieciach dziś chorych, że dopiero po śledztwie, 
przez delegowanego lekarza powiatu prowadzonśm, kazał 
felczerowi ząb chory wyjąć. Sprawozdawca pomimo tego, iż 
innych oznak choroby syfilitycznśj u Bleifedera nie zdołał 
wykryć, zestawiając współczesność okoliczności, jak i charakte
rystyczne blizny na ciele Bleifedera, przekonywające, iż tenże 
przebył chorobę syfilityczną, ropienie dziąsła i zębodołu, 
w czasie czego dopełniał obrzezania, wyprowadza wniosek, .iż 
Bleifeder niewątpliwie przy wysys aniu krwi z napletków 
u dzieci przez siebie obrzezanych zaszczepił im jad syfili- 
tyczny. Dla upewnienia się zaś w swojśm twierdzeniu, spra
wozdawca odwołuje się do Oddziału chirurgii i syfilografii, 
pragnąc i jego zdania w tśj mierze zasięgnąć.
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Kol. G i r s z t o w t  zabiera głos i twierdzi, że Bleifeder 
może być dotknięty chorobą syfilityczną i mógł zarazić dzieci 
krwią z dziąsła w czasie wysysania lub zanieczyszczonym 
nożem, którym obrzynał napletek. Kolega O. przytacza przy
padki, że krew’ lub ropa zaschnięta na instrumentach nawet 
po siedmiu miesiącach nie traci własności zarażania, co mu 
z własnój praktyki szczepienia jadu syfilitycznego jest zna- 
nśm. Dalćj oświadcza, iż znane są fakta, gdzie nawet ba- 
niecznikiem przenosi się przymiot, co mianowicie miało miej
sce w Lombardyi w czasie postawienia baniek w kąpieli, po 
5ciu bowiem tygodniach rozwinęła się syphilis pod postacią 
gruzłów skóry ( tubercula) . Wyprowadzone śledztwo wy
kryło, iż zarażenie nastąpiło przez krew’ zaschłą na nożach 
baniecznika, którym poprzednio stawiano bańki mężczyźnie 
podległemu chorobie syfilitycznśj.

Kol. L e b r u n  zgadza się na ten pogląd, oświadcza je
dnak, że zarażenie instrumentem mogłoby dotknąć jedno dziec
ko nie zaś pięcioro. Że rzezaka Bleifedera trzeba uważać za 
chorego i przyjąć, iż ropą lub krwią z dziąsła, w czasie wy
sysania napletków, udzielił zarazę dzieciom.

IX. Kol. P a w l i k o w s k i  oświadcza, że jad syfilityczny 
częstokroć szczepi się przy akcie obrzezania, o czóm już ś. p. 
prof. Bierkowski nadmienia, iż w ciągu 2ch lat w Krakowie 
przeszło sto dzieci płci męzkiśj tym sposobem było zarażo
nych (1). W danym przypadku dla zupełnego upewnienia się
o naturze choroby, trzebaby zwrócić uwagę na czas pojawienia 
się choroby od chwili obrzezania, czyli przypuszczonego za

(1) Choroby syfilityczne czyli weneryczne, oraz sposoby ich leczenia 
opisał Ludwik B i e r k o w s k i ,  til., med. i chir. dr. Kraków, 1833. Str. 
152: ,,Obrząd obrzezania dzieci płci męzkiej u starozakonnych powinien 
się odbywać z wiedzą policyi w obecności upoważnionego do tego urzę
dnika, któryby czuwał, aby w celu zatamowania krwotoku nie używano 
człowieka ssącego ustami obrzezany członek dziecięcia. Tą czynnością tru- 
daią, się zazwyczaj starozakonni najniższego i najnędzniejszego stanu, 
a gdy człowiek taki ma w gardle wrzody syfilityczne, zaraża natychmiast 
zraniony członek niemowlęcia W ciągu 2ch lat mieliśmy sposobność wi
dzenia tu w Krakowie pomiędzy starozakonnemi na Kaźmierzu przesz^ 
sto dzieci płci męzkiej tym sposobem zarażonych “
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szczepienia jadu syfilitycznego, inaczćj mówiąc, na okres wy
lęgania, który potrzebuje od 4 do 5 tygodni czasu. Wiadomo 
przecież z doświadczenia, że chory wyleczony z rzeżączki (try- 
pra), po 6ciu tygodniach, bez dania nowój przyczyny spostrze
ga wrzód natury syfilitycznśj. Toż samo spotyka się przy szcze
pieniu ospy: jeśli ciecz ospowa z dziecka posiadającego kiłę 
wrodzoną przeniesiona zostanie na dziecko zdrowe, to wpraw
dzie u ostatniego ospa się zagoi, ale po 4 lub 5ciu tygodniach 
rozpoczyna się nowe owrzodzenie natury syfilitycznćj. Kolega 
Pawlikowski dodaje, że Ricord w Paryżu wyjednał u władzy 
zakaz tamowania krwotoku z napletka przez wysysanie. Dalśj, 
że, obok ważności podniesionój kwestyi zarażania dzieci jadem 
syfilitycznym przy obrzezaniu, zasługuje jeszcze na uwagę 
inny sppsób szerzenia się tćj zarazy przy karmieniu niemo
wląt, które swemi ustami zarażają mamki w brodawki. W tym 
nawet przedmiocie J. O. Książe Czerkaski, Dyrektor Główny 
Prezyd. w Kom. . Rz. Spraw Wewnętrznych zażądał od kol. 
Pawlikowskiego objaśnień, w jakimto celu kolega Pawlikowski 
ma w szpitalu Sgo Łazarza Oddział chorych mamek i zebrał 
już ze 30 spostrzeżeń, przekonywających, że dzieci z wrodzo
ną chorobą syfilityczną pozarażały mamki.

