
PRZYCZYNEK
DO NAUKI O GRZYBNICACH PLEŚNIOWYCH.

Przez

D-ra Med. Adama Ciąg/ińskiego.

I .

Pierwsze dane co do rozwoju pleśni na żywym orga
nizmie ludzi i zwierząt sięgają pierwszśj połowy zeszłego 
wieku. D otyczyły one przeważnie spleśnienia zgorzelą do
tkniętych tkanek; spostrzeżenia te zostały zebrane przez 
HEUSINGER^ [1 ].

D egener  [2 ] w idział pleśń, rozwijającą się  na zgo
rzelą dotkniętój stop ie, H orn [3] na owrzodzeniu skóry, 
pow stałśm  po zastosowaniu pryszczydła.

SCHWEIGER [41 często widywał grzyb goździeniec 
(iclavaria), rosnący na powierzchni starych i zaniedbanych 
wrzodów.

Pierwsze bardziój interesujące spostrzeżenie podaje 
H eusinger w następujących słowach: Ich habehdufig Schim- 
melbildung auf noch sehr frisohen Schotfen von Tinea beobachtet, 
da man auf verschiedenen Thieren soeigenthiimliche Schwam- 
me beobachtete, so wdre vielleicht auch diese Schimmelbil- 
dung der Aufmerksamkeit der Botaniker nich unwerth (1. c.
P- 31).
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Jednakże dopiero w 1839 r. S chónlein wykazał pa- 
sorzytniczą naturę parchu.

Dużo liczniejszych danych dostarczyły spostrzeżenia, 
czynione na zwierzętach, mianowicie na drogach oddecho
wych ptaków.

A. C. Meyer  [5] wykrył wspólnie z E mmert^ di 
w drobnych rozgałęzieniach oskrzeli i w  workach powietrz
nych u sójki {cowus glandarius} grzybek pleśniowy, który, 
zdaniem autora, powstał tam wskutek gnicia wydzieliny 
błony śluzo wśj oskrzeli.

J aeger [6 ] spostrzegał rozwój pleśni w płucach 
dwóch łabędzi. Grzyb pleśniowy pokrywał tylko części 
płuca patologicznie zmienione i dla tś.j to przyczyny J ae
ger uważał spleśnienie płuca za zjawisko wtórne, które 
powstało dopiero po śmierci ptaków. Przyczyną poja
wienia się grzyba był. zdaniem autora, rozkład materyi 
zwierzęcśj.

H eusinger  [7] opisuje rozwój pleśni u bociana, u któ
rego wskutek złamania żebra uszkodzoną została tkanka 
płucna. Pleśń ta rosła na zgrubiałej ściance worka po
wietrznego, pokrytśj warstwą wysięku.

Autor bardzo racyjonalnie tłomaczy przyczynę poja
wienia się pleśni w danśm miejscu: ptak, mówi on, wdecha 
również jak i my wszyscy wielką ilość spor grzybów ple
śniowych; zdrowa błona śluzowa przedstawia pewien opór 
i nie dopuszcza do rozwoju pleśni, lecz z chwilą, kiedy ca
łość jej została uszkodzona, opór jej słabnie, i zarodniki 
pleśniowe bez przeszkód się rozwijają.

Th.eile [8 ] opisał rozwój pleśni na zwątrobiałem płu
cu kruka. Poglądy tego autora na powstawanie pleśni 
w organizmie zgodne są z zapatrywaniem M eyer^ .

O wen [9] widział pleśń zieloną w małych oskrzelach 
i w jamach płucnych czerwonaka (.Flamingo), który zdechł 
w ogrodzie zoologicznym Zoologkal Society w Londynie.

E udes D eslongchamp [10] znalazł u kaczki edrede- 
nowej (anas mollissima) grzyby pleśniowe w oskrzelach
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i  w workach powietrznych. Powierzchnia wewnętrzna 
tych ostatnich była wysłana błoną wrzekomą, a na niej do
piero rozrastała się pleśń

O ile można wnosić z dokładnego opisu autora, miał 
on do czynienia w tym przypadku zkropidlakiem  (aspergillus).

S errurier i R ousseau | 11] opisali zieloną pleśń w su- 
chotniczych płucach papugi, również także u kury i gołębi.

Bardzo dobrego opisu z rysunkami dostarczyli Joh . 
M ueller  i R etzius. którzy obserwowali spleśnienie płuca 
i worków powietrznych u sowy (stryx nyctea). W płucach 
ogniska pleśni przedstawiały się w postaci guziczków, 
a w workach powietrznych w postaci krążków [S cheiben].

Badanie drobnowidzowe guziczków i krążków wyka
zało, że budowa icb jest jednakowa, mianowicie składały 
się one z gęstej sieci cienkich nitek, łączących się z sobą, 
i z tkanki zasadniczej, otaczającej owe nitki, tojednorod- 
nśj, to znów miejscami drobnoziarnistśj.

M ueller sądzi, że ten grzyb pleśniow y, który po 
raz pierwszy został w danym przypadku scharakteryzo
w any jako kropidlak (aspergillus), rośnie pasorzytniczo na 
innym grzybie, który autor przyrównywa do kustrzebki 
(peziza).

Y irchow [13] zgadza się z poprzednimi autorami co 
*do nazwy pleśni, lecz zaprzecza, by rosła ona jako zjawisko 
w tórne na grzybie kustrzebce.

W  tylko co zacytowanej pracy MuELLER’a spotykamy 
się jeszcze z opisem przypadku D ubois grzybnicy kropidła- 
kowśj płuc u błotniaka (Falco rufus) flOj.

R kinhardt znalazł pleśniak (mucor) w płucach gęsi 
posiew nicy (anser segetum) a także ukrzyw onosa (alcatarda) 
i  kormorana (cormoranus carbó).

R ayer i Montagne [15J opisują pleśń w workach 
powietrznych gila.

R obix, który badał ten przypadek, znalezioną pleśń  
przyjmuje za kropidlak bielejący (asp. candidus).

33 *
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S pring [16J znalazł pleśń, według badań R ob in a  kro
pidlak zielony (aspergillus glaucus) w workach powietrz
nych siewki (choradrius pluvialis). Zgodnie ze zdaniem D es- 
longchamp^ , S pring  utrzymuje, że grzyb ten wyrósł na 
błonie wrzekomśj, jako zjawisko wtórne (epiphenomźne).

Dopiero od czasu przepięknój pracy R o b in a  [17] da
tuje się bardziój prawidłowy pogląd na grzybnice pleśnio
we. R o b i n  znalazł w organach oddechowych bażanta kau
kaskiego (phasanus colchicus) pleśń, którą określił jako- 
kropidlak czarny {aspergillus nigrescens).

Autor ten, badając plaąues, znajdujące się w workach 
powietrznych tego ptaka, doszedł do przekonania, że skła
dają się one z bezkształtnej tkanki zasadniczej, w którój 
leżą jądra małe, drobnoziarniste. R obin nie zgadza się ze 
zdaniem M ueller^ , że owe plaques składają się z nitek 
grzybka, albowiem te ostatnie wykrywał on tylko na po
wierzchni: „ C'est une mucedinee, developpee sur une production 
morbide, speciale en formę de plaquesu.

H eusinger 118] również nie zgadza się ze zdaniem 
M oeller^  i masy, znalezione w płucach i w  workach po
wietrznych ptaków, uważa za produkty wysiękowego zapa
lenia oskrzeli i worków. Na tych to dopiśro produktach 
zapalnych rozwijają się grzyby pleśniowe—jako na odpo
wiednim dla siebie gruncie.

(tluge i d^DEKEM [19] znaleźli grzyby pleśniowe 
w płucach i w workach powietrznych u orła i u dwu stru
siów. Zdaniem tych autorów u ptaków spotyka się odrę
bna choroba, charakteryzująca się rozwojem skrytopłcio- 
wym. Śmierć ptaków jest wynikiem rozrostu tych grzy
bów i powstałych stąd przeszkód w oddechaniu. Grzyby, 
rozwijające się w pęcherzykach płucnych, przyjmują postać 
gruzełków; te zaś,, które rosną w workach powietrznych, 
przedstawiają się w postaci izolowanych krążków—plaąues, 
albo też w postaci szerokich blaszek. Guziczki i plaąues 
składają się z nitek, a to, co M ueller  przyjmował za tkan
kę zasadniczą, złożonem jest z małych kulek—globules, któ-
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re autorowie ci przyjmuią za zarodniki. Na tych to ma
sach grzybka rozwija się dopiero pleśń: „Nous considerons 
ce dernier vegetal comme un parasite du premier11.

Ci autorowie zatśm podzielają, zdanie Mueller^  
i RETzius’a co do rozwoju grzybów pleśniowych na gruncie 
przygotowanym przez zupełnie odmienny rodzaj grzyba. 
F resenics [20J znalazł w oskrzelach i w workach powietrz
nych drobią (otis tarda) pleśń, którą określił jako kropidlak 
przydymiony (aspergillus fumigałus).

S tieda [21 | znalazł w płucach nura polarnego (colym- 
bus arcticus) znaczną ilość guziczków wielkości łepka od 
szpilki — do ziarna soczewicy. Na powierzchni przekroju 
guziczki te miały formę okrągłą, a każdy z nich przedsta
wiał centralnie leżący otwór. Powierzchnia wewnętrzna 
worków powietrznych pokryta była pleśnią zieloną w po
staci okrągłych plaąues. Przy badaniu drobnowidzowśm 
guziczków i ścianek worków powietrznych, na preparatach 
potraktowanych kwasem octowym lub rozczynem ługu po
tasowego, można było wykazać, że i guziczki i plaąues 
składały się z samych nitek, które bezpośrednio przecho
dziły w nitki warstwy pleśniowój

Na podstawie tych wyników S tieda twierdził, że 
pleśń, znajdująca się w guziczkach jak również pokrywa

jąca plaąues, nie jest wytworem wtórnym, jak to utrzymy
wali niesłusznie R obin, M ueller i G luge , lecz przeciwnie, 
grzybki pleśniowe biorą początek właśnie z owych plaąues 
i z guziczków. Fakt, że wymienieni wyżej autorowie nie 
znajdywali związku między nitkami plaąues i pleśni, ro- 
snącśj na powierzchni, łatwo wytłómaczyć trudnością po
dobnych spostrzeżeń, jak również i niedostatecznością przy 
nich używanych metod badania.

Co się tyczy masy, w którój leżą nitki pleśniowe, to 
nie jest ona, jak utrzymują niekiedy, bezkształtna; przeci
wnie, zawiera ona ciałka okrągłe, opisane po raz pierwszy 
przez R obina , których zawartość pod wpływem kwasu 
octowego staje się drobnoziarnistą. S tieda  nie zgadza się
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by ciałka owe były pochodzenia roślinnego; przeciwnie* 
opierając się na fakcie, że pod wpływem działania kwasu 
octowego stają się one wyraźniejszemi, ziarnistómi, gdy 
tymczasem od ługu nie zmieniają się wcale, uważa je za 
twory pochodzenia zwierzęcego. Znaleziony grzyb S tie -  
d a  nazywa kropidlakiem (aspergillus).

V a c h e t t a  [2 2 1 opisał pleśń w płucach jastrzębia, 
a L e id y  [23] w  płucach czerwonaka (flamingo). W  oby
dwu przypadkach pleśń pod drobnowidzem przedstawiała 
się w postaci nitek zgrubiałych na końcach, i na zgrubie
niach pokrytych całemi szeregami zarodników.

B o l l in g e u  [24] obserwował grzybnicę tchawicy i płuc 
papugi. Badania, przeprowadzone przy pomocy hodowli 
wykryły, że pleśnią tą był kropidlak zielony (aspergillus 
glaucus)—grzyb dość często spotykany w drogach oddecho
wych ptaków, jako przyczyna wywołująca, chorobę —  
Krankheitserzeugende Schadlichkeit.

B ollingku widział także podobny przypadek grzybni - 
cy oskrzeli u gołębia; w tym przypadku parunkował ją kro
pidlak czarny (aspergillus nigrescens). Na innem miejscu 
125] tenże autor mówi: w ciągu ostatnich lat kilku miałem 
sposobność spostrzegać nie mniój jak 15 przypadków grzy
bnie narządów oddechowych u ptaków i przyszedłem do 
przekonania, że grzyby pleśniowe w drogach oddechowych 
ptaków nie są wypadkową domieszką w tkankach, uprze
dnio już chorobowo zmienionych, lecz przeciwnie uważać je 
trzeba za prawdziwe i rzeczywiste pasorzyty chorobo
twórcze.

Według badań HARz’a najczęściej trafia się w podo
bnych przypadkach kropidlak zielony, a dużo rzadziej 
pleśniak groniasty, albo stożkowaty {muoor racemosus albo 
conoideus). Zarodniki tych grzybów, dość szeroko rozsia
nych po świecie, często mogą się rozwijać nawet w tkan
kach zupełnie zdrowych i wtedy to wywołują zaburzenia po
ważne, prowadzące czasem do śmierci.

www.dlibra.wum.edu.pl



497

P ierw szy zatem B o l l in g e r  zdecydow ał się  zaliczyć  
grzyby pleśniowe do rzędu grzybów chorobotwórczych^ 
przed nim S t ie d a  zauw ażył tylko, że rozwój pleśni w na
rządach oddechowych ptaków nie zaw sze je st  zjawiskiem  
wtórnśm.

G -en era li [26] opisał chorobę epidemiczną gołębi 
w r. 1876, którą wywołał, według autora, kropidlak czarny. 
Podobną chorobę pod koniec roku 1876 konstatował i B o -  
n iz z i . Zdaniem KiTT’a [27] dwa są rodzaje grzybów ple
śniowych, które najczęściój wywołują cierpienie dróg odde
chowych u ptaków, mianowicie kropidlak zielony i kropi
dlak czarny (asp. glaucus i asp. nigrescens). Oba te rodza
je najłatwiej rozwijają się u gołębi. Przytśm K it t  tw ier
dzi, że te grzyby pleśniowe tylko o tyle rozwijają się w or
ganach oddechowych ptaków, o ile znajdą odpowiednie dla 
siebie warunki, któremi są: produkty zapalne, albo tóż roz
kładająca się tkanka organizowana.

Zupełnie przeciwne zdanie wypowiada Z uern  [28 f. 
A utor ten zgodnie z zapatrywaniem B ollinger^  uważa 
grzyby pleśniowe [kropidlaki i pleśniaki] za rzeczyw iste pa- 
sorzyty; zarodniki tych grzybów, dostaw szy się do dróg  
oddechowych ptaków, znajdują na błonie śluzowej tych  
dróg grunt w zupełności dla siebie odpowiedni, rozw i
jają się tam, a wdrążając w otaczające tkanki, drażnią 
je  i wywołują w nich zapalenie. Ze zdaniem ZuERN a 
w  zupełności zgadzają się zapatryw ania A . W olff  a 
[ 2 9 1 i ScHUETz'a [30j.

Obaj ci autorowie przypisują wspomnianym grzybom 
własności chorobotwórcze. W o lff , który obserwował roz
powszechnienie się nitek pleśniowych pośród tkanki płu
cnej, nacieczonej okrągłśmi komórkami, charakteryzuje te 
chorobotwórcze własności, jako wywołujące zapalenie—E n- 
tzundungserregende. S chuetz, oprócz bardzo szczegółowych 
historyj chorób, obserwowanych przez niego gęsi wraz z pro
tokółami badań pośmiertnych, wykonał cały szereg badań
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doświadczalnych, których wyniki rozpatrzymy w drugiśj 
części naszój pracy.

* *
*

Przytoczone spostrzeżenia wyczerpują, o ile się zda
je, literaturę grzybnie dróg oddechowych u ptaków. Go 
się tyczy obrazu choroby, to przedstawiony on jest mniój 
więcej jednakowo przez wszystkich badaczów; za to w zda
niach tych ostatnich co do znaczenia grzybów pleśniowych 
i  roli, jaką w cierpieniach tych one odgrywają, spotykamy 
różnice dość wydatne.

W iększa część autorów uważa rozwój pleśni w orga
nizmie zwierzęcym za zjawisko wtórne. Ci są: M eyer, 
J aeger, H eusinger , T heile , E etzius, R obin, G lugb, 
d’UDEKEM\ Deslongchamp, S pring i K itt .

Przytóm za cierpienie pierwotne, poprzedzające rozwój 
pleśni, jedni uważają procesy gnicia i rozkładu [M ey er , 
J a e g e r , T h e ile ];  drudzy— procesy zapalne [H eu sin ger , R o
bin, D eslo n g ch a m p , Spring , K ittJ, inni wreszcie utrzy
mują, że grzyby pleśuiowe przyłączają się do istniejącej 
już infekcyi grzybkowśj, jako pasorzyty wtórne, które ro
sną dopiero na pierwszych f M u e l le r ,  R e tz iu s , G lu g e ,
d’UDEKEM].

Tylko mała cząstka badaczów [S t ieda , Bollinger, 
Z  u ern, W o lff , S chuetz] przyjmuje grzyby pleśniowe 
za> pasorzyty prawdziwe; według zdania tych uczonych 
rozwój pleśni w organizmie jest zjawiskiem pierwotnóm, 
a proces zapalny—zjawiskiem wtórnśm.

U ludzi najczęstszśm miejscem rozwoju grzybów ple
śniowych są organy oddechowe, następnie przewód słucho
wy zewnętrzny; rzadko miejscem cierpienia bywa rogówka, 
a pojedyncze spostrzeżenia mówią o infekcyi ogólnśj ple
śnią, z zejściem śmiertelnóm. Rozpatrzymy te spostrze
żenia w porządku chronologicznym.
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B ennet [31 j znajdował elementy grzyba w plwocinie, 
w  jamach płucnych, a także pośród złogów  gruźliczych  
u suchotników.

R ayer  [32] opisuje wytwarzanie się pleśni na choro
bowo zmienionśj opłucnój przy odmie piersiowej u sucho
tników.

R emak [33] dość często widywał dzielące się dycho- 
tomicznie nitki plechowe (Thallusfaden) w plwocinie cho
rych na włóknikowe zapalenie płuc.

G a ir d n e r [34] opisał w ytw orzenie się  pleśni na opłu- 
cnój suchotnika, zmarłego w skutek odmy piersiowśj.

Y ir ch o w [35], u którego znajdujemy zebrane powyż
sze przypadki, mówi o nich, że opisane są tak niedokła
dnie, że mowy być nie może o klasyfikacyi spostrzeganych 
grzybów.

Jedyne, nieco dokładniśj opisane spostrzeżenie, spoty
kamy u SLUYTER’a [361. Mianowicie przy sekcyi kobiety, 
zmarłej wskutek zgorzeli płucnej, Bacjm, L izzman i E ich- 
stedt wykryli w jamie płucnej obecność grzyba; ścianki 
jamy pokryte były czarną masą, która składała się z ni
tek i ciałek kulistych, leżących między nitkami. Z całej 
tej masy wystawały nad powierzchnię oddzielne nitki, za
kończone główkami; główki pokryte były komórkami ował- 
nemi, na podobieństwo liści. S chauer określił ten grzyb 
jako kściel (mucor mucedó). Virchow jednak, opierając 
się na opisie i na rysunku, jaki S luyter dołączył do swój 
rozprawy, nazywa ten grzyb kropidlakiem.

K uechenmeister [3 7 1 w dodatku do swej pracy opi
suje grzyb, znaleziony przez H asse^ o i W elcker’u w e
wnątrz raka płuc. Chociaż opis danego przypadku podany 
jest nie zbyt ściśle, jednakże Y irchow i ten grzyb zalicza 
do kropidlaków.

W r. 1856 wyszła klasyczna praca ViRCHOw’a [35], 
w której oprócz opisu makroskopowego jednego przypadku 
grzybnicy kropidlakowśj oskrzeli (bronchomycosis aspergil-
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lina) i trzech przypadków grzybnicy kropidlakowój płuc 
(pneumonomycosis aspergillina) znajdujemy bardzo szczegó
łowy obraz drobnowidzowy danego grzyba {aspergillus). 
Do pracy dołączono rysunek, przedstawiający makrosko
powy wygląd spleśniałego płuca, oraz drobnowidzowy 
obraz nitek i główek kropidlaka.

Zmiany w płucach przy grzybnicy płucnśj {pneumono
mycosis) we wszystkich trzech przypadkach były jednako
we i przedstawiały się w postaci zgęszczeń zrazikowych, 
pośrodku czasem rozpływających się i zawierających zmar
twiałą tkankę płucną; w drugim przypadku znaleziono na
wet dość obszerną jamę nekrotyczną. Brak właściwego 
zapachu pozwalał odróżniać to ogniska od zwykłych zgo
rzelinowych. Ogniska te, podpewnómi względami, przedsta
wiały jednak niejakie podobieństwo do zgorzeli płucnej ogra
niczonej, mianowicie w stanie świeżym przypominały zawały 
krwotoczne płuc. Opłucna nad temi ogniskami była sucha, 
mętna, pokryta wysiękiem, przytśm nieco podbiegnięta 
krwią. IsTa powierzchni przekroju młode ogniska przypo
minały zwątrobienie płuca czerwone; wkrótce jednak cie
mniały, przedstawiały się w postaci suchych i twardych 
klinów, które z biegiem czasu traciły swą barwę, stawały 
się brudno-szare lub zielonkawo-czerwone, gdy tymcza
sem u obwodu wytwarzało się nowe czerwone nacieczenie. 
W  następstwie kolo pierwszego ogniska wytwarzało się 
ropienie, i zmartwiałe części sekwestrowały się i wraz 
z plwociną zostawały wyrzucane, pozostawiając po sobie 
jamę ze ścianami nierównemi i niegładkiemi. Charakter 
ścian takich jam pozwalał na wykluczenie domniemania, 
że początek mu dały rozszerzone oskrzela: gruźlicę można 
było również wykluczyć na podstawie ujemnych co do tego 
danych w całym płucu, jak również i w innych narządach. 
Grzyb, rosnący w jamach płucnych lub w oskrzelach, przed
stawiał się albo w postaci ściśle ograniczonych wysepek, 
albo też w postaci błonki o grubości nierównomiernej, koloru 
raz jasno, to znów ciemno-zielonego.
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Co się tyczy stosunku grzybów pleśniowych do cier
pień płucnych, to zdaniem ViRCHOw’a , nie może być wąt
pliwości, że grzyby rozwijają się wtórnie.

Twierdzenie swe V ir c h o w  opiera na fakcie, że spo
tyka się bardzo wiele ognisk zrazikowych, w których wy
kryć grzybów pleśniowych nie można, a których budowa 
anatomiczna jest zupełnie ta sama, co i ognisk, zawierają
cych pleśń. Y ir c h o w  przypuszcza, że zapalenie płuc krwo
toczne przygotowuje grunt dla rozwoju zarodników, wde- 
chanych z powietrzem, podobnież jak to przyjmują D e s lo n g 
champ i R obin dla ptaków. Zwykle zarodniki rozwijają 
się w jamach i tam tworzą porosty— B a se n . Jednakże obe
cność jam nie jest koniecznym warunkiem dla rozwoju ple
śni, np. w pierwszym przypadku ViitCHOw’a pleśń rozro
sła się bujnie pomimo braku jam.

Badanie drobnowidzowe wykryło, że nitki pleśniowe, 
zajmują oskrzela i stąd wdrążają do pęcherzyków powietrz
nych, w zupełności wypełniając ich światło. Opierając się 
na pewnych danych, Y irchow  dochodzi do wniosku, że 
skoro tylko do istniejącego cierpienia płuc przyłączyła się 
pleśń, to w dalszym ciągu nie przestaje ona rozrastać się 
w tkance płuca i do istniejącej choroby dołącza się nowy mo
ment—spleśnienie; stąd tśż grzybnica płucna, chociaż znaj
duje się w pewnym związku z zapaleniem płuc zrazikowem 
i z wszelkiem prawdopodobieństwem bierze od niego począ
tek, to jednak uważaną być winna za cierpienie zupełnie 
odrębne.

Co się tyczy rodzaju grzyba pleśniowego, to Y ir
chow zupełnie sprawiedliwie go określa jako kropidlak. 
Jaki kropidlak— V. nie rozstrzyga, utrzymuje tylko, że to 
nie żaden z tych gatunków, które R obin opisał 11 ptaków 
(asp.glaucus, candidus, nigrescens), a także nie asp. mucoroides 
albo dubius.

Tegoż roku F riedreich [38 ] opisał przypadek sple
śnienia płuca u4G letnićj kobiety, zmarłśj wskutek marsko
ści wątroby; u tójże kobiety znaleziono oprócz tego za
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krzep żył szyjowych i żyły podobojczykowej z prawój stro
ny, dochodzący aż do żyły beziraiennśj (v. anonyma). Płuca 
przedstawiały zjawiska silnego zapalenia oskrzeli; tkanka 
płuc była silnie przekrwiona i obrzękła. N a powierzchni 
tylnej i bocznej płatu dolnego lewego znaleziono miejsca 
chełboczące, zwracające na siebie uwagę swóm ciemnóm 
zabarwieniein, przebijającem przez opłucną. Na powierz
chni przekroju można się było przekonać, że owe miejsca 
chełboczące, były to jamy, o ścianach nierównych, wypeł
nione w części płynem gęstym, ciemno-burym, nie wonieją
cym, w części zaś zmartwiałómi kawałkami tkanki, ciemno 
czerwonego koloru, swobodnie leżącśmi w płynnśj zawar
tości jam, Tkanka płuc najbliżśj leżąca przedstawiała 
nacieczenie demarkacyjne ropne; dalśj następował pas na- 
cieczenia zapalnego — czerwonego, który bez wyraźnych 
granic przechodził w normalną tkankę płuc, zawiera
jącą powietrze. Gałązki tętnicy płucnej były też zam
knięte.

Badanie drobnowidzowe wykazało, że masy kłaczko- 
wate, znajdujące się w jamach, składały się z wielkiej ilo
ści grzybów, zmieszanych z resztkami rozpadowómi tkanki 
płucnśj.

Grzyby, znalezione przez F r ie d r e ic h ^ , wykazywały  
te same własności, jakie opisał V i r c h o \v  w swoich przypad
kach, mianowicie składały się one z grzybni, z wznoszących 
się z owej grzybni nitek grubszych, które kończyły się głów
kami; na niektórych główkach można było jeszcze wykryć 
zarodniki. W oskrzelach grzybów pleśniowych nie znaleziono.

W edług wszelkiego prawdopodobieństwa cierpieniem 
pierwotnem w danym przypadku było ognisko rozpadowe, 
powstałe wskutek zawału krwotocznego płuca.

W  następnym roku pojawił się komunikat prof. von 
DuscH’a i Dr. A. P agenstecher^  [39]. Komunikat ten 
dotyczył 69 letniój kobiety, która zmarła w skutek gruźli
cy płuc i organów moczopłciowych. W górnym płacie pra
wego płuca, pod samą opłucną, znaleziono ognisko zgorze
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linowe, dające bardzo wyraźne objawy chełbotania. Po 
przecięciu omawianego ogniska, znaleziono jamę, wypełnio
ną w większej swej części buremi masami rozpadowemi, 
nie wydającemi zapachu; jama ta nie była w związku z ża- 
dnóm większśm oskrzelem; w górnej części tśj jamy jedno 
niewielkie miejsce swśm zabarwieniem szaro-zielonśm  
i wyglądem swym suchym, matowym, przypominającym 
aksamit, kazało domyślać się obecności w nióm pleśni. 
Badanie drobnowidzowe wykryło rzeczywiście w da- 
nśm miejscu grzybnię i owoconośnie, zakończone główkami. 
D usch i P agenstecher  nazwali grzyb ten aspergillus homi- 
nis. Zdaniem tychże autorów, proces gruźliczy w płucach 
nie znajdował się w żadnym związku przyczynowym z ogni
skiem zgorzelinowóm i wytworzoną w niem pleśnią. Prze
ciwnie, biorąc pod uwagę powierzchowne położenie ogni
ska, jak również wyraźne jego ograniczenie, najłatwiój 
wystawić sobie wytworzenie danego ogniska na drodze za~ 
toru i krwotocznego zawału.

W e w szystkich zacytowanych wyżej przypadkach 
oprócz pierwszego przypadku Y ir c h o w ^  [grzybnica oskrze
low a bez dalszych zmian m iąższowych] zmiany patologi
czne płuc były jednakowe. N aw et w przypadku H a sse^ o , 
obserwowanym także przez P a g e n s te c h e r ^ , sp leśnienie  
nie znajdowało się na miejscu rozpadającego się raka płuc 
[jak to błędnie opisał K u ech eń m eister ], ale w jednem  
z licznych przerzutowych rozpadających się ognisk w pra
wem płucu. Rozpad ten nie wydawał w cale zapachu n ie
przyjemnego. Badanie drobnowidzowe w przypadku H a s-  
SE’go wykryło takiż sam grzyb pleśniowy, jak i w przypad
ku v. D u sc ira  i P a g e n s te c h e r  a.

Co się tyczy warunków, przy których zarodniki ple
śniowe mogą się rozwijać wewnątrz jam, powstałych wsku
tek rozpadu, to v. D usch i P agenstecher wskazują na 
dwie okoliczności:

l-o. Pleśń rozwija się tylko w suchych miejscach  
jam.
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2-o. Ogniska zgorzelinowe spleśniałe nie wydają 
nieprzyjemnego zapachu.

Stąd wnioskują wyżej wymienieni autorowie, że wy
twarzanie smrodliwych gazów nie pozwala rozwijać się 
pleśni.

Cohnheim  [40] wykrył obecność nitek pleśniowych 
w ognisku wielkości orzecha laskowego, znajdującym się 
pod samą opłucną pośród tkanki płuc, wcale niezmienio
nej. Ognisko to, badane pod drobnowidzem, składało się 
z nitek pleśniowych, które pokrywały ścianki pęcherzyków 
powietrznych, wysyłając do światła tych ostatnich tylko 
nieliczne, pojedyncze nitki. Cohnheim  upatruje aualogiją 
między swoim przypadkiem i przypadkiem V m cH ow ’a, 
pierwszym, w którym pleśń rozrastała się na niezmienio
nej patologicznie ściance oskrzeli.

Co zaś się tyczy rodzaju danego [grzyba, to określić 
go niepodobna wskutek bardzo ni edokladnego opisu i ry
sunku, jaki podaje Cohnheim .?

F uerbringer [41) jednak przypuszcza, że był to 
pleśniak (mucor).

Sam F uerbringer podaje opis trzech przypadków 
spleśnienia płuca: jeden dotyczy kropidlaka czarnego (as
pergillus niger), dwa drugie grzybnicy płucnój pleśniako- 
wój (kściel—mucor rnucedo).

Z punktu anatomo-patologicznego autor w ogóle ma
ło dodaje do opisów ViRCHOw’a i D u sc h -P a g e n s tg c h e r ^ .  
Zwraca tylko uwagę na siebie jedno: mianowicie w osta- 
tniem spostrzeżeniu, grzyb pleśniowy (kściel —mucor m u- 
cedó) znajdował się nie w pośrodku zmartwiałych, rozpada
jących się tkanek, lecz pośród tkanki naeieczonej krwoto
cznie, co przypomina poniekąd pierwsze spostrzeżenie V i r - 

CHOw’a.

Wnioski, do jakich doszelł autor na zasadzie swój 
pracy, są następujące:

504
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1. Spleśnienie płuca wydarza się tylko na miąższu, 
uprzednio patologicznie zmienionym, i winno być uważane, 
jako cierpienie wtórne.

2. Najlepszym gruntem dla rozwoju zarodników ple
śniowych jest tkanka płucna, nacieczona krwotocznie i zmar
twiała, jak to ma mianowicie miejsce w zawałach krwoto
cznych, czyli, najlepszym gruntem dla zarodników pleśnio
wych jest zastała krew i produkty jej rozkładu.

8. Cierpienia płuc ostre, przy których ogólne odży
wianie organizmu niezbyt cierpi, nie wikłają się ze spleśnie
niem płuca.

4. Przeciwnie, spleśnienie płuca wydarza się przy 
chorobach przewlekłych, przy których ogólne odżywianie 
upada, doprowadzając do charłactwa.

5. Rozpoznanie kliniczne splesnienia płuca może być 
oparte tylko na obecności elementów grzyba pleśniowego 
w plwocinie świeżśj, tylko co oddanej.

W e ic h s e l b a u m  [42] obserwował przypadek grzy
bnicy płucnej kropidlakowśj u 8l-letniśj kobiety, zmarłśj 
wskutek zapalenia płuc. W  przedniej części górnego pła
ta lewego płuca tuż pod opłucną znaleziono pięć ognisk, 
oddzielonych jedno od drugiego, formy kulistej, o średnicy
2—4 ctm. Ogniska te na powierzchni przekroju płu
ca wystają ponad poziom przecięcia; zbitość ich jest zna
cznie większa, niż pozostałej tkanki płucnej; zabarwie
nie ognisk brudno-czerwone, a budowa ich przypomi
na budowę plastra miodu. Już na pierwszy rzut oka 
można się było domyślać, że wygląd ten warunkował roz
szerzenie pęcherzyków powietrznych i zgrubienie ich ścia
nek. Przez jedno z tych ognisk przechodził kanał o ścian
kach cienkich, średnicy 3 mm. Była to zapewne niewiel
ka gałązka oskrzeli, wysłana na wewnętrznśj powierzchni 
zielono-szarym lub zielono-czarnym nalotem pleśniowym. 
Podobne kanały znaleziono i w innych ogniskach.

W  częściach zewnętrznych omawianych ognisk znaj
dujemy niewielkie złogi barwy żółtawej, wielkości ziarna
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maku. Te to mianowicie złogi warunkują wielką odpor
ność zewnętrznych warstw opisywanych ognisk. Miąższ 
płuca, otaczający ogniska pleśniowe, oprócz rozedmy, nie 
przedstawiał żadnych widoczniejszych zmian, tylko tkanka 
płuc, najbliżój ognisk leżąca, zlekka była zaczerwieniona na 
kolor brudno-czerwony. Oprócz tego, w danym przypadku 
znaleziono: zapalenie płuc i opłucnej lewostronne, stare 
zwapniałe gruzełki w szczytach obu płuc, bliznę na małej 
krzywiźnie żołądka, pozostałą po wrzodzie okrągłym, zwyro
dnienie miażdżycowe tętnic i przewlekłą wodną puchlinę 
mózgu. Badanie drobnowidzowe omawianych ognisk wy
kryło w nich obecność grzybni i główek tój odmiany kro
pidlaka, którą opisali Vir ch o w , F r ie d r e ic h , D u sch  i P a 
g e n s te c h e r . Na preparatach drobnowidzowych można było 
także sprawdzić, że w rzeczy samej podobieństwo budowy 
ognisk do plastra miodu zależało od rozszerzonych pęche
rzyków powietrznych. Dopatrzeć się budowy histologicznej 
ścianek pęcherzyków powietrznych byłoniemożebnością,na 
ich miejscu ujrzeć tylko można było plecionkę nitek pleśnio
wych. Resztki tkanki płucnój można było wykazać tylko 
w obwodowych częściach ognisk; tkanka ta w tych miejscach 
zawierała wiele kulistych lub owalnych komórek, zawiera
jących ziarnisty barwnik żółtawy, lub też czerwony. Co się 
tyczy kanałów wyżej wspomnianych, przebiegających we
wnątrz ognisk, to ścianka ich cała składała się z grzybni, 
a tylko na obwodzie ognisk można było wykazać przejście 
bezpośrednie tej ścianki w ściankę oskrzeli.

Nalot zielonkawo-czarny na wewnętrznej powierz
chni kanału przedstawiał narządy owocowania grzyba; ta
kież narządy owocowania można było wykryć i w rozsze
rzonych pęcherzykach powietrznych, mianowicie z grzy
bni wznosiły się w kierunku prostopadłym różnśj długości 
owoconośnie, różniące się od nitek grzybni nietylko 
znaczniejszą grubością, ale i nieco odmiennem zabarwie
niem, również i siedzącemi na ich końcach główkami.
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Zabarwienie ognisk na kolor [brudno-czerwony zale
ży od barwnika krwi; ciałek czerwonych całych w ogni
skach nie wykryto. Małe złogi, leżące na obwodowych 
częściach ognisk, składały się z nitek grzybni, nasyconych 
solami wapiennśmi.

