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PAM IĘTNIK  LEK AR SK I.

Zdanie Sprawy z  prac i  czynności Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego, z roli u 1836;

p r / e i  S e k re ta rz a  T o w a rz y s tw a  L udw ika  K u e h l e r a .

T ow  rarzystwo odbyło 20 posiedzeń, z których 
pierwsze poświęcone było, stosownie do ustaw 
naszych, przy kończącem się trzyleciu, wy
borowi nowych' urzędników. Powszechnemu 
ulegając życzeniu Prezes Brandt przyjął, jeszcze 
i na ten raz, obowiązek przewodniczenia nasze
mu Towarzystwu. W miejsce Yice -Prezesa 
kollegi Grygowicza, opuszczającego stolicę, wię
kszością głosów obrany został kol. Mile. Upro
szony do dalszego piastowania obowiązków kas- 
syera Towarzystwa kol. Woyde, zatrzymał swo- 
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je urzędowanie na trzy lata następne; a kol. Koeh- 
ler obrany został większością głosów, w miej
sce koilegi Ł ebrun , uchylającego się od dłuż
szego pełnienia czynności Sekretarza.

Na tejże sessyi zajęto się następnie przejrze
niem i zmodyfikowaniem niektórych artykułów 
ustaw, mianowicie dotyczących wyboru i przyj
mowania nowych członków; stanowiąc: iżby 
odtąd, każdy lekarz życzący sobie zostać człon
kiem tegoż Towarzystwa, złożył poprzednio roz
prawy naukową lub też postrzeżenie praktyczne 
na ręce Sekretarza Towarzystwa. Lekarze je 
dnak, zamieszkali w miejscu łub na prowincyi, 
chlubnie znani z prac swoich naukowych, dru
kiem ogłoszonych lub wrękopismach, mogą być 
przyjęci do grona Towarzystwa bez dopełnie
nia tego warunku. Postanowiono dalej, iżby 
przedstawiania i wybory na członków, każde
go czasu , byle tylko w komplecie, koniecznie 
z połowy członków' czynnych Towarzystwa skia- 
dającym się, odtąd miejsca miewać mogły. W 
końcu przechodząc szereg utrzymywanych pism 
peryodycznych, uchwalono, ażeby do liczby 
W obiegu będących dołączyć jeszcze pięć następu
jących:

Schmidt, Jahrbiicher der In und Ausliindischen 
gesammten Medizin;
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Medizinische Zeitung von dem Verem fu r  Ileil- 
Itunde in Preussen;

MedizinischęZentralzeitung von Sachs;
Die.ffenbach, Fricke und Oppenheim, Zeitschrift 

fu r  die gesammte M edizin ; i
Encyclographie medicale.
W ydaw anie pam iętników  artykułem  ustaw  

przy zawiązaniu Tow arzystw a zaw arow ane, 
w  tym roku do skutku przywiedzione zostało. 
Dokonanie zaś postanowienia, powierzone wy
branemu tym końcem kom itetow i z sześciu człon
ków  złożonemu.

Biblioteka Tow arzystw a pomnożoną została 
następującem i darami: JW . Radca Czetyrkin 
ofiarow ał w kilkunastu exemplarzach opis wód 
Kaukazkicli; Kollega Lebrun złożył exemplarz 
zdania spraw y z czynności swoich w szpiialii 
głównym Dzieciątka Jezus w  Warszawie; Kol. 
Koehler trzeci rocznik szpitala starozakonnych.

Towarzystw o, pfzez śmierć, w roku upłynio- 
nym utraciło członka swojego Dra Kiihnel.

Lebel, F lam m , K ulesza, S tackebrandt, Ko- 
sztulski, Berends, Kronenberg, Kochański, przy
brani zostali w poczet członków czynnych To
w arzystw a. Przesyłając zaś dyplomata na człon
ków honorowych i korespondentów JJW W . i
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WW. Chanów i Czetyrkin w  Warszawie ; Goe- 
Iing w  W ilnie;H ecker i Triistaedt w Berlinie; 
Jaeger wWiedniu;Jakobson wKopenhadze; Bier- 
kowskiemu w Krakowie; Schmelkes w  Toeplitz; 
Grunberg w Charkowie, miało Towarzystwo na 
celu złożyć hołd szacunku zaletom tych mężów 
dostatecznie Znanych w świecie uczonym.