Kol. Gi r sz t owt  proponuje, aby, dla stanowczego roz
strzygnięcia kwestyi udzielenia zarazy przy wysysaniu krwi 
przez Bleifedera, dopełniono było w Towarzystwie lekarskićm 
zbadanie stanu zdrowia rzezaka i naoczne obejrzenie wrzo
dów u chorych dzieci z Piaseczna, gdyż u nich do dziś dnia 
spodziewać się należy wysypki skórnćj i zajęcia błon śluzo
wych. Gdyby zaś czas potrzebny na to od 6ciu tygodni do 
sześciu miesięcy już upłynął, to sprawdzenie możebneby było 
na drodze szczepienia ropy z wrzodu temuż samemu dziecku. 
Na zakończenie posiedzenia—

X. Kol. G i r s z t o wt  podał następującćj treści propo- 
zycyą:

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w Warszawie w ostat
nich czasach syphilis i w ogóle weneryczne choroby bardzo się 
rozgałęziły. Prócz zwyczajnego sposobu zarażania się przez 
spółkowanie (per coitum) z tego, co kolega J. F. Nowa ko-
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wsk i objawił o obrzezaniu, a kol. P a w l i k o w s k i  o stosun
ku dzieci do mamek, okazuje się, że to są źródła dosyć czę
ste do krzewienia tej choroby; dodać jeszcze można, że szcze
pienie ospy, puszczanie krwi i stawianie baniek, a nawet 
łaźnie i wanny są tćż nierzadkim powodem przenoszenia cho
roby od jednćj osoby na drugie. Wiemy, że Władze, do kt<J* 
rych to należy, przedsiębiorą wszelkie możliwe środki celem 
niedopuszczenia szerzenia się choroby; ale z powodu nieusta
lonych jeszcze poglądów naukowych na tę tak ważną kwestyą, 
śródki te nie są wystarczające, a częstokroć i nie odpowiednie. 
W obec takiego stanu rzeczy kol. G. sądzi, że jest moralnym 
obowiązkiem Towarzystwa lekarskiego, jako zastępującego 
w kraju Akademią umiejętności, zająć się kwestyami naukowe- 
mi, dotyczącemi ogółu mieszkańców kraju pod względem ich 
zdrowia. Rozprawy Towarzystwa lekarskiego nikogo z urzę
du nie obowięzujące, a zatćm nie zależne od żadnych pobocz
nych względów, mogą być nader pożytecznemi wskazówkami 
dla administracyi krajowej. Przedmioty z dziedziny medycyny, 
obchodzące ogół, znajdzie dla siebie każdy oddział Towarz. 
stosownie do swojej specyalności. Dla spraw Oddziału chi
rurgicznego na pierwszy raz kol. Girsztowt proponuje dwie 
kwestye: 1) Chorób wenerycznych; 2) Wyrobu zapałek. Obie 
te kwestye ze swego wpływu na publiczne zdrowie i z powodu 
różnicy zdań nas dzielących zasługują, na szczególną naszę 
uwagę. Zbadanie wielu spornych punktów z dziedziny syfi- 
lografii na drodze obserwacyjnej i doświadczalnej w obec 
członków Oddziału dokonane, wolne od wszelkich uprzedzeń, 
a popierane okazywaniem chorych, przynieść może rzeczywiste 
korzyści jak lekarzom, tak i ogółowi. Stare teorye R i c o r  d a 
krążą jeszcze pomiędzy wielu kolegami jako prawdy niezmien
ne i są podstawą postępowania lekarskiego, kiedy tymczasem 
z całej systematycznej nauki znamienitego niegdyś syfilografa 
gruzy tylko pozostały i w zastosowaniu do praktyki są tylko 
szkodliwemi. Z tego względu nieobojętnem będzie dla nas 
rozstrzygnięcie następnych zadań:

1. Ile jest chorób wenerycznych zaraźliwych? Które 
z nich odnośnie do istoty jadu zaliczyć należy do chorób
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miejscowych, a które do ogólnych? — Jak je leczyć i jakie 
przedsięwziąć hygieniczne środki celem uprzedzenia ich 
powstawania i szerzenia się?

2. Czy przymiot (syphilis) w naturalnym przebiegu swo
im ulega takim przeistoczeniom, że w końcu ostatecznie traci 
swą jadowitość’ i zaraźliwość?

3. Jakie są drogi wzajemnego zarażania się; jak się ich 
ustrzedz?

4. Jakićj natury są zmiany anatomo-patologiczne w róż
nych tkankach ustroju przez działanie jadu syfilitycznego wy
wołane?

Pod względem zaś wyrobu zapałek chemicznych p i er 
wsze zająć winno miejsce pytanie: jakie są najwłaściwsze 
środki hygieniczne celem uczynienia parowania fosforu na 
fabrykach najmnićj szkodliwśm dla robotników. D r u g i e :  
jakie powinno być postępowanie chirurgiczne w obec chorób 
kości przez fosfor spowodowanych? -  Nareszcie

XI. Sprawozdawca (J. F. Nowakowski) złożył nadesłane 
przez kolegę Ś n i a d k o w s k i e g o  z Lublina: „ Spostrzeżenia
o ranach postrzałowych i krótki opis ważniejszych przypad
ków wraz z ich statystyką.4* Spostrzeżenia te są zebrane w r. 
1863. i 1864. w szpitalach w Kraśniku i Opolu. Na 116 ra
nionych było: ran postrzałowych 85, postrzałowych i kłótych
12, ciętych 9, złamanie uda 1, oparzenie prochem 1, kontuzye 
kulą armatnią 2. Sześć ważniejszych przypadków objęto szcze
gółowym opisem.

Nadto od kol D u d r e w i c z a  Leona (syna) w skutek 
odezwy Oddziału chirurgicznego zostały nadesłane: „Spostrze
żenia z praktyki chirurgicznej wykonanej w mieście Kału
szynie i jego okolicach w 1865. r.“ obejmujące 85 krwawych 
operacyj.

Obie te prace ogłoszone będą w Pamiętniku naszego To
warzystwa.

Na tćm posiedzenie ukończono,
Sprawozdawca J. F. N o w a k o w s k i .
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ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I HYGIENY PUBLICZNEJ. 
Posiedzenie lite , dnia 17. marca 1 8 6 6 . r.

Przewodniczący kol. Natanson .

I. Wniosek. II.—IY. Pojedyncze przypadki chorobowe, śmiercią, za
kończone. Y. Choroby panujące.

I. Kol. Kol. A p t e wnosi, aby koledzy, prócz udzielania 
sobie wiadomości o panujących chorobach w mieście dotychczas 
przyjętym porządkiem, komunikowali sobie wzajemnie wiado
mości o chorych zmarłych w skutek rozmaitych chorób, ałjy 
tym sposobem z przyczyn śmierć niemnićj mieć wiadomości
o chorobach panujących i śmiertelności, co posłużyć może 
również jako materyał do obrazu epidemiologicznego naszego 
miasta.

II. Kol. Kul esza  opowiada o przypadku choroby szyb
ko zakończonym śmiercią, bo w 30 godzin, u kobiety w 6 mie
siącu ciąży będącej, w skutek ostrego obrzęknięcia płuc (oe- 
dema pulmonum acutissimum) zmarłćj.