Co się tyczy przyczyny mykotycznego cierpienia 
płuc, to W e ic h se l b a u m  swój przypadek zalicza do tych, 
w których pleśń rozwijała się pośród zdrowój tkanki płu- 
cnśj. [Przypadek ViRCHOw’a grzybnicy oskrzelowój, przy
padek COHNHĘIMa].

Co się zaś tyczy znaczenia grzybów pleśniowych dla 
organizmu, to autor podziela zdanie swych poprzedników, 
którzy twierdzą, że działanie to jest czysto mechaniczne; 
dodaje tylko, że działanie to może być czasami bardzo sil
ne, skoro znajdujemy w ogniskach pleśniowych elementy 
tkanki płucnśj zanikłśmi, a na ich miejscu swobodnie roz
wijającą się pleśń chorobotwórczą.

L ichtheim  [43], oprócz bardzo ładnych prac doświad
czalnych,'które rozpatrzymy nieco późniój, opisał przypa
dek grzybnicy płucnej kropidlakowój u kobiety, zmarłój 
wskutek wady serca. W obu płucach znajdowały się 
liczne zawały krwotoczne, jeden z nich w górnym prawym 
płacie przedstawiał się nieco odmiennie od innych: był on 
mianowicie wyraźnie ograniczony, na dotyk od innych 
mniój zbity.

Powierzchnia przekroju danego ogniska była brudno
szara i zawierała wiele ziarn żółtawych, które z łatwością  
dawały się wycisnąć razem z brudno-czerwonym płynem. 
Najwięcśj ziarn podobnych znajdowało się w środku ogni
ska, którego cały wygląd bardzo przypominał ognisko zgo
rzelinowe, ale bez swoistego zapachu.

Badanie drobnowidzowe wykazało, że żółte ziarna 
są to główki kropidlaka, a na skrawkach tkanki ogniska

Pam. T. L. t. 86. Z. IV. 34
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można było zauważyć nitki pleśniowe, jak, wyrastając ze 
ścian pęcherzyków powietrznych, wnikały do ich światła 
i miejscami w zupełności je wypełniały. Te nitki pleśnio
we także kończyły się główkami, na których znajdowały 
się zarodniki.

W  celu dokładniejszego zbadania znalezionego grzy
ba, L ichtheim wyhodował go na chlebie i żelatynie przy 
wysokiśj temperaturze i, opierając się na otrzymanych 
hodowlach, określił go jako kropidlak przydymiony (asper
gillus fumigatus). Oprócz tego L ichthęim przypuszcza, że 
takiżsam grzybek był znajdowany w przypadku VmcHOw’a, 
F riedreich^  i D usch-P agetststkcher^ . Grzyb, znale
ziony w przypadku F uerbringer^ , zdaniem L ichtheim^ ,  
był kropidlak czarny.

A ufrecht [44] przy sekcyi starśj kobiety, zmarłój 
w skutek suchot płucnych, znalazł oprócz zwykłych zmian 
gruźliczych, spleśnienie średniego i dolnego płata prawego 
płuca. Badanie drobnowidzowe tych części płuca wykry
ło w nich obecność grzyba, który de B ary  określił jako 
kropidlak przydymiony.

Co się tyczy przypadków spleśnienia innych orga
nów, zbadanych mikroskopijnie, to znajdujemy w literatu
rze jeszcze następujące:

Przypadek ZENKER’a [45J. U  małego dziecka, zmar
łego przy objawach porażenia połowicznego prawostronne
go, znaleziono w mózgu: zapalenie mózgu lewostronne w po
staci żółtego rozmiękczenia mózgu (encephalomalacia flava). 
N a powierzchni przekroju mózgu można było zauważyć l i 
czne niewielkie ogniska ropne, bardzo wyraźnie ograniczo
ne, które z łatwością dawały się wyłuszczać w całości; 
ogniska te, badane drobnowidzowo, składały się z nitek 
pleśniowych, pokrytych na powierzchni cienką warstwą 
ropy. Jako jedyne miejsce porażenia pierwotnego znale
ziono na błonie śluzowej języka i gardzieli masy białe, skła
dające się z grzyba pleśniawkowego.
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Z enker przypuszcza, że zarodniki tego grzyba z po
wierzchni błony śluzo wój przeniknęły do krwi i za pomocą 
krw iobiegu dostały się  do mózgu.

Analogiczny przypadek widział E. W agner [46]: mia
nowicie u dziecka, zmarłego przy objawach pleśnicy biała- 
wój, można było widzieć, jak nitki grzybka pleśniakowego 
(soor) wdrążały do naezyń krwionośnych błony śluzowśj 
jamy ustnśj.

B uhl  [47] opisuje przypadek grzybnicy kiszkowój. 
Przy sekcyi nagle zmarłego osobnika znaleziono: wysięk 
surowiczy mętny wjamieotrzewnowój, obrzęk ścian kiszko
wych, głównie zaś tkanki pozaotrzewnowój; zmiany na bło
nie śluzowej kiszek przedstawiały się w postaci ściśle ogra
niczonych obrzękłych miejsc, przypominających w części 
zawały krwotoczne, w części zaś przechodzące w żółty  
strup. I  ilość, i natężenie tych zmian zmniejszały się 
w miarę oddalenia od żołądka. Badanie drobnowidzowe 
tych zawałów wykryło w nich obecność nitek grzybka, 
które z błony śluzowej wdrążały w naczynia chłonne 
w gruczoły chłonne, a nawet dostawały się i do krwi. 
Tkanka, otaczająca te zawały, była wiotka, nacieczona ro
pą. Oprócz śledziony wszystkie narządy były silnie prze
krwione.

F is c h ę l  [48] opisał przypadek grzybnicy krwotocznśj 
kiszek. Zmiany, znalezione w kiszkach w danym przypad
ku, polegały na zaczerwienieniu błony śluzowej i na nieli
cznych nadżarciach krwotocznych wielkości ziarna grochu. 
Nadżarcia owe znajdowały się głównie w części wstępują
cej kiszki grubej. Badanie drobnowidzowe wykryło w miej
scach patologicznie zmienionych obecność nitek grzyba 
pleśniowego. W ielka szkoda, że autor nie postarał się  
bliżej zbadać i scharakteryzować znalezioną pleśń.

Daleko szczegółowiej podanem jest ciekawe spostrze
żenie P altauf^  [49]. Spostrzeżenie to dotyczyło 52-le- 
tniego mężczyzny, zmarłego przy objawach żółtaczki, bólu 
w okolicy żołądkowój, ciągłych prawie wymiot, rozwolnie-
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nia, przy zupelnśj utracie przytomności. Badanie pośmiert
ne, wykonane przez prof. E ppinger^ , wykryło w mózgu 
kilka ognisk kulistych, o granicach nierównych. Tkanka 
-ognisk była miękka, barwy żółto-burśj, rozrywała się łatwo. 
Dane ogniska otaczała obrzękła tkanka mózgowa.

Całe płuca były usiane stwardnieniami guzikowató- 
mi, których forma na powierzchni przekroju przedstawiała 
się okrągłą o średnicy 1,0—1,5 cent.; ogniska te były zu
pełnie bezpowietrzne. Środkowe części tych ognisk su
che, szaro-żółte, lub żółfco-czerwone, ziarniste, przechodzą 
"bezpośrednio w części obwodowe, które na powierzchni 
przekroju przedstawiają się przekrwionymi, wilgotnśmi i są 
ciemno-czerwone. Części ognisk obwodowe wystają nad 
poziom powierzchni przekroju płuca i tśm odróżniają się 
od zdrowej tkanki. Błona śluzowa gardzieli, przylegająca 
do prawej części krtani, zgrubiała i napięta, jśj powierz
chnia zabarwiona na kolor żółty. Przy przecięciu błony 
śluzowej w tóm miejscu, wypływa z tkanki podśluzowój 
dość znaczna ilość cieczy żółtawśj, podobnśj do ropy. Zmia
ny na błonie śluzowój kiszek cienkich przedstawiały się 
w postaci wrzodów, w kierunku poprzecznym kiszki idą
cych, których długość dochodziła do 2,5 ctm., a szerokość 
do 1,5 ctm. Brzegi tych wrzodów nierówne, nacieczone 
krwią; ich dno zagłębione, pokryte masą drobnoziarnistą, 
zabarwioną krwią i żółcią.

Jeżeli tę masę ziarnistą delikatnie zeskrobać, to na 
dnie wrzodu ujrzymy podłużnie ułożone gładkie włókna 
mięsne. Badanie drobnowidzowe otrzymanej po przecięciu 
ropy okazało obecność nitek pleśniowych. Takież nitki zna
leziono w zawartości ognisk mózgu, płuc i kiszek. Szczegó
łowe badania formy nitek i główek danego grzyba pozwa
lały autorowi rozpoznać go jako pleśniak baldaszkogronowy 
(mucor corymbifer). Szkoda wielka, że w przypadkutym, na
der ciekawym i bardzo dokładnie opisanym, autor zanie
chał hodowli znalezionego grzyba, któreby rozpoznanie je 
go uczyniły niepodlegającem żadnój wątpliwości.
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Preparaty pleśni były demonstrowane prof. L eit-  
GEB’owi; w swóm rozpoznaniu autor kierow ał się także  
wynikami prac doświadczalnych LiCHTHE[ai’a i H oeckel^ .

Oprócz szczegółowego protokółu sekcyi, P altauf  po
daje jeszcze wyniki badań drobno widzo wy cli oguisk prze
rzutowych w płucach, w mózgu i w kiszkach.

Preparaty, przeznaczone do badań, były stwardzane 
w alkoholu, potem w celloidynie; zabarwienie autor stoso
wał przeważnie podwójne: haematoksyliną i eozyną, o ile 
nie szło o specyjalne zabarwienie pleśni. W  tym ostatnim 
celu stosowane były takie barwniki anilinowe, jak błękit 
metylowy i fijolet goryczkowy.

Na preparatach drobnowidzowych ognisk płucnych 
widzimy, co następuje:

1) Środek ogniska kształtu mniej więcej okrągłego, 
zabarwiony silnie eozyną  na czerwono.

2) Środek ten otoczony ze wszystkich stron pasem, 
zabarwionym haematoksyliną na kolor niebieski.

3) Części ogniska obwodowe zabarwione na kolor 
mieszany, niebieski i czerwony, zabarwienie podwójne hae
matoksyliną i eozyną.

Pośredni, zabarwiony haematoksyliną na niebiesko, 
to pas nacieczenia drobnokomórkowego; komórki okrągłe 
wypełniają nietylko tkankę śródmiąższową płuc, ale i pę
cherzyki powietrzne; oprócz bezbarwnych ciałek krwi znaj
dujemy tu i komórki rozpadłe z ostatkami jąder, i ciałka 
czerwone krwi w niezbyt wielkiój ilości. Naczynia krwio
nośne w tym pasie są rozszerzone, wypełnione czerwonemi 
krążkami krwi. Wogóle budowa płuca zatarta wskutek sil
nego drobnokomórkowego nacieczenia. W częściach ognisk, 
bardziej ku obwodowi leżących, budowa płuca staje się co
raz wyraźniejszą, a jednocześnie nacieczenie drobnokomór- 
kowe ustępuje miejsca czerwonym krążkom krwi, które 
wypełniają tylko pęcherzyki powietrzne. Z początku ra
zem z czerwonemi krążkami spotykamy i bezbarwne ciałka 
krwi, ilość jednak tych ostatnich widocznie się zmniejsza
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w miarę posuwania się ku obwodowi ogniska. Ścianki pę
cherzyków powietrznych, otoczone szerokiemi naczyniami 
wloskowatómi, pozbawione są nabłonka.

Dalój ku obwodowi spotykamy wysięk włóknikowy, 
wypełniający światła pęcherzyków powietrznych, to w zu
pełności, to znów w części tylko. Siatka włóknika, począt
kowo dość gęsta, w miejscach leżących ku obwodowi staje 
się coraz delikatniejszą; w oczkach tój siatki spotykamy 
oprócz nacieczenia drobnokomórkowego jeszcze złuszczone 
komórki nabłonkowe w rozmaitój ilości. W reszcie w naj- 
bardziśj ku obwodowi położonych miejscach ogniska wi
dzimy pęcherzyki powietrzne z nabłonkiem zachowanym; 
światło pęcherzyków powietrznych wypełnione skrzepem, 
równomiernie ziarnistym, zabarwionym silnie na czerwono: 
to zakrzepły pod działaniem płynów stwardniających płyn 
obrzękowy płuca.

W  oskrzelach znajdujemy tęż samą zawartość; nabło
nek oskrzeli zachowany, pleśni w świetle oskrzeli nie znaj
dujemy. Części ognisk środkowe zabarwione silnię na czer
wono; są to te mianowicie miejsca w płucach, które wyróż
niają się pośród pozostałój tkanki płucnśj swą znaczniejszą 
odpornością i żółtoburóm zabarwieniem.

W szystkie pęcherzyki powietrzne wypełnione tu są 
bryłkami; w niektórych z nich możemy rozpoznać twory ko
mórkowe, większość zaś przedstawia się w postaci rozpa
du grubo i drobnoziarnistego. Budowa płuca w danych 
miejscach zupełnie jest zatarta: w środku ogniska możemy 
spotkać tylko tworzące się ropnie i jamy. Ani jednego ją
dra nie znajdujemy tu zabarwionego na niebiesko.

W  większej części tych ognisk możemy znaleźć w sa
mym środku światło tętnicy, wypełnione drobnoziarnistą 
masą włóknikową.

Rozmieszczenie grzybów w tych ogniskach przerzuto
wych było następujące: najwięcój znajdujemy ich w czę
ściach ognisk środkowych; nitki pleśniowe przedstawiają 
się tu w postaci rusztowania niewielkich jam w tkance płu-
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ca, część ich jednak zagłębia się w masach rozpadowych; 
dalśj nitki pleśniowe znajdujemy ułożone koło ścianek pę
cherzyków płucnych, po ich zewnętrznej stronie, chociaż 
dość często wdrążają one i do światła pęcherzyków. Na
czynia krwionośne, wypełnione w częściach środkowych 
ogniska masą ziarnistą, zawierają także liczne nitki ple
śniowe, ułożone koncentrycznie. Od tych środkowych czę
ści ogniska nitki pleśniowe dochodzą do pasma nacieczenia 
drobnokomórkowego, poza który zwykle nie przekraczają. 
Główki owocujące wykryć można w samym środku mas 
rozpadowych. W niektórych ogniskach przerzutowych znaj
dował autor grzybnię gwiazdowatą, opisaną po raz pierw
szy przez LiCHTHEiM’a, i ta to mianowicie forma grzybni 
przemawiała, zdaniem autora, za rozpoznaniem mucor có
ry mbijer 1),

Nitki takich form grzybni bywają zazwyczaj mniejsze 
niż zwykłe. Gdzie znajduje się taka gwiazdowata postać 
grzyba, tam pośród ogniska nie spotykamy mas rozpado
wych, a sam grzyb otoczony bywa przez pasmo naciecze
nia drobnokomórkowego; gdzie tego nacieczenia nie ma, 
tam też nie udawało się znaleźć gwiazdowatej formy 
grzybni.

Badanie ognisk przerzutowych w mózgu dało co na
stępuje:

Części ognisk środkowe, które za świeża miały barwę 
zielonkawą, pod drobnowidzem przedstawiały się jako roz
pad drobnoziarnisty; ta część była otoczona pasmem nacie
czenia drobnokomórkowego, które z kolei otaczała tkanka 
mózgu obrzękła i spęczniała. N a obwodzie większych ro-

]) L i c h t h e i m ,  w  rzeczy samój, opisał podobną gwiazdowatą formę 
grzybni po raz pierwszy przy doświadczeniach swych z mucor corymbifer. 
Jednakże podobne twory otrzymujemy i przy grzybnicach, wywołanych 
przez kropidlak—stąd też wykryciu gwiazdowatych form grzybni w roz
poznawczym kierunku nie należy przypisywać zbyt wielkiego zna
czenia.
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pnych ognisk leżały małe ogniska drobnokomórkowego na
cieczenia, porozdzielane pomiędzy sobą tanką mózgu obrzę
kłą. Niekiedy ogniska takie łączyły się zapomocą pasemek 
drobnokomórkowych. Rozmieszczenie grzyba w omawia
nych ogniskach przedstawia się w sposób następujący: cała 
tkanka ropnia najobficiój zawióra nitki pleśniowe; zauwa
żyć przytóm należy, że małe ogniska nacieczenia drobno
komórkowego, leżące na obwodzie większego ropnia, zawie
rają grzybek, gdy tymczasem w zupełności go nie zawióra 
tkanka mózgu, wolna od nacieczenia.

Stąd autor wnioskuje, iż wkrótce po przedostaniu się 
do danego ustępu tkanki grzybów pleśniowych rozwija się 
nacieczenie drobnokomórkowe; nekroza tkanki jest zjawi
skiem następczóm. Organów owocowania w mózgu nie zna
leziono, pasmo nacieczenia krwotocznego w tkance mózgo- 
wśj zwykle znajdowano nie wielkie. Naczynia krwionośne, 
oprócz dość znacznego przekrwienia, innych zmian nie 
przedstawiają; raz tylko udało się wykryć w nich grzybnię.

W szystkie ogniska w mózgu znajdowały się na grani
cy pomiędzy szarą i białą substancyją mózgu.

Zmiany w kiszkach sprowadzają się do wytworzenia 
strupa, dość głęboko drążącego, i do procesu zapalnego 
w otacząjącśj tkance. W  wytworzeniu strupa przyjmują 
udział także i elementy zapalne: w pierwszym okresie bło
na śluzowa jest nacieczona krwotocznie, podśluzowa nie
zmieniona. W nacieczonój tkance znajdujemy grzyby ple
śniowe, które drążą wgłąb’ do błony mięśniowój i surowi
czej kiszki; jednocześnie proces rozpełza po powierzchni. 
W  następstwie strup składa się: z ostatków gruczołów i ich 
zawartości, barwiącój się dość silnie haematoksyliną na 
niebiesko, i z tkanki podśluzowój, a niekiedy nawet i z bło
ny mięsnej kiszki. Oczka tkanki podśluzowój są rozcią
gnięte silnie przez masy ziarniste, które przedstawiają 
ostateczny produkt rozpadu nacieczenia drobnokomórko
wego i wysięku włóknikowego. Do części składowych stru
pa zaliczyć należy i nitki pleśniowe, które najobficiój znaj
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dując się w warstwach powierzchownych kiszki, wdrążają 
wgłąb’ i przez ścianki naczyń krwionośnych przenikają do- 
ich światła. Obecność nitek pleśniowych może być wyka
zaną nawet jeszcze w błonie mięsnej.

Strup ze wszech stron otoczony jest pasmem nacie- 
czenia krwotocznego, które najsilniej jest wyrażone w tkan
ce podśluzowśj kiszki, razem z nacieczeniem drobnokomór- 
kowem.

Błona surowicza w miejscach odpowiednich bywa po
kryta nalotem włóknikowym.

Kępki PEYER’a niezajęte.
Z innych narządów, makroskopowo niezm ienionych, 

P altauf  badał jeszcze wątrobę, ale, oprócz niew ielkiego  
nacieczenia drobnokomórkowego koło drobnych gałązek  
ży ły  wrotnój, innych zmian nie zauważył.

Miejscem pierwotnego cierpienia w danym przypadku, 
zdaniem autora, były kiszki, a stąd dopiero proces został 
przeniesiony do mózgu, płuc i gardzieli.

Na przypadku Pa lta u f^  kończy się kazuistyka grzy
bnie pleśniowych człowieka z zejściem śmiertelnśm; nale
ży nam obecnie rozpatrzść cierpienia narządów oddecho
wych i innych [oko, ucho], wywołane przez grzybek ple
śniowy, które jakkolwiek nie doprowadziły do zejścia 
śmiertelnego, jednakże przedstawiają wiele ciekawego nie- 
tylko dla klinicysty, ale i dla anatomopatologa.

Tutaj należy wymienić w pierwszej linii spostrze
żenia UoTHER’a [50], HEUTERICH’a [51 |. FALKENHEIM’a 
jun. ['52], EMMKRicn’a i S ch m id t^  [ 5 3 1, S c h u b e r t^  [54] 
i prof. L. P o p o w ’a [55]. R o t h e r  opisał przypadek z kliniki 
L e y d e n ’h, w którym w plwocinie chorśj *na rozległe zapa
lenie oskrzeli z obfitą ropną wydzieliną wykryto nitki ple
śniowe (mycelium), również nitki owockowe i główki, nale
żące do gatunku kropidlaka czarnego (Enrotium nigrum). 
H e r t e r ic h  opisał przypadek, w którym grzyby pleśniowe 
[według ScnuBERTa kropidlak czarny— aspergillus nigef\ 
rozw ijały się na błonie śluzowój tchaw icy i stąd to wydzie-
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lały się w postaci niewielkich szarych twardych ziarenek, 
które, jak wykazały badania drobnowidzowe, składały się 
z samych elementów grzyba.

F alkenheim jun. spostrzegał obecność grzybów p le
śniowych w plwocinie rolnika, który cierpiał na krupowe 
zapalenie płuc. W  danym przypadku oprócz nitek kropi
dlaka znaleziono w plwocinie zarodniki tilletia caries Tul. 
[śnieć-pasorzyt pszenicy J i włókna roślinne, należące do 
triticum repem [perz].

E mmerich i S chubert opisali każdy po jednym przy
padku rozwoju kropidlaka przydymionego (aspergillus fu m i-  
gatus) w jamach nosogardzielowych, a S chmidt spostrzegał 
takąż grzybnicę na podstawie języka.

Prof. Popow opisał przypadek grzybnicy kropidlako- 
wśj oskrzeli i płuca. W  plwocinie chorśj kobiety znaleziono 
nie tylko nitki pleśniowe, ale także i główki, których wła
sności morfologiczne pozwoliły dany grzyb określić jako 
kropidlak przydymiony. Rozpoznanie to zostało potwier
dzone przez wyniki hodowli, których część została nam 
łaskawie użyczoną i posłużyła do naszych prac doświad
czalnych.

Rzadkie bardzo przypadki rozwoju pleśni na rogówce 
u ludzi podają prof. Th. Leber ]56] i W . U hthoff [57 J. 
Spostrzeżenie prof. L eb er^  dotyczy pewnego rolnika, któ
ry przy pracy zranił sobie rogówkę łuską owsianą. Na 
miejscu traumy wkrótce rozwinęło się zapalenie rogówki 
z zebraniem ropy w przedniśj komórce oka (hypopyon kera- 
titis)\ w ropie tśj L eber ku swojemu najwyższemu, jak po
wiada, zdziwieniu wykrył nitki grzyba pleśniowego.

Grzyb ten został wyhodowany, a prof. R eincke okre
ślił go jako kropidlak zielony. Z otrzymanómi hodowlami 
L eber przeprowadził szereg badań doświadczalnych na 
zwierzętach; wyniki tych doświadczeń rozpatrzymy nieco 
późniśj.

U hthoff  opisuje przypadek zgorzeli ograniczonej ro
gówki u 23-letniego mężczyzny, który otrzymał silny uraz
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oka przez spadającą z drzewa gruszkę. W 17 dni po urazie 
chory zjawił się do kliniki prof. ScHOELĘR’a z silnie roz- 
winiętem zapaleniem rogówki i z ropą w przedniśj komór
ce oka (hy popy on keratitis). Choroba ta trwała dwa miesią
ce i zakończyła się oddzieleniem kawałka zmartwiałśj ro
gówki 4—5 milm. szerokiego i 1,5 milm. grubego. Badając 
ten kawałek rogówki na preparatach, stwardzanych w al
koholu, autor spostrzegł wielką ilość nitek grzybka wśród 
zmienionój zapalnie tkanki rogówki. Ponieważ o wyhodo
waniu znalezionego grzybka wówczas nie mogło już być 
mowy, nie udało się więc postawić pewnego rozpoznania; 
U hthoff jednak na zasadzie badań drobnowidzowych pre
paratu zalicza znalezione twory do grzybów pleśniowych 
wyższego rzędu (Schimmelpilze hoherer Ordnung). Najczę- 
ściśj grzyby pleśniowe sadowią się u ludzi w zewnętrznym 
przewodzie usznym. Literatura tego przedmiotu dość bogata; 
my przytaczamy ją tu głównie podług S iebenmann^  [58J. 
Pierwsze spostrzeżenia w tym przedmiocie poczynione zo
stały przez Ma y er ’a [59].

Mayer  mianowicie znalazł u 8-letniśj dziewczynki 
przy wycieku zołzowatym z ucha w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym twór woreczkowaty, wielkości wiśni; ścianki 
tego tworu były włókniste, zewnątrz białe, a wewnątrz zie
lone i składały się z nitek grzyba, który R obin określił ja 
ko kropidlak czarny, ale który zdaniem S iebenm ann^  był 
prawdopodobnie kropidlakiem przydymionym (aspergillus 
fumigatus).

Pacini [60] opisał tworzenie się strupów w przewo
dzie usznym zewnętrznym u mężczyzny, wracającego z ką
pieli morskich. Strupy te, pokrywające błonę bębenkową, 
składały się z komórek nabłonkowych, ziarniny i z elemen
tów grzyba, który P acini określa jako kropidlak czarny.

G rove [6 1 1 znalazł kropidlak żółty w wycieku zołzo
watym z ucha.

Cramer [ 6 2 1 bardzo szczegółowo opisał grzybek, zna
leziony przez dra Orelli w uchu pewnego, niezbyt dbają-
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cego o swą czystość, osobnika. Rozrost grzyba przedstawiał 
się w danym przypadku w postaci pęcherza, silnie umoco
wanego na błonie bębenkowej. Ścianki tego pęcherzyka 
były zewnątrz białe, wewnętrzna zaś ich powierzchnia zda
wała się być usianą licznśmi punktami czarnśmi.

C r a m e r , opisując znaleziony w ścianach tego tworu 
grzybek, zwraca uwagę, że sterygmy tego grzyba rozgałę
ziają się (asp. niger).

Między 1860—1870 r. ukazał się cały szereg spostrze
żeń podobnych, zbogaconych wynikami badań hodowlanych.

S chwartze [ 6 3 1 znaleziony przez siebie grzyb zalicza  
do asp. glaucus; takież rozpoznanie staw ia w swoim przy
padku W reden [64].

W  r. 1868 wyszła pierwsza bardziej szczegółowa pra
ca w tym przedmiocie W red en ^  [65]. Autor nazywa tę  
nową formę chorobną myringomycosis aspergillina. Opi
sał on asp. flavus (flavescens) i asp. niger (nigrescens). Oba te 
rodzaje autor uważa za odmiany asp. glaucus.

Dla rozwoju grzyba pleśniowego w uchu według 
WREDEŃ’a potrzeba:

1) Zarodników z powietrza.
2) Gruntu umiarkowanie suchego ze zmienionym za

palnie naskórkiem, choćby na niewielkiśj przestrzeni. Przy 
rozlanóm zapaleniu ropnóm grzybek ten nie znajduje wa
runków rozwoju.

W u e d e n  obydwa gatunki aspergillus’’a uważa za  paso- 
rzyty rzeczywiste, które w d rą ża ją  w skórę.

Późniejsze badania WEBEK’a [66], G reen ^  [67], 
BLAKE’a[68],R oosA  [6 9 1, NoLTiŃG’a [7 0 ], T r o lt s c h ^  [71], 
BOKE’a [72 j wniosły mało nowego do literatury omawianego 
tematu. Kropidlak przydymiony jako taki po raz pierwszy 
w uchu człowieka został opisany przez G ru ber^  | 73].

W  r. 1874 przyszła druga w ie lk a  praca W REDEN’a [74], 
w którśj autor, ua podstawie 74 przypadków grzybnicy ze
wnętrznego kanału słuchowego przez siebie spostrzeganych, 
dochodzi do następujących wniosków:
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1) Myringomycosis jest samoistnóm pasorzytniczśm  
cierpieniem.

2) Grzybkiem swoistym dla ucha jest kropidlak czar
ny, o wiele rzadziój się spotyka kropidlak żółty [49 : 24],

3) Przy grzybnicy przewodu słuchowego zewnętrzne
go wytwarza się błona wrzekoma na V* części przewodu, 
graniczącśj z błoną bębenkową; tylko w bardzo rzadkich 
przypadkach błona wrzekoma zajmuje i średnią trzecią 
część kanału.

4) Powierzchnia błony wrzekomój, zwrócona do świa
tła  kanału, jest białą o sadłowatym wyglądzie; powierzch
nia zaś, przylegająca do błony bębenkowój i zawierająca 
dojrzałe główki pleśniowe, bywa zwykle żółtą lub czarną.

5) Zapalenie ropne ucha wyklucza możliwość rozwo
ju w niem grzybów; zapalenia przebyte usposabiają do roz
woju pleśni.

B ezold [75] przyjmuje dwie przyczyny rozwoju grzy
bów pleśniowych w kanale usznym:

1) Obecność w uchu cząstek grzyba, które się tu do
stały jakimkolwiek bądź sposobem.

2) Zmiany patologiczne w nabłonku kanału słucho
wego.

Co się zaś tyczy natury tego cierpienia, to B ezo ld , 
zgodnie ze zdaniem G ruber^ , przypuszcza, że grzyby ple
śniowe początkowo rosną jako saprophyty, lecz potśm, 
w miarę wzrostu, przyjmują charakter pasorzytów praw- 
dziwy ch.

Za tśm ostatniem przypuszczeniem przemawiają na
stępujące fakty:

1) Błona wrzekoma silnie przylega i trudno się od
dziela od tkanki, na którśj się rozwinęła.

2) Sama tkanka pod błoną wrzekomą jest dość zna
cznie zmieniona; oprócz zbrzęknięcia i poczerwienienia za
uważyć na jój powierzchni możemy liczne nadżarcia.

3) Błony wrzekome składają się prawie wyłącznie 
tylko z nitek pleśniowych; po zdjęciu tych błon i po najsta-
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ranniejszśm oczyszczeniu tkanki, błony wrzekome wkrótce 
odrastają.

Obfity materyjał kazuistyczny zebrał B urnett [76]. 
W e wszystkich 20 przypadkach grzybnicy kanału słucho
wego B urnett znajdował aspergillus niger (nigruans-W re- 
d e n ), choć nadmienić należy, że nie we wszystkich przypad
kach znajdowano główki, co utrudnia nieco rozpoznanie bo
taniczne grzyba.

Jako przyczyny omawianego cierpienia autor podaje:
1) Podrażnienia mechaniczne kanału słuchowego, ja 

ko to: nieczyste utrzymywanie ucha, usuwanie woszczku 
usznego zapomocą drapania i dłubania; także ciepłe kąpiele.

2) Przeniesienie choroby z chorego ucha do zdrowe
go zapomocą instrumentów nieczystych, wzierników lub 
waty.

B urnett także podziela zdanie BEZOLD!a i G ruber^ ,  
że cierpienie zaczyna się saprophytycznie, lecz może przy
jąć charakter choroby pasorzytniczej.

W  r. 1880 B ezoi.d [77] miał odczyt w Towarzystwie 
lekarskiem w Monachium o 48 obserwowanych przez siebie 
przypadkach grzybnicy usznój. Na 65 chorych przypada 
podług obrachowań autora 1 przypadek grzybnicy usznśj.

Co się tyczy gatunku grzyba, to B ezold spostrzegał 
aspergillus niger—11 razy; asp. flavus—8 razy, i asp. fum iga
tus 18 razy. W szystkie te trzy formy uważa autor na pod
stawie hodowli za oddzielne gatunki (echte Species), a nie za 
odmiany ( Vańetaten). Jako momenty przyczynowe autor 
przytacza:

1) Wprowadzenia do kanału słuchowego ciał obcych, 
które z jednej strony działają jako bodźce mechaniczne, 
z drugiej są dobrem podłożem dla rozwoju grzyba np. czę
ści roślin, tłuszcze, oleje.

2) Zasychanie woszczku usznego.
W reszcie S iebenmanń opisuje 10 przypadków grzybni

cy usznój, wywołanśj przez aspergillus (fumigatus i niger),
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leczonych na klinice prof. B urckhardt-M erian^  w Ba
zylei i trzy własne spostrzeżenia (asp. fumigatus).

U zwierząt ssących mamy tylko oderwane obserwa- 
cyje grzybnicy dróg oddechowych;

L angenbeck [7 8 1 spostrzegał wytwarzanie się nitek 
„ Confervenbildungu w wydzielinie nosowój konia, chorego 
na nosaciznę. Autor zdaje się być skłonnym do upatrywa
nia pewnego związku przyczynowego między wykrytym 
przez niego grzybem pleśniowym i nosacizną.

S errurier i Rousseau [79] opisali grzybnicą płucną 
u jelenia.

Bardzo rzadkie spostrzeżenie grzybnicy u ryb zrobił
H. H offmann [80]. Mianowicie u ryby uklej najbielszy 
(Albumus lucidus), która zdechła w akwarium ogrodu zimo
wego w Gissen po krótkotrwałej [2 —3 dni] chorobie, zna
lazł autor błonkę pleśniową, która cała składała się z grzy
bni porośli (Sapolegnia); pokrywy zewnętrzne tój ryby także 
zawierały nitki pleśniowe. Hodowle tego grzyba na karto
flu dały kściel (mucor mucedo). Otrzymane z hodowli zaro
dnik i, zaszczepione innym rybom, wywoływały wkrótce ich 
śmierć. W mięśniach i w pokrywach zewnętrznych tych 
ryb znajdowano stale silnie rozrośniętą grzybnię porośli 
(saprolegnia) *).

II.

Pierwszym, który probował zbadać sprawę działania 
grzybów pleśniowych na organizm zwierzęcy na drodze 
doświadczalnój, był prof. G rohe z Greifswaldu. W yniki 
tych badań były komunikowane w greifswaldzkiem towa
rzystwie lekarskiem dnia 7 Sierpnia 1869 r. [81], a oprócz

J) Trudno się zgodzić z zapatrywaniem autora, żeby mucor mucedo, 
zaszczepiony rybom, wytwarzał inny grzyb—saprolegnia. Widoczna po
myłka warunkowała się chyba różnym wyglądem hodowli na kartoflu 
i grzybni na organizmie ryby. Podobne fakty spostrzegamy i przy in
nych grzybach pleśniowych.
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tego bardziój szczegółowe dane o nich znajdujemy w roz
prawie ucznia jego B lo c k ^  *) [82].

Prof. G rohe postaw ił sobie dwa pytania:
1) Czy znajdują, pewne grzyby [pleśniowe] albo ich 

zarodniki po wprowadzeniu ich do organizmu zwierzęcego 
grunt odpowiedni do swego rozwoju.

2) I  jeżeli znajdują, to czy  różnią się morfologicznie 
od grzybów, wyhodowanych na innych podłożach.

Jak widzimy z wymienionych pytań sprawa zmian 
tkanek, pośród których rozwijają się grzyby, zostawała na 
drugim planie. W rzeczy samój B łock wspomina tylko
0 zmianach makroskopowych w tkankach; nieco w ięcśj po
św ięca im uw agi prof. G rohe.

Do doświadczeń wzięte były zarodniki pleśni, najwię
cej rozpowszechnionej, mianowicie kropidlaka zielonego
1 pędzlaka zielonego (aspergillus glaucus i penicillum glau- 
cum). Dla otrzymania dostatecznej ilości tej pleśni G rohe 
postępował w sposób następujący: mieszaninę 45,0 grm. biał
ka i 25,0 grm. 50# roztworu cukru pozostawiał w płaskióm 
naczyniu na dni parę w piecyku—w ciepłocie 25°— 30° E. 
Po upływie dwóch dni z zarodników pleśni, znajdującej się 
w powietrzu pracowni, rozwinęła się bogata hodowla asper
gillus glaucus. Z powierzchni hodowli tój zebrane nożem 
zarodniki były rozmącane w wodzie przekroplonej, i otrzy
mywany w ten sposób płyn zielonkawy, mętny, służył jako 
materyjał do zastrzykiwań zwierzętom.

W jaki sposób badacze wymienieni przekonywali się
o ezystości swych hodowli i na jakiej zasadzie pleśń, rozwi
jającą się przy 37°C. nazywają oni kropidlakiem lub pę- 
dzlakiem zielonym—o tóm nie znajdujemy w pracach ich 
ani słowa.