Wciągu dalszych 19 posiedzeń, oprócz licz
nych spostrzeżeń praktycznych, ustnie udzie
lanych , jako też przez odczytanie 13 rozpraw 
piśmiennych, ciągłym niemal przedmiotem na
rad naukowych i dyskussyj Towarzystwa były 
choroby panujące. Pod którymto względem 
z kolei gorączki nerw ow e, febry utajone,róża, 
koklusz, odra, szkarlatyna, waryoloidy i ospą 
naturalna, głównie zajmowały uwagę zgroma
dzonych członków. Mianowicie co do tej osta
tniej choroby, jako też niemniej co do waryo- 
loidów, które z nadzwyczajną złośliwością w  ca
łym ciągu roku okazywać się nie poprzestawa
ły, możnaby z rozmaitych spostrzeżeń i zdań 
wnoszonych w tej mierze następujące zebrać 
ogólne uwagi.

1. Ospa naturalnana indywiduach poprzednio 
raz już onejże lub krowiance uległych, w nader 
rzadkich i wyjątkowych tylko przypadkach, 
powtórnie przebieg swój objawiać może. (Ja
nikow ski, Malcz, Brandt)
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2.. Tylko u osób, które ospę naturalną przeby
ły, lub wakcynowanych;.u których jednakże kro- 
wianka prawidłowego przebiegu swojego nie 
odbyła należycie, w aryoloidy okazywać się mo
gą. (Malcz)

3. W aryoloidy nie chronią od ospy naturalnej.
4. Krowianka należycie ^zaszczepiona, prze

bieg norm alny zachow ująca, jes t środkiem za
wsze i niew ątpliw ie ochronnym od ospy natu
ralnej. (Malcz)

5. Dla wielkiej opieszałości zaszłej w szcze
pieniu krow ianki wogólnos'ci, ponieważ sama 
materya do szczepienia nie zawsze z należytym 
wyborem używaną byW a,ponieważ nadto nie
dostateczny zachodzi dozór i baczenie na za
chowanie się i przebieg zaszczepionej wakcy- 
ny; zaufanie w  ochronney własności krow ianki 
zachwianem zostało. (Brandt)

6. Rewakcynacya przeto,dla niepewności dziś 
zachodzącej czyli krow ianka należyty przebieg 
swój odbyła, co koniecznym jest warunkiem 
jej siły chroniącej, uw aża się pod tym jedynie 
względem za pożyteczną i potrzebną.

7. Wraz z m ateryą krowianki, żadne inne cho
roby zaszczepione być nie mogą. W szakże 
sumienność każdemu nakazuje najtroskliw szą
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zachować uwagę w wyborze materyi, do dal
szego szczepienia służyć mającej.

8. Waryoloidy stawszy się od niejakiegoś cza
su nierównie częstszemi, wielkiego nabierają 
podobieństwa w przebiegu swoim do ospy natu
ralnej; brak tylko gorączki ropienia zdaje się 
niekiedy główną stanowić różnicę.