III. Kol. J. F. N o wa k o w s k i  oznajmia, że przed dwoma 
dniami wezwany był w nocy do dziecka zdrowego, które nagle 
miało, podług słów otaczających go, zachorować. Dziecko to, 
przeszło 2 lata liczące, znalazł kolega skarżące się na boleści 
w brzuchu, niespokojne i krzyczące co chwila. Opuchlina 
twarzy znaczna, w miejszym stopniu kończyn, świadczyła, że 
dzićcię nie nagle zasłabło, lecz już dawnićj było chorćm, co 
stwierdził późnićj ojciec jego, mówiąc, że już od 5 tygodni 
cierpi na rozwolnienie i że pozostawało dotąd w kuracyi je
dnego z tutejszych lekarzy, który dzisiaj jeszcze przepisał 3- 
granowe proszki jodku potasu (kalium iodalum), któryto 
przetwór używany był i poprzednio, lecz w mniejszych daw
kach; dalćj, że dziecko istotnie dopiero wieczorem ze stanu 
spokojnego przeszło w stan obecny i to we 2 godziny po zje
dzeniu upieczonego jabłka, poczćm poczęło uskarżać się na 
boleści w brzuchu i parcie na stolec z niemożnością oddania 
go. Po lawatywie odeszło cokolwiek żółtobrunatnawego pły
nu z cząstkami krwi. U dziecka tego tętno było nieregularne,
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brzuch mocno wzdęty, w płucach już była rozwinięta opuchli
na (oedema)\ oddech przyśpieszony, z rzężeniem wilgotnćin 
połączony. Kolega Nowakowski zalecił wewnątrz ipekakauanę 
jako środek wymiotny i ciepły okład na brzuch; zanim jednak 
zdołano przynieść lekarstwo z apteki, dzićcię żyć przestało. 
Zdaniem kolegi N. przyczyna tak nagle nastąpionego skonu 
może być objaśnioną w ten sposób, iż niestosowne użycie kwaś
nego pokarmu (jabłka), przy połączeniu go z jodkiem potasu
i istniejącym już uprzednio zadrażnieniu kiszek, stało się po
wodem nagle powstałych bólów w brzuchu i rozdęcia jego ga
zami (meteorismus), w skutek czego podniesiona rozdętemi 
trzewami przepona utrudniła oddech przy rozwijającćj się 
już zwolna opuchlinie płuc, co stało się w końcu przyczyną 
tak prędkićj śmierci.

Kol. przewodniczący był zdania, że w danym przypad
ku, przy zbrzęknięciu płuc, prawdopodobnie był już białko
mocz, przy którym często bywa krwawienie z kiszek, szczegól
nićj u dzieci; mogła więc nastąpić sprawa chorobna w kisz
kach, która przy niestosowności podanego dziecku pokarmu 
zdolna była za sobą poprowadzić powstanie gazów w kiszkach, 
utrudnienie oddychania i t. d. Zresztą kolega dodaje, że 
kol. Now. prawdopodobnie natrafił już na samo zakończenie 
oddawna istniejącćj choroby.

IV. Kol. Br uner  (ojciec) opowiada przypadek, tyczący 
się 6-miesięcznego dziecka ząbkującego, które zachorowało 
na dławiec (croup), skutkiem czego na 3 tygodnie jeszcze 
przed zawezwaniem kolegi zaleconćm zostało przez jednego 
z lekarzy wojskowych najprzód wino emetykowe, a późnićj siar
czan miedzi (cuprum sulfuricum), co było powodem ciągłego 
wymiotowania. Kol. Br. nic nieprawidłowego w płucach nie 
znalazł, przytćm bezgłos (apkonia), oraz trudność we wdy
chaniu powietrza. Po zaleceniu proszków: extr. bellad. spirit. 
*/,8 gr. cum cupr. sulfur. % gr., oraz środka pryszczące
go na kark, dziecko poczęło oddychać swobodnićj, a naza* 
jutrz zupełnie dobrze. Stan ten jednak wieczorem tegoż dnia 
powtórzył się, przyczćm źrenica była rozszerzona. Po zasto
sowaniu przez kolegę kalpmęlu, tlenku cynku (zinc. oxyd.
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alb.) stan ten znów się polepszył i znów po pewnym czasie, 
podobnie jak przedtćm, pogorszył, przybierając cechę wyraźnie 
przestankującą ( intermissio) ,  na co zalecono chinium mu- 
riaticum. Wieczorem tegoż dnia jednak nastąpił kurcz głoś
ni i śmierć. Kolega uważa chorobę tę za kurcz głośni (apas- 
mus glottidis) ,  kol. He l b i c h  zaś widzi podobieństwo do 
asthma Millari.

V. Epidemiologia. Z chorób panujących:
Kol. No wa k o ws k i  nadmienia, [że wciągu 2 poprze

dzających tygodni zgłaszało się po poradę do ambulansu 
szpit. ś. Ducha osób 117, a więc stosunkowo mnićj, niż po
przednio (140). Z liczby tych chorób było: 84 przyp. zapalenia 
oskrzelów, 1 zapalenie płuc, 2 prz. krwotoków z płuc, 2 za
palenia opłucnćj, 6 zapal, gardła nieżytowego, 23 nieżytu 
żołądka u dzieci i dorosłych, 5 gośćca (rheumat.) mięśnio
wego i 2 gośćca stawowego ostrego.

Kol. H e l b i c h  w ciągu 2 poprzedzających tygodni spo
strzegał 3 przyp. zalewu mózgowego, zakończonego śmiercią, 
przy objawach bezwładu połowicznego ( hemiplegia) ;  2 przyp. 
gośćca stawowego ostrego; zapalenie oskrzelów u dzieci, prze
chodzące w zapalenie oskrzelów i płuc; płonicę, odrę, 1 
przyp. ospy złagodzonśj (tarioloides), koklusz.

Kol, B e r n h a r d t  napotykał liczne zajęcia kataralne 
błon śluzowych oddechowych.

Kol. A p t e 3 przypadki zapalenia płuc, częsty krztusiec 
(koklusz) u dzieci, 2 przyp. zapalenia błonicowego gardła 
(diphteritis) (jeden zakończony śmiercią), zap. oskrzelów prze
chodzące w zapal, płuc u dzieci, 1 przyp. zalewu mózgowego 
w półgodziny zakończony śmiercią.

Kol. Jani kowski  zapal, płuc u dorosłych, zapalenie 
eotrzwnćj (z przeziębienia) i różę.

Kol. Do b i e s z e ws k i  zapal, oskrzelów, zapal, gardła 
zwyczajne, gastrycyzmy, krwotoki płucne i maciczne, 1 przyp. 
poronienia, różę na twarzy.

Kol. Ku l e s z a  zapal, gardła, oskrzelów, 1 przyp. zapal, 
kiszek.
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Kol. Bruner  pomiędzy uboga klasą zauważał zastarza
łe zimnice ( intermittentes), połączone z opuchliną ( hy- 
drops), zapal, oskrzelów, zalew mózgowy.