Otrzymywaną w ten sposób zawiesinę pleśniową wpro
wadzano zwierzętom [króliki, psy, jagnię] do żył [szyjowa

') Rozprawę B ł o c k ’ a otrzymałem dzięki uprzejmości pro. Gr a - 
w rrz’a, za co niniejszem składam mu moje serdeczne podziękowanie.
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zew.J, do tętnic [tętn. domózgowa], do jam surowiczych 
[otrzewna, opłucna], do tchawicy, a względnie i do płuc, 
do komory ocznój, do tkanki podskórnój, wreszcie do jam 
stawowych.

Po zastrzyknięciu do żyły szyjowej zewnętrznój za
wiesiny pleśniowej w ilości 0,8—3,9 centymetrów sześcien
nych śmierć zwierzęcia następowała w 18 do 80 godzin. 
Przy autopsyi padłych zwierząt znajdywano zmienionómi 
płuca, mięsień sercowy, wątrobę i nerki; śledziona bardzo 
rzadko bywała zmienioną, za to dość stale bywały zmienio
ne błona śluzowa żołądka i kiszek [kiszki ślepój] i błona 
śluzowa pęcherzyka żółciowego, Największe zmiany stale 
znajdowano w mięśniach klatki piersiowój i ścianek brzu
cha, a także w przeponie i  w mięśniach ksobnych uda (ad- 
duotores femoris).

W e wszystkich tych narządach znajdywano guziczki 
białe albo białożółtawe wielkości ziarna prosa lub łebka 
od szpilki, które makroskopowo robiły wrażenie ostrój pro
sówko watój gruźlicy. Guziczki te były najwyraźniejsze 
w narządach gruczołowych; na błonie śluzowej kiszek i żo
łądka także przypominały gruźlicę; w mięśniach zaś sna- 
dniój przyrównanemi być mogły do zmian, wywołanych 
przez włosko wce, lub też do drobnych ropni.

N a błonie śluzowój żołądka, kiszek i pęcherzyka żół
ciowego górne warstwy guziczków czasem przedstawiały 
obraz poczynającój się zgorzeli, lub też w innych miejscach 
wytworzone już wrzody (mycotisches Geschicur).

Badanie drobnowidzowe wykryło, że guziczki te w róż
nych narządach składały się z nitek pleśniowych—Pilzrasen. 
G roh e nazywa je guzikami pleśniowemi— Schimmelknótchen, 
i zwraca uwagę, że znajdują się one w zupełności wytwo
rzone już po upływie 30—36 godzin.

Zmiany anatomiczne na miejscu guziczków i w tkance 
otaczającej były dwojakiego rodzaju: 1) zmiany natury 
zatorowśj: rozpad komórek drobnoziarnisty lub też tłusz
czowy; 2) zmiany tkanek, zależne od rozwoju grzybów.

Para. T. L. t. 87 Z. IV. 35
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W  płucach i w mięśniach znajdowano przekrwienia 
i  drobne wylewy krwawe na obwodzie guzików, podobnie 
jak to spotykać można przy innych sprawach zatorowych 
i septycznych.

Przy zastrzyknięciu zarodników pleśniowych do tętni
cy domózgowój [pies, jagnię] znajdowano liczne guziczki 
w substancyi mózgu białój i szarój, w splotach naczynio
wych mózgu (pleaus chorioidei), i w ciałku szklistóm oka. W e  
wszystkich tych narządach można się było przekonać, że 
zarodniki wewnątrz naczyń krwionośnych rozwijają się  
w nici, które początkowo zajmują tylko ich światło i rosną 
w kierunku naczyń, z czasem jednak rozrywają ściankę na
czyniową i rozrastają się w miąższu danego narządu w od
dzielne kolonije— Pilzrasen.

Proces ten GrROHE nazywa myoosis generalis acuta seu 
foudroyante.

Śmierć następuje bardzo szybko wskutek spleśnienia  
( Verschimmelung) i zwyrodnienia prawie wszystkich narzą
dów ciała. U niektórych królików znajdywano grzybnię 
w szpiku kostnym kości udowój i w gruczołach chłonnych 
jamy brzusznój [zastrzyknięcie do żyły szyjowej].

Po zastrzyknięciu zarodników pleśniowych do jamy 
otrzewnowej | cztery króliki] otrzymuje się bardzo złożony 
obraz chorobny. Mianowicie na otrzewnój, na jej fałdach, 
również i na błonie surowiczej, oblekającej narządy jamy 
brzusznój, a także i na przeponie następuje rozwój „guzicz
ków zwyczajnych i guziczków pleśniowych" (geicólmliche 
Tuberlel und Schimmelknołchen s. mykotische luberkel). Dro
gą naczyń chłonnych zarodniki zostają rozprowadzone po 
całym organizmie, wskutek czego następuje rozwój „wtór
nych gruzełków i wtórnych guzików pleśniowych11 w wą
trobie, w nerkach, w mniejszym stopniu w płucach, i w bar
dzo nieznacznym—w mięśniach. Przytóm w wątrobie prze
waża rozwój „zwykłych" gruzełków, a guziki pleśniowe 
pozostają tam na drugim planie.
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Gruzełki rzeczywiste rozwijają, się pomiędzy zrazika
mi wątroby jako pomiędzyzrazikowe, a guziczki pleśnio
w e—około żyły środkowej (vena centralis) jako wewnątrz — 
zrazikowe.

Guziczki wtórne w nerkach przedstawiają się w po
staci pasemek żółtawych lub wązkich klinów w substancyi 
korowśj lub tóż mózgowej, z rozpadem zgorzelinowym tkan
ki nerkowej i z masami pleśniowómi pośród znekrotyzowa- 
nych tkanek. Błona surowicza, pokrywająca guziczki, le- 
żące.na obwodzie nerki, podlega zapaleniu i cała przeniza- 
na jest nitkami pleśniowśmi. Po zastrzyknięciu zarodni
ków do jamy opłucnśj otrzymujemy podobne zmiany; jedna
kże doświadczenia te, powiada G rohe, wymagają jeszcze 
sprawdzenia.

Po zastrzyknięciu zarodników pleśniowych do jam 
stawowych [kolano] otrzymywało się zapalenie bez wytwo
rzenia nitek pleśniowych. Również wyniki wątpliwe otrzy
mano po zastrzyknięciu zarodników do tkanki podskórnśj 
i do oka. W  jednym przypadku zastrzyknięcia zarodników 
do tchawicy znaleziono w prawóm płucu ognisko zapalne 
wielkości wiśni, otoczone masami serowatemi; w ognisku 
tćm nitek pleśniowych nie wykryto.

Opierając się na ostatnich wynikach swych doświadczeń, 
G rohe dochodzi do wniosku, że wszędzie tam, gdzie ma 
miejsce szybki rozpad nekrotyczny, tłuszczowy albo sero
waty, lub tóż gdzie sprawa dochodzi do ropienia, tam nitki 
pleśniowe się nie rozwijają, a zarodniki wówczas wywołują 
zapalenie z wytworzeuiem, lub też bez wytworzenia gu
ziczków.

Hodowle penicilli glauci autor otrzymywał na jod-se- 
rum  z ocukrzoną wodą. Doświadczenia z tym grzybkiem, 
przeprowadzone analogicznie, dały wyniki w zupełności 
analogiczne z tylko co opisanemi doświadczeniami z kropi- 
dlakiem zielonym.

Oprócz tych badań G rohe i B łock robili doświad
czenia z drożdżami; ponieważ jednak badania te nie mają

35*
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z pracą litis: ezpośredniego związku, to pozwolimy sobie 
przejść nad niómi wprost do wniosków , jakie pomieścił 
B łock w swój rozprawie.

Oto one.
1) Zarodniki niektórych [pleśniowych] grzybów roz

wijają się wewnątrz organizmu zwierzęcego w grzybnię.
2) Wytworzenie grzybni ma miejsce nietylko po wpro

wadzeniu zarodników pleśniowych do krwi, lecz te ostatnie 
[zarodniki] rezorbują się i z jamy otrzewnój.

3) Grzybnia, która rozwinęła się z zarodników, wpro
wadzonych do organizmn tą lub inną drpgą, znajduje się 
we wszystkich narządach bez wyjątku. Grzyby pleśniowe, 
które rozwinęły się wewnątrz organizmu zwierzęcego, ró
żnią się od grzybów, wyrosłych na innych podłożach, tylko 
swemi tworami końcowómi.

4) Aspergillus i penicillum dają w tkankach zw ierzę
cych jednakowe formy rozwoju.

5) Zmiany patologiczne tkanek, warunkujące śmierć 
zwierzęcia, zależą od rozrostu grzyba.

6) Zarodniki pleśniowe, które dostały się do krwi 
z jamy otrzewnśj, wywołują zmiany patologiczne bardzo sil
ne; jednakże jeśli nie przyczyniły one [zarodniki] śmierci 
zwierzęcia, to same giną bez śladu; to jest grzybki mogą 
wywołać w tkankach pewne zmiany patologiczne, a potóm 
mogą same zniknąć.

W  7 lat po pracy G r o h e ^ o  i B lo c k ^  ukazała się  
w tym przedmiocie pierwsza praca GuAwrrz’a [83], w któ- 
rój autor, na zasadzie ujemnych w yników  swych doświad
czeń, stara się  obalić dane, otrzymane przez GnoHF/go 
i  B lock^ .

W edług badań G rawitz^  pewna część zarodników 
pleśniowych, wprowadzonych do krwiobiegu, ginie w cie
płej obiegającśj krwi, część zaś wydziela się przez nerki 
bez naruszenia całości naczyń włoskowatych i bez w yle
wów krwi z tychże naczyń.
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Pierwsze swe twierdzenie gruntuje autor na podsta
wie wielokrotnych badań rozmaitych porcyj krwi, wzię
tych od zwierzęcia, któremu wprowadzono zarodniki ple
śniowe wprost do krwiobiegu; o słuszności drugiego twier
dzenia przekonały G r a w i t z ’a badania drobnowidzowe mo
czu, w którym on jakoby znajdował wstrzyknięte zarodniki 
pleśniowe.

Co zaś się tyczy zarodników, wprowadzonych do tkan
ki podskórnej i do mięśni, to część ich wchłania się, część 
zaś wydala się z organizmu drogą ropienia, część wreszcie 
otarbia się i pozostaje w organizmie jako ciało obce.

Na zakończenie G rawitz próbuje wyjaśnić przyczy
ny, dla których zarodniki pleśniowe, wprowadzone do or
ganizmu zwierzęcego, nie rozwijają się. Zdaniem autora 
następujące są tego powody:

1) alkaliczność krwi i tkanek;
2) ruch, jakiemu podlegają zarodniki we krwi;
3) brak wolnego tlenu—i
4) obecność żywych tkanek i walka ich o byt.
Również pewne znaczenie przypisuje autor wysokiój

temperaturze krwi i tkanek wogóle.
W yniki badań prof. G rohe^ o i Block^  stara się 

G rawitz objaśnić albo tym faktem, że przy doświadcze
niach tych autorów dostał się jakiś inny grzyb, makrosko
powo nie rozpoznany, albo też zaszła jakowaś zmiana, wy
kluczająca jeden z czterech powodów, wyżój wymienio
nych .

Tenże sam pogląd rozwija G rawitz w drugiej swój 
pracy [84], wydanej w r. 1880. W  pracy tój autor wycho
dzi z założenia, że niewiadomóm jest, czy istnieją specyjalne 
odmiany grzybów [pleśniowych] chorobotwórczych, czy tćż 
owa chorobotwórczość wyrabia się dzięki pewnym, dotąd 
jeszcze bliżej nieokreślonym warunkom.

Przyjmując to drugie przypuszczenie, G rawitz posta
wił sobie zapytanie: jakim sposobem grzyby zwyczajne za
mienić na złośliwe?
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Mając na uwadze cztery punkty, nie pozwalające na 
rozwój zaroduików pleśniowych w organizmie zwierzęcym, 
G kawitz rozpoczął zwykłe grzyby pleśniowe, rosnące przy 
12° — 20°C (aspergillus glaucus} penicillum glaucum) hodo
wać przy coraz wyższej temperaturze, dochodząc do 39°C. 
Prócz tego zamieniał on stopniowo grunt odżywczy stały 
i kwaśny na podłoże płynne, zawierające białko z odczy
nem zasadowym; mianowicie początkowo grzyby były ho
dowane na chlebie, potem na roztworze peptonu, wreszcie 
na płynnej krwi zwierząt ciepłokrwistych.

Drogą takiśj sztucznśj hodowli grzybów udało się 
autorowi przemieniać ich własności, tak że 12-e pokolenie 
już swobodnie rozwijało się na krwi zwierzęcśj przy 39°C., 
a nawet zabijało na tóm podłożu bakteryje gnilne; przytśm 
wygląd zewnętrzny pleśni wcale się nie zmieniał, a zmie
niały się tylko ich własności fizyjologiczne; tak, naprzy- 
kład, sztucznie wyhodowana pleśń traciła zdolność rozwo
ju na podłożach kwaśnych [clilebj przy temperaturze nor
malnej.

Badania doświadczalne prowadził G rawitz z grzyba
mi zmodyfikowanymi. Już po upływie godzin 10 po zastrzy
knięciu takich zarodników można było wykryć początek 
ich rozwoju. Zarodniki zwykle zatrzymywały się w naczy
niach włoskowatych; w naczyniach krwionośnych wię
kszych dawały całe pasma nitek pleśniowych, które, ro
zerwawszy ścianki naczyń, wnikały do otaczającój tkan
ki i niszczyły ją w ciągu 75 godzin [u królików], albo 100 
godzin [u psów].

W szystkie zwierzęta bez wyjątku ginęły. Przy sekcyi 
takich zwierząt znajdywano guziczki białawe wielkości 
ziarna prosa lub soczewicy, rozsiane we wszystkich narzą
dach: w nerkach, w wątrobie, w mięśniach, w kiszkach, 
w sercu, w siatkówce i w płucach.

Guziczki te składały się z nitek pleśniowych i z roz
padu drobnoziarnistego zarodzi [protoplazmy] komórek. 
W  kiszkach dość wcześnie dochodzi do wytworzenia nie-
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wielkich wrzodów, pochodzenia zatorowego; brzegi tych 
owrzodzeń zawierają nitki pleśniowe.

W  śledzionie i w szpiku kostnym, t. j. w tych narzą
dach, które dla prostego oka nie przedstawiają zmian ża 
dnych, drobnowidz wykrywa niewielkie zmiany, zależne od 
rozwoju w danych miejscach tkanki zarodników pleśnio
wych. We wszystkich tych ogniskach wytwarza się tylko 
grzybnia; główek i zarodników nigdy spostrzegać się auto
rowi tam nie udawało. Po zastrzyknięciu zarodników do 
tkanki podskórnój, albo do oka, wytwarzają, się wprawdzie, 
nitki nie długie, ale rozwijające się przytóm ropienie 
wstrzymuje dalszy rozwój grzybów. Ogniska przerzutowe 
spostrzegane przytśm nie były.

Po zastrzyknięciu zarodników pleśniowych do jamy 
otrzewnowej, część ich zatrzymuje się w naczyniach chłon
nych i tam wywołuje wytwarzanie się drobnych prosówko
wych ognisk, część zaś wchłania się w krew i wywołuje 
zmiany ogólne, jak wyżój.

Na podstawie swój pracy Grawitz dochodzi do wnio
sku, że dwa rodzaje grzybów pleśniowych, spotykane czę
sto w powietrzu i na ścianach mieszkań wilgotnych, na po
karmach, mianowicie aspergillus glaucus i penicillum glau- 
ctim przy pewnych zmianach gruntu i warunków, przy k tó
rych się rozwijają, mogą przyjąć charakter bardzo złośli
wych grzybów.

Takie złośliwe grzyby różnią się od bakteryj tśm, że:
1) nie mnożą się we krwi;
2) nie wywołują rozkładu tkanek;
3) zastrzyknięte pod skórę nie wywołują zmian ża

dnych, lecz wprowadzone do krwi wywołują zmiany wyżśj 
opisane.

W  trzeciój swej pracy [85] Grawitz chciał zbadać, 
jak  działają na organizm zwierzęcy szczepienia grzybów 
pleśniowych, przedstawiających fazy przejściowe od form 
grzybów pleśniowych pierwotnych do form już zmodyfiko
wanych, złośliwych.
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Do doświadczeń użyte były zwykłe grzyby pleśniower 
aspergillus gluucus i penicillum glaucum. Zastrzykiwanie za
rodników tych grzybów, hodowanych na chlebie, pozostawa
ło bez rezultatu. Po zastrzyknięciu zwierzętom do krwi 
zarodników grzybów pleśniowych nieco zmodyfikowanych, 
resp. wyhodowanych przy temperaturze nieco wyższój od 
normalnśj, wprawdzie nie zauważamy żadnych zaburzeń 
funkcyjonalnych u tych zwierząt, badając jednak narządy 
tychże zwierząt, zabitych po upływie 3—4 dni od początku 
doświadczenia, znajdujemy w nich, powiada G raw itz, zmia
ny, odpowiadające zapaleniu miąższowemu nerek, z liczne - 
rai wylewami krwawśmi z naczyń włoskowatych i z jasno 
wyrażonóm zmętnieniem i ziarnistym parenchymat.ycznym 
rozpadem kanalików moczowych.

Zmiany powyższe przedstawiają się w postaci pla
mek; w wątrobie wykryć możemy zmiany analogiczne.

Pozostałe narządy zmian żadnych nie przedstawiały.
Jeżeli grzyby, użyte do doświadczeń, były lepiej przy

stosowane, t. j. bardziój zbliżały się do typu grzybów7 zło
śliwych, to chociaż za życia zwierząt żadnych objawów 
zanotować nie było można, to jednak badanie pośmiertne 
wykrywało zmiany wyż opisane, tylko w daleko wyższym  
stopniu: mianowicie zmętnienie paranchymatyczne i ziarni
stość [zwyrodnienie parenchymatyczne] przechodzą, zda
niem GrRAwiTz’a już po części w rozpad tłuszczowy. I te 
zmiany—zmiany drugiego stopnia—również przedstawiają 
się w postaci licznych drobnych ognisk.

Przy zmianach trzeciego stopnia możemy w ogniskach, 
oprócz zwyrodnienia parenchymatycznego i rozpadu tłu
szczowego. wykryć przy pomocy ługu sodowego zarodniki 
grzybów pleśniowych w postaci początkowych form rozwo
ju, lub tóż w postaci nitek. Jednakże wygląd tych tworów, 
ich ostre, zazębione kontury, zdają się dowodzić, zdaniem 
GRAwiTz’a, że mamy tu do czynienia z formami już zamie- 
rającómi. Jeżeli takie zwierzęta badać po upływie 8 —14 
dni od zarażenia, to w zmienionych ogniskach nie udaje się
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już wykryć obecności grzybów; twory te znikły zupełnie, 
chociaż wywołane przez nie zmiany ogniskowe w tkankach 
pozostały.

Nie wszystkie narządy w jednakowym stopniu ulega
ją zakażeniu pleśniowemu.

Pod tym względem G r a w it z  dzieli je n a  cztery 
działy:

I. Nerki i wątroba.
II. Mięśnie [serce] i błona śluzowa żołądka i kiszek.

III. Narządy krwiotwórcze: śledziona, szpik kostny, 
gruczoły chłonne. W  tych narządach zmiany są dostępne 
tylko dla oka uzbrojonego drobnowidzem.

IV. Skóra, płuca i mózg.
Pozorny wyjątek od ogólnej modły, a mianowicie fakt, 

że płuca bywają siedliskiem grzybnicy pleśniowej zbyt czę
sto po wprowadzeniu zarodników do żyły szyjowój zewnętrz
nej, G r a w it z  tłómaczy tóm, że nie zawsze zastrzykuje się 
same zarodniki, ale i główki, a czasem i nici pleśniowe, któ
re zostają zatrzymywane zaraz w naczyniach włoskowa- 
tych płuc i wywołują wokoło siebie drobnoogniskowe za
palenie.

Tak samo rzecz się ma z mózgiem po zastrzyknięciu 
zarodników pleśniowych do tętnicy domózgowśj.

N a zakończenie swśj pracy G r a w itz  stara się odna
leźć przyczynę, dlaczego zarodniki pleśniowe, wprowadzo
ne do organizmu zwierzęcego, rozwijają się w jednych na
rządach łatwiej, w drugich trudniój.

W ytłómaczyć tego faktu na podstawie budowy histolo
gicznej rozmaitych narządów nie można. Przyczyna fak
tu, zdaniem G raw itz^ , tkwić powinna w e własnościach 
komórek fizyjologicznych, w ich odpornośei w walce o byt 
i w zdolności ich przyswajania z krwi materyj odżywczych, 
między innómi i tlenu.

Dwoma krańcowemi ogniwami w szeregu narządów 
G r a w it z ^  są z jednej strony nerki, z drugiej mózg. Mózg
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potrzebuje i pochłania bardzo wiele tlenu; dość zamknąć 
światło jednój tętnicy mózgowej na krótką chwilę, by wy
wołać u niektórych osób zemdlenie; zamkuięcie św iatła obu 
tętnic mózgowych powoduje porażenie mózgu. Zupełnie 
jnaczśj rzecz się ma z nerkami: zamknięcie światła tętnicy 
nerkowśj na pół godziny nie wywołuje zmian żadnych 
w nabłonku kanalików moczowych. [Doświadczenia L it - 
TKN’a, IsRAEL a i GRAwiTz’a |. Potrzeba 1—1^ godzinnego 
zamknięcia światła tętnicy nerko wój, by wywołać zmiany, 
odpowiadające lekkim stopniom zarażenia zarodnikami ple- 
śniowśmi, mianowicie zmętnienie drobno-ziarniste (deg. pa- 
renchymatosa), które tylko w pewnych nielicznych miejscach 
przechodzi w zwyrodnienie tłuszczowe. Nekrozę nerki mo
żna spostrzegać dopiero po dwugodzinnym pozbawieniu jój 
krwi.

Wychodząc z tego założenia G rawitz przypuszcza, 
że w tych narządach, które pochłaniają mało tlenu ze krwi, 
znajduje się go tam jeszcze ilość wystarczająca dla rozwo
ju zaniesionych tamże zarodników pleśniowych; z drugiśj 
strony chciwe pochłanianie tlenu przez tkankę mózgu obja
śnia nam trudność rozwoju w niej grzybów pleśniowych. 
Inne narządy zajmują miejsca pośrednie pomiędzy warun
kami nerki i mózgu.

Na tych danych G rawitz nie poprzestał. W nowój 
swśj pracy |86J postanowił zbadać, jak działają szczepie
nia ochronue grzybów pleśniowych mało przystosowanych 
na wynik późniejszych zastrzykiwań do krwi zwierzętom 
zarodników zupełnie złośliwych form grzybów pleśniowych. 
Wynik, do jakiego doszedł autor był w zupełności ujemny.

Dodatnie wyniki otrzymywał autor po szczepieniach 
ochronnych grzybów pleśniowych, na wpół już przystoso
wanych (halb malignę Yarietaten): wtedy otrzymywała się 
immunitas zupełna dla złośliwych form pleśni.

Niezrozumiałym zresztą wydaje się na pierwszy rzut 
oka fakt, że odporność na aspergillus otrzymuje się, według
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Grawrrz’a,zupełna po szczepieniach ochronnych przystoso
wanym grzybkiem oidium lacłis.

Największa odporność otrzymuje się po szczepieniach 
ochronnych bardzo niewielkiemi ilościami zupełnie złośli
wych grzybów [%— 1 ctm. płynu, w którym przy powię
kszeniu 150 razy znajdujemy na polu widzenia 2 —4 zaro
dniki]. W  takim razie nawet największe dozy pleśni złośli
wych, wprowadzane po uprzedniśm ochronnem szczepieniu, 
nie są w stanie wywołać nawet najmniejszego ogniska, 
(Naeh einmaliger erfolgreicher Impfung spdter selbstbei E iti- 
fiihrung colossaler Mengen maligner Sporen nicht ein einziger 
mykotischer Heerd entstanden ist).

G rawitz tłómaczy wpływ szczepień tśm, że komórki 
tkanek w swej walce o byt z grzybami pleśniowśmi zwycię
żają; wzmożona wskutek pomyślnśj walki działalność ży
ciowa komórek broni je już i nadal od zgubnego działania 
złośliwych grzybów pleśniowych. Krótko mówiąc, walka 
podnosi energiję życiową komórek zwierzęcych w porówna
niu z elementami grzybów pleśniowych; te ostatnie stają 
się w tych warunkach nieszkodliwemi. Odporność (immuni- 
tas), wytworzona wskutek szczepień ochronnych, wyrabia 
się drogą przystosowania tkanek; odporność taka może 
trwać miesiące i lata i przekazuje się pokoleniom następ
nym komórek mocą dziedziczenia.

Wkrótce, bo w r. 1881 ukazał się artykuł K ra n n h a ls^ i 
|87 ], który zdawał się potwierdzać wywki prac G ra w itz^  
co do przystosowania grzybów pleśniowych (Akkomodative 
Zuehtung). K r a n n h a ls  mianowicie próbował hodować na 
chlebie zarodniki penicilli glauci. W tym celu przyrządził 
papkę z chleba (Brodbrei), na której przy ciepłocie pokojo
wej bujnie rozwinęła się wymieniona pleśń. [Pokolenie I]. 
Zarodniki pleśniowe, zebrane z tego pierwszego pokolenia, 
przeniesione na nalewkę chebową ( Brodinfus) rozwijały się 
dostatnio przy ciepłocie pokojowej [pokolenie II], lecz zani
kały przy ciepłocie wyższój [38°—40°G], a podłoże pod niś- 
mi zaczynało fermentować. Zaledwie przy temperaturze
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30°—35°C udało się otrzymać na kawałku chleba, a następ
nie na papce chlebowój ciemny porost pleśni. [Pokole
nie III]. Następne pokolenia [IV , V ] wytrzymywały już zu
pełnie dobrze i podniesienie ciepłoty do 45°0. i obniżenie 
jśj do 30°C.; rozrastały się bujnie na podłożu zupełnie płyn- 
nśm (Brodinfus), do którego dodawano początkowo nieco 
więcój [2°/o] a następnie coraz mniśj [ ‘A^o J cukru trzcino
wego, i tym sposobem doprowadzono podłoże do odczynu 
zasadowego.

Zarodniki, otrzymane od VII pokolenia, posłużyły au
torowi do czterech szczepień [2 króliki, 2 świnki morskie]. 
Obie pary zwierząt zdechły. Nowych danych co do zmian 
anatomopatologicznych tkanek przy porażeniach grzybni- 
cowych autor nie podaje.

W  r. 1881 w yszedł pierwszy tom prac z pracowni ber- 
lińskiój służby zdrowia (Mittlieilungen aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamle. B erlin. 1881), w którym Grawitz spotkał 
się z dwoma zarzutami: jednym ze strony GAFFKY’ego [88] 
drugim ze strony L oeffler^  [89].

G affk y  pow stał przeciw teoryi GRAWiTz’a przysto
sow yw ania grzybów pleśniow ych chorobotwórczych, L o eff 
ler— przeciwko teoryi szczepień ochronnych.

Rozpatrzmy pracę każdego z tych autorów oddzielnie.
Główny zarzut, jaki G affky  czyni GRAWiTz’owi, za

rzut, który słusznie podaje w wątpliwość wyniki ostatnich 
jego prac, to mianowicie ten, że G rawitz zupełnie nie 
kontrolował swych doświadczeń i prawdopodobnie praco
wał z hodowlami nieczystómi. Tymczasem sprawdzenie 
w danym wypadku daje się bardzo łatwo uskutecznić: dość 
jest grzyby, które się rozwinęły w tkankach zwierzęcia, 
dotkniętego grzybnicą pleśniową, wyhodować na odpowie 
dniem podłożu i botanicznie je określić. To co G rawitz 
mówi o formie nitek, które się rozwinęły w tkankach zwie- 
rzęcych, pozwala przypuszczać, że nitki te należały do g a 
tunku aspergillus, gdy tymczasem doświadczenie było roz
poczęte z grzybkiem penicillum.
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Skąd ta przemiana? Mówiąc o przystosowania grzy
bów G ra w it z  sam zwraca uwagę, że przystosowywanie to 
nie odbywało się stopniowo, lecz że po pewnym szeregu po
koleń następowało zwyrodnienie grzybów: mianowicie grzy
by te traciły możność dalszego hodowania się na tymże 
gruncie, a chorobotwórczość ich, doszedłszy do pewnego ma- 
ximum, zaczynała słabnąć.

Jedynóm możliwśm tłómaezeniem tego faktu może 
być tylko przypuszczenie, że zarówno przy doświadczeniach, 
jak i  przy hodowlach sztucznych miało miejsce zanieczy
szczenie hodowli drugim gatunkiem pleśni, który przy wyż- 
szój temperaturze zwyciężał gatunek, pierwotnie do do
świadczeń użyty.

Jeżeli to przypuszczenie jest sprawiedliwśm, to z ko
nieczności musimy przyjąć istnienie grzybów pleśniowych, 
chorobotwórczych bez uprzedniego przystosowywania.

G zy w rzeczy samej istn ieją takie pleśnie chorobo
twórcze? zapytuje się G a f f k y . N a to pytanie odpowiedź 
tw ierdzącą znajduje autor w pracach doświadczalnych  
GnoHE’go i B l o c k ^ ,  jak rów nież w  całym  szeregu spo
strzeżeń klinicznych BoLLiNGER’a, STiED’y, KiT'r’a, L e-  
BER’a, B e z o l d ^ ,  WREDEN’a  i w ielu innych. Chcąc doświad- 
dczalnie sprawdzić pogląd G r a w it z ^ ,  G a f f k y  zastrzyki- 
w ałkrólikom  zarodniki grzybków: penicillum, asp. nigrescens, 
botrytis, torula, mucor—lecz bezskutecznie.

W tedy zaczął G a f f k y  przystosowywać aspergillus n i
grescens początkowo na podłożach słabo kwaśnych—roz
twór peptonu z cukrem—w termostacie, a potśm i na grun
tach o odczynie zasadowym. Przy pierwszśj zmianie gruntu 
grzyby jako tako się rozwijały, chociaż owocowanie postę
powało bardzo wolno.

Przy zmianie odczynu podłoża z kwaśnego na zasado
wy, nitki pleśniowe dobrze już rozwinięte opadały na dno, 
i nigdzie już nie można było znaleźć nowych zarodników. 
Trzeba wszakże zauważyć, że podłoże samo przytem roz
kładowi nie podlegało.
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Kiedy G a f f k y  pracował mianowicie nad tą sprawą, 
ukazał się artykuł K k a n n h a l s ^  [patrz wyżśj]. Artykuł 
ten zdawał się potwierdzać wyniki, otrzymane przez G r a - 
w iT z’a, jednakże po bliższem rozpatrzeniu i on nie potrafił 
przekonać czytelnika o słuszności bronionój tezy. K r a n n - 
h a l s , jak wiadomo, otrzymał z penicillum glaucum odmianę 
chorobotwórczą w 7-óm pokoleniu; biorąc na uwagę, że dwa 
pierwsze pokolenia hodowały się na chlebie przy ciepłocie 
pokojowśj, otrzymamy, że cała przemiana natury grzyba 
nastąpiła w ciągu pięciu pokoleń, co, jak słusznie zauważył 
G a f f k y , wydaje się przeciągiem czasu zbyt krótkim ').

Chcąc przekonać się o możliwości hodowania penicilli 
na płynie, użytym przez K r a n n h a l s ^  w  jego doświadcze
niu [nalewka na chleb alkaliczna], G a f f k y  posiał zarodni
k i penicilLi na tśm podłożu i całą hodowlę pozostawił w pie
cyku przy ciepłocie 38°—40°C. Z początku grzybnia zaczę
ła się rozwijać, lecz wkrótce zawiędła i opadła na dno na
czynia. W  jednóm tylko miejscu przy ściance naczynia ho
dowla rozwijała się w dalszym ciągu; przyszło owocowa
nie, i ono to dopiero rozstrzygnęło wszelkie wątpliwości: 
otrzymany grzyb był aspergillus glaucus 3).

Otóż i cała tajemnica przystosowywania grzybów 
chorobotwórczych. Żeby otrzymać czystą hodowlę asp. 
glauci, G a f f k y  posiał jego zarodniki na odwarze śliwek, 
zmieszanym z żelatyną, i hodowle te porozlewał na płytki

') W  rzeczy samej, jeśli uważuiej przepatrzyć artykuł K r a n n -  
HALs’a, to można nawet wskazać moment, kiedy nastąpiło zanieczyszcze
nie hodowli. Dwa pierwsze pokolenia hodowały się na chlebie przy ciepło
cie pokojowej. Kiedy K. probował trzecie pokolenie wyhodować przy cie
płocie wyższej, mianowicie 38°—40°C, to wynik był ujemny: zarodniki się 
nie rozwijały; ale kiedy ponowił próbę na chlebie przy ciepłocie 30°—35°C. 
to wynik był odrazu dodatni: wyhodowane grzyby z łatwością znosiły tem 
peraturę 45°G. i zmianę odczynu podłoża. Zbyteeznem, zdaje się, byłoby 
tu mówić, że wtedy już K r a n n iia l s  nie miał przed sobą penicillum.

2) Przynajmniej tak sądził G a f f k y ; według wszelkiego prawdopo
dobieństwa był to aspergillus fum igatus.
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szklane. Przy ciepłocie pokojowśj grzyby te rosły wolno; 
przesadzone zaś na chleb wilgotny przy ciepłocie 38°C. da
ły w ciągu 24 godzin bujny biały porost grzybni, a po upły
wie 48 godzin nastąpiło i owocowanie.

Zarodniki pleśniowe, wzięte z powyższój hodowli po 
upływie 72 godzin, były zastrzyknięte królikowi, który 
zdechł w 48 godzin wskutek grzybnicy ogólnój— mycosis ge
neralia. Należało tylko się jeszcze przekonać: 1) czy w sa- 
mśj rzeczy zarodniki, zastrzyknięte królikowi, pochodziły 
od aspergillus glaucus; 2) i czy zwierzę zdechło wskutek 
tych, czy tóż innych grzybów.

Co się tyczy pierwszego punktu, to z części płynu, 
który był zastrzykiwany królikowi, w kulturze otrzymano 
aspergillus glaucus. Odpowiedź na drugi punkt G a f f k y  
otrzymał w następujący sposób. Kawałki tkanek [nerki], po
mieszczone na gruntach odżywczych w piecyku, w krótkim 
przeciągu czasu pokryły się pleśnią, która botanicznie 
przedstawiała się jako aspergillus glaucus. Albo tśż kawał
ki narządów królika były umieszczane w probówkach, do 
których dolewano nieco odżywczego gruntu; w termostacie 
otrzymywano wtedy czystą, hodowlę asp. glauci.

Szczepienie zarodników asp. glauci na rogówce króli
ka przyjmowało się, przeciwnie szczepienie zarodników 
p en ic illi  dawało zawsze wyniki ujemne.

Jeśliby G r o h e  i B ł o c k  sprawdzali, jakie grzyby wy
wołały grzybnicę w każdym poszczególnym przypadku, to 
zapewne i oni doszliby do przekonania, że cała wina leży  
tu po stronie asp. g lauci, gdy przeciwnie, zastrzyknięcie za
rodników penicilli g lauci zawsze pozostaje bez skutku. 
W  rezultacie G a f f k y  utrzymuje, że istnieją pleśnie choro
botwórcze bez uprzedniego przystosowywania; przystoso
wywanie G r a w i t z ^  może być tylko wytłómaczone zanie
czyszczeniem hodowli.

D rugi przeciwnik GRAwrrz’a — L o e f f l . b r  swe zarzuty  
również oparł na ścisłem  sprawdzeniu faktów. H odował on, 
mianowicie, asp. glaucus  i asp. n iger  przy ciepłocie 39°0
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i zastrzyki wał następnie pewną ilość zarodników [4 —13 
ctm. zawiesiny] każdego grzyba oddzielnie do żyły szyjo
wej zwierząt. Okazało się, że aspergillus glaucus  zawsze za
bija zwierzęta, zastrzyknięcie zaś zarodników asp. n igri za
wsze pozostaje dla zwierzęcia obojętnem. Jeżeli jednemu 
królikowi zastrzyknąć z początku asp. n iger , a potóm asp. 
glaucus, to pierwszą operacyję królik zawsze przetrzymy
wał szczęśliwie, zdychał zaś dopiero wskutek wprowadze
nia do krwi zarodników asp. g lauci. Wynika ztąd, że szcze
pienie ochronne grzybów pleśniowych nieszkodliwych nie 
zabezpiecza organizmu od grzybów pleśniowych chorobo
twórczych.