Z pomiędzy ustnych opisów ważniejszych po- 
str/.eżeń praktycznych , obszerniejsza wzmian
ka przynależy się przytoczonemu przez kol. 
Wojdę wypadkowi, zapalenia kiszek bardzo 
gwałtownego, które, w skutku niewstrzemięźli- 
wości przy usposobieniu chorobliwem, nagle ro
zwinęło się i pomimo wczesnej i troskliwej 
pomocy lekarskiej, śmiercią ukończyło się. Śle
dzenie pośmiertne okazało żołądek, kiszkę dwu- 
nastocalową wstanie blizko normalnym; kiszki 
cienkie, mianowicie Jejmmm, mocno rozdę te , 
grubsze niż Colon, jednak bez wyraźnych śla
dów zapalenia, które dopiero w kiszce Ileum  
wyraźniejsze było. ,Od klapy Bauhina albo
wiem , cała kiszka ślepa, przedłużenie glistowe 
(processus nermiformiś) , i cale Ileum , na łokieć od 
tego miejsca, były wstanie zupełnej gangreny. 
W samym końcu przedłużenia glistowego, zna
leziono ciało obce , koloru ciemno-brunatnego, 
podobne do pestki wiszniowej, zdające się od
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dawna zalegać w  miejscu, w  którym je  napo
tkano. W krćskach znaleziono ropień wielko
ści gołębiego ja ja ,  otw arty, i kilka uncyj ropy 
zielonawej, wylanej do jam y miednicy. Wą
troba była po większej części stwardniała; śle
dziona krucha, krw ią przepełniona. Innych jam  
nie otw ierano. Uderznjącem zjawiskiem było 
w  ostatnich godzinach życia chorego, brak zu
pełny dreszczów'i ziembnienia członków, nieod
stępnych zjawień wstawiające}' się gangreny.

Kol. Koehler mówił o wykonanej operacyi 
stwardniałego ją d ra , nie zw ykłej w ielkości, 
któremu wodna puchlina jąd ra  tow arzyszyła 
( liydrosarcocele). Pomimo ważnych zaw ik łań i 
szczególnych zajść w  samemże uskutecznieniu 
krwawego działan ia , mianowicie w  czasie 
podw iązania sznurka nasiennego , pomyślny 
je  uwieńczył skutek. Jądro przeistoczone sta
nowiło część w orka nadzwyczaj grubego, za
wierającego w sobie, oprócz znacznej ilości cie
czy brunatnej, około 6 funtów massy gąbczastej, 
podobnej do posiekanego serca na pokarm dla 
słowików przyrządzonego. Obok istniejącego 
cierpienia, nieprzewidziane zawikłanie cho- 
robne u trudniło  operacyą: pętlica kiszek cien
kich zapuściła się przez rozw arty kanał 
pachwinowy do worka jąd row ego , niedostrze-
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żona zrazu, założoną podwiązką ujęta i silnie 
zaciśnięta została, w net atoli uwolniona, do 
jamy brzusznej odprowadzona, nie przeszko
dziła wniczem pomyślnemu ukończeniu ope- 
racyi, a chory we 4 tygodnie najzupełniejsze 
odzyskał zdrowie.

2. Kol. Łebrun wspomniał o chorej pokąsa
nej w tw arzy przez w ilka wściekłego. Przez 9 
tygodni utrzymywane ropienie ran, przypalo
nych za pomocą pary wody wrzącej, sprowa
dziło szpecące blizny niedopuszczające zamknię
cia powiek. Drogą operacyi usunięto zawady. 
Chora miała zakład opuszczać, gdy nagle, w 10 
tygodniu po skaleczeniu, wścieklizna ze wszy
stkiemu cechami swojej zjadliwości w staw iła się 
u tej nieszczęśliwej, zgon jej przyśpieszając. 
Rzecz szczególna, iż w tymże samym czasie 
wścieklizna okazała się na dwóch świniach po
kąsanych przez tego samego wilka.

3. Kol. Lcbrun opowiedział przypadek nie 
często u nas wydarzający się; dotyczył on chłop
ca pokąsanego przez żmiję w palec u prawej 
nogi.Ciągłe womity, gwałtowna gorączka, obrzę
kłość całego członka, głównemi były zjawiska
mi choroby. Wcierania z oliwy i emulsya ole
ista byty jedynemi środkamiużytemi do ulecze
nia chorego. W ciągu kuracyi liczne petocie 
okryły ciało.
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4. Kol. Lewestain rozpraw ia! o wykonanej 
przez siebie operacyi zrosłej pochwy macicznej, 
na żydówce 24letniej. Zrośnięcie było tw ar
de , praw ie chrząstkow ate, na |  cala grube.