Sekretarz (M. Mal cz )  spostrzegał często zapal, gardła,
2 przypadki zapalenia opłucnćj (pleuritis), odrę, 2 przypadki 
złagodzonej ospy, zapal, oskrzelów u dzieci przechodzące w za
palenie płuc, zapalenia gardła błonicowe (diphtheritis), zapa
lenia nieżytowe krtani a dzieci (laryngitis catarrh, pseudo- 
croup).

Przewodniczący: nieżyt krtani bez owrzodzeń (laryng. 
catarrhalis), liczne zapalenia oskrzelów połączone z mocną 
gorączką u dzieci i różnym przebiegiem; 3 przyp. zapalenia 
płuc u dorosłych: w jednym z takowych, u kobiety, nastąpiło 
na drugi dzień zbrzęknięcie płuc (oedema pulmonum) i 
śmierć, co przypisuje przewodniczący skutkom chorobnym 
obecnego stanu powietrza: wpływowi temu ulegają osoby 
wcale nawet nie wychodzące z pokoju, co może przypisać na
leży wpływom jakićjś ozonizacyi powietrza. Dalćj kolega 
spostrzegał: odrę, płonicę, gastrycyzmy, nieżyt kiszkowy (ente- 
ritis), reumatyzmy stawowe, zapalenia gardła.

Kol. H e l b i c h  przyczynę często wydarzającego sig obe
cnie zalewu mózgowego widzi w odmiennćm ciśnieniu barome- 
trycznćm, jakie obecnie spostrzegamy w powietrzu. Przewod
niczący innego jest zdania, widzi bowiem zawsze trojaką 
przyczynę zalewu mózgu: sprawę ateromatyczną w naczy
niach, zator (embolus) i rozmiękczenie, o czćm była już 
mowa najednćm z poprzedzających posiedzeń. Na tćm po
siedzenie ukończono!

Posiedzenie 18te, d. 17. niarea 1 8 6 6 . r.
Przewodniczący kolega N a t a n s o n .

I. Doniesienia z prowincyi. II. Choroby panujące w Warszawie.

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu zeszłego posiedzenia,
I. Sekretarz (M. Malcz)  udziela wiadomość o choro

bach panujących fm .  Warszawie od d. 3.— 17. marca l86t>. r.
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Otrzymano 53 doniesienia epidemiologiczne za miesiąc luty 
od kolegów, praktykujących na prowincyi, z których zesta
wiony obraz całego Królestwa za tenże miesiąc przedstawia 
kol. Do b i e s z e ws k i .  Niektórzy z tych kolegów zapytują, 
czyby nie było lepićj, aby wiadomości o chorobach panują
cych, przez nich zebrane, nadsyłane były lekarzom powiatu 
i aby ci po zestawieniu takowych w jednę całość dopiero 
przesyłali je do Towarzystwa lekarskiego: na co Oddział po
stanowił odpowiedzićć, że drogę tę pozostawia powyższym ko
legom zupełnie do ich woli; lepićjby jednak było, dla uni- 
knienia zwłoki w czasie, aby pojedyncze doniesienia przesy
łane były wprost Towarzystwu. Odpowiednio do takiego 
wniosku, sekretarz na właściwćj drodze powyższych kolegów 
zawiadomił.

Przewodniczący zawiadamia z prywatnego wiarogodne- 
go źródła, że w Żyrardowie pod Rudą Guzowską, jak niemnićj 
w samej Rudzie, pojawiło się po kilkanaście przypadków go
rączki durzycowćj. Podobnież kol. Braun udziela wiado
mość o szerzeniu się ospy rodnićj (m riola) w m. Lublinie, 
a kolega Br uner  nadmienia o licznym pomorze na drób* 
w okolicach Warszawy.

II. Z chorób panujących w Warszawie zebrani na posie
dzeniu koledzy spostrzegali następujące: gorączkę durzycową 
licznie pojawiającą się, zapalenia płuc i opłucnćj, zapalenia 
opon mózgowych u dzieci, nadzwyczaj często płonicę (scar- 
latina) i odrę u dzieci i dorosłych, po których często wsta
wiał się białkomocz ( albuminuria) ;  1 przypadek durzycy wy
sypkowej (typhus exanthematicus) z groźnym przebiegiem, 
(spostrzeg. w szpitalu), zapalenia gardła połączone z owrzo
dzeniem migdałów, nieżyt oskrzelowy (bronchitis), dróg pokar
mowych i żółciowych (icterus catarrh.), dysenteria u dzieci
i dorosłych, zapalenie ślinianek przyusznych (Mumps,peripa- 
rołilis) złośliwsze niż zwyczajnie, róże na twarzy i kończy
nach dolnych, zajęcia bolesne lędźwiowe ( lumbagines)  mające 
przyczynę swą w rdzeniu kręgowym, kilka przypadków biał
komoczu (albuminuria) ,  bardzo liczne krwotoki z płuc, na
reszcie 3 przypadki zalewu mózgowego.

Pam. T. 1. W-, tom LY, 30
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Sekretarz (M. Malcz)  zwraca uwagę na niektóre do
my w Warszawie, w których ze względu na niezwykły brud 
w nich panujący, obecność nigdy nie wysychających i gniją
cych trzęsawisk, brak zabrukowania w podwórzach, wilgoć 
w pomieszkaniach, źle urządzone wychodki, i t. p. inne szko
dliwie wpływające na zdrowie warunki hygieniczne, zagnieżdża 
się endemicznie gorączka durzycowa, zimnica i inne choroby 
miazmatyczne, na dowód czego przytacza parę takich miejsco
wości, w których w krótkim stosunkowo czasie po kilka po
wyższych przypadków chorób miał sposobność spostrzegać; 
przyczćm uważa jako niezbędne zawiadamianie w podobnych 
przypadkach władz lekarskich miejskich, celem zapobieżenia 
podobnym źródłom, choroby wyradzającym. Podobnież i prze
wodniczący oznaćza kilka podobnych miejscowości, uznając 
konieczność wywołania środków zapobiegawczych na drodze 
powyżej wskazanej. Na tćm posiedzenie ukończono.

Posiedzenie 19ste, dnia 7* kwietnia 1866* r.
Przewodniczący kol. Natanson.

I. Choroby panujące w Warszawie. II. Choroby epidemiczne na pro
wincyi. III. Postępowanie przy silnych krwotokach, zwłaszcza z prostni- 
cy (rectumj. IY, Leczenie błonicy. V. Uwagi hygieniczne.