Również wprowadzenie niewielkich ilości pleśni cho- 
robotwórczśj (asp. glaucus)  do krwi zwierząt nie mogło osła
bić zgubnego działania większych ilości tójże pleśni, które 
wprowadzone do żyły zawsze powodowały grzybnicę ogól
ną i śmierć.

W yniki badań L o e f f l e r ^  są następujące:
1) W  doświadczeniach GrRAwrrz’a razem z grzybami 

nieszkodliw śm i (asp. niger) rozw ijały się  i p leśnie chorobo
twórcze (asp. glaucus).

2) Chorobotwórczo działały tylko te ostatnie.
3) Szczepienia ochronne grzybów pleśniowych są bez 

znaczenia.
Na powyższe zarzuty odpowiedział G rawitz w ber- 

lińskiśm towarzystwie lekarskióm. W  przemówieniu swem 
[90J starał się on obalić zarzuty uczniów KocH’a, jakoby 
cała jego teoryja przystosowywania grzybków pleśnio
wych chorobotwórczych i szczepień ochronnych opartą by
ła na omyłkach, wynikłych wskutek nieczystych hodowli
i niedbałości w drobnowidzowśm ich sprawdzaniu.

G r a w i t z  nie m ógł w ziąć aspergillus niger za g laucus, a l
bowiem sam w ygląd m akroskopowy w zupełności tu w ystar
cza do rozpoznania. Sposób GRAwrrz’a otrzym ywania  
grzybków chorobotwórczych za pomocą hodowania ich przy 
wysokiój tem peraturze widocznie nie pozbawiony jest pod
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s t a w y , sk oro  sam  G a f f k y  s to so w a ł w y so k ą  tem p era tu rę  
|39°], by o trzy m a ć  ch o r o b o tw ó r c z ą  o d m ian ę  k ro p id la k a .

Sposób K o ctfa  sprawdzania przyczyny śmierci zwie
rzęcia za pomocą hodowania kawałków tkanek padłego 
zwierzęcia nie może znaleźć zastosowania we wszystkich 
przypadkach, albowiem, jak to pokazały dawne badania 
G r a w it z ’a nad pasorzytami skóry, młode nitki grzybni są 
zbyt czule i przy przenoszeniu na grunty odżywcze łatwo 
marnieją. Wskutek tego nitki grzybni, które znajdowały 
się w kawałku tkanki zwierzęcej, po umieszczeniu tój ostat
niej w termostacie na gruncie odżywczym, giną, a nato
miast rozwijają się pleśnie postronne, aspergillus glaucus
i inne. Co się tyczy prac L o e f f l e ii^ ,  to ujemny wynik je 
go badań zależał od tego. że badacz ten zbyt prędko po 
szczepieniu ochronnem robił szczepienie pleśni chorobo
twórczych; należało, mówi dalej G r a w it z , poczekać przy
najmniej 29 dni.

Ostatnie słowo w tym interesującym i żywym sporze 
wypowiedział K och [91].

Cały spór o przystosowywaniu grzybów pleśniowych, 
mówi K ocu, obraca się koło dwu następujących punktów:

1) Ozy istnieją grzyby pleśniowe z natury swej cho
robotwórcze?

2) Jeżeli istnieją, to czy nie można sprawy p r z y s t o 
s o w y w a n i a  pleśni niechorobotwórczych sprowadzić do 
sprawy z a n i e c z y s z c z a n i a  tych pleśni formami choro - 
botwórczemi.

Na p u n k t p ie r w sz y  o d p o w ied ź  tw ie r d z ą c ą  d o s ta r c z a 
j ą  b a d a n ia  GAFFKY’ego : zaro d n ik i k ro p id la k a  z ie lo n e g o ,  
o trzy m a n e  w  te r m o sta c ie , z a s tr z y k n ię te  do ż y ły  szy jo w ej  
-zew n ętrzn ej k r ó lik a  w y w o łu ją  g r z y b n ic ę .

Na to odpowiada G r a w it z , że tylko wtedy zarodniki 
kropidlaka zielonego są chorobotwórcze, jeżeli były wyho
dowane w termostacie przy wysokiej temperaturze.

A le czyż, odpowiada K och, hodowanie w termostacie 
grzyba, który do pełnego swego rozwoju potrzebuje w yso-

Pam. T L. t. 86 Z. IV. 36
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kiej temperatury, może być nazwane przystosowywaniem? 
W cale nie. To tylko zadośćuczynienie tym warunkom, któ
rych dana forma grzyba wymaga, i które są mu wprost w ła
ściwe. Przystosowywanie—to wprowadzenie nowych od
miennych (heterogen) warunków rozwoju.

Nie zważając na to, G rawitz wypowiedział się, że je- 
śli komukolwiek uda się wyhodowany przy zwyczajnój cie
płocie grzyb zaszczepić z wynikiem dodatnim, to on, G ra
witz, uzna się za zwyciężonego. I  w tym względzie fakty 
mówią przeciw G rawitzW i.

M ianowicie LićiiTHEiM’owi i GAFFKY’emu, każdemu 
oddzielnie, udało się wyhodować przy ciepłocie pokojowój 
kropidlak zielony, zaszczepić jego zarodniki zwierzęciu
i otrzymać śmierć danego zw ierzęcia ze w szystkiśm i obja
wami pośmiertnymi grzybnicy.

Oprócz tego L i c f i t h e i m  dowiódł, że i inne grzyby pleśnio
we, mianowicie pleśniaki (mukory), są także chorobotwórcze. 
A  więc istnieją specyjalne postacie pleśni chorobotwórcze.

By odpowiedzióć na pytanie drugie, trzeba zawczasu 
zapewnić się:

1) że do krwi zwierzęciu zastrzykuje się hodowlę czy
stą, to jest należy z cząstki zastrzykiwanego płynu wypro
wadzić hodowlę i z organów owocowania zawyrokować 
o rodzaju pleśni.

2) Po doświadczeniu należy przekonać się, czy w ogni
skach grzybnicowych padłego zwierzęcia znajduje się ta 
sama pleśń, którąśmy zastrzykiwali, czy tóż nie.

W  tym celu wystarcza kawałki zajętych narządów 
zwierzęcia umieścić na stałym gruncie odżywczym w pie
cyku i z organów owocowania wnosić o rodzaju pleśni. 
Co się tyczy pierwszego warunku, to wiadomo, że G ra
witz bardzo mało się troszczył o czystość swych hodowli; 
on nie znał pleśni chorobotwórczych, dlatego też wcale nie 
obawiał się zanieczyszczenia swych hodowli przez te osta
tnie. Co się tyczy punktu drugiego, to Grawitz odpowiada 
nań w sposób następujący: Nie można tak śmiało przenosić
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kawałków zajętych tkanek na grunty odżywcze stałe, albo
wiem grzybki takich przenosin nie znoszą. Zdanie swe 
popiera G r a w it z  przykładem grzybka achorion Schónlńm.

Na powyższe twierdzenie odpowiada K o ch  k ró tk o : 
co n iem o ż liw ó m  jest dla grzybka favus, to w zupełności 
jest możliwe dla grzybów pleśniowych. Przenosiny takie 
w zupełności udawały się LiCHTHEiM’o w i i G a f f k y ^ ijiu.

Drugi zarzut GRAwrrz’a brzmi: Jeżeli naw et przenie
sienie zajętych kawałków tkanek zw ierzęcia na stały grunt 
odżywczy najzupełniej się udało, jeżeli przeniesione kawałki 
pokryły się już organami owocowania: to i w tedy wcale 
jeszcze nie jesteśm y pewni, że rzeczone organy rozw inęły  
się z grzybów tkwiących w tkankach, a nie z pleśni, nale- 
ciałych wypadkowo z powietrza.

Odpowiedź K ocH ’a na ten zarzut bardzo prosta: J e 
żeli kilka kawałków, wziętych od jednego zwierzęcia, pa- 
dłego wskutek grzybnicy, umieścimy na płytce, pokrytśj 
żelatyną odżywczą, w term ostacie, to wkrótce ujrzymy, że 
koło każdego kawałka tkanki rozwija się jeden i ten sam 
grzyb, a w przestrzeniach między posianśmi kawałkami 
nie rozwija się nic. Jeżeli by początek tym ogniskom ple
śni dawały zarodniki, opadłe z powietrza, to również dobrze 
rozwijały by się one na powierzchni swobodnej żelatyny, 
a nie wyłącznie tylko przy posianych kawałkach tkanki.

Stąd odpowiedź prosta i na drugie pytanie:

1) G r a w it z  nie miał żadnych dowodów, że płyn 
przez niego zastrzykiwany był czystą hodowlą bez do
mieszek;

2) R ów nież nic nie dawało mu prawa utrzym ywać, 
że zmiany w tkankach u zw ierząt z o sta ły  w ywołane przez 
te grzyby, z któremi dośw iadczenia sw e rozpoczynał.

Oo się tyczy szczepień ochronnych, to i one nie mają ża
dnego znaczenia. Prace doświadczalne L o e f f l e r ^  iL ic H T -  
HEora pokazały, że pomimo szczepień ochronnych na wpół
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przystosowanemi grzybami zwierzęta zawsze ginęły po po- 
wtórnew zastrzyknięciu zarodników pleśni chorobotwór
czych.

W reszcie K o ch  komunikuje, że kropidlak zielony ho
duje się w jego pracowni na gruncie odżywczym  stałymjo od
czynie kwaśnym przy ciepłocie pokojowej, i że szczepienia  
jego dają wyniki dodatnie. Oprócz tego, według ostatnich  
badań (jAFFKY’ego, istnieje jeszcze jeden rodzaj kropidlaka, 
(kolor jego w hodowli jest ciemniejszy, a głów ki mniejsze, 
niż u kropidlaka zielonego |, który, wyhodowany przy cie
płocie zw ykłej, okazuje własności chorobotwórcze.

W  myśl zapatrywań KocH’a mówią badania L i c i i t -  
H E IM ’a  [92], BAUMGARTEN’a  [93] i LEBliR’a  [91].

Pierwsze spostrzeżenie co do osiedlania się grzybów 
pleśniowych w organizmie zwierzęcym uczynił L ic h t h e im  
przy doświadczeniach swoich nad przewiązywaniem moczo- 
wodów. Mianowicie błona śluzowa kielichów nerki, któ
rej moczowód był przewiązany, znalezioną została w sta
nie silnego zapalenia krwotocznego; była cala pokryta bło
ną wrzekomą, która składała się z ciałek krwi i z nitek ple
śniowych. W  jednym przypadku nitki grzyba wrastały do 
tkanki nerki, mianowicie do kanalików prostych.

Wyniki swych badań nad tą sprawą L ic h t h e im  ko
munikował w r. 1879 w Baden-Badenie. Przypuszczał 
on już wtedy, że przyczyną pleśnienia nerki było za
pewne zanieczyszczenie przewiązki zarodnikami grzybów 
pleśniowych {asp. glaucus, penicillum glaucum)\ lecz ponie
waż w ową chwilę L io iit h e im  nie był jeszcze dobrze ob- 
znajmiony z metodami badania, to dalszych badań w tym 
kierunku zaniechał. Kiedy sprawa grzybnie pleśniowych 
weszła na porządek dzienny, L ic h t h e im  przypomniał sobie 
swe doświadczenia i chiał je powtórzyć. Tym razem je 
dnak doświadczenia nie udawały się, pomimo to, że prze
wiązki, używ'ane do doświadczeń, były obficie posypywane 
zarodnikami grzybów pleśniowych: kropidlaka zielonego
i pędzlaka zielonego. Wyniki ujemne tych doświadczeń
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naprowadziły L ic h t h e im ^  na myśl, że prawdopodobnie 
pierwej miał do czynienia z innórni grzybami, a nie z tómi, 
które tu obecnie wprowadzał przy swoich doświadczeniach. 
Prace GRAwrrz’a kazały mu przypuszczać dwie możliwo
ści: albo miał do czynienia wtedy z rodzajem grzyba cho
robotwórczym, albo też z grzybem już przystosowanym.

Sprawdzając doświadczenia G r a w itz  a za pomocą za- 
strzykiwania zarodników pleśniowych do krwi królikom, 
L ic h t iie im  doszedł do następnych wniosków, niezupełnie 
zgodnych z poglądami G r a w it z ^ :

1) Odczyn zasadowy podłoża wcale nie jest konie
cznym warunkiem dla złośliwości zarodników pleśniowych, 
ponieważ i na gruntach kwaśnych rozwijają się pleśnie cho
robotwórcze.

2) Konsystencyja gruntu odżywczego nie ma żadne
go wpływu na złośliwość grzybów.

3) Ważnym czynnikiem jest tylko temperatura: 
grzyby rozwijające się przy ciepłocie pokojowej, są nie
szkodliwe.

N ie trzeba jednak zapominać ojednem , że pleśnie 
chorobotwórcze, które w postaci woreczków kiełkujących 
(Keimschlauahe) były poddawane w tkankach działaniu 
nizkiój temperatury, np. w mikrotomie zamrażającym, ta
kie zarodniki weale nie traciły własności rozwoju, jak tyl
ko je  pomieszczono w ciepłocie właściwej.

Pomimo usilnych starań, LicirrHEn^owi nie udało się 
otrzymać stopni przejściowych w jadowitości grzybów (halb- 
maligne Pilze)\ grzyby, rozwijające się przy ciepłocie poko
jowej, zawsze były nieszkodliwe, przeciwnie zaś, rozwija
jące się przy ciepłocie wyższej — zawsze chorobotwórcze. 
Oprócz tego L i c h t h e i m  cytuje jeszcze ważny fakt: pewne
go razu zastrzyknął on królikowi pewną ilość płynu cie
mnego, zwierzę zdechło. Kawałek nerki tego królika, 
umieszczony w termostacie, pokrył się wkrótce przepiękną 
pleśnią zieloną. Widocznie zastrzyknięty kropidlak czar-
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ny był nieczysty, i działanie jego zostało zagłuszone przez 
działanie drugiego grzyba, który początkowo stanowił ty l
ko nieznaczną przymieszkę.

Różne te w ątpliw ości rozstrzygnął L i c i i t im akow i 
K o ch  [rozmowa pryw atna], w yrażając zdanie, że w yniki 
badań G r a w i t z ^  zależały od zanieczyszczenia hodowli; 
grzybki pędzelkow ate są niewinne, kropidlaki—chorobo
twórcze; pierwsze hodują się przy ciepłocie pokojowej, 
ostatnie przy ciepłocie w yższśj.

Rzecz więc wyjaśniła się w sposób następujący: tru
dno otrzymać czyste nasiona [zarodniki] grzybów pleśnio
wych; przy temperaturze nizkiśj rozwijają się zarodniki 
grzybków pędzelkowatych [niewinne], przy. temperaturze 
wyższej —zarodniki kropidlaków [chorobotwórcze]

Jak trudno jest otrzymać czystą hodowlę pleśni, do
wodzi tego fakt następujący: jeżeli na chlebie wyjałowio
nym posiać zarodniki penicilli glauci i hodowlę trzymać 
w naczyniu zamkniętóm w termostacie przy temperaturze 
38°—40° O., to przez pewien przeciąg czasu, czasami nawet 
dość długi, zasiew nie zmienia się wcale, albo zmienia bar
dzo niewiele. Raptem od brzegu naczynia zaczyna się roz
wijać nalot zielonkawy, który niszczy wszystko, co ist
niało pierwej. Badanie drobnowidzowe przekonywa nas, 
że obecnie mamy przed sobą już nie 'penicillum, lecz asper
gillus.

Chorobotwórczość grzybów pleśniowych zależy od ich ro
dzaju i natury: grzyb pędzelkowaty, rozwijający się przy cie
płocie pokojowśj, jest niewinny; kropidlak, sztucznie hodo
wany w ciepłocie pokowśj, nie traci swych własności cho
robotwórczych i, zastrzyknięty do krwi królikowi, wywołu
je  grzybnicę.

Co się tyczy rodzaju aspergillus, to L i c h t h e i m  znalazł 
jeden gatunek jego, który zastrzyknięty do krwi zwierzę
tom nie wywoływał grzybnicy. Gatunek ten, przewyższa
jący rozmiarami wszystkie inne gatunki chorobotwórcze—
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der grosse Aspergillus— prof. de B a r y  określił jako aspergil
lus glaucus.

Stąd wnosi L ic h t h e im , że aspergillus glaucus, wbrew 
zdaniu innych badaczów dla królików jest nieszkodliwy, 
chociaż u ptaków może przytrafiać się jako pasorzyt. G a
tunek mniejszy chorobotwórczy F r e se n ju s  nazwał asp. 
fum igatus  [kropidlak przydymiony]. Z tym to gatunkiem mia
nowicie pracował L ic h t h e im  i jego to prawdopodobnie znaj
dowali w swych przypadkach Y ir c h o w , F r ie d r e ic h , D u sc h , 
P a g e n s t e c h e r . Co się zaś tyczy F u e r b r in g e r ^ ,  to, zda
niem L ic h t h e im a , przytrafił się jemu inny gatunek z za
rodnikami ciemnśmi.

"Według badań L ic h t h e im ^ ,  do rzędu chorobotwór
czych pleśni zaliczyć należy i asp. flavescens [kropidlak żół
tawy]. Wnioski L . są następujące:

1) Istnieją specyjalne gatunki pleśni chorobotwór
czych; o przystosowywaniu ich nie może być mowy.

2) Grzybki pleśniowe chorobotwórcze nie tracą 
wcale swych własności przy specyjalnym sposobie hodowa
nia ich, jak to utrzymuje G r a w it z .

3) Niektóre gatunki kropidlaka są chorobotwórcze 
dla pewnych zwierząt, a nieszkodliwe dla innych: asp. glau
cus jest chorobotwórczy dla ptaków, a obojętny dla kró
lików.

B a u m g a r t e n , pracując razem z R. M u e l l e r ^ ui nad 
sprawą przystosowywania grzybów pleśniowych, doszedł 
do wniosków wręcz przeciwnych z wnioskami G r a w it z ^ .  
Mianowicie utrzymuje on:

1) Że niesłusznśm jest mniemanie, jakoby wyhodo
wany przy normalnój temperaturze aspergillus glaucus był 
niechorobotwórczy.

2) Również nigdy się jemu nie udawało zamienić 
penicillum glaucum  na formę jadowitą za pomocą hodowania 
przy ciepłocie podniesionej. Przy procedurach podobnych 
zawsze ginie penicillum , a rozwija się wypadkowo domie
szany aspergillus.
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W podobnym sensie wyraża się i prof. L e b e r ,  k tó ry  
doświadczenia swe prowadził z grzybkiem, otrzym anym  od 
chorego z keratomycosis aspergillina [94]. Pleśń była okre
ślona przez prof. REiNCKE’go jako aspergillus glciucus. Czy 
był to w rzeczy samój asp. glaucus, ezy też asp. fum igatus , 
rozstrzygnąć trudno, tómbardziśj, że w pracy cytowanój 
nie znajdujemy żadnśj wzmianki o tem peraturze, przy któ
rej prowadzone były  hodowle.

Zebrane z hodowli danego grzyba zarodniki L e b e r  
szczepił na rogówce królika, albo też wprowadzał do prze
dniej komory ocznej. AY rezultacie otrzymywał zawsze 
kerato-iriti* aspergillina. Te same doświadczenia, powtórzo
ne z drugim gatunkiem kropidlaka (asp. niger), dały wynik 
ujemny.

Być może, powiada dalej Leber, że pewną rolę w tej 
sprawie odgrywał odczyn zasadowy rogówki, ale więcej 
znaczenia w każdym razie miała ciepłota ciała zwierzęcia. 
Tak np. penicillum glaucum  na oku żywóm królika nie roz
wija się, lecz jeżeli tenże grzyb zaszczepić na rogówce ży
jącego królika, bezpośrednio potśm królika tego zabić, 
a oko jego z zaszczepionymi zarodnikami pozostawić w cie
płocie pokojowój, to penicillum  dobrze się rozwija.

Takież doświadczenie z umieszczeniem następczem 
rogówki w piecyku [37° C.] daje wynik ujemny.

W reszcie zwraca uwagę L eber, że rozwój grzybów 
pleśniowych związany jest ze zmianą odczynu podłoża z za
sadowego na kwaśny. Jeśli żelatynę odżywczą zabarwimy 
lakmusem na niebiesko, to w miejscach, gdzie rozwijają się 
pleśnie, kolor niebieski ustępuje m iejsca czerwonemu.

Takim więc sposobem, dzięki pracom K ocn ’a,GAFF- 
KY’ego, L o e f f l e r ^ ,  L iC H TH Eiu’a , B a u m g a r t e n ^  i L e- 
B E R ’ a  sprawa chorobotwórczości grzybów pleśniowych zyska
ła  pewny grunt pod nogami. Nauka uwolniła się od nalecia
łości, które razem z postronnśmi zarodnikami w doświad
czeniach GRAWiTz’a z powietrza, że się tak wyrazimy, prze
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dostały się do niej, dzięki zbytniśj krewkości i zby
tniśj pohopności do uogólniań tego, dzielnego zresztą ba
dacza.

Dalsze badania prowadzone były w celu wyjaśnienia, 
jakiómi drogami zarodniki grzybów pleśniowych przedosta
ją  się do organizmu. Pierwszym, który pytanie to chciał 
rozwiązać na drodze doświadczalnej, był J o h n  Mouse z San- 
Francisco [95].

Autor badał możliwość przedostawania się grzybków 
chorobotwórczych: 1) przez zdrową i całą skórę, 2) przez 
kanał pokarmowy, 3) przez płuca.

Dla swych badań M o r se  używał zarodników pleśni 
chorobotwórczych i laseczników wąglikowych. Badania 
nad przedostawaniem się zarodników chorobotwórczych 
przez zdrową skórę dały wynik wzupełności ujemny. Tak
że ujemny wynik dały doświadczenia z wprowadzeniem za
rodników chorobotwórczych do kanału pokarmowego.

By wytłomaczyó ostatnie niepowodzenie, autor robi 
następujące przypuszczenia:

1) albo wymiary zarodników pleśniowych są zbyt
wielkie, by przedostać się mogły z kanału kiszko
wego drogą naczyń chłonych do krwi;

2) albo ich odporność w walce o byt z ciałkami lim-
fatycznśmi jest zbyt mała, i dlatego zarodniki 
giną;

3) albo tśż zarodniki pleśniowe, wprowadzone do prze
wodu pokarmowego, giną w nim pod wpływem 
działania soków żołądka i kiszek.

Biorąc jednak na uwagę, że podobnyż ujemny wynik 
otrzymuje się i po wprowadzeniu do przewodu pokarmowe
go prątków wąglikowych, którym rozmiary ich nie prze
szkadzają przedostawać się do krwi, a ich energija życio
wa jest przeciwnie bardzo znaczna, Morse główny motyw 
ujemnego wyniku swych doświadczeń widzi w działaniu
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szkodliwśm soków żołądka i kiszek na zdolność rozwoju 
i rozrostu zarodników pleśniowych *).

Badanie nad przenikaniem zarodników chorobotwór
czych do dróg oddechowych M o r se  urządził w  sposób na
stępujący. Pewna część zwierząt [6 królików] poddawaną 
była działaniu rozpylacza, rozpraszającego płyn z zawie- 
szonómi w nim zarodnikami złośliwego kropidlaka | jakie
go?), codziennie w ciągu dwu godzin. Doświadczenie pro
wadzono w ciągu 38 dni. Jeden królik zdechł po upływie 
8 dni od chwili rozpoczęcia doświadczenia, drugi po upły
wie 10 dni. W  obu przypadkach znaleziono zapalenie 
płuc kataralne, ale ani śladu nitek grzyba, albo kiełku
jących zarodników.

Pozostałe cztery króliki, pomimo tak długiego trw a
nia doświadczenia, wyszły z próby cało i zdrowo. Stąd 
autor wyprowadził wniosek, że wprowadzanie zarodników 
grzybów pleśniowych do dróg oddechowych, przynajmniśj 
w sposób wyżśj podany, dla płuca zdrowego jest nieszko
dliwe.

Chcąc dalej rozwiązać pytanie, jak działa wprowadze
nie zarodników pleśniowych do płuc, zajętych już procesem 
zapalnym, autor postępował w sposób następujący. U dwu 
królików tracheotomizowanych za pomocą wdmuchiwania do 
tchawicy gorącej pary [80° C.] starano się wywołać w płu
cach proces zapalny; po 5 minutach podobnśj procedury, 
zwierzę było poddawane działaniu płynu rozpylonego, za-

*) Z ostatnim poglądem  MoRSB’go stoją w  sprzeczności w yn ik i badań 
L ebikdyjśskieG O  [96]. L . poddawał zarodniki pędzlaka zielonego (penicil- 
lum glaucum) działaniu soku żołądkow ego w  ciągu 1— 5 godzin. Oprócz 
tego, w prow adzał on zw ierzętom  w oreczki p łócienne z  zarodnikami razem  
z pokarmem do żołądka: w ydalone razem z kałem  w oreczki przem ywano, 
pozostałe w  nich zarodniki um ieszczano na odpowiednich gruntach odży
w czych  i otrzym ywano z nich zupełu ie dobre hodow le. Jedno, co m ożna  
było zauw ażyć przytem , to pew nego rodzaju opóźnienie w  rozwoju w  p o 
równaniu ze św ieżem i zarodnikami.
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wierającego zarodniki. Oba króliki zdechły dość wcze
śnie po upływie 3 i 4 dni. i u obu znaleziono zapalenie 
płuc kataralne, ale bez najmniejszego śladu elementów 
grzyba.

Trzecie urozmaicenie doświadczeń odbywało się w spo
sób następujący: zwierzęta [3 króliki] umieszczano w pa
ce drewnianćj i codziennie dwa razy, za każdym razem 
wciągu 1—2 godzin poddawano działaniu suchego pyłu, 
unoszącego w sobie milijony zarodników pleśniowych. Do
świadczenie ciągnęło się 11 dni, po upływie których jedne
go królika zabito i przekonano się, że był zdrów, drugiego 
królika pozostawiono przy życiu.

W następującej seryi doświadczeń, zastrzykiwano 
królikom przez tchawicę koło 1—2 cent. sześciennych pły
nu, zawierającego wielkie ilości zarodników pleśniowych; 
doświadczenie to ciągnęło się miesiące. Jeden królik 
zdechł przy objawach zapalenia płuc kataralnego [bez ple
śni], drugi zabity okazał się zdrowym, trzeciego zosta
wiono przy życiu.

Na podstawie swych badań Morse wnioskuje, że wpro
wadzenie zarodników pleśniowych do płuc królika, czy to 
drogą wdechania, czy tśż wprowadzenia bezpośredniego, w y
wołuje zawsze tylko odczyn zapalny bez śladów spleśnienia.

Der Nahrboden, nlso das JLungengewebe muss vorher 
abgestorben sein, wenn Schimmelpilze in demselben vegetiren 
sollen.

Energii fizyjologicznój zupełnie złośliwych (ganz mali- 
gnen) pleśni nie wystarcza, by w walce o byt zwyciężyć 
tkankę płucną. Morse nawet idzie dalój i utrzymuje, że 
i po zastrzyknięciu zarodników pleśniowych do żyły zwie
rzętom, tylko wtedy rozwijają się guziczki w płucach, kiedy 
zatory czysto mechanicznej natury warunkują zgorzel miej
scową tkanki płucnej -

Praca powyższa wykonaną była pod kierunkiem P. 
GRA.wiTz’a. Szkoda, że autor zadawalniał się dość szero- 
kióm określeniem grzyba, z którym swe doświadczenie pro
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wadził, mianowicie wyrażeniem „złośliwy" albo „zupełnie 
złośliwy" kropidlak (maiigner, gcmz maligner Aspergillus).

Gdyby przynajmniej autor zrobił choć jedno doświad
czenie kontrolujące z wprowadzeniem zarodników bezpośre
dnio do krwi zwierzęcia, można by mieć nieco więcej zaufa
nia do tśj, skądinąd bardzo sumienne przeprowadzonej pracy.

Drugi badacz, który wprowadzał zarodniki pleśnio 
we do kanału pokarmowego i do dróg oddechowych, 
był S c h u e t z  [30J. P racow ał 011 z grzybkiem aspergillus 

fum igatus, który wyhodował z płuc gęsi, zdechłśj wskutek 
zapalenia płuc grzybnicowego. Hodowle były prowadzone 
na agar-agarze, zmieszanym z odwarem śliwek, również 
i na odwarze chleba przy ciepłocie 30° C. Część otrzyma
nych tym sposobem zarodników była dobrze wymieszana 
z owsem, pozostała część z Chlebem. Chlebem karmiona 
sześciu gołębi, a owsem dwie gęsi. Każdy gołąb otrzymy
wał po sześć pigułek chlebowych codziennie, gęsi żywiły się 
dowolnie. 14 dni ciągnęło się karmienie bez skutku; 16 go 
dnia zdechł jeden gołąb. Badanie kanału pokarmowego te
go gołębia dało wynik ujemny; zarodniki pleśniowe w za
wartości żołądkowej znaleziono bez śladów poczynającego 
się kiełkowania. Zatśm  kanał pokarmowy ptaków' nie 
przedstawia dobrego gruntu dla rozwoju w nim zarodników 
pleśniowych.

Dalsze badanie tegoż gołębia wykryło: dolne części 
płuc bezpowietrzne, zwątrobiałe, tw arde, opłucna trze- 
wowa na tych miejscach niezmieniona. Przy pomocy lupy 
można było pośród czerwonego zwątrobiałego płuca doj
rzeć maleńkie szarawe ogniska, o granicach niezbyt wyra
źnych. Błona śluzowa k rtan i, tchawicy i oskrzeli zaczer
wieniona i pokryta płynem śluzo-ropnym. Badanie drobno- 
widzowe [ Z k iss Aa. oc. 4 | zwrątrobiałych miejsc płuca poka
zało, co następuje: światło oskrzeli i samych pęcherzyków 
płucnych wypełnione nitkami, które błękitem metylenowym 
barwią się na niebiesko. Ilość nitek wT różnych miejscach 
bywała różna. Bezpośrednio koło nitek znajdowało się
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bardzo wiele ciałek krwi bezbarwnych, a także ilość nie
znaczna czerwonych krążków krwi. Najbliższe naczynia 
włoskowate były silnie wypełnione krwią.

Przy powiększeniu bardziej znacznem (Zeiss Oel. Im . 
*/,.j o g . 2) można było w nitkach rozpoznać nici pleśniowe: 
były one przezroczyste z poprzecznymi kolankami. Nici 
drugiego rzędu, także z kolankowatymi zgrubieniami wy
chodziły z pnia głównego pod kątem ostrym i na końcu by
ły maczugowato zaokrąglone. W  miejscach, gdzie nitki 
pleśniowe leżały w ilości znaczniójszej, można było widzieć 
pomiędzy niemi mnóstwo ciemno zabarwionych zarodników 
nie kiełkujących; w tych zaś miejscach, gdzie nitek było 
niewiele, można było spostrzegać, jak  z jednego zarodnika 
wychodziła jedna, czasem dwie nici.

Jeden jeszcze fakt zwracał przytem na siebie bacz
niejszą uwagę: to mianowicie rozpelzanie niczóm niepo
wstrzymane nitek pleśniowych po wszystkich tkankach płu
ca. Wyszedłszy z jednego oskrzela, grzybnia przedostaje 
się przez tkankę międzypęcherzykową do drugiego oskrze
la, a także i do naczyń krwionośnych. Niektóre z naczyń 
krwionośnych były wprost wypełnione nitkami pleśniowe- 
m i. Powyższe zmiany w płucach, które S c h u e t z  nazywa 
zapaleniem płuc grzybnicowem [mykotycznóm], mogą być 
porównane z zapaleniem płuc kataralnśm  u dzieci.

Tkanka płuca ptasiego przedstawia grunt bardzo po
datny dla rozwoju grzybów pleśniowych; w danym przy
padku niewielka ilość zarodników, które przedostały się do 
dróg oddechowych przy karmieniu ptaka, wystarczyła, by 
wywołać grzybnicę płuca.

Doświadczenia z wdechaniem zarodników chorobo
twórczych dały jeszcze bardziej przekonywające wyniki. Do 
doświadczeń używano hodowli dojrzałej grzyba aspergillus 
fum iga tus , którą suszono na bibule pod kloszem szklanym, 
a następnie rozcierano na proszek najdrobniejszy; w ten 
sposób otrzymywano materyjał do wdechania. Ptaka [go
łąb] umieszczano w cylindrze szklanym, na którego dnie
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znajdowała się wielka ilość płynu, zawierającego zarodni
ki pleśniowe; cylinder zatykano wielką zatyczką z waty. 
Za pomocą poruszeń całego cylindra, albo tśż przy po
mocy małego jakiego ptaka, Który trzepotał się w cylin
drze, pył, umieszczony^na dnie naczynia, wznosił się w górę
i wypełniał całą atmosferę naczynia.

W  pierwszym szeregu doświadczeń ptaki [4 gołę
biej trzymane były w atmosferze pyłu pleśniowego w ciągu 
15 minut. Wszystkie ptaki zdechły trzeciej doby. Sek- 
cyja wykazała, co następuje: Dolne części płuca zwątro- 
białe i usiane guziczkami szarawemi i przeświecającymi. 
Błona śluzowa tchawicy i oskrzeli ciemno-czerwona i po
kry ta znaczną ilością płynu śluzo-ropnego (Pneumonia m y- 
cotica),

Kawałki zajętego procesem zapalnym płuca, posiane 
na odwarze chleba, dały w termostacie piękną hodowle kro- 
pidlaka przydymionego (asp. fum igatus).

Badanie mikroskopowe ognisk zapalnych wykryło 
że drogi oddechowe drobniejsze są wypełnione nitkami ple- 
śniowemi, rozrastającymi się na wsze strony; w oskrzelach 
tych nitek bardzo wiele, w pęcherzykach powietrznych nie
co mniśj.

W  drugim szeregu doświadczeń ptak [gołąb] by 
trzymany w atmosferze pyłu pleśniowego w ciągu pięciu 
minut. Śmierć ptaka nastąpiła czwartego dnia. W zwą- 
trobiałycli ustępach płuca znaleziono ogniska nie szare, lecz 
żółte, kierujące się ku opłucnej. Jedno ognisko wielkości 
ziarna gryczanego leżało nad cella diaphragmatica; cella ab- 
dominalis była wysłana nalotem białym, pleśniowym, któ
ry  zwierzchu pokrywała masa żółta; ta  ostatnia, jak  poka
zało badanie drobnowidzowe, składała się z włóknika i cia- 
łek[bezbarwnych krwi. Ogniska żółtawe w płucach składały 
się z nitek pleśniowych i znekrotyzowanej tkanki płucnej. 
N itki pleśniowe, rozrastając się, dochodziły do woreczków 
powietrznych.
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Co się tyczy zmian, jakie wywołuje rozrost nitek ple
śniowych, to i w płucach, i w .woreczkach powietrznych, 
Schuetz przyjmuje jako pierwotne zmiany procesy zapal
ne; nekroza rozwija się tylko następczo, i to tylko wtedy, 
jeżeli zwierzę żyje czas dłuższy.

Badania z ptaszkami drobnśmi dały wyniki podobne:
2 ptaszki zginęły w 24 godziny, a 3 po upływie 48 godzin.

Koło klatki z ptakami choremi była postawiona dru
ga klatka z czterema ptakami zdrowemi. Z tych ostatnich 
jeden zachorował zaraz na drugi dzień i zdechł w 48 go
dzin, drugi ptak zachorował w 48 godzin po przystawieniu 
klatki i zdechł czwartego dnia. W yniki badań pośmiert
nych tych ptaków śą analogiczne z przytoczonemi wyżśj.