Obecnych członków 13 i kolledzy: Gerlach z Prasnysza
i Mieczkowski z Mławy jako goście.

Protokół z poprzedzającego posiedzenia odczytano i 
przyjęto.

Sekretarz podaje wiadomość o chorobach w Warszawie 
od dnia 17. marca do 7. kwietnia r. b. spostrzeganych. Otrzy
mano 19 sprawozdań epidemiol. za m. marzec od kolegów 
na prowincyi praktykujących.

I. Z chorób panujących w mieście zebrani na posiedze
niu koledzy spostrzegali następujące w przeciągu ostatnich 
dwóch tygodni:

www.dlibra.wum.edu.pl



467

Do ambulatorium szpitalu ś. Ducha od d. 3. do 17. 
marca zgłaszało się o poradę osób 153; od 17. marca do 7. 
kwietnia 173. Z liczby tych chorób zaznaczymy jako nąjlicz- 
niejsze: zajęcia przewodu pokarmowego i oddechowego, zapa
lenia płuc i opłucnćj, gorączkę durzycową łagodną, oraz za
palenie gardła błonicowe.

W prywatnśj praktyce spostrzegano jako liczniejsze: za
jęcia nieżytowe dróg oddechowych, szczególniśj płuc i opłucnćj 
u dzieci i dorosłych, licznie rozgałęzione zapalenia błonico
we, jak niemnićj i zwyczajne gardła, u dzieci i dorosłych; 
gorączkę durzycową (typhus); z wysypek: odrę, płonicę (sear- 
latina) objawiającą sie silnie i połączoną z wysiękiem bło
nicowym w gardle (angina diphłher.) i głębokiemi owrzodze- 
niami, obrzmieniem gruczołów szyjnych, jakotćż niekiedy 
z ogólną opuchliną ( hydrops) ,  ustępującą jednak prędko dzia
łaniu środków moczopędnych. Również często objawiały się 
zimnice (intermittenles) z wyraźnym typem (int. tertiana) 
u dzieci i dorosłych, oraz liczne nieporządki w przewodzie 
pokarmowym, wywołane zboczeniami w pokarmach, lub pos
tami właściwemi w tym czasie; zauważano niemnićj liczne 
krwotoki z nosa, a niekiedy i ze wszystkich otworów ciała 
(Hel b i ch) .  Mnićj licznemi były: tyfus wysypkowy, objawiają
cy się z początku jako gorączka reumatyczna bez wybitnych 
cech, kończący się jednak wyzdrowieniem; nieżyt kiszek cien
kich i grubych, nieżyt przewodów żółciowych u dzieci, zapa
lenie nieżytowe krtani u dzieci; zapalenie opon mózgowych,
1 przypadek zapalenia mózgu (encephalitis) zakończony 
śmiercią; 2 przypadki wąglika (anthrax) i 2 dławca (krupu) 
wysiękowego. Liczba chorób nieżytowych w ogólności zmniej
szyła się w ostatnich dwóch tygodniach, natomiast w większćj 
ilości wystąpiły cierpienia błonicowe (diphtheriłis) wikłające
i inne choroby.

II. Z chorób epizoocyjnych otrzymujemy wiadomość 
o panowaniu księgosuszu w kilkunastu powiatach Królestwa, 
niemnićj karbunkułu, a w powiecie Płockim i Prasnyskim
o pojawieniu się tyfusu u koni (influenza) w 7 miejscowo
ściach, niekiedy złośliwego.
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Co do wspomnianego na zeszłćm posiedzeniu nadzwy
czajnego pomoru na drób, epizoocya ta objawiła się w postaci 
karbunkułu na nogach w okolicach Warszawy, a mianowicie 
Marymontu na folwarku Ruda i najednćj kolonii w Moko
towie.

III. Kol. Mi e s z k o w s k i  z Mławy pomiędzy spostrzega - 
nemi przez siebie chorobami w obrębie swćj praktyki wspomniał
o objawieniu się tamże licznych i silnych krwotoków, szcze
gólniej z odbytnicy ( rectum),  przeciwko czemu ze skutkiem 
zalecał wycierania zimną wodą całego ciała, nie uciekając 
się do żadnych środków miejscowych, ani tćż wewnętrznych, 
a poczytując wstrzykiwania z zimnćj wody w postaci lawatyw 
jako wręcz szkodliwe ze względu na następny odczyn.

Kol. H e l b i c h  w przypadkach ostro przebiegających 
krwotoków, jak np. z nosa (epistaxis), nigdy nie zaniedbuje 
miejscowych środków, sądząc, że obmywania zimną wodą, 
których również używał, są dopiero środkami pomocniczemi 
do współcześnie przepisywanych środków wewnętrznych.

Kol. A p t e w podobnych przypadkach silnych krwawień 
ze skutkiem polecał okłady z zimnćj wody na brzuch, a do 
wewnątrz serwatkę ałunową (serum lactis aluminatum)% 
wstrzymując się od zadawania wewnątrz sporyszu i półtoro- 
chlorku żelaza, jak niemniej i z zimnćj wody lawatyw, a to dla 
tego, że przy rozwijającej się w podobnych przypadkach bia
łaczce (leucocythaemia) często zjawia się wygorowana draźli- 
wość tak żołądka (wymioty), jak i odbytnicy, co uniemożebnia 
stosowanie powyższych środków.

Przewodniczący nadmienia, że w podobnych ciężkich 
przypadkach nie używa nigdy obmywań z zimnćj wody; za to 
poleca znowu i bez żadnych szkodliwych następstw nastrzy- 
kiwania w postaci lawatyw z roztworu ałunu, podając do we
wnątrz rostwór półtorochlorku żelaza, bez żadnćj obawy; trze
ba jednak, aby roztwór takowy należycie był rozcieńczony, 
na dowód czego przytacza potwierdzające przykłady: i tak 
w pierwszym, młoda osoba 19 lat licząca, do najwyższego sto
pnia bezkrwista po odbytym krwotoku z nosa, miała sobie 
Zalecanćm przez kolegę przestrzykiwanie nozdrzy aqud Pag-
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liari, a do wewnątrz roztwór półtorochlorku żelaza (z drach
my na 6 uncyj), którego używała łyżeczkę w szklance wody kil
ka razy na dzień w przeciągu 3 miesięcy, i obecnie zupełnie 
przyszła do siebie. Podobny skutek nastąpił i u kobiety wy- 
cieńczonśj krwotokami hemoroidalnemi. Dalćj

IV. Przewodniczący wspomina, iż stosował w leczonych 
przez siebie w tym czasie przypadkach błonicy (diphtheritis) 
zalecony przez p. T ri de a u balsam kopaiwy, z polepszeniem 
znacznem, w przeciągu 24 godzin bowiem w jednym przypad
ku anginae diphther. nastąpiło złuszczenie wysięku na migda
łach, znajdujących się w stanie znacznego przerostu ( hyper- 
trophia). Balsam ten użyty został w inleczance (emulsio) 
zrobionćj z uncyi balsamu, 2 uncyj syropu gumowego i 1 żółt
ka od jajka. (S. po łyżeczce od kawy co 2 godziny).

Działanie jego w podobnym razie można sobie wytłoma*- 
czyć albo blizkim związkiem, jaki zachodzi między cierpie
niem nerek i sprawą błonicową w ogólności, lub tćż wprost 
działaniem na błony śluzowe.

Kol. J a n i k o ws k i  nadmienia, że prof. Tre i t z  w Pra
dze Czeskićj opisywał oddzielną postać zapaleń błonicowych 
uremicznych.

Y. Kol. He l b i ch ,  z okoliczności opowiedzianego przez 
siebie przypadku nagłćj śmierci, stawia pytanie, czy jest mo- 
żebnćm nastąpienie takowćj skutkiem przeziębienia, co dało 
powód do licznych rozpraw kolegów nad tym przedmiotem.

Kol N o w a k o w s k i  opowiada o szczególnym przypad
ku wadliwej budowy kości klatki piersiowćj u dziecka, zakoń
czonym śmiercią, nabytćj w skutek pozostawania tegoż w złych 
warunkach hygienicznych, a mianowicie pod wpływem wilgoci
i złego odżywiania.

Kol. Ger l ac h  z Prasnysza wspominał o znacznćm 
rozszerzeniu się zarazy syfilitycznćj; w szpitalu miejscowym 
w ostatnich czasach liczył 40 kobiet chorobą tą dotkniętych. 
W końcu posiedzenia przewodniczący zwracał uwagę na złe 
skutki, jakie pociąga za sobą przerośnięta mąka, używana do 
pieczenia chleba, rzucając pytanie, czy pojawienie się tyfu
sów nie miało związku jakiegoś ze skutkami niedostatecznie
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zdrowego pieczywa, wyrabianego z zatęchłej mąki. W dysku- 
syi, zawiązanej nad tym przedmiotem, zabierali głosy: prze
wodniczący i koli. H e l b i c h  i G r a b o w s k i .

Posiedzenie SOste, dnia 14. kwietnia 1866. r.
Przewodniczący kol. Natanson.

I. III. Doniesienia epidemiol. z prowincyi. II. Szpital Dzieciątka 
Jezus. IY. Choroby panujące w Warszawie. V. Choroby epizootyczne.

Protokół zeszłego posiedzenia odczytano i przyjęto.
I. Sekretarz udziela wiadomość o chorobach panujących 

yf Warszawie od 1.— 14. kwietnia r. b., jak niemniej odczytuje 
raport kol. G a we ł k i e wi c z a  z Nasielska o chorobie w ze
szłym i na początku bieżącego roku w temże mieście przez 
niego spostrzeganój, któryto opis, jakkolwiek nie dokładnie 
maluje przyrodę choroby, zasługuje jednak na szczególną, 
uwagę ze względu na podobieństwo przebiegu tejże z gorącz
ką powrotną. (Relapsing fever) ,  na jej pochodzenie przynośne 
(gdyż w istocie przyniesioną została z Rosyi), nareszcie i dla 
tego, że postać ta pojawia się po raz pierwszy w kraju na
szym, Na wniosek sekcyi postanowiono rzecz tę wydruko
wać w obu czasopismach lekarskich.

Wszystkich sprawozdań epidemiologicznych z prowincyi 
za miesiąc marzec otrzymaliśmy 45, zestawiony z takowych 
bulletyn Królestwa za tenże miesiąc odczytuje kol. Dobie -  
szewski .

II. Kol. Ko b y l a ń s k i  nadesłał Oddziałowi sprawozda
nie za m. marzec' ze szpitalu Dzieciątka Jezus o ruchu cho - 
rych tamże znajdujących się, z którego dowiadujemy się, i i 
z chorób panujących przeważnie spostrzegano w szpitalu: za
jęcia dróg oddechowych,, a szczególniej zapalenie płuc, l^uma- 
tyzmy, gorączkę durzycową, zajęcia dróg pokarmowych, krwo
toki i zalewy mózgowe. Zaznaczamy także fakt, że na, obłąd 
opilczy (delirium tremens) znajdowało się w tymże czasie 
więcej znacznie kobiet, aniżeli mężczyzn,
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III. Zarząd Służby zdrowia otrzymał wiadomość o silnie 
występującej ospie rodnićj w Zyplach, powiecie Maryampol- 
skim, pomiędzy tamtejszą ludnością. Późniejsze jednak wia
domości od kolegów praktykujących w tamtych okolicach 
otrzymane objaśniają, że objawiona rzeczywiście w takiśj sile 
wysypka jest ospą złagodzoną (mrioloid.es).

IV. Z pomiędzy chorób epidemicznych, przez kolegów 
na posiedzeniu opowiedzianych, zaznaczymy następujące, jako 
przeważnie w mieście naszem objawiające się: liczne zajęcia 
nieżytowe oskrzeli i płuc u dzieci i dorosłych, zapalenia gar
dła zwyczajne i błonicowe, silne zapalenia płuc u dzieci 
(bronchitis capillaris), gorączkę durzycową; gościec mięśnio
wy szczególnićj spostrzegany w szpitalu Śgo Ducha, w prze
biegu którego następował bezwład mięśni kończyn, był jednak 
pomyślnie leczony miejscową faradyzacyą. Odra u dzieci i 
nadzwyczaj liczna płonica, w przebiegu którśj przyłączają się 
zapalenia płuc i zajęcia gardła błonicowe: w jednym przy
padku takowćj, matka zaraziła się od dziecka, przebywszy 
chorobę; bardzo liczne zimnice, szczególnićj jako trzeciacz- 
ki (f. interm. tertiana).

W mniejszym stopniu spostrzegano ospę złagodzoną 
u dzieci, kataralne zajęcia przewodu pokarmowego, szczegól
nićj kiszek cienkich (enteritis), pleśniawki u dzieci (aphthae), 
plamicę Werlhofa (m. maculosus Werlhofii) ,  parę przypad
ków krwawień ze wszystkich otworów ciała, szczególnićj z no
sa i płuc, pogorszenia w przebiegu gruźlicy i t. d.

Do ambulansu szpitalu Bgo Ducha zgłosiło się w prze
ciągu tygodnia, poprzedzającego posiedzenie, 98 osób, mię
dzy któremi objawiały się najczęścićj zapalenia płuc, gardła, 
zimnica, gorączka durzycową i krwotoki.