Do doświadczeń szeregu trzeciego użyto gęsi. Po
czątkowo umieszczono tylko głowę gęsi w cylindrze z zaro
dnikami pleśniowómi, które wzbijał w górę tamże umie
szczony mały ptaszek; doświadczenie trwało pół godziny. 
Ale czy to wskutek zbyt powierzchownego oddechania, które 
mogło być warunkowanem przez ucisk, jaki na szyję gęsi 
wywierała zatyczka z waty, zamykająca światło naczynia, 
czy tćż wskutek innych jakich przyczyn, dość że gęś pozo
stała  w dobróm zdrowiu, a mały ptaszek zdechł na drugi 
dzień. Drugi raz umieszczono tęż samą gęś w naczyniu 
z pyłem pleśniowym wraz z małym ptaszkiem; naczynie za
tknięto zatyczką z waty. Doświadczenie trw ało 20 minut. 
Mały ptaszek zginął na drugi dzień, gęś zaś na drugi dzień 
zachorowała [ogólne niedomaganie, u tra ta  apetytu, błony 
śluzowe dostępne dla oka sine, z otworów nosowych wy
pływa płyn śluzoropny], a czwatego dnia zdechła. Przy 
sekcyi znaleziono: płuca bezpowietrzne; opłucna w dolnym 
ustępie pokryta biało-żółtawą warstwą włóknika; na po
wierzchni przekroju szarawo-czerwonego zwątrobiałego 
płuca rozsiane ogniska żółtawe wielkości ziarna prosa. 
Oskrzela wypełnione płynem śluzowo-ropnym. Żyły krtani 
i przełyku silnie nastrzyknięte.
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Hodowle z zajętych miejsc płuc dały asp. fum igatus. 
Badania z asp. niger dały wyniki podobne. Doświadcze
nia z wdecbaniem zarodników kropidlaka zielonego da
ły w płucach tylko zmiany zapalne, których natężenie 
było proporcyjonalne do ilości wdeehanych zarodników. 
W  danym przypadku zarodniki działały wprost tylko jako 
ciała obojętne, ale ani jeden zarodnik nie rozpoczynał na
wet kiełkować.

Na podstawie swych doświadczeń S c h u e t z  podziela 
zdanie tych badaczów, którzy uważają grzyby pleśniowe 
za przyczynę cierpień płucnych, a nie tylko jako wypadko
wą do nich domieszkę.

Tegoż samego zdania wyznawcą jest i B a u m g a r t e n  
[97]. Patrzy  on na grzyby pleśniowe jako na pasorzyty 
rzeczywiste, zdolne wywołać cierpienia odrębnego typu. 
F ak t zaś, że grzybuice pleśniowe, jako cierpienie samoistne, 
spotyka się bardzo rzadko, B a u m g a r t e n  tłómaczy w spo
sób następujący: pleśnie chorobotwórcze wymagają dla 
swego rozwoju wilgoci i wysokiej ciepłoty, dwu warunków, 
które rzadko w naturze wzajem sobie towarzyszą; dlatego 
i zarodniki pleśniowe są mało rozpowszechnione jak  w po
wietrzu, tak i w wodzie; działanie chorobotwórcze pleśni 
uwydatnia się tylko przy pewnej, dość znacznej ilości wpro
wadzonych do organizmu zarodników, albowiem wewnątrz 
organizmu grzyby tylko się rozrastają, ale się nie mnożą; je 
żeli oprócz tego przyjąć na uwagę, że niewielka ilość zaro
dników, wprowadzonych do organizmu, pierwej jeszcze nim 
zdąży zakiełkować, już wywołuje odczyn, dzięki któremu 
jest otarbianą i sekwestrowaną: to z łatwością zrozumiemy, 
d la c z e g o  organizmy zdrowe tak rzadko zapadają na grzy- 
bnice pleśniowe. Samo się przez się rozumiś, że bardzo wiel
kie znaczenie dla częstości wydarzania się grzybnie pleśnio
wych ma jeszcze i ten fakt, że zarodniki chorobotwórcze 
przedostają się do organizmu ludzkiego albo z powietrzem 
wdechanóm, albo też z przyjmowanómi pokarmami, a wie
my przecie, że wogóle u ssących są to najtrudniejsze drogi 
zakażenia grzybami pleśniowemi. (D . n.)
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C Z Y N N O Ś C I  

TO W A R ZYS TW A  LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO.

PROTOKÓŁY POSIEDZEŃ TOWARZYSTWA
ROK 1890.

Posiedzenie kliniczne dn. 15 Kwietnia 1890 r.
Przewodniczący V ic e -P r e z e s  Przewoski.

I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.
II. Nadesłano:
1)  „Les accouchements a  la cour“ —przez D-ra W itk o w sk ieg o .
2) Protokóły z posiedzeń Towarzystw lekarskich: W ileńskiego  

N. 6, 7, 8, 9 i 10 z r. 1889, i Kaukaskiego 19 [1890], Towarzystwa chirur
gów  imienia Pirogowa.

3) Z kancelaryi p. Jenerał-Gubernatora zatw ierdzenie wyboru zagra
nicznych członków  korespondentów: FiNGER’a, Gr e letty  i ScHiFFERs’a.

III. Kol. J a k o w sk i odczytał sprawozdanie z pracy D-ra H e n r y 
k a  K u c h a r ze w sk ie g o , popierając kandydaturę tegoż na członka To
warzystwa.

IV. Kol. Oią g liń sk i odczytał następnie sprawozdanie z pracy Dr. 
L e o n a  K r y ń sk ieg o , również popierając kandydaturę na człon k a T ow a
rzystw a.

Y . Kol. J a w d y &sk i okazał chorego, któremu przed rokiem  do
konał ekstyrpacyi krtani z powodu raka; w  pół roku nastąpiła regenera- 
cy ja , lecz  nie w  m iejscu operowanem, ale na podstawie język a  i w  gar
dzieli; obecnie po częściow em  w ycięciu  gardzieli i nasady język a , chory czu
j e  się dobrze i nowych ognisk nie ma.

VI. Następnie Vice-Prezes P rzew o sk i mówił o spostrzeganych 
przez się chylangiomata intestinorum, ilustrując swoje przemówienie prepa
ratami mikroskopowymi.

Pam. T. L. t. 88 Z. IV. 37
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Po przytoczeniu z literatury znanych przypadków lymphangiom  
i chylangiom  w skórze, w  tkance łącznej podskórnej, a także w organach 
wewnętrznych i tkance łącznej podotrzewnowej, opisuje badane przez 
niego chylongiomata w błonie śluzowej i podśluzowej kiszek.

Cliylangiomata w błonie śluzowej i podśluzowej kiszek nie były 
dotąd znane. P rzew oski widział ich 56 okazów w kiszce cienkiej. 
Główne siedlisko ich jejunum . Najczęściej na jednym trupie spotyka się 
tylko jeden naczyniak limfatyczny, lecz czasem jest ich dwa, trzy i wię
cej. a nawet na trupie jednego mężczyzny znaleziono ich 18 sztuk, Obję
tość tych guzów od nieznacznej dochodzi do ziarnka grochu i więcej. Kon- 
systencyja guzów różni się zwykle mało od tkanek otaczających. Kolor 
ich jest biały lub biało-żółtawy. Pod względem formy naczyniaki te 
przedstawiają się w postaci okrągławego guzika, okrągławej torbieli lub 
wprost miejscowego zgrubienia błony śluzowej. Jeżeli przeciąć większy 
guz, to wycieka zeń kropla białawego płynu, zupełnie podobnego do mle
ka. Mikroskopowa budowa chylangiom w kiszkach nie jest jednakowa. 
Ze względu na taką budowę, należy odróżnić trzy formy, a mianowicie:

a) chylangioma sim plez, varicosurn\
b) chylangioma cactrnoaum  i
c) chylangioma cysticnm.

Co się tyczy powstawania chylangiom, to prawdopodobnie są one 
rezultatem rozszerzenia się naczyń starych, może w części także i rezulta
tem wytwarzania się nowych naczyń. Dowodu na wytwarzanie się nowych 
naczyń nigdzie nie znaleziono'. Przyczyny rozszerzania się starych na
czyń również nigdzie wykryć się nie udało.

Wszystkie cliylangiomata kiszek znaleziono tylko u dorosłych.
Być może, że niekiedy cliylangiomata intestinorum  mogą się stawać 

przyczyną chylorrhagii.

W dyskusyi kol. Kr y siń sk i zapytuje, czy według obserwacyj kol. 
P rzew oskiego  okazało się, że w przestrzeniach znajdowanych w myoma- 
ła cauernosa ułeri można znaleźć na ścianach tychże przestrzeni plaski na
błonek, i w  jakim związku z opisywanemu obrazami można postawić t. z. 
m yxomata choriif

Kol. P rzew oski odpowiada, że myxomalów cliorii nie widywał, nic 
więc o nich powiedzieć nie może; co zaś do przestrzeni w fibromyomatach  
uteri, to te powstają na drodze metamorfozy wstecznej. W przypadku kol. 
Matlakow skiego  było dużo drobnych przestrzeni i były one wysłane ko
mórkami endotelialnemi.

Kol. Ma tla k o w sk i zaznacza, że w podręcznikach wogóle znaj
dujemy bardzo mało o takich nowotworach macicy. Na 24 myomotomij 
widział tylko dwa przypadki, gdzie z wnętrza guza wydobyć było można
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tkankę miękką, po wyjęciu rozpływającą się, nie pamięta jednak, czy znaj
dował się w przestrzeniach wolnych nabłonek, czy też nie.

Kol. K r y siń sk i podziela zdanie kol. P r z ew o sk ie g o , że jamy 
w nowotworach macicy są produktami przemiany wstecznej. Co do myxo- 
matów choru, to nie można icli łączyć z angiomatami: jest to cierpienie bar
dzo rzadko napotykane; o ile mógł badać w o wnętrzu kosmków nigdy nie 
widać-wolnych przestrzeni wysłanych nabłonkiem.

Kol. P pzew o sk i dodaje, żp  nowotwory przez niego opisane dzi
siaj, są wogóle dość rzadkie. W  ostatnich czasach jednak opisano ich około 
dwudziestu. Obserwowano na skórze u dzieci, niekiedy nawet bardzo du
żo. O innych narządach nie wiele co pod tym względem wiadomo; stosun
kowo najwięcej jeszcze spostrzegano na macicy.

Kol. J a siń sk i zapytuje, do jakiej kategoryi lymphangiomatów za
liczyć nowotwór skórny, opisany przez kol. Kl e in a d l a . Kol. J. operował 
go i podaje, że był to nowotwór, mający wygląd rozpłaszczonego owocu 
morwy, obejmujący dość dużą przestrzeń, wystawał na V* c m̂- nad po
wierzchnie zdrowej skóry, na powierzchni posiadał liczne jakby pęcherzy
ki. ł ió s ł bardzo powoli, guziczki pękały, zlepiały się i tworzyły jakby 
szczelinki. Po operacyi na szwach skórnych zjawiały się guziczki te na 
nowo. Zauważył podczas operacyi, że w tkance nowotworu były widoczne 
smugi trzeszczące, złożone jakby z tkanki łącznej podskórnej.

Kol. P kzew oski dodaje, że przy badaniu znaleziono w strzępkach 
corii płyn przezroczysty i skrzepy włóknika. Co do odrastania po opera
cyi, to objaśnia jego przyczynę tein, że w głębi pozostawały nieusunięte 
niedostrzegalne okiem drobne ogniska, które dały początek rcgeneracyi.

Kol. Ghu n d za c ii przypomina przypadek, mogący stać w związku 
z poruszoną dziś sprawą. Raz w czczej zawartości żołądka znalazł płyn
o wyglądzie mlecznym, pod mikroskopem składający się jakby z samych 
mikrokoków. Okazało się jednak, że był to tłuszcz, gdyż po dodaniu łu
gu i etera, ginęły wszystkie kulki. Prof. IIo y er  wypowiedział wtedy 
przypuszczenie, że był to najprawdopodobniej płyn z naczyń chłonnych.

Na tem posiedzenie ukończono.
Sekretarz M. JakowshL

Posiedzenie kliniczne dodatkowe dn. 29 Kwietnia 1890.

P r e z e s  Brodowski.
I. Protokół z ostatniego posiedzenia został odczytany i przyjęty.
II. Prezes B r o d o w sk i, obecny poraź pierwszy na posiedzeniu 

w r. b., w serdecznych słowach dziękuje Towarzystwu raz jeszcze za po
nowny wybór na urząd Prezesa.
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III. Nadesłano:
1) Medycynę za rok 1889.
2) Ciechocinek z r. 1889 przez D-ra P a je w sk ie g o .
3) W arszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija N. 1. 2 i 3, r. 1890.
4) Trudy obszczestwa russkich wraczej pri "Warsz. Uniwiers. I. 3,
5) Trudy obszczestwa wraczej pri Kazanskom Uniwiersitietie, N. 4 

[89] i 1 [90].
6) Zawiadomienie od członków Towarzystwa kol. H oeneg o  i P r z y 

b y l s k ie g o  o wyjeździe ich z Warszawy, w skutek czego na mocy Ustawy  
przechodzą w poczet członków korespondentów Towarzystwa.

IV. Kol. Matla k o w sk i okazał chorą, obecnie wyleczoną, która 
przed paru miesiącami przybyła na oddział z  objawami ciężkiego ropnego 
zapalenia otrzewny, w stanie ciężkiego upadku sił; anamnezy żadnej zebrać 
nie było można. Dokonano laparotomii, przy czem już w ścianach brzu
sznych znaleziono nasięk surowiczy. Otrzewna zmętniała, zawierała płyn 
brudny, surowiczo-ropny, posokowaty; sprawa zajmowała dolną część ja
my brzusznej aż do pępka. W lewym dole biodrowym, w dużej miednicy 
znaleziono fałszywy wiąz między kręgosłupem i lewą kością biodrową, 
a pod nim zaciśniętą i skręconą pętlę kiszki inkarcerowanej. Okazała się 
potrzeba usunięcia kiszki na przestrzeni 96 ctm. i zrobiono anus praeterna- 
tn ra lis . Po paru tygodniach zrobiono enteroraphię, przy czem przekonał 
się kol. M., że już po tym czasie kiszka oswobodzoną była od zrostów. 
Obecnie chora ta jest najzupełniej zdrową.

V. Kol. Ma l in o w sk i okazuje błony krupowe, wyrzucone przy 
kaszlu przez małe dziecko; długość błony całej, z tchawicy i oskrzeli się
ga 12 ctm. Dziecko to chore od tygodnia, dopiero od 3 dni zaczęło ka
szlać. Obecnie panuje w  Warszawie epidemija krupu dyfterylycznego; kol. 
M. zauważył, że zanim się okaże, iż sprawa miejscowa przechodzi w dół 
na krtań i tchawicę, już płuca i oskrzela bywają zajęte, wskutek przeno
szenia się zarazka z pyłem do najdrobniejszych oskrzeli. Kol. M. nie radzi 
używać środków obojętnych, jak wziewań wody wapiennej lub kwasu bor
nego. Dobrze robią wziewania pepsyny  lub amonium muriaticum, a w dru
gim okresie, gdy błony już zmiękły, radzi stosować wziewania z terpenty
ny. Co do tracheotomii, to nawet przy głębokich formach, zajmujących 
płuca, uważa ją za wskazaną, byle wykonaną była wcześnie.

VI. Następnie kol. P odolski (gość) komunikował kilka spostrze
żeń z dziedziny dentystyki. Kol. P. zwrócił się naprzód do psucia się zę
bów, określonego ogólnie słowem caries i zaznacza, że możnaby je  po pro
stu nazwać b u t w i e n i e m  z ę b ó w .  Zwrócił uwagę, że zęby psują 
się zawsze najzupełniej symetrycznie, po obu stronach, a nawet symetry
cznie co do rozpoczynających się miejscowych zmian w istocie obu odno
śnych, odpowiadających sobie położeniem zębów. Przyczynę tego upa-
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truje kol. P. w zubożeniu odżywiania organizmu, zaznaczając, że zuboże
nie to odżywiania w  coraz młodszych pokoleniach sięga coraz większego 
stopnia, a odpowiednio temu coraz młodsze pokolenia tracą zęby znacznie 
szybciej niźli ich przodkowie. Caries zębów może mieć postać najrozma
itszą, począwszy od mało dostrzegalnych plamek pod emaliją, aż do mięk
kiego, sięgającego głęboko rozpadu zęba. Jako dowód, że sprawa zależy 
od przyczyn głębszych, uważa, że emalija na powierzchni jest bardzo 
twardą i trudno ulega zniszczeniu, w głęszych swych warstwach jest coraz 
miększą i ztamtąd właśnie caries się rozpoczyna. Druga kwestyja, na któ
rą zwraca uwagę mówca, jest możność znalezienia we wnętrzu zepsutych 
zębów licznych bakteryj, w obec czego osoby mające takie zęby, mogą 
być przenośnikami zarazy, jeśli pracują jako obsługa chorych zaraźliwych. 
W reszcie zwraca jeszcze uwagę na uderzającą niestosunkowość sze
rokości zębów do szczęki i zjawiający się wskutek tego p r o g n o t y z m .  
Ponieważ wymiar zęba w kierunku przedniotylnym nie powiększa się, kol. 
P. jest zdania, że usuwając niektóre z zębów, można dać możność pozo
stałym do rośnięcia w  sposób normalny i nie szpecący chorego.

W  dyskusyi kol. Ma tla k o w sk i zwraca uwagę, że obecnie pojęcie 
słowa caries w ogólności jest związane z pojęciem o sprawie gruźliczej 
w kości; caries zaś zębów jest procesem zupełnie odmiennym i zależnym 
od innych przyczyn.

Kol. J a w d y Ński sądzi, że na psucie się zębów' składają się przy- 
ezyny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie sądzi, aby psucie się zęba inogło 
następować przy zupełnie zdrowej i nienaruszonej emalii; istnieć mogą le
dwo dostrzegalne szczeliny, przez które wnikać mogą drobnoustroje, po
wodujące caries zęba. Istota procesu musi być nieco odmienna od zapal
nego i polega najprawdopodobniej na jakiejś nekrobiozie.

Kol. P fz e w o sk i zaznacza, że w  ostatnich czasach musiał się nieco 
obeznać ze sprawą psucia się zębów i dochodzi do przekonania, że w dzie
dzinie prac z tego zakresu panuje ogromne ubóstwo. Caries zęba jest 
sprawą całkiem odmienną od procesu określonego tą nazwą w kościach; 
jest to martwienie powolne, idące zawsze od zewnątrz, zależnie od mikro
organizmów przenikających w kanaliki od zewnątrz, fakt zaś symetry
cznego występowania tej spra wy na zębach, może zależy od przyczyn ty l
ko uspa8abiającycli, udowadniających działanie bakteryj. Caries in terna , 
dentium  całkiem nie istnieje. Co do kwestyi zakażenia przez ząb zep suty, 
fakty podobne istnieją, dowodem czego służyć może częsty sposób powsta
wania tą drogą promienicy. Zaznacza jeszcze mówca, że sprawy ropne 
lub inne następują wtedy, gdy powolne to martwienie, o którem mówił, 
dojdzie do pu lpy  zęba. Zdarzają się wtedy i sprawy zapalne na okostnej 
szczęki, następnie w szpiku, z zejściem niekiedy śmiertelnem.

Kol. P od o lsk i odpowiada, że caries zęba i jemu wydaje się zale
żnym od nekrobiozy i że je st to proces nekrotyczny, odmienny od sprawy 
oznaczonej tą nazwą w kościach.

www.dlibra.wum.edu.pl



560

Kol J a w d y ń sk i przypuszcza, czy  przyczyna sym etrycznego psucia 
się  zębów , nie leży  czasem  w sym etrycznem  używ aniu zębów  przy gryzie
niu. Co do ropienia, to ono n iekoniecznie m oże p ow staw ać dopiero po doj
ściu zniszczenia aż do pulpy; dostatecznem  jest istnienie najm niejszej szcze
liny, aby już drobnoustroje wniknąć m ogły. Co do śm iertelnych przypadków  
septycznych  zapaleń okostnej,to zaw sze w idyw ał je  ty lko po rwaniu zębów .

Kol. J a siński nie sądzi, aby można było twierdzić z pewnością, że 
zawsze zęby psują się symetrycznie, dość przytoczyć przykłady psucia się 
po działaniu twardych ciał na zęby, resztek pokarmów etc., gdzie syme
tryczność może istnieć, chyba tylko całkiem przypadkowo. Jeśli sytne- 
tryczność istnieje, to chyba wytłoinaczyć ją można symetrycznym rozwo
jem zębów; istnieją fakty spostrzegane, że przebycie choroby jakiej, głę
biej naruszającej warunki zdrowotne ustroju, a zdarzającej się w  przerwie 
między rozwojem różnych zębów, usposabia zęby, które się w jej trakcie 
rozwijały, do łatwiejszego psucia się i nadaje im pewne właściwe cechy We
wnętrzne, po których można nawet rozpoznawać przebycie przez pacyjenta 
takiej choroby. Jeśli więc istnieje symetryczność, to tylko jako przyczy
na usposabiająca, istota zaś wywołująca psucie działa od zrewnątrz, 
Mamy wreszcie przykłady analogiczne w innych zakresach patologii, np. 
w wystepującem symetrycznem po ospie cierpieniu stawów po obu stro
nach [łokciowych, kolanowych i barkowych].

Kol. Matla k o w sk i przytacza jeszcze inne przykłady, np. symetry
czne osteomyelitis iibiae lub Jiumeri, lub wreszcie symetrycznie zjawiające 
się sprawy gangrenowe na kończynach. Co do procesów septycznych na 
szczękach, zależnych od zębów, bywa ich dużo i niekoniecznie po wyrwa
niu, lecz i po usiłowaniach rwania zęba, gdzie dochodzi do obnażeń szczeki, 
przy czem bywają ropnie bardzo cuchnące; kol. .1 a k o w sk i znajdował 
w ich zawartości bac. mprogenes. Co do psucia zębów, a właściwie co do 
jego przyczyny, badacze są bardzo rozmaitego zdania. Zdaje się, że samo 
naruszenie emalii nie prowadzi do zniszczenia.

Kol. P rzew oski dodaje, że widział 3 przypadki perinslitis septica  na 
trupie, w których zębów całkiem nie tykano nawet. Mikroskopowo wy
kazać można w zębie dużo bakteryj, lecz to nie rozstrzyga, które z nich 
wywoływać mogą takie złośliwe sprawy.

Kol. P odolski sądzi, że sym etryczność psucia się przem awia za 
przyczyną w ew nętrzną tej sprawy; trzeba starać się zm niejszyć usposo
bienie, wzm ocnić odżyw ianie, probować do pew nego stopnia gimnastyki 
zębów .

W  końcu kol. May ze l  zaznacza, że  sprawa istoty psucia się zębów  
-dałaby się rozstrzygnąć tylko eksperym entalnie na zw ierzętach.

lS'a tćm posiedzenie ukończono.
Sekretarz M . Jakow ski
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Posiedzenie kliniczne z dnia 6 Maja 1890 r.

P r e z e s :  Brodowski.
I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.

II. Nadesłano:
a) Dr. Ko l iń sk i. „Contributiou a la connaissance de la nutrition-de 

l ’oeil, d’apres desrecherches sur 1’influence de la naphtaline sur cet organe“ 
•odbitka z Archiv de physiologie.

b) Dr. D ę b ic k i. „Iwonicz w r. 1889“.
c) Protokóły to warz. lekarskiego kaukaskiego N. 20 [1890].
III. Następnie kol. Go l d fl a m  okazał chorą, 24 letnią, dotkniętą 

haemiatrophia facialis. Choru ta od kilku lat doznawała nieznacznych bó
lów [darcia] w prawej połowie tworzy, która poczęła chudnąć; przed laty 6 
przeszła tyfus [podówczas darcie owo już istniało]; miesiączkuje dopiero 
od roku. Ojciec chorej zmarł z jakiegoś cierpienia gośćcowego, matka wą
tłego zdrowia. Obecnie lew y policzek pulchny, rumiany, gdy prawy wy- 
chudnięty widać na nim zagłębienia, dołki odpowiadające punktom wyj
ścia nerwów. Okolica żwaczy więcej płaska, żyły nieco wydatniejsze, 
nos skierowany trochę na prawo; skóra w^ogóle więcej pigmentowana, 
w rzęsach po stronie prawej dają się zauważyć nieznaczne braki. Mięśnie 
zależne od nerwów twarzowego i trójdzielnego nie są dotknięte zanikiem, 
gdyż ruchy odpowiednie i oddziaływanie elektryczne są zachowane. J ę 
zyk w prawej swej połowie nieco cieńszy. Żadnych innych zmian nie ma. 
Cierpienie to zazwyczaj występuje w 3 lub 4 roku życia, rzadziej w wieku 
dojrzałym, częściej bywa u kobiet. Rzadziej rozpoczyna się od plam bia
łych lub brunatnawych, lub wypadania rzęs i włosów, najczęściej od chu- 
dnienia. Bywają przypadki, w których zanik rozszerza się na inne części 
ciała po tejże stronie. Bywają w przebiegu choroby niekiedy polepszenia. 
Co do istoty cierpienia, to jedni zaliczają je do cierpień tkanki łącznej pod
skórnej, nazywając je atrophie lamineuse progressiue. Inni uważają za cier
pienie nerwów troficznych, odnosząc albo do nerwów wazomotoryjnych, do 
nerwu sympatycznego lub do u. trójdzielnego. Istnieją trzy przypadki se
kcyjne, lecz w jednym tylko [Me n d l a ] znaleziono zmiany anatomiczne 
w n. trójdzielnym, a zwłaszcza w II jego gałęzi (neuritis intersłitialis pro- 
U f  er ans).

IV. Potem kol. K r y siń sk i mówił obszerniej o haematosalpinx.
W  przem ówieniu swojem  w yraził kol. K r y siń sk i przedew szystkiem  

ubolewanie, że auatomija mikroskopowa jajow odu od czasu badań IIe n - 
i,E’go ani na krok naprzód posuniętą nie została i że skutkiem zupełnie 
niedostatecznych wiadomości o budowie normalnej tego organu, rozpozna
wanie jego zmian patologicznych je s t  częstokroć zupełnie niepodobne.

W edług kol. K. brak odnośnych wiadomości o budowie normalnej 
głównie czuć się nam daje w pytaniu o układzie, .rozprzestrzenieniu i w y
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miarach warstwy mięśniowej, w pytaniu o układzie, rozprzestrzenieniu 
i  rozwoju fałd błony śluzowej i w  końcu w pytaniu, co do natury na
błonka.

Co do 1-szego. Lubo już H uschke, K ó l l ik e r  a zwłaszcza H e n le  
stanowczo twierdzą, że z dwóch warstw mięsnych tylko wewnętrzna, 
okrężna, jest dobrze na całej długości jajowodu rozwiniętą, kiedy zewnętrz
na podłużna nie stanowi ciągłej warstwy, lecz tylko miejscami się poja
wia, dzisiejsi anatomowie, np. autor odnośnej monografii w  dziele zbioro- 
wem histologó w ruskich, W ie l ik ij ,  zbywając całą sprawę kilkoma wiersza* 
mi, mówiąc lakonicznie o istnieniu dwóch warstw mięsnych, nie wspomina 
nawet, czy zachodzi w  grubości ich jaka różnica. "Wnosząc z niewielu 
[kilkunastu] okazów, które zbadać miał sposobność, może kol. K. zdanie 
HENLE’go potwierdzić, lecz sądzi, że potrzeba je będzie uzupełnić w ten 
sposób, że warstwa podłużna rzadko tylko leży  zupełnie na zewnątrz po 
za warstwą, okrężną, nierównie zaś częściej pęczki jej włókien wsuwają 
się pomiędzy włókna warstwy okrężnej, przeplatając się z nićmi pod roz
maitym nieraz bardzo ostrym kątem. Obraz otrzymany na przecięciu po- 
przecznem jajowodu przypomina skutkiem tego nieraz typowe skrzyżowa
nie się włókien mięsnych w języku. Badanie układu włókien mięsnych 
znakomicie utrudnia ta okoliczność, że tkanka łączna podsurowicza i pod' 
śluzowa obfitują w komórki wrzecionowate i że komórki te, wnikając wraz 
z tkanką łączną i naczyniami pomiędzy pęczki włókien mięsnych gład
kich, ledwo się od nich odróżnić dają, zwłaszcza na preparatach w balsa
mie leżących. Warstwa mięsna jest najsilniej rozwinięta w  części, p r z y  
ległej do rogu macicy i słabnie w miarę oddalania się od tegoż. W czę
ści średniej przed przejściem części prostej w część zwiniętą i rozszerzoną 
warstwa ta wynosi u dojrzałej kobiety około 0,5—0,6 m. m.

Kiedy, skutkiem nagromadzenia się w jajowodzie płynnej zawarto
ści, średnica tego organu z pierwotnych 2— 3 m. m. powiększa się do 7—8  
cm. czyli około 40 razy, wtedy ściana w tym samym stosunku cieńszą się 
stać musi, i o ile by kompensacyjna hyperplazyja się nie rozwinęła, grubość 
warstwy mięsnej wynosić by musiała około 0,018 m. m .= 1 8  ji. to jest 
mniej ni* wysokość normalnego nabłonka. Przy ciąży jajowodowej, przy 
której szerzenie jajowodu niezbędne do zawarcia rozwiniętego płodu 
musi być co najmniej 3 razy większóm, grubość całej warstwy mięsnej w y
nosić by musiała bez odpowiedniej hyperplazyi mniej niż 6 fA. to jest 
mniej niż grubość pojedynczego włókna. Kol. K. zwrócił już uprzednio uwa
gę na konsekwencyje ztąd wynikające przy opisie budowy worka płodo
wego w przypadku ciąży jajowodowej, dziś zaś tylko dodaje, że przy wy- 
rażonem wówczas mniemaniu obstaje i sądzi, że w właściwości układu 
warstwy mięsnej szukać należy przyczyny nierównomiernego rozszerza
nia się jajowodu, powstających przytem przewężeń pseudotorbieli i t. p.
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Co do 2-iego. H knle  odróżnia w  opisie swoim błony śluzowej fałdy 
pojedyncze od złożonych, powstałych przez rozrost pierwszych. Opisuje 
i ilustruje doskonałym rysunkiem pozorne zlepianie się tych rozrosłych 
fałd z sobą, przyczem rozróżnia powstałe ztąd psendokanały od kanałów 
rzeczywistych, zewsząd otoczonych niezmienionym nabłonkiem. O tem, czy 
te kanały i pseudokanały są z obu końców otwarte, czy zamknięte, 
H e n le  nie wspomina. Kol. K. widział na przecięciu poprzecznem jajowo
dów płodowych zamiast całego labiryntu fałd, znajdujących się u doro- 
słych, trzy brodawkowate wzniesienia [pierwotne fałdy], następnie spoty
kał jak nizki nabłonek, pokrywający te pierwotne fałdy, wdrażając się 
w ich wnętrze, rozdzielał je na system następczych—w jaki jednak spo
sób dalszy wzrost następuje i czy spostrzegany przez niego rozwój jest re
gułą czy rzadkim wyjątkiem, tego powiedzieć nie może. Kol. K. nie wi
dział nigdy jasnego obrazu powstawania fałd pojedyńczych pierwotnych, 
lubo z niektórych preparatów sądzi, że fałdy te niekoniecznie z rozpadu 
i rozrostu opisanych brodawek pierwotnych powstawać muszą, lecz że 
i bezpośrednio z wypuklenia się nabłonka ku osi jajowodu powstawać mo
gą. Kol. K. potwierdzić może w zupełności twierdzenia IlENLK’go o istnie
niu pseudokanałów i kanałów rzeczywistych wewnątrz kanału uormaluego 
jajowodu, nie udało mu się jednak nigdy prześledzić, czy kanały te są 
z obu końców otwarte czy zamknięte. Istnienie takich jednostron
nie zamkniętych kanałów w sprawie bezpłodności i rozwoju ciąży jajowo
dowej byłoby, rozumie się, dominującem. Fakt istnienia już w stanie nor
malnym opisanych powyżej pseudokanałów i kanałów byłby choćby już 
z tego powodu bardzo ważnym, ponieważ tak Or t h m a n n  jak i Oo r nil  
uważają rozrost fałd i ich sklejenia za oznakę charakterystyczna kata
ru jajowodu, przyczem wzmiankowani badacze różnią się tylko w tym 
punkcie między sobą, że pierwszy widział przytem spłaszczenie się na
błonka, czego Co r n il  nigdy przy tej sprawie nie spostrzegał.

Co do 3-go. Lubo u osobników dojrzałych nabłonek, pokrywają
cy błonę śluzową, jest wogóle wysoki stożkowy [długość 20 p.., szerokość 
górnego, okrytego rzęskami końca 4 m] nabłonek bywa jednak i to nie tak 
zbyt rzadko [równie w stanie płodowym jak i dojrzałym] znacznie niż
szym, kubicznym a nawet wyraźnie płaskim, jak się o tem ko). F j ielo- 
krotnie przekonał.

Przechodząc do opisu stanów patologicznych i idąc za opisami 
HENNiN’ga, BANDi/a, Or t iim a n n ’# i CoRNir/a, rozebrał kol. K. zmiany 
anatom iczne, tow arzyszące sprawom zwanym  H ydrosalpinx, Salpingitis ca- 
tarrhalis acuta et chronica, Pyosalpinx acuta, blenorrhoica, chronica et puer- 
pera lis i  haem atosalpinz. Zgadzając się mniej lub w ięcej z opisami w zm ian- 
kow anych autorów, sądzi kol. K.( że przy rozpoznawaniu salpingitis ca- 
tarrhalis należy kłaść g łów ny nacisk na złuszczanie się. nabłonka bądź 
pojedynczo bądź w całych  płytkach, n ie zaś na m niejszy lub w iększy roz
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rost fałd i spłaszczenie nabłonka, które, jak go odnośne badania przekony
wają, zdarzają się. i w stanie zupełnie normalnym. Ca się tyczy etyjologii 
liaematosulpinx to sądzi kol. K., że przerwana ciąża jajowodowa nie ró
wnie większą gra tu rolę, niżby z opisu autorów wnioskować było można.

Następnie przedstawił kol. K. szereg preparatów iniskroskopowych 
i rysunków z  przypadku przerwanej przez wylew krwi ciąży jajowodowej, 
operowanej w d. 2-iin, a przedstawionym w d. 4-ym Lutego r. b. w naszem 
Towarzystwie przez kol. Matla k o w sk ie g o . W  przypadku tym znajdo
wała się na niezmienionym makroskopowo jajowodzie torbiel wielkości 
jaja gęsiego. Torbiel ta o twardej zawartości zdawała się wytworzoną jak
by z wypuklenia tylko ograniczonej części ściany jajowodu, tak że względem  
osi, przeprowadzonej przez kanał części wchodzącej i wychodzącej jajo
wodu, leżała cała na zewnątrz, [po jednej stronie]. Oś jajowodu tworzyła 
z osią torbieli kąt ostry, również jak i ściana tego organu ze ścianą przyle
głą [odchodzącą od niej] torbieli. Według obrazowego porównania kol. 
Matla k o w sk ieg o  jajowód i torbiel podobne były do wydłużonego jabłka, 
w które by kto pod ostrym do stycznej kątem i zdała od bieguna [korzon- 
kaj wetknął ołówek. Powierzchnia torbieli była zewnątrz gładka, surowi
cza, torbiel, jak to się później pokazało, wypełniał skrzep krwi, wewnętrz
na powierzchuia zdawała się przez krew ciemno zabarwioną i mniej 
gładką.

Do badania mikroskopowego użył kol. Iv. część wchodzącą jajowo
du i przyległy czaszkowaty odcinek torbieli. Oprócz distalnego 2 m. m. 
długiego kawałka jajowodu, badanego na skrawkach poprzecznych [prosto
padłych do osi kanału], cała reszta badaną była na nieprzerwanej seryi 
skrawków, możliwie równoległych do widzialnej osi kanału jajowodu.