V. Z pomiędzy chorób epizoocyjnych w Królestwie dzię
ki przedsięwziętym środkom księgosusz znacznie zmniejszył 
się, jest tylko w kilkunastu miejscowościach w gubernii War- 
szawskićj (w pow. Warszawskim). W pow. Stopnickim objawi
ła się nosacizna między końmi; jak niemnićj, w Słodowcu pod 
Warszawą tyfus (influenza) u koni, na skutek którego kilka 
sztuk takowych padło. Dr. M. Malca.
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Uzupełnienie obrazu epidemiolog;. Król. Polskiego
za^m. styczeń 1866. r.

Z 7miu sprawozdań nadesłanych jeszcze po ogłoszeniu 
poprzedniego buletynu nie wiele nam dodać wypada. Katar 
oskrzeli, gorączka tyfoidalna, tyfus wysypkowy, zapalenia 
gardła, zimnice i katary żołądka i kiszek wszędzie panowały 
z mniejszćm, lub większćm natężeniem; przytćm widziano: 
odrę, płonicę, dławiec, w Łomżymskićm zaś i w Opocznie pa
nowała ospa rodnia, o którćj poprzednio nikt nie donosił.

Obraz epidemiologiczny Królestwa Polskiego 
za miesiąc luty 1866. r.

Za miesiąc luty nadesłano Warszawskiemu Towarzystwu 
lekarskiemu 54 spostrzeżenia epidemiologiczne, z zestawienia 
których wypada:;

Że w miesiącu lutym najobszerniśj panował, bo w całym 
niemal kraju, katar oskrzeli (catarrhus bronchialis), bardzo 
często kataralne zapalenia gardła, nawet liczniejsze, aniżeli 
w poprzedzającym miesiącu. W większćj połowie doniesień 
znajdujemy spostrzeżenia zapaleń płuc i zapaleń opłucnej. 
W wielu tćż miejscach zauważano, równie jak i w Warszawie, 
pojawienie się kataralnego zapalenia spojówki powiekowej 
(conjunctiyitis catarrhalis). Kataralne cierpienia przewodu 
pokarmowego na wielkićj przestrzeni kraju spostrzegane były, 
w niektórych miejscowościach połączone z biegunką krwawą. 
Zauważano tu i owdzie przypadki choleryny.

Równie rozprzestrzeniony, jak cierpienia kataralne, był 
tyfus, jużto najczęścićj w formie gorączki tyfoidalnej (f. ty- 
phoidea, t. abdominalis), o którćj wzmagającćm się rozprze
strzenieniu z wielu miejsc donoszą, jużto w formie tyfusu 
wysypkowego (typhus exantheraaticus), nieco mnićj licznie 
spostrzeganego.

Zimnice częstsze nieco, aniżeli w styczniu, w gubernii 
Warszawskićj i Radomskićj rzadko były zauważane.

Do bardzo częstych chorób zaliczyć również wypada 
gościec mięśniowy (rheumatismus muscularis) i gościec sta
wowy (rheuraatismus articularis),
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Z chorób wysypkowych najliczniejszą była odra (mor- 
billi), mniej liczna szkarlatyna i ospa (w Lublinie), prosów
ka (w Kole), róża.

Zapalenia ślinianek przyusznych (Mumps) w niektórych 
miejscach raiały charakter złośliwy. Donoszą również o kilku 
przypadkach zapalenia otrzewnej (peritonitis), zapalenia po
wierzchownego macicy (perimetritis), zapalenia nerek i ostrej 
choroby Br i ghta ,

Krup częstszym był .niż w miesiącu styczniu i z prze
biegiem złośliwszym w gubernii Lubelskiej i Radomskiej, 
rzadszym nierównie w gub. Augustowskiej (Maryampol, Kal- 
warya) i w Warszawskiej.

W dwóch miejscach zanotowano gnilec (scorbutus), tu
dzież pleśniawki (aphthae).

W wielu miejscowościach zauważano liczniejsze niż 
przedtem krwotoki płucne i maciczne, tudzież zalewy móz
gowe (gubernia Radomska i Warszawska). Poronienia również 
częstsze.

W Częstochowie widziano przypadek czarnej krosty (pu- 
stula maligna), pomyślnie zakończony.

W doniesieniu dra G r e k o  wicz  a z Konina znajdujemy 
zaprzeczenie wiadomości rozpuszczonej z tamtej okolicy, a po
wtórzonej przez Dziennik Poznański, jakoby miała się okazać 
cholera azyatycka. Dr. G. jednak dodaje, że słyszał, iż mię
dzy ludem wiejskim, szczególniej u biednych, zdarzają się 
przypadki tej choroby; lecz nią dotknięci nie wzywają, z róż
nych powodów, pomocy lekarskiej. Mówiono w tamtej okoli
cy o dosyć licznych przypadkach nagłej śmierci między lu
dem, a opisy objawów choroby każą się domyślać zapalenia 
opon mózgordzeniowych (meningitis cerebro-medullaris epi- 
demica). O tejże chorobie donosi dr. Ko man i e  wsk i, że 
pojawiła się w Paryszewie dość licznie z charakterem bardzo 
złośliwym, dotknęła najprzód starozakonnych i że prawie cała 
rodzina padła jćj ofiarą. Z miasta tego przeniosła się w oko
lice Mińska, gdzie do końca lutego panowała.

Z chorób epizootycznych widziano księgosusz (pestis 
boum) w powiecie Pułtuskim, gdzie w końcu lutego ustawać
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zaczął, i w Łęczyckiśm, dokąd przybył z bydłem stepowśm, 
okazał się w Kujawach i w Gostyńskiem. Donoszą tćż o tśj 
chorobie z gubernii Radomskiśj.

W tychże prawie miejscach, jakotśż w okolicach miasta 
Koła, widziano zarazę śledziony (lienitis epizootica). W Pro
szowicach widziano wściekliznę u psów i karbunkuł.

W ogólności więc charakter panujących chorób był w cią
gu miesiąca lutego katuralno-reumałyczny i tyfoidalny.

Z początku miesiąca temperatura wszędzie była dość 
umiarkowana, od połowy zjawiły się mrozy z wiatrem półno
cno-zachodnim; dochodziły ony do-10 i i-15° R., a w guber
nii Augustowskiśj do - 221 R., poczśm nastąpiło nagle pod
wyższenie temperatury. Pogoda wszędzie była niestała.

Obraz epidemiologiczny Królestwa Polskiego  
za miesiąc marzec 1866. r.

Za miesiąc marzec nadesłano sekcyi hygieny publicznśj
i epidemiologii Warszawskiego Towarzystwa lekarskiego 71 
doniesienie o chorobach panujących w Królestwie Polskiśm, 
a mianowicie:

21 z gub. Warszawskiej, 21 z gub. Radomskiej, 14 
z gub. Lubelskiej, 11 z gub. Płockiej i 4 z gub. Augu
stowskiej.

Z zestawienia tych doniesień wypada, że w miesiącu mar
cu charakter chorób panujących był niemal ten sam, co w mie
siącach poprzednich.

Najczętszemi były katary, z wyjątkiem bowiem kilku 
miejscowości gubernii Lubelskiśj, panowały wszędzie tak licz
nie i z takiśm natężeniem, jak w ubiegłych miesiącach. Po- 
równywając jednak z sobą zajęcia różnych organów, widzimy, 
że w dwóch poprzednich miesiącach katar głównie zajmował 
gardło i oskrzela, rzadziej przewód pokarmowy, a najrza- 
dziśj błonę łączną powiek; w miesiącu marcu zaś katar żo
łądka i kiszek (catarrhus gastrointestinalis), wikłany często 
żółtaczką (icterus), stoi na równi z katarem oskrzeli (bronchi
tis catarrhalis). Zapalenie spojówki oka (conjunctivitis ca- 
tarrhalis) coraz częściśj sig objawia, jakkolwiek poci wzglę-
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dera częstości nie może iść w porównanie z dwoma poprzednio 
przytoczonemi cierpieniami.

Z chorób zapalnych częścićj niż w poprzednich miesią
cach notują zapalenia opon mózgowych i mózgu (meningitis 
et encephalitis), mnići często niż w lutym zapalenie płuc i 
opłucnćj, za to coraz liczniejsze są zapalenia gruczołów ślin- 
nych (parotitis). Najlicznićj panują zapalenia w gubernii Lu- 
belskićj, gdzie w niektórych okolicach, jak we Włodawie, sta
nowią jedyny charakter epidemii; mnićj liczne są w gubernii 
Warszawskićj, Radomskićj, jeszcze rzadsze w Płockićj, a z gu
bernii Augustowskićj wcale o nich nie donoszą.

Gościec (rheumatismus) panował we wszystkich miejsco
wościach, zkąd mamy sprawozdania, z wyjątkiem tylko: Łowi
cza, Szadka, Radomska, Radomia, Olkusza, Lublina, Garwoli
na, Włodawy, Łosic.

Zimnice były liczniejsze niż w miesiącu poprzednim, 
w północno-zachodnićj części gubernii Płockićj i w powiecie 
Siedleckim.

Z  chorób miazmafycznych najpospolitszą jest gorączka 
tyfoidalna. Mnićj wprawdzie była liczną w Warszawie, lecz 
na prowincyi, z wyjątkiem miast: Końskie, Proszowice, Lipno, 
Ostrołęka, Włodawa i ich okolic, w każdćm sprawozdaniu 
z nią się spotykamy. Natężenie jćj nie tylko, że się nie zmniej
sza, lecz owszem ciągle powiększać się zdaje. W szpitalu 
w Częstochowie była bardzo liczną, dotykała najwięcćj pie
karzy. Przebieg tam był ciężki, zazwyczaj jednak choroba 
kończyła się wyzdrowieniem. W tym samym szpitalu widziano 
wiele przypadków tyfusu wysypkowego.

Choroby wysypkowe nie ustają. Odra (morbilli) jest 
równie częstą, jak w miesiącu poprzednim; nie donoszą
o nićj tylko z Szadka, Kozienic, Szydłowca, Włodawy, Kazi
mierza, Łosic, Mławy, Lipna i Wiłkowyszek. Częstsze są nieco 
przypadki płonicy (scarlatina), niż w miesiącu poprzednim, 
a ospa zaczyna się rozszerzać. Donoszą o nićj bowiem z gu
bernii Płockićj, gdzie w mieście Ostrołęce pokazała się licznie 
sporadycznie pomiędzy nieszczepionemi dziećmi i dorosłymi, 
z charakterem dość groźnym, niemnićj w Pułtusku, Makowie
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Płońsku i w Ostrowiu (nad Bugiem). Z gubernii Lubelskiej 
piszą o nićj z Lublina, z okolic Sokołowa, gdzie była dość ła
godna, tylko w jednej wsi, i dalej się nie rozszerza; z Kału
szyna, gdzie się pojawiała bardzo rzadko; z powiatu Zamoj
skiego, gdzie była bardzo liczna, lecz nie złośliwa; z Nowej 
Aleksandryi (Puław); z okolic miasta Tomaszowa (ordynackie
go), gdzie już ustaje. W gubernii Radomskiej i w Augustow
skiej (Zyple i Grysżkobuda pod Maryampolem) występowała 
bardzo licznie ospianka (varicella), tudzież w Radomiu, Czę
stochowie i w Szydłowcu; nakouiec wspominają także o ogpie 
złagodzonej z kilku miejsc gubernii Warszawskiej.

Dławiec (croup) objawił się w gubernii Warszawskiej 
w Warszawie, Mińsku, Kałuszynie, Grójcu, Kole, w Szadku
i w Radomsku; w gubernii Radomskiej w Radomiu, Opatowie, 
Olkuszu; w Lubelskiej w Nowej Aleksandryi (Puławach) i wKa- 
zimierzu, w Siedlcach i w Janowie; w gubernii Płockiej w Mła
wie i Lipnie i ich .okolicach, a z gubernii Augustowskiej nie 
donoszą nam wcale o tej chorobie.

Koklusz wystąpił na bardzo rozległej przestrzeni, pano
wał bowiem w gubernii Warszawskiej w Warszawie, Kole, 
Zgierzu, Łodzi, w Ks Łowickiem i w Radomsku; w gubernii 
Lubelskiej w Kazimierzu, Siedlcach, Sokołowie, w Sterdyni; 
w gubernii Płockiej w Lipnie i w okolicach tych miast.

Choroby epizootyczne. Z obserwacyi chorób bydła wi
dzimy, że księgosusz ustaje; w wielu miejscach nawet, gdzie 
w lutym mocno grasował, znikł w zupełności. Z Łęczyckiego 
wspominają o motylicy połączonej z wodną puchliną u bydła 

owiec; przyczyną jej bywa nadpsuta pasza. U koni panuje 
zapalenie kataralne gardła i płuc. Z miasta Grójca i jego 
okolic donoszą o pomorze drobiu.

Temperatura zmienna, deszcze zmienne, wiatr południo
wo- i północno-zachodni.

Z. D o b i e s z e w s k i .
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