W części jajowodu, badanej na skraw kach poprzecznych, oddalo
nej od w ejścia  do torbieli na 8 do 6 m. m. badanie w ykazało mierny roz
rost fałd i to głów nie w wym iarze szerokości, częściow o złuszczenie na
błonka, i w ypełnienie przestrzeni m iędzyfałdow ych przez śc ięty  w ysięk, 
zawieraj ic y  mniej lub w ięcej zm ienione i zwyroduione nabłonki. F a łdy  
u podstawy, bardzo szerokie i stosunkow o mało rozgałęzione, b yły  w zg lę
dnie krótkie i wyjątkow o tylko przechodziły jedne trzecią promienia kana
łu, skutkiem czego św iatło zupełnie wolne kanału było stosunkowo obszer
ne. F ałdy pokryte były nabłonkiem  jednorzędow ym , stosunkowo nizkim,
o dużem owaluem jądrze, stroma ich ■łącznotkaiikowa zaw ierała komórki 
nabłonkowe wyraźnie płaskie, komórki w rzecionow ate, proste i przy koń
cach rozgałęzione i bardzo dużo jąder bliżej oznaczyć się nie dających. 
W arstw a m ięsna nie przedstawiała żadnych zmian w ybitnych, warstwa  
zaś surowicza i nadsurowicza była znacznie rozszerzoną.

Badanie pozostałej części preparatu na nieprzerwanej seryi skraw
ków, równoległych do osi jajowodu, pokazało przedewszystkiem, że kanał 
tej części jajowodu [ściana jego krótsza, odginająca się pod ostrym kątem,
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przechodząc w przyległą .ścianę torbieli, m ierzyła 6 m. m.] nie przebiegał 
prostolinijnie, równolegle od ściany i w pierwotnie widzialnym kierunku, 
lecz był na tej krótkiej przestrzeni parę razy skręconym, a mianowicie: 
raz zaginając się ku torbieli prawie pod kątem prostym do pierwotnego 
kierunku, drugi raz zaginając się w sposób równie gwałtowny prostopadle 
do płaszczyzny dwóch pierwszych kierunków, następnie utworzywszy pę
tlę (ansa) powrócił, zbliżając się coraz bardziej do poprzedniego wstępują
cego ramienia i w końcu zaginając się łukowato, wchodził do torbieli. 
Dziwny i niespodziewany ten przebieg uu nieprzerwanej seryi skrawków 
z łatwością prześledzić było można. Fałdy ca,łej tej części kanału w prze
ciwstawieniu do fałd części distaluej, opisanej wyżej, były bardzo wysokie, 
rozgałęzione i stały nader gęsto jedna obok drugiej, tworząc prawdziwy 
labirynt pseudokanałów drugorzędnych, i wypełniając prawie całe światło 
kanału głównego. Oprócz jednak tych pseudokanałów, powstałych tylko 
z przylegania lub sklejenia fałd sąsiednich liczba kanałów 2-go i 3-cio rzę
dnych rzeczywistych, otoczonych zewsząd nieprzerwanym pasmem jedno
rzędowego nabłonka, była co najmniej równie wielka. Fałdy same zawie
rały jeszcze większą liczbę jąder i komórek od opisanych w części distalnśj 
jajowodu. Nabłonek tej samej nizkiej natury był miejscami '/.łuszczony. 
Złuszczone i zwyrodniałe komórki znajdowały się w masie eksudatu po
między fałdami. Warstwa podśluzowa i nadsurowicza były rozszerzonej 
warstwa mięsna typowa w przeplatające się pęczki ułożona.

Ściana torbieli i przy badaniu mikroskopowem pokazała się tylko 
prostem wypukleniem i przedłużeniem ściany jajowodu. Grubość jej wyno
siła od 0,8 do 1,2 m. m. Pojedyncze włókna mięsne leżały jednak w tej 
części bardziej równolegle i znacznie rzadziej były w wyraźne pęczki uło
żone. Główną osnowę ściany stanowiły jednak spore wrzecionowate ko
mórki, łączące się wzajemnie swemi długiemi, rozgałęzionemi wyrostkami. 
Wyrostki te jasno okontnrowane i silnie światło łamiące stanowiły niere
gularną siatkę, w której wielobocznych okach leżały dopiero pozostałe 
elementy tkankowe. Na przestrzeni 10— 12 m. m. od wejścia jajowodu 
ściana torbieli pokryta była na swojej wewnętrznej stronie nabłonkiem 
słupkowym nizkim, przechodzącym bezpośrednio ze światła jajowodu. Rło 
na śluzowa wraz z tym nabłonkiem układała się tu i owdzie w wysokie, 
głównie pojedyncze fałdy. Oprócz tych fałd, bezpośrednio ze ściany torbieli 
wychodzących, znajdowały się na badanych skrawkach [zatopionych w fo- 
toksylinie] i w pewnej odległości od ściany przecięcia fałd czy też kosm- 
ków mniej lub więcej rozgałęzionych. Pytanie, czy na błonie śluzowej ja 
jowodu znajdują się tylko fałdy podłużne, czy też i kosmki, zdaje się kol. K. 
bynajmniej nie rozstrzygniętym, a badanie mikroskopowe tak na podłuż
nych jak i poprzecznych przecięciach zdaje się bardziej za tem ostatniem 
przypuszczeniem przemawiać. W innych dalszych od wejścia jajowodu 
częściach, ściana torbieli była zupełnie pozbawioną nabłonka, i ani fałd,
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ani wyraźnych elementów błony śluzowej i podśluzowćj odkryć na nich 
nie można było. W ścianie jajowodu, przechodzącej bez wyraźnej granicy 
i zagięcia w torbiel przebiegała tętnica o stosunkowo bardzo grubych ścia
nach, której światło wypełnione było przez skrzep szklisty brunatny. 
Skrzep ten, zamykający w sobie nieliczne ciałka czerwone krwi, barwił się  
intensywnie wszelkiemi barwnikami.

Kosmków choriona nigdzie odnaleźć nie było można.
Kol. K,, widząc się zmuszonym, z powodu krótkości czasu, zaniechać 

przedstawienia całej klinicznej strony omawianego przedmiotu, zwrócił na 
zakończenie jeszcze raz uwagę na potrzebę zajęcia się anatomiją mikro
skopową jajowodu i ustalenie pewnych danych, zebranych ze zbadania sto
sunkowo znacznej liczby preparatów.

Na tem posiedzenie ukończono.
Sekretarz, M. Jakowskt.

Posiedzenie kliniczne dnia *20 Maja 1890 roku.

P r e z e s :  Brodowski.

I. Protokół z ostatniego posiedzenia został odczytany i przyjęty
II. Nadesłano:
a) 100 rozpraw doktoryzacyjnych, bronionych w r. 1888/9 w Aka

demii lekarskiej w Petersburgu, nadesłanych przez Zarząd Akademii.
b) „Die Aeuderungen iu den Eigenschaften der Muskeluerven mit 

dem Warmegrade“ i „Ueber das Timbo (poullenia p innaia )“ przez dra 
SomERAŃSKIEGO.

c) „Przypadek zejścia śmiertelnego po malej dawce salolu" przez 
W er nk ra  i Ch ł a po w sk ie g o  [odb. z Nowin lekarskich].

d) „Rys balueotechnikiki" i „Sprawy polskich zakładów zdrojo- 
w ych“ przez dra Zie l e n ie w sk ie g o .

III. Kol. L u b e l sk i proponuje wysłanie telegramu do Uniwersyte
tu w Montpellier, z okazyi 500 letniego istuienia Uniwersytetu. Telegram  
postanowiono wysłać bezzwłocznie.

IV. Następnie kol. H ek y n g  przedstawił chorego, 70-letniego, do
tkniętego bliznowatem zważeniem przełyku, powstałćm  po nieznacznem 
oparzeniu, mającem mnićj więcej około 1,5 ctm. średnicy, niekrwawiącem  
za dotknięciem, a odległem od początku przełyku mnićj więcej na 6 ctm. 
Na chorym tym kol. H. demonstrował metodę SiMONDx’a, ulepszoną przez 
LEYDEN*a i RANVEUs’a, żywienia chorych, dotkniętych zwężeniem przeły
ku, polegającą na wprowadzenia na stałe i na umocowaniu w miejscu 
zwężenia krótkiej lejkowatej rurki z kauczuku, przez którą łatwo przecho
dzą pokarmy.
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Kol. J a w d y ń sk i sądzi, że w danym przypadku prędzej chyba przy
puścić można zwężenie natury rakowatej, ze względu na wygląd ogólny 
i na lata chorego. Kol. H e r y n g  nie zgadza się z przypuszczeniem opo
nenta i w każdym razie uprasza o ścisłe zbadanie przedstawionego 
chorego.

V. Potem kol. F r . N e u g eb a u k r  przedstawił matkę i dziecko jej 
dotknięte polydaktyliją . U dziecka, mającego prócz tego pes varus congeni- 
łus, ogółem na rękach i nogach było 28 palców. W danym przypadku brak 
jest niektórych palców, a inne są pozrastane, tak iż widać razem a d a k -

p o l y d a k t y l i ę  i s y n d a k t y l i ę .

VI. Następnie kol. S o b ie r a Ński [gość] mówił obszernie „o zmia
nach fizycznych własności nerwu pod wpływem temperatury".

Na zasadzie 40 doświadczeń, dokonanych w pracowni Ltnm iG ’a 
w Lipsku, przeprowadzonych z nerwowym preparatem Ga l v a n ie g o  żaby, 
i własnego pomysłu mówcy przyrządem, który starannie ochraniał nerw 
i mięsień od wyschnięcia, a pozwolił ogrzewać nerw do żądanej tempera
tury i podrażniać go dowolnie elektrycznością, doszedł kol. S o b ie r a Ński 
do następujących wniosków:

1) Granice pobudliwości dla nerwu leżą pomiędzy 37 i 40',C, oraz 
pomiędzy 0 i 5°C. Temperatura 38—40° wtedy tylko okazuje swoje dzia
łanie, jeśli nerw uprzednio oziębiony był niżej 5°C; temperatura zaś n iższa , 
pomiędzy 2 i 5°, ażeby okazała się pobudzającą, wymaga uprzedniego 
ogrzania nerwu mniej więcej do 36—40°C.

2) Działanie temperatury występuje dopiero po pewnym czasie, 
^wywołując przerywane spokojem, objawy tężca. Tężec nerwu ocieplone
go jest silniejszy, aniżeli zimnego.

3) Nerw pod wpływem ogrzania do 40°C wykazuje bardzo wielkie 
następcze działanie na strumień elektryczny [przerywany], oziębiony zaś 
nerw posiada tę samą własność, lecz w znacznie mniejszym stopniu. Stan 
ten następczego działania elektryczności po kilku minutach znika i znów 
po pierwszem podrażnieniu się ukazuje.

4) Nerw pod wpływem temperatury posiada zdolność w samym so
bie wytwarzać podrażnienia, wyrażające się w skurczu mięśnia.

Kol. K r y siń sk i zapytuje mówcę, czy w nerwie, poddanym działaniu 
wysokiej temperatury,nie zachodziły jakie zmiany anatomiczne, dające się 
wykazać pod mikroskopem, na co kol. S o b ie r a ń sk i odpowiada, że odno
śnych badań nie przeprowadzał, lecz nerw bywał bardzo dobrze ochrania
ny i jeszcze po 12 godzinach zachowywał swą pobudliwość, jakkolwiek 
bywała ona nieco mniejszą, niż na początku.

VII. Kol. B u jw id  odczytał następnie protokóły z posiedzeń ko
mitetu hygieny publicznej przy Towarzystwie, za ubiegłe dwa lata.
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VIII. W końcu kol. H etman okazał trepait wyrobu C o l l in ’* 
w Paryżu, używany do trepanacyi wyrostka sutkowego.

Na tćm posiedzenie ukończono.
Sekretarz, M. Jakowski.

Posiedzenie kliniczne dodatkowe dnia 27 Maja 1890 r.

Prezyduje V ic e -P r k z e s — Przewoski.
I. Protokół z ostatniego ])osiedzeuia po odczytaniu przyjęto.

II. Vic e -P kezes zawiadamia, że na konkurs im ienia Koczorow 
skiego  nadesłano 2 prace w  rękopisie, które zosta ły  przyjęte, oprócz tego  
nadesłano trzecią pracę drukowaną przed paru laty  z nazw iskiem  autora. 
Ta ostatnia praca, jako nieodpowiadająea warunkom konkursu, została od
rzuconą.

Następnie V ic e -P kkzes odczytuje 9 tematów, podanych przez komi
tet do przyszłego konkursu imienia K oczoi: >w sk ieg o . Kol. K r y siń sk i 
zwraca uwagę, że niektóre tematy są bardzo t udne [etyjologija zimnicy] 
inne znów do pewnego stopnia rozstrzygnięte [ lezinfekcyje plwociny]. Za- 
dnfc Towarzystwo nie powinno dawać tematów prawie niewykonalnych, 
w iuteresie Towarzystwa radzi zwrócić tematy komitetowi do powtórnego 
rozpatrzenia. V ic e -Pr ezes przyznaje, że niektóre tematy są bardzo tru
dne, lecz są i łatwiejsze do wyboru; ostatecznie zgadza się na powtórne 
rozpatrzenie w komitecie.

III. Kol. L e sz c zy ń sk i [gość] przedstawił chorą 77-let., której przed 
paru miesiącami dokonał wycięcie pierwotne kiszki zgorzelinowej na prze
strzeni 12 ctm. wśród przepukliny udowej, uwięzgniętej od 5 dni. Pomimo 
powikłania zapaleniem płuc [chloroformowano przy gazowem oświetleniu] 
chora wyzdrowiała.

IV. Kol. He im a n  okazał preparat anatomiczny próchnienia kości 
skalistej, w którym opona twarda mózgowa wpiła się jak czop w otwór 
kości, zatykając go całkowicie. Chory był operowany, lecz trepan nie do
szedł do antrum. Kol. V ic e -P r ezes dodaje, że takie zmiany widuje na 
trupie nie rzadko, tłómaczenie, źe błona twarda wpiła , się w otwór kostny 
uważa za niesłuszne, ponieważ jest to zgrubienie opony, zależne od roz
woju ziarniny gruźliczej.

V. Następnie kol. L eszc zy ń sk i opisał p r ż y p a d e k  p r z e w l e 
k ł e g o  wp o  c li w i en i a k i s z k i  biodrowćj i okrężnej, połączonego z w y
padnięciem, operowany przez siebie. Wieśniak 34 letni przybył do kliniki 
chirurgicznej szpitalnej z wypadnięciem kiszki. Choroba zaczęła się przed 
7 miesiącami od biegunki krwawej, po kilku tygodniach chory zauważył 
że mu przy stolcu wypada kiszka; jednocześnie zaczął chudnąć i mizernieć,
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Przy badaniu chorego, dosyć wyniszczonego, znaleziono wypadnięcie kiszki 
długości 20 ctm. z zagięciem łukowatem ku tyłowi. Na miejscu zwieracza 
odbytu zwożenia nie ma, palec obchodzi kiszkę dokoła swobodnie, sonda 
elastyczna wchodzi na 40 ctm., lecz nie pociąga ze sobą wypadłej części. 
Badanie brzucha nie wykazało guzowatości, bolesność wogóle mała, prze
ważnie około pępka. Rozpoznano wpocliwienie bez oznaczenia miejsca. 
Odprowadzenie części wypadłej było możebne na czas krótki; przy nadę
ciu kiszki powietrzem po odprowadzeniu zauważyć można było wzdęcie 
okrcżnicy, lecz guza nie znaleziono. Po napełnieniu wodą płyn dochodził 
tylko do zagięcia śledzionowego, przypuszczano zatem, że w tem miejscn 
znajduje się pierścień wpochwienia, Ponieważ stan ogólny nie poprawiał 
się, a leczeuie było bezskuteczne, przystąpiono zatem duia 9 Maja 1890 r. 
do laparotomii.

Po otwarciu jamy brzusznej wyczuć można było w okrężnicy twar
dy sznurek, który się kończył pierścieniem wpochwienia aż w kątnicy.
0  wyprostowaniu wpochwionych części z powodu znacznych zrostów nie 
mogło być mowy. Postanowiono zatem wyciąć część wpochwioną; po 
otwarciu kątnicy znaleziono sznur kiszek wpochwionych, pociąganie nie 
dało rezultatu, podwiązano przeto w dwóch miejscach i pomiędzy ligatura- 
mi przecięto; następnie wycięto jeszcze około 20 ctm. kiszki cienkiej
1 kątnicy, poczem wszyto kiszkę cienką w okrężntcę wstępującą, zwę- 
żyw szy tę ostatnią od strony zewnętrznej. Nakoniec zamknięto jamę brzu" 
szną całkowicie.

Przebieg był wyśmienity, przez 7 dni chory brał makowiec, 9 dnia 
nastąpiło pierwsze wypróżnienie po irygacyi, przyczem odeszła obumarła 
część kiszki długości 70 ctm., dwunastego duia było drugie wypróżnienie. 
Stan ogólny zaczął poprawiać się stale. Podobnych przypadków przewle
kłego wpochwienia operowanych, znalazł kol. L. w literaturze nie wiele. Co 
się tyczy funkcyi kiszek, to przed operacyją chory clmdł i mizerniał, ponie
waż przy wchłanianiu wykluczona była kiszka gruba oraz 2,/2 łokcia kisz
ki cienkiej; po operacji zaś pomimo braku około 5 łokci kiszki, chory do
brze się odżywia, masy kałowe są sformowane a badanie ich wykazało tyl
ko niedostateczne trawienie tłuszczów.

W  dyskusyi zabrał glos kol. Gr u x i>za cii, który chorego widział 
tylko po operacyi. Przyczynę upadku odżywiania przed operacyją upatruje 
przeważnie w wykluczeniu z czynności kiszki grubej, w której jak wiado
mo odbywa się prawie całe wchłanianie części płynnych w wodzie roz
puszczonych. Kał przed operacyją był pół płynny i to stanowiło najważ
niejszą upadku odżywiania przyczynę. Zastanawiając się nad kwestyją. 
czy błona śluzowa i mięsna kiszki grubej tak długo nieczynne [7 miesięcy 
nie uległy zanikowi [graczoły, błona mięsna], odpowiada przecząco, ponie
waż chory po operacyi odżywia się coraz lepiej i kał zawiera niezbyt w iel
kie tylko ilości części niestrawionych. Po kilku miesiącach można będzie
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dokładniej wyjaśnić, czy kiszka nie utraciła swoich własności czynnościo
wych. W przeciąga tego czasu należałoby zastosować wzmocnienie błon 
mięsnych za pomocą leków lub metod fizycznych. W chłanianie tłuszczów  
nie będzie się nigdy zapewne odbywało należycie, potrzeba zatem choremu 
zalecić dyjetę, przeważnie białkową i mączną. Przypadek opisany oraz 
inne są zachęcające do stosowania wycięcia kiszek, a chirurgowie nie po
winni krępować się długością kiszki, mającej być wyciętą.

Kol. J a w d y ń sk i zaznacza, iż obliczenie długości kiszki wyciętej 
jest błędne; przez odbytnicę odeszło obumarłćj kiszki 70 ctm. podczas 
operacyi wycięto kiszki grubćj i cienkiej około 20—30 ctm. razem 100 t. j. 
1 metr, zatem do 5 łokci jeszcze daleko.

Kol. L esz c zy ń sk i odpowiada, że długość tę obliczył przez podwo
jenie normalnej długości kiszki grubej od kątnicy do odbytu.

Kol. J a s iń s k i  powiada, że nie może sobie wyobrazić, żeby 5 łokci 
krezki [właściwie 2 '/a] były wciągnięte we wpochwienie i żeby taka krezka 
mogła kiszkę dostatecznie odżywiać; należy raczej przyjąć długość około 
70 resp. 140 ctm., a to dla tego, że kiszka gruba, mając w sobie część wpo- 
chwioną fałduje się mocno, jak to widać na atlasach, a w ięc nie można 
brać wymiarów kiszki grubej normalnej. Ta długość zmniejszyła się zna
cznie, i tu jest źródło pomyłki. Co się tyczy  rozpoznania, to zbadanie kału 
byłoby decydujące, a mianowicie brak siarkowodoru, który się wytwarza 
dopiero w kiszce grubej, jak to wykazał N e n c k i.

Kol. L esz c zy ń sk i zgadza się na uwagę kol. J a siń sk ie g o , lecz tyl
ko w części, kątnica bowiem leżała w swojem miejscu; kol. Gr u n d za c h  
także przyznaje słuszność kol. J. i dodaje, że ważną jest obecność barwni
ków  żółciowych w kale, których w kiszkach grubych nie ma, [jeśli nie bę
dzie rozwolnienia].

Kol. V ice  P r ezes uważa podobne przypadki wpochwienia za nie 
tak bardzo rzadkie. Pod względem częstości zajmują one drugie miejsce, 
a opisów nie brak w literaturze. Co się tyczy wchłaniania, to ono odbywa 
się najpierw w żołądku, a następnie i głównie w kiszce cienkiój, w  grubój 
zaś wchłania się tylko reszta. Przy badaniu pośmiertnćm codziennie się 
przekonywamy, że w kiszce cienkiej znajduje się zawartość płynna, im ni
żej, tem gęstsza, a nad zastawką B a u c h in a  gęstawa podobna do kału. 
W  kątnicy nieraz spotykamy całe masy zbitego kału; w  kiszce grubej za
pewne wsysają się, ale tylko pozostałe części niewielkie.

Kol. Gr u n d za c h  zaznaeza, że mówił tylko o przewodzie kiszko
wym. N o t h n a g e l  podaje dowodów klinicznych nie mało, że wchłanianie 
odbywa się przeważnie w  kiszce grubej; wiadomo jak silnie podupada od
żywianie przy nieżycie kiszki grubej. Na to odpowiada kol. V ic e -P r e ze s , 
że odżywianie podupada skutkiem samej sprawy chorobowej (colilis). Ba
danie na trupie pokazuje, gdzie się zgęszcza kał i dla tego sądzi, że główne 
wsysanie odbywa się w kiszkach cienkich. Kol. Kr y siń sk i dodaje, że prze-

www.dlibra.wum.edu.pl



571

« ież  dośw iadczenia fizyjologiczne nad w chłanianiem  robi się na kisz
kach cienkich . Że kał, długo leżąc , m oże ulegać zgęszczeu i i, to prawda, 
ale zdanie P r e z e sa  podzielić musi, że p łyny w chłaniają się  w  kiszkach  
cienkich.

VI. Następnie kol. H eiman* opisał p r z y p a d e k  n i e d o r o z 
w o j u  u c h a  u dziecka parotygodniowego, demonstrując rzecz rysun
kiem. Oprócz braku podniebienia miękiego i części twardego, znaleziono 
z lewej strony brak otworu przewodu słuchowego zewnętrznego, muszla 
po'tej stronie dość dobrze rozwinięta, lecz pojedyncze części wykazują 
pewne zboczenia. Górna część muszli jest mało wypukła i zrośnięta, za
równo jak i płatek, ze skórą twarzy. Zamiast grobelki (antihelix) jest chrzą
stka, zagięta w kierunku przeciwnym. Z prawej strony znajduje się za
czątek przewodu słuchowego w postaci dołeczka, rąbek jest dobrze roz
winięty, zamiast grobelki widać dwa guziczki, płatek przyrośnięty do skó
ry twarzy. Na tylnej powierzchni zauważyć można kilka brózdek po
przecznych. Czy w danym przypadku ucho wewnętrzne było należycie 
rozwinięte, zbadać nie było można. Kol. Mo d r z e je w sk i nadmienia, że po
dobny przypadek niedorozwoju, tylko w  wyższym znacznie stopniu, w i
dział przed paru laty u dziecka kilkodniowego, w przytułku położniczym  
kol. Ko n d r a t o w ic z a .

VII. W  końcu kol. H eim a n  mówił: „ K i l k a  s ł ó w  o o t w i e r a 
n i u  w y r o s t k a  s u t k o w e g o ,  zwracając uwagę przedewszystkiem na 
pewne tylko punkty. Co się tyczy wskazań, to, jak wiadomo, otwieramy w y
rostek sutkowy w następujących razach: 1) jeżeli w przebiegu ostrego ro
pnego zapalenia ucha średniego dołączy się zapalenie wyrostka sutkowego 
i objawy ostre nie ustępują, 2) jeżeli przy ostrem zapaleniu nastąpi zatkanie 
przewodu skutkiem obrzęku lub ziarniny, przyczem nie można usunąć 
wydzieliny i gdy jednocześnie okolica wyrostka sutkowego puchnie; 3) gdy 
w  uclm średniem gromadzą się masy cholesteatomatyczne bez objawów za
palenia wyrostka sutkowego, 4) gdy życiu grozi niebezpieczeństwo. Zu
pełnie zdrowy wyrostek sutkowy otwieramy przy bardzo silnych bólach, 
oraz gdy są przetoki w otaczających częściach. Kol. II. doszedł do prze
konania, że wyżej wymienione wskazania nie wystarczają; w przypadkach 
zaś przttok i owrzodzeu nie należy się spieszyć, ponieważ te ostatnie goją 
się nieraz bez operacyi. Oprócz tego dodaje ze swojej strony dwa wska
zania: 1) przy ostrem zapaleniu ucha średniego, gdy obfitą jest wydzielina,
2 ) przy rozwiniętych objawach zapalenia mózgu lub opon, szanse wówczas 
są wprawdzie małe, ale sa., to samo odnosi się do przypadków powikłanych 
ropuicą. Co się tyczy w y b o r u  c h w i l i ,  to jedni radzą operować wcze
śnie, drudzy czekają objawów groźnych dla życia. Tego ostatniego poglą
du trzymał się w dawniejszych latach II. i chorzy często umierali, obecnie 
przyznaje, że pogląd ten jest błędny i że należy operować wcześnie. Oba
wa otwarcia zatoki żylnej poprzecznej nie powinna nas wstrzymywać, po-
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wikłanie to zdarza się rzadko i nie zawsze źle się kończy. Na 60 przypad
ków otwarcia wyrostka sutkowego miał tylko jeden preypadek tego po
wikłania i cliory wyzdrowiał; dla tego rozszerzył zakres wskazań, trzy
mając się ogólnej zasady chirurgów, źe gdzie jest ognisko ropne, tam je  
należy odpowiednio otworzyć, aby można je  dokładnie opróżnić i zdezin- 
fekować. Z operowanych wcześnie w ostatnich latach miał 29 przypadków 
w  szpitalu i 16 przypadków z praktyki prywatnej, z tej liczby zmarło 2. 
chorych, jeden z powodu daleko posuniętej gruźlicy, drugi 7 dnia na zapa
lenie opon mózgowych. Wprawdzie są przypadki, które się kończą w y
zdrowieniem bez operacyi, lecz nie brak i takich, źe groźne objawy w y
stępują nagle i chory umiera, nie doczekawszy się operacyi.

Dla przykładu podaje 2 historyje choroby: 1) przypadek zapalenia 
ucha średniego po zapaleniu płuc; chory przestał już goraczkować, od dni 
10 wszystkie objawy się zmniejszyły, gdy nagle temperatura podniosła się- 
do 40,7°; trepanacyja nie była robiona z powodów niezależnych od leczące
go, chory zmarł, a przy badaniu pośmiertuem znaleziono zakrzepy w ży
łach, a infarkty w narządach wewnętrznych. Drugi przypadek podobny do 
poprzedniego; po dwóch tygodniach leczenia, temperatura nagle się podno
si, tego samego dnia trepanacyja; znaleziono przekrwienie wyrostka sutko
wego i kroplę ropy, zaraz po operacyi ciepłota opada, ropienie ustaje, cho. 
ry jest wyleczony. Gdybyśmy w  tym drugim przypadku czekali, kto wie  
czy by się śmiercią nie skończył i odwrotnie. W przypadkach późnych, 
przy objawach mózgowych szanse są małe, ale i tu zdarzają się pomyślne 
przypadki. Podobny przypadek przytacza kol. II. jeden ale pouczający. 
Zapalenie ucha średniego leczone bezskutecznie: po pewnym czasie w y
stępuje gorączka, bóle nie do zniesienia, stępienie, uczucie padania w stro
nę lewą [chorą]; wykonano cięcie WEiL’a, poprawy nie było, pojawiły się 
później nudności, wymioty, sztywność karku, zwolnienie tętna przy t. 40°, 
na drugi dzień śpiączka, przykurczenia, drgawki, źrenice nierówne. Chorego 
można było uważać za straconego, jednak dokonano trepanacyi, z powodu 
sklerozy wyrostka [2 ctm.] nie można było dojść do antrum, mimo to go
rączka ustąpiła, przytomność powróciła i chory wyzdrowiał. Operacyję 
pomienioną według kolegi II. ma wykonywać otyjatra. Co się tyczy na
rzędzi, to w  ostatnich czasach H. zaczął używać trepami P a s t e u r -Co l - 
Lix'a, którym się operacyję wykonywa prędzej i bez wstrząśnienia.

W  dyskusyi kol. Mo d r z e je w sk i powiada, że sprawa otwierania 
wyrostka sutkowego jest bardzo ważna i należałoby ją obszerniej przed
stawić. Wskazania w  dziełach podane są dobre i d o sta tec zn e , chociaż le 
karz doświadczony w każdym przypadku sam sobie wyrabia i modyfikuje; 
kol. M. nic zgadza się na nowo podane wskazania, wyciek ropny bez bo- 
lesności, a tylko gorączka to za mało; na drugie wskazanie [obfity bardzo 
wyciek] możnaby się zgodzić, lecz jest droga do leczenia przez trąbkę 
E u st a c iiiu s z a . Sama operacyja nie jest tak mała, wymaga doskonalej
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techuiki, należytej dezinfekcyi i odpowiedniego przygotowania ua wszel
kie ewentualności, które tylko chirurg posiadać może. Świeżo leczył 2 
przypadki ostrego zapalenia ucha średniego, które się pomyślnie skończyły 
przy przemywaniach przez trąbkę E u st a c iiiu sz a . W ogólności jest zda
nie, że rozszerzenie wskazań nie jest potrzebne.

Na tem posiedzenie ukończono.
Za Sekretarza, W ładysław  Szteyner.

Posiedzenie kliniczne z dnia 3 Czerwca 1890 r.
Przewodniczący V ic e -P r k z e s  Przewoski.

I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.
II. Nadesłano:
a) Od p. adwokata P r a u ssa  uwiadomienie o zatwierdzeniu zapisu 

śp. dr. Ch w ieć k o w sk ieg o , nadzór nad wykonaniem którego ma pozosta
wać według woli zapisodawcy w rękach Towarzystwa.

b) Od p. Inspektora urzędu lekarskiego m. Warszawy 300 kartek 
służących do zawiadamiania przez lekarzy Urzędu lekarskiego o przypad
kach chorób epidemicznych w W arszawie. Pan Inspektor uprasza w swćj 
odezwie o rozdanie owych kartek członkom Towarzystwa, oraz o popar
cie jego prośby przez wszystkich członków.

W kwestyi tej kol. P o la k  zabiera głos i, popierając treść odezwy 
p. Inspektora, zaznacza, że przysyłanie takich zawiadomień jest niezbę- 
dnein dla układania wykazów statystycznych miesięcznych i rocznych
o zdrowotności miasta. Zaznacza przytem, że postęp na punkcie urzą
dzeń zdrowotnych miejskich jest coraz w iększy w ostatnich czasach i po
winniśmy się starać dopoinódz na drodze tych usiłowań Urzędu lekar
skiego.

III. Następnie kol. IIeryng okazał trzech nowych chorych, z leczoną 
na drodze chirurgicznej gruźlicą krtaniową. W szystkim tym chorym kol. II. 
dokonał wycięcia łyżeczką ostrą podwójną kawałków krtani w ostrym 
procesie cierpienia, wszędzie z rezultatem bardzo pomyślnym. W skutek 
tego, mówca, uważając to za bardzo ważuy przyczynek do chirurgicznego 
leczenia suchot krtaniowych, zaznacza, że nawet w ostrym stanie tej sprawy 
śmiało uciekać się trzeba do odpowiednich zabiegów chirurgicznych. Kol.
II. okazał preparaty drobnowidzowe z wyciętych kawałków krtani owych 
chorych, uległych ostremu nacieczcniu gruźliczemu.

Dalej k ol. II. okazał podwójną kiuretę pom ysłu l\RAUSE’go; w  in 
strum encie tym jed na  łyżeczk a  kraje od tyłu ku przodowi, dmga zfH na  
boki. Za pomocą tego narzędzia, można w ycinać dość spore kaw ałki 
tkanki odrazu.

38*
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IV . Potem kol. Ma t la k o w sk i okazał guz usunięty u kobiety 36- 
letniej, umiejscowiony na iuber fro n la lis  dezter. W  dzieciństwie guza tego 
chora nie zauważyła, rósł powoli, doszedł wielkości jaja kurzego, na po
wierzchni był nierówny. Mówca przypuszczał, że ma do czynienia z ko- 
stniakiem. Operując, oddalił płat skórny wraz z okostną, krwawienie tę
tnicze było bardzo silne. Spiłował guz tangientalnie do powierzchni kości, 
przyczem krwawienie tętnicze było dość silne; na tej zasadzie więc przy
puszcza, że ma do czynienia z angiomatem kostnym. Na powierzchni 
przekroju składa się on z blaszki kortykalnej z siecią kostną, wypełnioną 
krwią tętniczą; badanie drobnowidzowe nie było dotąd wykonane.

V . Następnie kol. B ukow sk i przedstawił 8-letniego chłopca, które
mu przed 10 miesiącami, z powodu obustronnego pes varus, w  tym sto
pniu, że chory chodził na górnej i zewnętrznej powierzchni stopy, w yko
n ał obustronne wycięcie kości stępu kliuowe, a oprócz tego z prawej stro
ny przecięcie ścięgien, według metody PiiELPS’a. Dziecko to chodzi te 
raz bardzo dobrze.

VI. Wreszcie kol. L eszc zy ń sk i [gość] przedstawił preparat wyciętej 
kiszki, o czem mówił na ostatniem posiedzeniu. Rozpatrując bliżej preparat, 
okazało się, iż za wpochwioną kiszką cienką pociągniętą została następczo 
i kątnica i wytworzyło się intussuscepiio ileo-colica cum inversione coeci eon- 
secutioa. Przecięcie sznurka wpochwionego wypadło na samej zastawce 
BAUCHifTa. Ściany wpochwionego jelita cienkiego i wciągniętej kątnicy 
zrosły się powierzchniami otrzewnowemi, wytwarzając jeden cylinder kiszki, 
pokryty z obu stron błoną śluzową, od wewnątrz błoną kiszki cienkiej, od 
zewnątrz błoną kiszki grubej, w  środku tej ściany z jednego boku widać 
światło naczyń krezkowych. W otwór w  pierścieniu wpochwienia wcho
dzi zaledwie koniuszczek palca. Wydzielonego z kałem wpochwionego 
odcinka okazai nie mógł, gdyż służący, źle zrozumiawszy dane mu polece
nie, zamiast wymyć go, wyrzucił. Dodaje następnie, iz później w w y 
dzielanym kale więcej kawałków zmartwiałej kiszki nie spostrzega- 
no. Chory zważony po raz drugi w 3 /v i waży 56,85 klg. zatem wciągu 
7 dni znaczny przyrost na wadze, gdyż prawie 5 kilg. może służyć przy
czynkiem do działalności błony śluzowej kiszek.

Następnie kol. L. przestawił 4 chorych, którym dokonał w różnych 
czasach [3—10 tygodni] replantacyi zębów. Zęby dawniej replantowane sie
dzą w szczęce nieruchomie, późniejsze od 3 tygodni jeszcze cokolwiek 
ruchome. Chorzy na ból przy ruchach zęba i uciskaniu nie uskarżają 
się, gryźć mogą niemi twarde pokarmy. Z dość licznych wskazań do re
plantacyi wybrał narazie tylko zęby, porażone częściowo próchnicą boczną, 
miedzyzębową, szczególniej tylną, nie nadające się z powodu utrudnione
go dostępu do należytego oczyszczenia jamy próchnicowej i zaplombowa
nia in situ, a także i te, u których próchnicowa sprawa umiejscowiła się 
nizko przy szyjce zęba, gdzie plombowanie in s'tu  wywołuje bardzo czę
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sto zapalenie okostuej zęba. Zęby takie dentyści po większej części usu
wają, skoro tylko przyłącza się do próchnicy bolesne zapalenie pulpy. 
Kol. L. zęby te, przy możebnie ścisłej antyseptyce, wyjmuje, w  rękach 
oczyszcza dokładnie jamy próchnicowe, takowe następnie wypełnia cemen
tem i przydawszy cokolwiek końce korzonków, aby przerwać możliwy 
zrost pulpy z nerwem i naczyniami zębowemi w szczęce wstawia obmyty 
dokładnie ząb na jego poprzednie miejsce, usunąwszy poprzednio z zębo- 
dołu skrzepy krwi. Manipulaeyja wstawiania zęba bolesną nie jest. Ból 
większy cokolwiek odczuwają chorzy i to nie wszyscy 2 i 3-go dnia. Zale
żnym ou jest od urazowego zapalenia okostuej zęba. 6-go duia chorzy 
zaczynają już posługiwać się temi zębami przy żuciu miękkich pokarmów, 
od 10—13 żują pokarmy twardsze. Zupełne umocowanie i unieruchomie
nie w szczęce następuje po 3 —i  tygodniach lub późuiej, zależnóm to jest 
od mniejszego lub większego naruszenia okostnej zęba, za pomocą której 
według pracy F r e d l a , odbywa się dalsze odżywianie i umocowanie zęba 
w zębodole. Pierwotne utrzymanie zęba replantowanego w zębodole na 
zębach trzonowych odbywa się przez umiarkowany ucisk zęba przeciwle- 
żącego. Dla zębów przednich potrzebne bywa przymocowanie ich cza
sowe do sąsiednich zębów za pomocą drucika srebrnego lub tak zwauego 
w deutystyce cofferdamu, cienkiego kawałka szerokiego gummy ela
stycznej.

Replantacyi przeważnie dużych trzonowych zębów kol. L. do tej pory 
wykonał do 20; 2 chorych, nie wierząc w możliwość umocowania zęba, 
zrażeni nieznacznym bólem, pozostawili replantowane zęby u felczerów.

Kol. L. utrzymuje, iż replantacyja, szczególniej zębów trzonowych 
nie jest tak trudną i wymagającą technicznego wykształcenia i może być 
zastosowywana przez wszystkich prawie lekarzy. Pozosfawi;ijąc pacyjen- 
tom używalność przez lat kilka [5—16] według BouRDKT’a, T A xr’a i Gufi- 
RARo’a replantowanych zębów, ochroniłoby się wielu z nich od cierpień 
kanału pokarmowego.

W dyskusyi Vice-Prezcs P r z e w o sk i, zwracając sio do wspomnio- 
nego na początku przypadku wycięcia kiszki, oraz <lo uwagi kol. Le s z 
c z y ń sk ie g o , żc przyrost na wadze chorego po operacyi, może służyć za 
przyczynek do działalności błony śluzowej kiszki, zaznacza, że przyrost 
taki nie może być uważany za dowód całkowitego wsiąkania pokarmów 
w kiszce grubej.

Kol. Ma t l a k o w sk i dodaje równie?, że przyl ytku tego nie można 
wcale złożyć na funkcyję kiszki grubej; pokarmy podlegają ruchom w kisz
kach, a wiemy, żo w kiszkach cieukich odbywa się wsiąkanie; trudno 
więc orzec, jaki procent owego wessania przypada na kiszkę grubą.

Na tern posiedzenie ukończono.
Sekretarz M . Jakowski.
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Posiedzenie kliniczne z dnia 17 Czerwca 1890 roku.

P r e z e s  Brodowski.
I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.
II. Nadesłano:
a) „Zapalenie tkanki przytwardówkowej, wywołane większem cia

łem obcem, tkwiącem niewidzialnie w  otoczeniu oka“, przez W ic h e r - 
KIEWICZA.

b) „Ueber die larwirten Formen der Lungentuberculose" i „Ueber 
die Erscheinungen und Komplikationen von seite Respirationsorgane im 
Verlauf der InfJuenza-Epidemie", przez S ok o ło w sk ieg o .

c) Podanie d-ra Ś w ią t eCkieg o  W ł a d y s ł a w a  z Warszawy, wraz 
z pracą p. t. „Rzadki przypadek rozedmy podskórnej, bardzo rozległej, 
powstałej na tle gruźlicy", przedstawiają kandydata na członka koledzy: 
J a k o w sk i, P a w iń sk i i P u ł a w s k i-, sprawozdawca P u ł a w s k i.

III. Kol. J a s iń s k i  okazał dziecko dotknięte niezwykłą postacią 
wargi zajęczej; u dziecka tego, przy nierozwinięciu się kości m iędżyszczę- 
kowej, ze zdrowej przegrody nosowej wychodził twór, rodzaj guza, w  po
staci 2 palców, jeden kawałek wisiał pomiędzy nierozwiuiętemi wargami, 
drugi wisiał z prawego otworu nosowego. Ze środkowego owego „tera- 
tomatu“ zrobił kol. J. infundibulum  wargi górnej, drugi po tygodniu usu
nął za pomocą galwanokaustyki.

P rezes B r o d o w s k i  n ie zgadza się  na nazw ę, w  tym  przypadku  
labinm lejtorinum, gdyż nigdy nie byw a ono po środku; je s t  to rzadka postać 
tego, co nazyw ają ricłus lupinus [w ilcza  paszcza], le c z  b yło  połączone  
z brakiem częśc i m iękkich i to dało początek tem u now otw orow i. N ie m o
żna również nadawać now otw orow i nazw y teratomatu, dopóki n ie dokona
no badania m ikroskopowego, gd yż z nazw ą tą, jak  w iem y, łą c z y  się poję
cie  o budow ie h istologicznej bardzo złożonej, czego na oko ocenić nie 
m ożna.

IV. Następnie kol. H ery n G  mówił o „ l a r y n g o f i s s u r z e  
p j z y  z w ę ż e n i a c h  k r t a n i " .  Kol. II. na wstępie przeszedł history

cznie wszelkie, używane przy zwężeniach krtani, metody lecznicze, a w spo
minając o metodzie ScnuoETER’a zaznaczył, że najlepsze wyniki dawała 
jeszcze  ona przy tw ardzieli i chorditis inferior, wogóle jednak zawiodła to 
zaufanie, jakie początkowo w niej pokładano; wreszcie dodał, że zawsze  
oczekiwał pomyślnych wyników, tylko od postępowania chirurgicznego, co 
się  obecnie sprawdza. Przedstawia następnie dwóch chorych, którym doko
nał operacyi kol. J a w d y ń s k i .  Pierwsza chora, kobieta dorosła, po przej
ściu tyfusu, zaczęła doznawać w rok duszności i w r. 1888 dokonano jej  
tracheotomii. Stosowano następnie metodę S c i ir o k t e r ^ ,  gdyż objawy 
zwężenia nie ustępowały. W reszcie dokonano laryngofissnry i po operacyj 
założono rurkę BRUNS*a, która wgoiła się w ranę i chora zaczęła m ówić)
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•duszność zniknęła. Drugi cliory, 12-letni chłopiec, w roku 1882 z powodu 
krupu rnial zrobioną traclieotomiję; następnie przy każdem usiłowauiu w y
jęcia  rurki, chory zaczynał się dusić, naokoło rurki powstały obfite granu- 
lacyje, a następnie blizna. W szelkie usiłowania usunięcia tych granula- 
cyj pozostały bez skutku i dziecko nosiło rurkę przez lat 7. Dokonano 
mu laryngofissury i założono rurkę W e g e n e r ^ . Rezultat tu jest nie tak 
pomyślny, jak w poprzednim przypadku; chory tylko czas jakiś pozostawać 
może bez rurki.

Potem  kol. J a w d y ń sk i opisuje szczegó łow iej operacyję przez sie 
bie w ykonaną w  obu pow yższych  przypadkach.

Co się tyczy przypadku pierwszego, to sama krtań przy badaniu we- 
wnętrznem przedstawiała się dobrze rozwiniętą i w szkielecie krtani zmian 
żadnych nie było. Operacyja 19 Czerwca 1889 r. pod chloroformem. Cię
cie w  miękkich częściach poprowadzono, poczynając je  ponad kością g'ny- 
kową do otworu w tchawicy, w  linii środkowej. Rozszczepano połączenie 
chrząstek tarczowych, a dla lepszego uprzystępnienia sobie wnętrza krta
ni, przecięto błonę tarczo-gnykową i samą kość gnykową. Znaleziono 
struny prawdziwci fałszywe nie zmienione. Pod strunami, na tylnej ścianie 
krtani widać wystającą do jej światła bliznę, chrząstki nalewkowe w  sku
tek bliznowatego ściągnięcia krzyżowały się z sobą, tym sposobem struny 
głosowe były w ciągłej pozycyi wydechu. Bliznę na miejscu, zajmowa- 
nem poprzednio przez tarczę chrząstki obrączkowej, wzdłuż przecięto
i z obu stron wycięto pryzmatyczne jej paski. Założono rurkę BRUNs’a, 
której gałąź, wchodzącą do krtani, owinięto gazą jodoformową. Ranę w czę
ściach miękkich zaszyto. Przebieg zupełnie bezgorączkowy. O dalszych 
losach chorej wspominał kol. IIe r y n G. Operacyja w tym przypadku uwień
czoną została najpomyślniejszym skutkiem. Chora oddycha drogą natu
ralną, głos nie przedstawia nic do życzenia.

Chociaż nie tak pomyślnym co do ostatecznego wyniku, to jednak 
świetny rezultat dała również operacyja i w  drugim przypadku. Tutaj 
sprawa o wiele więcej skomplikowaną była. Krtań wskutek ciągłych nad 
nią manipulacyj chirurgicznych i braku w ciągu lat wielu prawidłowego 
funkcyjonowania, nietylko nie mogła się rozwinąć, ale nawet uległa zaniko
wi. Zewnętrzne warstwy krtani były mocno zmienione. Chrząstki tarczowe 
nie były spojone krawędziami na linii środkowej, lecz wskutek, o ile się 
zdaje, rozszczepu krtani, dokonanego przez kol. śp. Or ło w sk ik g o , zacho
dziły na siebie dachówkowato. Zarysów chrząstki pierścieniowej wyczuć 
nie można. Skóra z przedniej strony krtani przechodzi w  bliznę, rozciąga* 
jącą się w  postaci sklepienia po nad rurką i przyczepiającą się na tylnej 
ścianie tchawicy, wytwarzając przegrodę zupełnie odcinającą tchawicę 
od krtani. Operacyja 4 Lipca pod chloroformem. Cięcie na linii środko* 
wej, rozszczepienie chrząstek tarczowych. Przy warstwowem przecinania 
blizny, doszliśmy do błony śluzowej przełyku, nie natrafiwszy na cośkol
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wiek, coby wskazywało na dawne światło krtani. Po możliwie szerokićro w y
cięcia blizny, założono rurkę tracheotomijną, przewleczoną przez kawałek 
twardego drenu, który wstawiono w braku innej rurki do nowo wytwo
rzonego światła krtani. Części miękkie zeszyto. Przebieg zupełnie pra
widłowy. O dalszych losach chorego mówił kol. H e r y n g . Ja tutaj do- 
dr.ć winienem, że l-o  operacyja tutaj nie zasługuje na nazwę laryngofissu- 
ry a laryngoplastyki i 2-o. że rezultat operacyi należy uważać za nader 
świetny, raz dla tego, że chory ma zapewniony oddech przez nos przy 
zamkniętej rurce, a po wtóre, że może mówić o tyle głośno, że stojąc po za 
chorym o kilkanaście kroków, słyszeć go możną.

Czy można mieć nadzieję, aby chory kiedykolwiek mógł istnieć bez 
rurki? Na pytanie to stanowczo odpowiedzieć nie można, w każdym razie 
zamyślam starać się oto. O bezpośrednióm zaszyciu otworu po okrwawieniu 
myśleć nie można, gdyż garbek bliznowaty, wychodzący z tylnej ściany tclia-  ̂
wicy na tonie pozwala i przy zbliżeniu brzegów otworu, chory trudno oddy
cha, oddech jednak jest zupełnie swobodny,gdy otwór napłask- zamykamy. 
Otóż mam zamiar wykonać tego rodzaju operacyję plastyczną, aby jeden  
płat skóry zwrócić powierzchnią naskórkową do tchawicy i pokryć go dru
gim płatem. Przedtem jednak muszę przekonać się, czy bliznowate ściany 
krtani nie skurczą się po usunięciu rurki o tyle, aby wyw ołały zwężenie, 
dla tego zamierzam choremu jeszcze dłuższy czas kazać nosić tarczę 
z maleńką pelotką, nie wchodzącą do światła tchawicy, a tylko otwór 
pokrywającą.

W  zakończeniu , zw racając się do laryngotom ii w ogóle, kol. J a w - 
p y ń p k i  stawia następujące wnioski:

l-o . Zeby w przypadkach, w których uprzednio nie wykonano tra
cheotomii, też tracheotomiję wykonywać na jedneni posiedzeniu z laryn- 
gofissura.

2 o. Zeby wykonywać tracheotomiję a nie czystą cricotomiję, po
nieważ tym sposobem zyskujemy obszerniejsze pole operacyjne i możemy 
tchawicę dokładnie tamponować po nad rurką.

3-o. Dla uzyskania obszerniejszego pola, dobrze jest przeciąć kość 
gnykową i błonę tarczo-guykową.

4-o. Cięcie chrząstki tarczowej najlepiej uskuteczniać mocnym no
żem rezekcyjnym od zewnątrz ku wewnątrz, tym sposobem najlepiej się 
zabezpieczamy od zranienia strun głosowych.

5-o. Oprócz całego szeregu wskazań do laryngofissury, kol. Ja- 
w d y ń sk i radzi wykonywać ją w  każdym przypadku nowotworu złośliwego 
przed przystąpieniem do wyłuszczenia krtani, aby, jeżeli to okaże się mo- 
żliwem, wykonać wyłuszczenia częściowe, którego jest gorącym, zwolen
nikiem.

W  dyskusyi kol. J a siń sk i proponuje, aby ostrogę usunąć przez  
założenie zam iast rarki WEGENEP.’a, rurki kom iukowatej. Kol. IIe r y n G-
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olpowiada, że próbował to już robić, lecz rezultaty były bezowocne. Aby 
usunąć zagięcie w rurce W EGKNEit’a, nakładał na nie kauczuk, lecz zakła
danie takiej rurki sprawiało ból i trudno ją  było następnie wyjmować. Ma 
zamiar usunąć klin na drodze kauteryzacyi.

Kol. J a w d y ń s k i  nadmienia, że  obaw iałby się  w szelkich manipula- 
cyj w ew nątrz w ytw orzonego kanału oddechow ego, w obec tego, że je st  
tam dużo tkanki bliznow atej, której usunięcie m oże doprowadzić do w ię 
kszego je szc ze  zw ężenia .

Kol. J a siń sk i podziela zdanie, że operacyja krwawa byłaby tu nieod
powiednią; łatwo możnaby przy niej utworzyć komunikacyję z przełykiem.

Kol. Hkuyng proponuje, czyby metodą przeświecania nie udało się 
określić grubości tej ostrogi?

Kol. Szte y n k r  dodaje, że  o tw orzeniu się takiej ostrogi pisał już 
przed trzema la ty  K oiciil i dla uniknięcia jej. zbudował rurkę z odchodzą
cym  ku górze pionowo słupkiem . M ożeby dała się  tu zastosow ać rów nież  
rurka PASSAVAx r’a.

Kol. J a w o y ń s k i  zaznacza, że wogóle zadużo przypisuje się tu tej 
ostrodze, gdy mówca jest pewnym, że, zaprzestając zakładać rurkę W e g e - 
NF.n’a, usunie się przyczynę powstawania owego klina. Więcej tu idzie
o to, czy kauał oddechowy niebędde się zapadał, gdyż sama krtań i chrzą
stki, jest bardzo wiotką i niewykształconą i to głównie ma na celu propo
nując robić wspomnianą przez się operacyję plastyczną. Być może, że 
z wiekiem, zwłaszcza przy dojściu do lat rozwoju płciowego, krtań sama 
przez się rozwinie się i wzmocni należycie.

V. W  końcu posiedzenia kol. D m ochow ski [gość] mówił „o u o- 
w e j  m e t o d z i e  o z n a c z a n i a  a c e t o n u  w m o c z u " ,  którą pier
w szy zastosowa1.

Metoda ta jest następującą: Do 10 c. c. rozczynu jodu w jodku po
tasu [płyn musi być ściśle mianowanym, określonym powinien być nietyl- 
ko jod wolny, lecz także związany z potasem], dodaje się amoniaku tyle, 
by wszystek jod został związanym w postaci jodku azotu. Utworzony 
czarny osad, rozkłada mocnym kwasem saletrzanym [dymiącym, na połowę 
rozcieńczonym wodą], Czarny osad ginie i wydziela się wolny jod i połącze
nia jodu z grupą NO* [JN 02—J2NT0 2—J3N 0 2]. Do tak przygotowanego pły
nu dodaje się destylatu uryny. Po jakiejś godzinie tworzy się jodoform, płyn 
jednak powinien być zabarwiony jodem. Wolny jod mianuje rozczynem pod- 
siarkonn sodu, przyczem wyliczenie musi być robionem na bezwodny pod- 
siarkon. Płyn staje się bezbarwnym, gdyż otrzymuję wtedy 3 połączenia jo 
du, które są bezbarwne, mianowicie: jodek sodu, potasu i amonu. Jodoform 
odfiltrowuje się i filtr starannie przemywa. Filtrat gotuje się w przeciągu 
pół godziny, by usunąć wszystek amoniak. W szystkie trzy wyżej wzmian
kowane połączenia jodu mianuje się aaletrzauem srebra, a za indikato- 
ra służy chromian potasu. Zmylką, zależną od łączenia się saletrzanu sre
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bra z kwasem tetrationowym, który tworzy się jako niepotrzebny pro
dukt przy rozkładzie podsiarkanu sodu, usuwa się wyliczeniem. Ponieważ 
wiadomo wiele z danej ilości bezwodnego podsiarkouu tworzy się kwasu 
tetrationowego, i ponieważ wiadomo jak z kwasem tym reaguje saletrzau 
srebra, łatwo w ięc wyliczam wiele srebra poszło na połączenie z kwasem. 
Następnie, odejmując od ogólnej ilości dodanego srebra w ten sposób w y. 
liczoną ilość, otrzymuję ilość srebra, która została związaną z jodem. Z tej 
ilości wylicza się ilość jodu, która została w filtracie. Odejmując ją  od 
ogólnej ilości, otrzymuje się ilość jodu, która została związaną z acetonem  
w postaci jodoformu. W iedząc dalej, że potrzebne są 3 cząstki jodu na 1 
cząstkę acetonu, by utworzyć cząstkę jodoformu, z ilości więc jodu, która 
reagowała, wyliczyć można ilość acetonu, która była w destylacie.

Na tćm posiedzenie ukończono.
Sekretarz, M . Jalcowski.

Posiedzenie kliniczne dnia 16 września 1890 r.

P r ezes: Bródowski.
I. Protokół z ostatniego posiedzenia przedferyjnego, po odczyta

niu przyjęto.
II. P rezks zawiadamia o śmierci dwóeli członków Towarzystwa, 

członka honorowego ś. p. Do k a n to w ic za  i członka czynnego ś. p. prof. 
L u d w ik a  N e u g e b a u e u ’3, a wyszczególniwszy ich zasługi, proponuje 
uczczenie pamięci zmarłych przez powstanie. Towarzystwo uczyniło za
dość wezwaniu Prezydującego.

III. Nadesłano:
1) od kol. L u belsk ieg o  numery „Gazette hebdomadaire“ brakują

ce w zbiorach Towarzystwa, za co postanowiono wynurzyć ofiarodawcy po
dziękowanie.

2) W ic iier k ie w ic z . „Przyczynek do zależności chorób ocznych 
od zmian chorobowych w przewodzie pokarmowym.

3) Sprawozdanie ze szpitala dziecięcego w Charkowie za r. 1886 i 87.
4) F r a n k o w sk i. „Mołoko kak remedium eccoproticum“ i „Urti- 

catio kak remed. epispasticum".
5) „Medicinskij sbornik kawkaskawo med. obszczestwa* N. 51.
6) Protokóły z posiedzeń tow. lckarsk. Omskiego N. 7 i Kauka

skiego N. 1, 2, 3, 4 i 5 i Wiackiego N. 7 do 12 r. 1890.
7) Sprawozdanie komisyi cholerycznej w Charkowie w  r. 18S5.
8) „Medicinskij otczot S. Pieterburgskawo rodowspomogatielnawo 

doma“ za r. 1889.
9) So k ołow sk i. „Kilka uwag nad stosunkiem wzajemnym dyja- 

tezy nrtrytycznój do suchot płucnych* odb. z Gaz. lekarskiej.
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10) B a b iń s k i . „A.natomie pathologiąue des nervites peripheriques“.
U )  M-lle Me k d e ł so n . „Contribution k emploi de l’iodc en obste- 

trique“.
12) M-lle B r a n d h a in d l k r . „Coutribution a 1’etude de la spleuo- 

pneuinonii cliez renfants1*.
13) R o t u l d . „De la  m yopie“.
14) Revue internat, dea falsiScat. d. denr. alimentaires. [ciąg 

dalszy].
15) od kol. Fb. N e u g e b a u e u ^  książki, rozdawane na kongresie 

berlińskim „Festschrift des Stadt Berlin"; „Das aerztliclie Yereinswesen 
in Deutschland“, „Anstalten und Einrichtungen des oeffentlichen Gesund- 
Iicitswescn in Preussen“.

IV. P rezes zawiadamia o podaniu, podpisanym przez 17 lekarzy 
weterynaryi z Warszawy, proszących o urządzenie przy Towarzystwie le- 
karskiem sekcyi weterynaryjnej i komunikuje, że zarząd Towarzystwa 
zmuszony był odmówić prośbie p.p. weterynarzy, ze względu na to, że  
ustawa, obowiązująca obecnie Towarzystwo, nie zezwala na utworzenie 
wzmiankowanej sekcyi.

V. Następnie P r z ew o d n ic zą c y  komunikuje, że sąsiad Towarzy
stwa p. W a w e l b e r g , bankier tutejszy, udzielił, na prośbę zarządu, placu 
swego na skład inateryjalów budulcowych na czas budowania nowej oficy
ny, oraz zezwolił na użytkowanie do budowy wody ze studni, na tymże 
placu będącej. P rezes proponuje złożenie p. W a w e l b e r g o w i serdeczne
go podziękowania za tę wielką dogodność, okazaną Towarzystwu, na co 
obecni na posiedzeniu członkowie zupełnie się zgadzają.

VI. Dr. B a b iń sk i Leo n  z W arszawy składa wraz z pracami po
danie z prośbą o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. Popierają 
kandydata kol. B r u n k r  Mik o ł a j , K r y siń sk i i Ma y z e l ; sprawozdawca 
kol. N e n c k i Le o n .

VII. Następnie kol. J a w d y ń sk i okazał chorego, któremu dokonał 
usunięcia tętniaka, wywołanego sztucznie w przegubie łokciowym lewym, 
z powodu puszczenia krwi. Chory ten z powodu bólu w piersiach miał 
puszczoną w lecie krew za pomocą zwyczajnego puszczadła. Po tygodniu 
powstał guz na miejscu puszczenia i choremu z owego guza ponownie 
krwi upuszczono. Nastąpił obrzęk dość silny, tak iż ręka lew a w przegu
bie była o 10 ctm. grubszą od prawej. Guz miał wszelkie cechy tętniaka. 
Po podwiązaniu tętnic kol. J a w d y ń s k i guz wyciął. Przebieg pooperacyj
n y  był bardzo dobry. Prócz tego kol. J . okazał nowotwór nerwu knlszowe- 
go. Powodował on silne bóle, trwające od 9 m iesięcy, zmuszające chore
go do pozostawania w łóżku; bywały w ostatnich czasach i drgawki. Guz 
ten poczęści tylko został wyłuszczony, resztę resekowano wraz z ner
wem, tak iż pozostało tylko bardzo cienkie pasemko nerwu. Po operacyi
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żadnych objawów porażenia nie było. Usunięty guz ma wygląd torbie
lowaty.

Prezes B ro d o w sk i zaznacza, że zazwyczaj bywają to neuromatyr 
tutaj zaś trudno zdecydować, co się okaże. Kol. Kr y siń sk i komunikuje, że 
w zupełnie analogiczuym przypadku zualazł budowę sarcnmatu. Kol. 
P hzew oski podaje, że w roku bieżącym miał sposobność widzieć na je 
dnym z nerwów dolnćj kończyny guz podobny, który okazał się nvjxoly- 
pomałem.

VIII. Potem prof. S zokalski m ów ił o rozwoju medycyny w ciągu 
ostatnich lat sześćdziesięciu.

Prelegent zaznaczył naprzód, że stan medycyny i stosunki lekar
skie przed rokiem 183 Ł były u nas niezmiernie smutne. Lekarzy było około 
70, wszystko przeważnie cudzoziemcy, zbieranina z różnych stron świata; 
byli to wszystko ludzie z bardzo mieniem wykształceniem; zresztą porady 
u lekarzy szukali wówczas tylko Indzie zamożni, ogół publiczności obywał 
sio bez nich. W pojęciach zasadniczych ledwo zaczęły się przejawiać ja
kieś marzenia o umiejscowieniu chorób, posiłkowano się zaś jedynie pe- 
wnemi formami objawowemi chorób i tak je określano. Założenie uniwer
sytetu Aleksandryjskiego w Warszawie mało wpłynęło ua postęp medycy
ny u nas. Na wydział lekarski uczęszczało mało słuchaczów, jakkolwiek 
wykłady niektóre prowadzone były bardzo dobrze, jak np. wykłady prof. 
K o l iń sk ie g o  anatomii, wykłady fizyjogii, a także i nauki przyrodnicze 
traktowane były bardzo dobrze. Medycynę wewnętrzną wykładano po ła
cinie. W medycynie praktycznej panował podówczas systemat B r a u n a ; 
zasadą życia, według niego, miała być drażliwość, terapija wiec rozpadała 
się na środki kojące i pobudzające. Gdy po roku 1831 prof. S z o k a l sk i, 
jeszcze jako student, zmuszony był wyjeżdżać za granicę, w Niemczech 
znalazł ten sam kieruuek i też same pojęcia lekarskie co i u nas panowały. 
Dopiero za lat parę, po raz pierwszy spotkał się w Heidelbergu z perkusyją 
i auskultacyją; w owym to czasie S c h o n l ein  pierwszy opisał oddzielne 
formy chorobowe. Kiedy wreszcie po latach sześciu pobytu w Niemczech 
zawitał do Francyi, zastał tam już zupełnie co innego. Anatomija patolo
giczna była tu już podstawą wszystkiego w medycynie, znaną była nie 
tylko w uniwersytetach, lecz między wszystkimi lekarzami praktycznymi. 
Wielkim był również rozwój fizyjologii; w tym to czasie fizyjologija B u r 
d a c h ^  narobiła dużo wrzenia w świecie naukowym i na tej dopiero podsta
wie sła>vny J o h a n n e s  MCllkii ułożył całość swej fizyjologii człowieka 
i zwierząt. Prócz tego stosunkowo wielkim rozwojem cieszyła się podów
czas we Francyi i hygiena.

Gdy w roku U 53 mówca powrócił do krajr, znalazł niestety u nas 
małą zmianę w porównaniu z tem,co pozostawił; o tem. co robiono za gra

nicą, ogół nic nie wiedział, postępu nie było żadnego i zaledwo pojedyncze
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jednostki szły za postępem naukowym zachodu. Dopiero otwarcie u nas 
w  r. 1857 Akademii lekarskiej w  Warszawie, zmieniło postać rzeczy. Na 
nauczających wybierano zewsząd wszystkie wydatne jednostki, wyrobiło 
się bardzo dużo ludzi i od tej pory datować możemy rozkwit n nas medy
cyny. Jak szybko wyrabia się co raz więcej ludzi, widać to na naszych 
zjazdach lekarskich, licznych i zasobnych w prace. Widać ciągły postęp, 
.stajemy na zasadach i podstawach naukowych ścisłych, nie potrzebujemy 
chodzić po omacku i bawić się w marzenie, jak to dawniej czyniono. 
W  ostatnich czasach przybyła medycynie nowa kapitalna zdobycz, t. j .  
bakteryj ologij a, od której coraz w ięcej oczekiwać możemy i zasługuje ona 
na to, aby postawić ją na wyróżoiającem stanowisku. Mówca nie może się 
tylko pogodzić z myślą, aby istnićć miało tak dużo postaci bakteryj, jak 
podają, i przypuszcza, że musi być i zdecydować się jakaś jedność i łącz
ność oddzielnych form, co może przyczyuić się do wyjaśnienia stosunku 
i łączności pewnych form chorobowych. Zresztą i w samej bakteryjologii 
mamy postęp znaczny, t. j. zjawienie się kw estyi ptom ain  i od nich oczeki
wać możemy wyjaśnienia wielu rzeczy niezdecydowanych dotąd. W ciągu 
la t 60 medycynę ze spekulacyjnej zrobiliśmy doświadczalną—jest to po
stęp tak olbrzymi, jakim żadna epoka w historyi medycyny zaznaczyć się  
nie może.

Przemówienie to przyjętem zostało przez obecnych suterai okla- 
s  kami.

Na tera posiedzenie ukończono.
Sekretarz, M. Jakowski.

Posiedzenie kliniczne dodatkowe dnia 30 Września 1890 r.

P k u zk s. Brodowski.

I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.
II. Nadesłano:
1) Od dr. Za w a d z k ie g o . „Zdrojowiska krajowe”, „W pływ wsirzy- 

kiwań podskórnych znacznych ilości 0,7# roztworu soli kuchennej na krew 
i mocz“, „O wpływie kalomelu na gnicie żółci*, , Działanie siarczanu soda 
na krew i mocz“.

2) Od dr. R odiciew icza  5 rozpraw w języku rosyjskim o kamie
niach pęcherza moczowego w różnych miejscowościach Rosyi.

III. Kol. K r y s iń s k i  zakomunikował, że w ostatnich dniach miał 
sposobność rozpozuauia ciąży zamacicznej [w lewym jajowodzie] u kobie
ty  24 letniej, ii której w  Marcu r. b. obserwował duże haemotocele retroute- 
rina. Obecnie w tylnem sklepieniu pozostał tylko ograniczony skrzep.
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IV. S ekretarz  doroczny odczytuje w  miejsce nieobecnego kol~ 
P c ł a w sk ie g o , sprawozdanie z prac draŚ w ią t e c k ie g o , polecające kandy
daturę tegoż na członka czynnego Towarzystwa.

V. Następnie kol. P r u sz y ń sk i odczytał obszerną rzecz p. t . „W a
żniejsze produkty rozkładu białka pod wpływem bakteryj".

Białko, które stanowi główną część składową żyjących komórek, 
oddawna jest przedmiotem wielostronnych poszukiwań. Badania LoEw’a 
doprowadziły do wniosku, że materyje białkowe są substancyjami nadzwy
czaj niestałemi i podobuemi do aldehydów, a Sc h u t z e n b e r g e r , K u lz  
i inni za pomocą rozcieńczonych kwasów i stężonych alkalij, wysokiej cie
płoty i ciśnienia, starali się rozłożyć je  na części składowe. Rezultaty, 
otrzymane na drodze chemicznej, dadzą się przenieść na ustrój żyjący, 
w którym odbywa się bezustannie proces uwodnienia i rozszczepiania ma- 
teryj białkowych, nie tylko pod wpływem chemicznych i fizycznych czyn
ników, lecz pod wpływem grzybków rozszczepiających, które, nie będąc 
nawet chorobotwórczemi, w każdym razie stanowią dlań balast niemały. 
Udział ich w fnnkcyjach organizmu, wbrew zdaniu P a s t e u r ^ , 1 jest zby
tecznym, a produkty, pod ich wpływem wytwarzane, bywają nieraz w wy
sokim stopniu trujące.

Przy poszukiwaniach produktów rozkładu białka pod wpływem ba- 
ktcryj za podłoże używa się zazwyczaj białka surowicy krwi, mięsa, lub 
buljonu, a zależnie od gatunku bakteryj hoduje s ie je  przy dostępie lub bez 
dostępu powietrza; przy czem to ostatnie ruguje się albo H, albo N, albo 
co bywa najczęściej, CO-2- Takim sposobem przygotowane grunty pozosta
wia się w termostacie przy ciepłocie hodowlanej od 1—4 tygodni, a na
stępnie przerabia się je  w celu otrzymania produktów rozszczepienia, do 
których należą gazy, kwasy tłuszczowe, snbstancyje aromatyczne i zasady 
zwierzęce [ptomainy].

Z gazów przy tego rodzaju doświadczeniach wykryto: CO2, II, CII4, 
II2S oraz merkaptan metilowy [CH3IIS], gaz, posiadający nieprzyjemny za
pach zgniłej kapusty, zamieniający się na ciecz przy -J-5.80G i 752 mm. 
ciśnienia, a tworzący ślady z azotanem srebra, chlornikiem rtęci, siarcza
nem miedzi. Gaz ten, znany w chemii oddawna, w roku zeszłym  wykryty 
został przez N enck iego  przy rozkładzie białka pod wpływem bakteryj 
„D arm  und Vaginul-Einphysemu-; wydziela się stale przy gniciu ciał białko
wych [w większej ilości bez dostępu niż przy dostępie powietrza] pod w pły
wem najróżnorodniejszych bakteryj, a takoż spotyka się stale zawartość 
w dolnych odcinkach kiszek [Leon  N en c k i]. W ydzielić go można przy 
destylacyi fermentujących płynów, w obecności kwasu szczawiowego i ze-r 
brać w 3# roztworze cyjanku rtęci w postaci zielonkowatego proszku. 
Przy tejże destylacyi jednocześnie przechodzą lotne kwasy tłuszczowe, 
które przez dodanie Na-^COs przeprowadzają się w sole sodowe; z tych
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ostatnich po wyrugowaniu sodu za pomocą II2S 0 4 i destylacyję frankeyjono- 
waną otrzymać można czyste kwasy tłuszczowe.

Po wydzieleniu kwasów tłuszczowych, gęstą pozostałość odparowu
je  się do konsystencyi syropu, wytrawia się eterem, eteryczny zaś wyciąg , 
pó oddestylowaniu eteru i dodaniu wody, poddaje się destylacyi z prze
grzaną parą wodną, przy czem, oprócz nieznacznej ilości kwasów tłuszczo
wych i leucyny, wydzielają się ciała macierzyste dla kwasu benzoesowego,, 
fenolu, indolu i skatolu [związków aromatycznych].

Te dwa ostatnie związki aromatyczne stale się tworzą w przewodzie- 
pokarmowym i występują w moczu, w  postaci kwasów indoksylo-i skato- 
ksylosiarczanych. Fakt oddawna obserwowany, że nie tylko w patologicz
nym lecz i w normalnym moczu dostrzedz się daje niekiedy barwnik nie
bieski, objaśnionym został przez S c h e n k a  w ten sposób, że barwnik ten 
jest identycznym z indygo i w postaci indykanu stanowi normalną składo
wą część moczu. Pod wpływem łatwo utleniających się ciał, iudygo nie
bieskie zamienia się na indygo białe, ogrzane zaś z kwasem azotnym prze
chodzi w izalynę, która pod wpływem ciał redukujących tworzy dwu- 
oksyindol, oksyindol i nareszcie indol.

Indol C6II4 . /  CII, wykryty przez B a y e r ^  jako produkt re- 
N NII x

dukcyi indyga lub izalyny otrzymany został przez Ku h n e g o  z domieszką 
skatolu z białka ogrzewanego z wodanem potasu, w stanie zaś chemicznie 
czystym w r. 1875 przez M. N en ck ieg o , przy gniciu białka w obecności 
trzustki przy -4—40°. Indol jest-to słaba zasada, przedstawia się w postaci 
bezbarwnych krystalicznych płatków: zapach posiada nieprzyjemny, z dy
miącym kwasem azotnym lub azotanem potasu i kwasem azotnym zabarwia 
się na kolor czerwony, a następnie strąca się w postaci czerwonego osa
du; w moczu wydziela się jako indykan, t. j. kwas indoksylo-siarczany.

many w pracowni prof. N enckiego  przez B r ie g e r ^  przy destylacyi wy
próżnień ludzkich, przedstawia się w  postaci śnieżno białych tabliczek, 
podskórnie wstrzyknięty przechodzi do moczu jako kwas skatoksylosiar- 
czany. W  stanie czystym otrzymany został przez M. N e n ck ieg o  przy po- 

wolnem gniciu białka w obecności trzustki, Sa l k o w sk i zaś powtórzyj 
tożsam o doświadczenie i wykrył skatol po 11 dniach gnicia przy ciepłocie  
hodowlauej.

Że indol i skatol jako takie nie wchodzą w skład cząsteczki białka, 
na fakt ten zwrócił uwagę Sa l k o w sk i, który, badając rozkład białka pod 
wpływem trzustki, otrzymał w pierwszych dniach gnicia, kwas skatolo-

Homolog indolu, metyloindol C6Hj

/ C I I 3
y  C

czyli skatol, otrzy-
X NII '
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w ęglan y , w  następnych dopiero indol i skatol. M. N encki i jego uczniow ie  
przy rozkładzie białkr, pod w pływ em  rozm aitych gatunków  bakteryj, po
m iędzy produktami aroDjatycznemi otrzym ali tylko trzy kwasy: 1° kwas 
feniloam idopropiouow y, 2° kw as paraoksyfeniloam idopropionowy, 3° kw as 
skatoloam idooctow y lub ich pochodne. Z trzech tych kw asów  przez u tle
nianie i rozszczepianie dadzą się  objaśnić w szystk ie  zw iązk i arom atyczne, 
pow stałe przy rozkładzie białka pod w pływ em  mikrobów. N iew ątpliw ie  
dla indolu i skatolu ciałem  m acierzystem  w  cząsteczce białka, je s t  kw as  
skatoloam idooctow y, który dopiero pod w pływ em  w ielk iej ilości tlenu  
m oże rozszczepić się , w ydzielając ostateczny produkt—indol.

Z innych produktów rozszczepien ia białka, m ateryje, w yw ołu jące obja
w y  zatrucia, należą przew ażnie do alkaloidów , podobnych a nieraz prawie 
niczem  nie różniących się od alkoloidów  roślinnych. P osiadają  one oddzia
ływ an ie  mocno zasadow e, mają w łasność tw orzenia soli z kwasem  solnym, 
i siarczanym , fosforo-m olibdenowym , fosforowolframowym , z dwuchrom ia
nem potasu, z J3Cd-f-JK, z J.jHg-|-JK, z sublimatem, chlornikiem platyny  
i chlorkiem złota. W ydzielić  je  można albo w  postaci soli pojedynczych  
z  kwasam i mineralnymi, z w yciągów  eterycznych , chloroform ow ych, ben
zyn ow ych , alkoholow ych etc. [m etody GANTCR’a, BuciiE T1a, HussMAN’a, 
DRAQEN»ORF’a, 0TTO-STAS’a] łub też najw łaściw iej w  podw ójnych zw iąz
kach  kw asu solnego, z l ig  Cl2, PtCl4, AuCl, z w yciągów  alkoholicznych  
[sposób Bi:iKGEj{’a],

P ierw sze  prace nad produktami gnilnemi zjaw iły  się przy końcu  
z esz łeg o  stu lecia i stw ierd ziły  fakt, że  m ateryje gnilne posiadają w łasności 
trujące. W r. 1856 P anum  otrzym nje pierw szy czy sty  ekstrakt alkoholow y
o w łasnościach  kurary, Be n c e  J o n e s  chm oidynę, a Zuelzer  i S o n e n - 
sc h e in  z trupów ludzkich w yd ziela  zw iązek  bardzo zbliżony do atropi
ny. N astępnie eksperci - sądow i w ykryw ają w organach ludzkich in 
ne m ateryje, podobne do zasad roślinnych, a S elm i w  r. 1870, posiłkując  

s ię  zm odyfikowaną m etodą O rro-ST A s’a, w  dwu wypadkach rzekom ego  
zatrucia zb ił rezultaty ekspertyzy sądow ej i dowiódł: żu alkaloidy, otrzy
m ane przez jego  poprzedników, b y ły  pochodzenia zw ierzęcego; zaś w  roku 
1873 zdaje spraw ozdanie Akademii Bolońskiej o alkaloidach trupich, z w a 
nych  przez niego ptomainami [ itt tó a a  trup].

K w cstyja zasad organicznych zw ierzęcych , poruszona w celach są 
dow ych przez SELMi’ego, znalazła licznych  badaczów  pom iędzy w łoskim i 
uczonym i, jako to: BuuGNATELLi’ego, ZEN’O xi’ego, CORTKz’a, MoKRiGi’a 
i w ielu innych , zaś p ierw szą zasadę w  stanie chem icznie czy3tym , koili - 
dynę, otrzym ał w r. 1876 prof. M. N enck i przy gniciu żelatyny w  obecno
śc i trzustki. Od tego czasu spraw ie zasad organicznych zw ierzęcych  od
dani są przeważnie: Ga u t ie r  w e Francyi i B r ieg er  w  N iem czech.
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A lkaloidy zw ierzęce, l e p i e j  z b a d a n e ,  rozdzielić można ze  
w zględu  na ich budowę na 4  grupy: pirydynową, anim ową, cbolinową
i guanidyno wą. Do grupy p i r y d y n o w e j ,  posiadającej w zór CnH*n— 5N 
należą: pirydyna [u =  5], pikolina [n— 6], lutynina [n = 7 ] , kollidyna N e n c 
k ieg o  [n = 8 ] , p arw olin a[n = 9], otrzymana przy gniciu ryb przez GAUTiER’a
i ETARD’a, korryndyna [n = 1 9 ]  GuAREiCHi’ego i M osso ’a. P odstaw ę g r u 
p y  a m i o w e j  stanow i amonijak, z którego przez zastąp ien ie 1, 2 lub 3 
atom ów  H 1 ,2 ,3  rodnikami alkoholow em i otrzymuje się m etylijak, dwume- 
tylijak, trójm etylijak, ety lijak , dwu-trójetyljak, zasady mało trujące. Do 
dwuamidów należą etylendwuam id [C2II4] [NH3]2 dalej alkaloidy, otrzym ane 
z trupów p u t  r e s c y  n a C-jH* [NH.CH3]2 k a d a w e r y n a ,  [CH2]5 [NH2]2 
oraz 8 a p r y u a izom erna z kadaweryna i rów nież nie trująca. D o  
grupy choliny należy cholina C5Hl5N02, różniąca się  od neuryny o cząste
czk ę IljO, zasada stale napotykana w  wątrobie, a otrzym ana przez B r ie - 
gku’h pom iędzy produktami rozkładu śledzi.

Zasady pochodne od niej, można rozdzielić na tworzące się 1) dro
gą utleniania i 2) redukcyi. Do pierwszych neleży muskaryna zwierzęca* 
izocholina'i oksycholina. Ze związków drugiej kategoryi najważniejszą 
jest n eu r  y n a, alkaloid, wywołujący porażenia mięśni, zatrzymanie skur
czów serca, zwolnienie oddechu, zwiększenie wydzielin gruczołowych, 
zwężenie źrepic; tutaj także należałoby zaliczyć zasady trujące mydato- 
ksynę, mydynę, mydalinę, gadyninę i mytylotoksynę.

/ N H 2
Nareszcie do IV grupy należy guanidyna C = N H  i metyloguani-

^'NH3
/NH3

dyna C =JłH  , zasady otrzym ane przez BRiEGER'a przy gniciu trupów. 
\  /CH3

\ h

Badania nad produktami, w ydzielającym i się przy chorobach zaka
źnych, dokonyw ane b y ły  już to na organach, już to na podłożach b iałko
w ych , rozszczepionych pod w pływ em  określonych rodzajów  bakteryj. 
Z organów udało się tylko BRiEGnu’ow i otrzym ać ciało krystaliczne, te- 
taninę, w stanie chem icznie czystym , podczas gdy z hodow li na w yja ło
w ionych  gruntach, w yd zielił tyfoloksynę, tetam ię, tetauotoksynę, spasmo- 
toksynę i inne bliżej n ieokreślone zw iązki, które po podskórnem  w strzy
kiwaniu, w y w o ły w a ły  zaburzenia, odpow iadające w łaściw ej chorobie zaka
źnej. Produkty, otrzym ane przez innych uczonych przy cholerze, żółtej 
gorączce, w ągliku, w ściek liźn ie, posiadały rów nież trujące sw oiste w łasno
śc i, lecz  pod względem  budowy chem icznej n ie b y ły  dokładnie zbadane.

Gdy B hieger  w yszu k iw ał przyczyny zatruć przy spożyciu zepsu
tych  ryb, m ięsa, m ięczaków  i t. p., w  tw orzących się w  m ateryjałach spo- 

Pam. T. L. t. 87 Z. IV. * 39
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żyw czych  zasad trujących, a naw et objaśnił szybk ie zejśc ia  śm iertelne  
niektórych chorób zakaźnych, otrzym anemi w łaściw ćm i dla każdej formy 
zasadam i organicznem i, G a u t ie r  oddał się przew ażnie badaniu alkaloidów , 
jak ie  tw orzyć się mogą i tw orzą się w  organizmach n iedotkniętycli choro
bą. Zasady te  nazw ał leukomainam i od )>£Óxcofxa [białko]. H c g o c n e n g  
dzieli leukom ainy na pochodne od kwasu m oczow ego (guanina, ksantyna» 
hypoksantyna, adeina), pochodne od kreatyny [kreatynina, leukom ainy  
GAUTiER’a z  m ięsa w ołow ego; ksantokreatynina, kruzokreatynina, amfi- 
kreatynina, pseudoksantyna] i oddzielnie stawia betanię, normalną część  
sk ładow ą m oczu, jako m ateryję pod w zględem  budowy chem icznej od po
w yższy ch  dwóch grup odmienną. W  bardzo blizkim zw iązku z leukom aina
mi stoją prace B ouciiA R D ’a, który określał trujące w łasności kału, m o
czu , śliny  i krwi przez wprowadzanie w ydzielin  organizmu do ż y ł i oznaczał 
trujące działanie, w stosunku do przyjętej przez niego jednostki trującej*

Dotychczasowe badania pozwalają przypuszczać, że ustrój wydziela 
te same ciała, jakie się tworzą przy rozkładzie białka pod wpływem ba
kteryj, oraz że komórki organizmu działają na podobieństwo fermentów, 
a sam proces tworzenia się leukomain z  pewnem prawdopodobieństwem 
da się zredukować do fermentacyi z dostępem i bez dostępu powietrza. 
Dla czego zasady, tworzące się w ustrojach, nie wywołują zatrucia—na to 
brak dostateczuego objaśnienia, chociaż z jednej strony pewne odtrutki, 
znajdujące się w organizmie na podobieństwo kwasu siarczanego dla indolu
i skatolu, z drugiej zaś strony własności żółci, rozkładającej produkty gnicia 
ciągły przypływ tlenu wobec możności przyzwyczajenia się ustroju do 
pewnych trucizn, kwestyję tę trochę rozjaśnia.

W  ostatnich czasach nastąpił now y zwrot w  badaniach produktów  
gnicia. B r ieg er  w yk rył toksalbuminy przy dyfterycie, tężcu , cholerze, w ą 
gliku, cia ła  białkow e o w iele  w ięcej trujące od odnośnych ptomain, a które  
w obec dotychczasow ych m etod badania przy w ysokiej temperaturze n ie  
m ogły b yć otrzym ane.

Dyskusyi nad odczytem nie było.
Na tem posiedzenie ukończono.

Sekretarz, M . Jaków siei.

Posiedzenie kliniczne dnia 7 Października 1890 r. 

P b z e w o d n ic z4Cy: kol. Przystański.

I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.
II. Nadesłano:
a) M-lle F in k e l s t e in .  „Remarąues sur les pleurósie purulentes 

de l ’enfance“.
b) Protokóły z posiedzeń Tow. lek. archangielskich za r. 1890.
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III. Kol. Tr z c iń sk i okazał chorego z niezwykłym  przebiegiem pó
źnego przymiotu. Chory ten czterdziestoletni przybył do szpitala św. Ła
zarza z 10 lat trwającemi objawami późnego przymiotu na skórze, prey 
wcale zresztą niezłem odżywianiu. Owrzodzenia zajmowały całą kończy
nę dolną, część klatki piersiowej i bark prawy: prócz tego  blizna na klatce 
piersiowej i bliznowate przykurczenia kończyn lewej górnej i dolnej pra
wej. Czy było to w  danym przypadku syph. acąuisita  czy haereditaria— 
trudno powiedzieć. Po 6 tygodniowem używaniu KJ stan się bardzo zna
cznie poprawił.

IV. Następnie kol. J. Za w a d zk i [gość] mówił „o wpływie m ięsie- 
nia na szybkość wchłaniania14.

Streściwszy krótko historyję mięsienia, oraz rozebrawszy dane z pi
śmiennictwa, dotyczące zajmującćj autora kwestyi, przechodzi on następ
nie do doświadczeń, które wykonywał na zwierzętach [psach], i na ich za
sadzie wysnuwa następujące wnioski:

1. Mięsienie [a fric tion  w  kierunka dośrodkowym] przyspiesza 
wchłanianie płynów z tkanki podskórnej o 16#—59#.

2. Mięsienie wzmaga znacznie działanie wprowadzonego środka, 
co, naturalnie, ma znaczenie i dla terapii, ponieważ, wprowadzając mniej
sze dawki pod skórę i poddając mięsieniu miejsce, gdzie wstrzyknęliśmy, 
otrzymujemy takież samo działanie jak przy dawkach 2 razy większych 
bez mięsienia.

3. Im dłużej trwa mięsienie, tóm szybcićj następuje wchłanianie.
4. Ilość wstrzykniętego płynu nie w pływ a znacznie na szybkość 

wchłaniania przy mięsieniu.
5. Mięsienie miejsca symetrycznego na drugićj kończynie nie 

wpływa na szybkość wchłaniania.
6. Zwężenie naczyń w  kończynie, poddanćj mięsieniu, nie wpływa  

na jego działanie przy wchłanianiu.
7. Również nie wpływ a i rozszerzanie naczyń w tćj kończynie.
8. Znieczulenie obwodowych nerwów czucia w  danem miejscu nie 

wpływa na szybkość wchłaniania przy mięsieniu, jak również
9. Nie wpływa na to i przecięcie nerwu, t. j. usunięcie działania 

narządu ruchowego.
10. Mięsienie rozszerza naczynia w kończynie, poddanćj mięsieniu.

Prócz tych faktów, dotyczących fizyjologii mięsienia, autor ze swej
pracy wysnuwa następujące wnioski.

11. Po przecięciu nerwu kulszowego [naczynioruchowego] płyn  
wstrzyknięty pod skórę,poniżej przecięcia, wchłania się znacznie szybciej.

12. Podając strychninę w małych dawkach, w ciągu dłuższego czasu, 
widzimy przyzwyczajenie się stopniowe do tej trucizny, tak, źe dla otrzy
mania poprzedniego działania, podobnież jak przy morfinie należy dawkę 
zwiększać. Fakt ten ważne posiada znaczenie przy terapeutycznem sto-

39*
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sowaniu tego środka, zwykle podawanego przez czas dłuższy w małych 
dawkach.

13. W strzykiw anie kokainy, przed w prow adzeniem  do ustroju stry 
chniny, osłabia znacznie działanie tej ostatniej, z tego powodu w edług auto
ra wartoby stosow ać kokainę jako odtrutkę przy strychninie.

Ponieważ ani stan naczyń, ani nerwy czucia i ruchu nie wpływają 
na mięsienie i działanie jego w powyższych warunkach, jest takież same 
jak prawidłowo, pozostaje więc przypuszczenie, iż mięsienie działa wprost 
mechanicznie, wywołując rozszerzenie naczyń przez mięsienie w kończynie, 
wprost mechanicznie wtłaczamy do rozszerzonego koryta naczyń krwio
nośnych i limfatycznych płyn, który ma uledz wessaniu, mechanicznie w y
ciskamy krew wraz z płynem owym z kończyny do ogólnego krwiobiegu
i tym sposobem wywołujemy szybsze wchłanianie. Za tą teoryją przema
wiają prócz doświadczeń autora, doświadczenia P o g o r zew a , Mo se n - 
GEiL’a, a osobliwie Buitf’a; może nam ona objaśnić wiele faktów, spostrze
ganych przez autora i poprzednich badaczy.

W dyskusyi kol. P r u sz y ń sk i zaznaczył, że z przemówienia kol. Z . 
można wyciągnąć wniosek, iż strychnina nie posiada działania kumulacyj
nego, co zależeć ma od zmian w substancyi szarój. Kol. P. sądzi, że przy
zwyczajenie do działania strychniny może zależeć od wpływu jej na 
snbst. szarą, na nerwy obwodowe i na mięśnie, trzebaby więc badać w szy
stkie te czynniki oddzielnie. Z okazyi badań nad strychniną dodaje kol.*P. 
iż pracując nad okresem utajonego podrażnienia nerwów błędnych, przeko
nał się, że pod wpływem podawania strychniny, okres ten znacznie się mo
że przedłużać, co objaśnia sobie tem, że nerwy ruchowe mogą być osłabio
ne pod wpływem strychniny.

Kol. J. Za w a d z k i odpowiada, ze działanie kumulacyjne strychniny 
jeat faktem oddawna znanym w naucet on zaś podawał tylko wnioski, ja 
kie między innemi możnaby wyciągnąć z dokonywanych przezeń do
świadczeń.

V. Kol. P r u sz y ń sk i odczytał sprawozdanie z prac dr. Za w a d z 
k ieg o , popierając jego kandydaturę na czł. czynn. Tow.

Na tem posiedzenie ukończono.
Sekretarz, M . Jakowski.

P osiedzen ie klin iczne dnia 21 Października 1890 r. 

P r e z e s :  Brodowski.
I. Protokół z ostatniego posiedzenia po odczytaniu przyjęto.

II. Nadesłano:
a)  Od kol. L u b e l sk ie g d .
„L ’aune scientiphiąue et industrielle“ za  r. 1838 i 89.
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„Contribution a l’etude du sulphate de cinckonidine“ par Ma u t y .
„Congrea internationale d’hygifene et do demographie. Paris 1889“.
„Etude sur radministratiou sauitaire civile a l ’etrangeret en France".
b) Od dr-a Zm igrodzkikgo  siedem rozprawek w  języku rosyjskim 

z zakresu Chirurgii.
e) Od prof. B row icza  z Krakowa.
„Ueber das Verhalten der Kittsubstauz der Muskelzellbalcken des 

Herzens in pathologischen Zustiinden".
„Demonstration von BeweguDgaphlinomenen an rothen Blutkor- 

perchen in achweren anamischen Zustanden“.
d) Sprawozdanie z czynności kasy imienia Mianowskiego za rok

1889.
III. Kol. Sta n k ie w ic z  okazał dziecko 4-dniowe z zarośniętym  

otworem stolcowym, przyczein smółka wydziela się z dolnej części otworu 
pochwowego. Na miejscu zarośniętego otworu stolcowego widać uieznacz- 
ne wzniesienie, w tylnej zaś ścianie pochwy, u samego dołu, znajduje się 
mały otworek, komunikujący z kiszką. Kol. St a n k ie w ic z  zaznaczył, że 
z operacyją myśli się wstrzymać, gdyż nie jest to casus urgens, wymagają
cy natychmiastowej pomocy, albowiem kał odchodzi, kwestyja tylko pozo
staje do zdecydowania, czy odchodzi w dostatecznej ilości.

Kol. J a siń sk i zapytuje, czy nie lepiej jest przyśpieszyć operacyję, 
t. j. dokonać jej niezwłócząc, czego zawsze się trzyma w tego rodzaju 
przypadkach. Kol. St a n k ie w ic z  odpowiada, że, jeśli tylko się przekona, 
że kał odchodzi w  dostatecznej ilości, woli poczekać aż pole operacyjne 
nieco się powiększy, gdy dziecko trochę będzie starsze; przypadku tego 
wcale nie można uważać za casus urgens.

IV. Następnie kol. K r y siń sk i obszernie mówił „o j e d n o s t k a c l i  
e l e k t r y c z n y c h * * .  Ponieważ rzecz w dalszym ciągu będzie traktowaną 
na przyszłem posiedzeniu, dla nieprzery wania ciągłości wykładu streszcze
nie będzie podanem w następującym protokóle.

Na tem posiedzenie ukończono.
Sekretarz M . Jakowski.
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O G r Ł O S Z i E K r i A
Tow a rzystw o Lekarskie Warszawskie podaje do wia

domości, że nagroda pieniężna w kwocie 240 rs., imienia 
T y t u s a  C h a ł u b i ń s k i e g o , przyznaną zostanie przez Towa
rzystwo w r. 1893, za najlepszą, pracę oryginalną, z dzie
dziny nauk lekarskich lub pomocniczych, w zastosowaniu 
do medycyny, ogłoszoną drukiem w języku polskim 
w czasie od dnia 1 Kwietnia 1888 roku do 31 Gru
dnia 1892 roku. Ustawa konkursowa i regulamin dopeł
niający żadnych innych ograniczeń w przyjmowaniu prac 
do ubiegania się o nagrodę nie zastrzegają. Autor, prze
syłając pracę do Towarzystwa, na piśmie wyrazić winien, 
że ją  do konkursu, o jakim mowa, przeznacza. Prace do 
konkursu składane być mogą w ciągu lat 1889, 1890. 1891, 
1892 i w ciągu Stycznia roku 1893 na ręce Sekretarza 
Stałego Towarzystwa. Ustawę i regulamin konkursowy 
każdy w kancelaryi Towarzystwa (ulica Niecała Nr. 7), 
przejrzeć może.

Z upoważnienia Towarzystwa Sekretarz stały,
D -r  Szokalski.

WOJCIECH OCZKO
P R Z Y M I O T  I  C I E P L I C E ,

opatrzone życiorysem i oceną stanowiska naukowego W. 
Oczki przez D-ra Edwarda Klinka, oraz rozprawą o języku 
dzieła przez Ad. An. Kryńskiego. W ydanie jubileuszowe.

Warszawa. Nakładem Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego. D ruk K. Kowalewskiego, 1881 r. w 8-oe 
większój, k. nieliczb. 2. stron CX X X V  i 554. Do dzieła 
przypisanego Majerowi J. dołączono podobiznę własnoręcz
nego listu Oczki, tudzież karty tytułowój wraz z przedmo
wą wydania I-go z r. 1581, oraz rysunek nagrobka.

Cena egz. na pięknym grubym papierze rubli 4 z p rze
syłką; w Austryi 5 złr.; w Cesarstwie niemieck. 9 marek.

Pieniądze przyjmują redakcyje wszystkich pism le
karskich polskich, w W arszawie wychodzących i wszystkie 
księgarnie. W  Austryi przedpłatę przyjmuje administracyja 
Przeglądu Lekarskiego w Krakowie.

Skla<i Główny w  Redakcyi 
PamltjtniltH Tow arzystw a Lokarskieyo  

W *i rszawskie^o.
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GAZETA LEKARSKA
PISMO TYGODNIOW E

poświęcone

wszys tkim ga łę z io m  umiejętności  lekarskiej .
Redaktor odpowiedzialny Dr. Gajkiewicz Wł. (Marszałkowska ll5 J . 

Wydawca Dr. Kondratowicz St. (Marszałkowska 119).
Cena Gazety Lekarskiej w  Warszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2 

kop. 5o., na prowincyi, w  Cesarstwie i za granicą: rocznie' rs. 6, pół
rocznie rs, 3.

Do nabycia w Redakcyi Pamiętnika:

D- r  JÓ Z E F  B IE L IŃ S K I

STAK  NA UK  L E K A R S K I C H
za czasów akademii mcdyko-chirurgicznej 

Wileńskiej.
W a r s z a w a  1 8 8 9  r.

(Praca uwieńczona pierwszą nagrodą konkur
sową im. Helbicha).

Cena 3  r x ,9 na papierze welinowym 4L r s .

P R Z E G L Ą D

za rok 1887.
Cena I rs.
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miesięcznik poświęcony hygienie publicznej 
i prywatnej.

W ychodzi w W arszawie (25 Śt-K rzyska) pod redakcyją J. Polak?. 
Każdy numer zawiera od trzydziestu kilku do czterdziestu stron dwu- 
szpaltowych druku, formatu wielkiej ósemki. Wrniarę potrzeby dołącza  
się drzeworyty i litografje.

Przedpłata wynosi w W arszawie rocznie rs. 4. półrocznie rs. 2, 
na prowiucyi rocznie rs. 5. półrocznie 2 rs. kop. 50.

PRZEGLĄD WETEEYMRSKI
organ galicyjskiego Towarzystwa weterynarskiego,

czasopismo poświęcone weterynaryi i hodowli, 
wychodzi we Lwowie pod redakcyją D-ra I. Szpilmana raz 

na miesiąc w objętości 1 — 1 % arkusza. 
Warunki przedpłaty: \v Cesarstwie Rosyjskióm i Król. 

Polskiem rocznie 3 rs. 50 kop. półrocznie 1 rs. 80 kop. 
Adres R edakcji i Administracyi: we Lwowie ulica 

Kochanowskiego 1. 33 w c. k. Szkole weterynaryi.

Ogłasza się przedpłatę na rok 1891
(2-gi rok wydawnictwa)

aa atarjjno-felczerslie Ula wszystM iostpe pisio 5. t. 
„AKUSZERKA11

w języku rosyjskim.
Pismo to poświęcona jest wszystkim gałęziom medycyny, obejrau-  

jącym zakres działalności a<uszerek, felczerek i felczerów. W ychodzi 
dwa razy na miesiąc.

Przedptata wraz z przesyłką, wynosi rocznie 3 rs., półrocznie
1 rs. 50 kop., na 4 miesiące 1 rs., na 2 miesiące 50 kop. Rocznym przed- 
placicielom liedakcyja zaofiarowywa

bezpłatne premijum: 
kauczukowy Korek-rozpylacz, ze szklanemi rurkami, zastępujący w zu
pełności irygator lub szprycę, niezbędny w każdym domu.

Na upakowanie i przesyłkę prenumerator dołącza 30 kop., można 
w 2 kopiejkowych markach.

Przedpłatę przyinmje Redakcyją „Akuszerki1* w Briańsku (gub. 
Orłowska) oraz księgarnia Kikkera w St. Petersburgu i Langa w Mo
skw ie.

Egzemplarze ,  Akuszerki' za rok 1H90 można nabyć za 3 ruble.
Redaktor W ydawca Ambroźewicz.
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TYGODNIK LEK A R SK I 
p . t.

/ /
Poświecony wszystkim gałęziom medycyny kliniczne] i liygieny,

oraz wszystkim kwestyjom stanu lekarskiego,

wychodzić będzie i w następnym 1891 roku, 
w  tychże samych rozmiarach i według tegoż samego 

programu jak i w roku ubiegłym,
a mianowicie;

1) Artykuły ze wszystkich gałęzi medycyny klinicznej oraz niekli- 
nicznej o tyle, o ile też artykuły związane są z medycyną, praktyczną,

2) Artykuły z ogólnej i specyjalnej hygieny,
3) Artykuły tyczące się wykształcenia, warunkdw bytu i społecz

nej działalności lekarzy,
4) Biografije i nekrologi lekarzy oraz artykuły z historyi medy

cyny przeważnie rosyjskiej,
5) Artykuły krytyezne i recenzyje niektóryeh zagranicznych oraz 

rosyjskich dzieł o ile one wchodzą w program „W raoza“.

6) Sprawozdania z posiedzeń naukowych i innych towarzystw, 
mogących interesować staa lekarski

7) Referaty z główniejszych prac z bieżącego piśmiennictwa tak  
zagranicznego jak i rosyjskiego,

8) Kronika wszystkich przejawów życia zagrań'cznego i rosyj
skiego, o ile te przejawy przedstawiają interes dla lekarzy; wiadomości 
bieżące i rozporządzenia rządowe,

9) W szelk iego rodzaju ogłoszenia z wyjątkiem reklam i ogłoszeń  
o środkach tajemnych.

Artykuły (w listach rekomendowanych) należy w ysyłać na imię 
redaktora "Wiaczesława Awksientiejewicza Manasieina (Petersburg, Sim- 
birskaja d. 12 m. 6).

Przedpłata roczna z odnoszeniem i przesyłką 9 rubli, półrocznie 
4 ra. kop. 50. Przedpłatę przyjmuje wydawca Karoł Leopoldowicz Rikker, 
Petersburg — Newski Prospekt 14). D® wydawcy również należy s ię  
zwracać i we wszystkich kwestyjach dotyczących administracji pisma 
(odesłania honoraryjum, odbitek, zatraconych Nr. Nr. i t. d).
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czyli nauka o chorobach umysłowych,
oryginalnie napisana przez

D-ra Med. Rothego
Naczelnego lekarza Zakładów dla Obłąkanych w W arszawie.
Autor, znany jako gorliwy pracownik na polu psyehijatryi, mając 

na względzie studentów, prawników, oraz szerokie koło lekarzy prakty
ków, napisał dzieło, mogące zaspokoić wszelkie wym agania lekarzy 
praktyków, tak pod względem rozpoznawania, jako też pod względem 
leczenia chorób umysłowych. Dzieło zawiera 18 arkuszy druku.

Cena Rs. I kop. 80. z przesyłką, Rs. 2.

H U  1 CHOROBACH NMZP T U I
(Semijotyka).

przez D-ra Mikołaja Rejchmana.
Dzieło opatrzone pięcioma drzeworytami. Cena rs. 1 (z przes. rs. 1 k. 20).

W szystkie powyższe dzieła nabywnć można u w y
dawcy Gazety Lekarskiej,

M A R S Z A Ł K O W S K A  N. 119.
oraz w innych Redakcyjach warszawskich czasopism 

lekarskich i we wszystkich księgarniach
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KRONIKA LEKARSKA
Miesięcznik poświęcony przeglądowi postępów 

um iejętności lekarskich.
W ychodzić będzie i w następnym r. 1890, a 10 swego istnienia we~ 

dluar tegoż samego programu jak dotychczas i w tej samej formie zeszy
tami objętości od 4 do 5 arkuszy druku.

Każdy zeszyt zawiera: Obszerniejszą; pracę oryginalną, dającą do
kładny pouląd na rozwój jednego z działów medycyny, referaty zbiorowe 
lub pojedyncze z najcelniejszych prac bieżącego piśmiennictwa lekarskie
go krajowego i zagranicznego, oceny dziel lekarskich i wiadomości biblio
graficzna.

Przedpłata wynosi w W arszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2,50 
Na prowincyi zaś, w Cesarstwie \ za granicą rocznie rs. 6, półrocz. rs. 3 
Redaktor D-r Otton Hew-elke Święto-Krzyzka ,\ii 25 W ydaw ca D -r K 
Sierpiński Marszałkowska .Ns 136.

W y d aw n ic tw a  G azety  L ekarsk iej. 
Wyszły z druku nakładem Gazety Lekarskiej

professorów Nothn2 gel‘a i Rossbacha
Cena dzieła wynosi Rsr. 6 

z przesyłka Rsr. 6 kop. 5 0

C H O R O B Y  S E R C A
D-ra OSKARA WIDMANA.

pryinaryjusza  szpitala powszechnego we Lwowie.
Dzieło to opatrzone licznómi drzeworytami w tekście, zaw. 24 ark. druku 

Cena dzie ła  wynosi rs. 3., z przesy łką  r s .  3 kop. 30.

przez prof. Hoffmanna.
Cena dzieła wynosi Rs. 4, z przesyłką 4.60, a zatem jest tańszą od 

oryginału niemieckiego.
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E O K  2 2 I - V I I X — 1 £ 9 0 .

MEDYCYNA
C Z A S O P I S M O  T Y G O D N I O W E

DLA LEK A R ZY  PRAKTYCZNYCH 
REDAGOWANE I WYDAWANE PRZEZ

P ~ R A  p .  J^R IT S C H E G O .

Wychodzi w każda sobotą, treść jego stanowią:
l )  Spostrzeżenia z klinik, szpitali, zakładów leczniczych, praktyki 

prywatnej. 2) Kazuistyka lekarska. 3 ) Medycyna publiczna. 4) Wykłady 
kliniczne. 5) Przegląd piśmiennictwa cudzoziemskiego. 6) Sprawozdanie 
z posiedzeń Towarzystwa lekarskiego warszawskiego. 7) Korespondencyje 
z kraju i zagranicy. 8) Stresncieiiia rw^ciągi z pism lekarskich polskich
I cudzoziemskich. 9) Wiadomości z medycyny publicznej i statystyki le 
karskiej. lo) Kronika zagraniczna, Kfajłiwa, miejscowa i wiadomości oso
bowe. l l )  Przegląd biblijcgidficzny la )  Wspomnienia pośmiertne i t. p. 
Przedpłata wynosi w Warszawie rocznie rs. 5 pobocznie rs; 2 kop. 50, na 
prowincyi, w Cesarstwie i zagranicą 7. przesłaniem pocztą o rs. rocznie, 
półrocznie 3 rs. Biuro redakcyi Medycyny w Warszawie Al, jerozolimska 
N. 80 nowy.

„ K A L E N D A R Z  LEKARSKI”'’
na r. 1891 

pod redakcją J. POLAKA.
Treść stanowią:

Lista Lekarzy w W arszaw ie i w gub. K rólestw a Polskiego  
W skazów ki lecznicze (alfabetycznie ułożone), opracowane według Becept 
Taschenbuch klinik wiedeńskich i według innych źródeł przez D-ra 
Polikiera uzupełnione obecnie podług „Beck’s Therap. Almanach", od
dzielne zaś specjalności przejrzane i uzupełnione przez D-rów: Głajkie- 
wieza, Herynga, Kuuiewicza, Kamockiego i Szteynera. Spis alfabetyczny  
leków z dawkami i cenami uzupełniony obecnie przez p. W iorogór- 
skiego (przeszło 250 nowych leków dodano w opisie obecnym), najwyższe 
dawki środków gwałtownie działających, spis alfabetyczny zdrojowisk. 
Krótki rys stanu sanitarnego W arszawy. Tabelki informacyjne. B ada
nie moczu. Ratownictwo. Spis prac oryginalnych w roku 1839/90 dr u 
tow an ych  w czasopismach lekarskich polskich. Informacje ogólne. 
Rozkład jazdy pociągów osobowych w Królestwie Polskiein, przepisy  
poeztowe i telegraficzne, metrologja, porównanie czasu w różnych mia
stach i t. p.. Notatnik, obecnie o i/ i  powiększony.

Cena egzemplarza w oprawie rs. I kop. 20, z przesyłką rs.  I kop. 
4 0 . Posełać można pieniądze w gotówce lub wypisywać za zaliczeniem  
pocztowem. Adres: Redakcja „ZDR0WIA“ S-tokrzyzka 25. Równi eż  
za pośrednictwem Gazety Lekarskiej, Kroniki Lekarskiej i Księgarń.
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M IE S IE C Z N IK4/

H G D I G I P I S K I J 4 ’  P R I B A W L E P i I J A
K  M O R S K O M U  S B O R N IK U

wychodzić będzie iw  r. 1 8 9 1  w zeszytach miesięcznych, zawiera-  
jących 4 — S  arkuszy.

Wydawnictwo to poświęcone jest przeważnie rozbio
rowi kwestyj, odnoszących się do stanu sanitarnego floty, 
chociaż również dość miejsca poświęca tak  ogólnej jak  
i praktycznej medycynie.

Prenumeratę wnosić można w Petersburgu w Głównej 
Admiralicyi, w Zarządzie głównego Inspektora lekarskiego 
floty. Cena roczna 4. rs, wraz z  przesyłką. O każdem 
wydawnictwie nadesłanym do RedwKcyi-, robi się bezpłatną 
wzmiankę w następnym numerze miesięcznika.

Zawiadujący Redakcyją 
M. 0. Perfilijew.

DOM ZDROWIA D ra K. DOBBSKIEGO.
10- ALEJA RÓŻ 10.

Zakład leczniczy, przeznaczony dla stałego pomiesz
czenia chorych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem obłą
kanych), mieści się w osobnym, odpowiednio do celu urzą
dzonym, domu.

Każdy chory zajmuje pokój oddzielny. Chorym 
towarzyszyć mogą osoby zdrowe.

Za ryczałtową, dzienną opłatę, chory otrzymuje: 
mieszkanie, jedzenie, światło, opał, usługę oraz pomoc fel- 
czerską, lekarstw a, opatrunki, kąpiele. Wysokość opłaty 
zależną jes t w każdym przypadku od rodzaju cierpienia 
i obszerności zajmowanego pokoju.

O warunkach przyjęcia i pobytu w zakładzie wia
domość ustna lub listowna u D -ra  K  Dobrskiego, ul. Kró
lewska JTa 10.

www.dlibra.wum.edu.pl