5. Kol. Koehler opow iedział wypadek doty
czący polipa nadzwyczajnej w ielkości, zajmu
jącego całą jam ę otchłani i obudwóch jam  no
sowych. Polip ten przez podwiązanie usunię
ty, dochodził wielkości gęsiego ja ja .

6. Kol. Lebrun doniósł o rozmyślnem zszywa
niu warg w stydliw ych, wykonywanem na so
bie samej, przez dziewczynę 18letnią.

7. Kol. F ijałkow ski przedstaw ił Tow arzy
stwu chorego, którem u rad  swoich udzielał w r. 
1831. Postrzałem kartaczowym  pogruchotane 
kości lewej goleni,wydobyto w kaw ałkach mniej 
więcej znacznych, tak  że pośrednie części obu
dwóch kości całkiem praw ie usunięte zosta
ły. Przez następne w ylanie się massy ko
stnej, strata poniesiona poniekąd wynagrodzo
ną zosta ła , chory zachował nogę: ale zbyt sła
bą, ażeby ciężar ciała mógł na niej spoczywać. 
Stosownym przyrządem obejmującym goleń, raz 
w miejscu pod kolanem, drugi raz powyżej ko
stek , udało się zaradzić tej niemocy: chory 
może odtąd następywać na stopę, k tóra ż re
sztą ani ruchu ani siły nie utraciła.
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W ciągu tegorocznych posiedzeń odczytano 
13 rozpraw:

1. Kol. Lewestam czytał o szczególnym przei
stoczeniu żołądka i sieci. Wypadek o którym 
traktow ał, dotyczy 771etniej Rozalii Barabasz, 
zmarłej w szpitalu Sgo Ducha. Gorączka tra 
w iąca, ciągłe womity, bóle gwałtowne w okoli
cy podżebrowej prawej, poprzedzały na długi 
czas je j zgon. Uderzające były liczne tw ardo
ści gruczołkowate, wielkości ziarnek grochu, 
poruszalne, dające się wyraźnie namacać przez 
pokrycia brzucha w okolicy żołądka, i rozcią
gające się aż do pępka. Siedzenie pośmiertne 
wykazało chorobliwie przeistoczoną siatkę, za
pełnioną gruzełkami prawie kamiennej tw ardo
ści. Żołądek skurczony, tw ardy, wielkości ma
łej pięści, błony jego chrząstkowate , przeszło
5 cala grube , w  okolicy ujścia (Pylorus) naj
większemu uległe przeistoczeniu; otwór ten tak 
dalece był zacieśniony, iż pióro gęsie z trudno
ścią przeprowadzić się dało. Wchód żołądka 
mniej ulegał chorobliwej zmianie. Twardość 
niezwykła i mocne zgrubienie wiązadła unoszą
cego wątrobę, rozciągało się aż do części odpo
wiedniej mięsa przedziałowego. Kol. Lewestam 
okazał ciekawy ten preparat patologiczny, ofia
rowany do zbioru Muzeum Anatomicznego 
♦? Warszawie.
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2. Kol. Leo odczytał ciekawą rozprawkę o 
działaniu środków lekarskich. Ganiąc ubie
ganie się za nowemi środkami, radzi, ocenić na- 
leżyciej korzystnie ju ż  znane, i ustalić ich uży
cie. Dzieli w  ogólności leki na dynam iczne, 
mechaniczne i gatunkowe, kończy na bliższym 
rozbiorze własności szczególnych, niektórych 
pojedynczych środków  lekarskich.

3. Kol. Lebrun czytał w ypadek nader w a
żny, przedsięw ziętej operacyi krw aw ej kamie
nia u dziecięcia miesięcznego, u którego, w  cza
sie śledzenia w raz z innem i lekarzami, okazy
w ały się wszystkie znaki bytności kamienia. 
Operacyaza wspólną naradą wykonana, nie wy
kryła jego przytomności. Dzićcię we trzy ty
godnie potem um arło , a pośmiertne śledze
nie w ykryło szczególniejszy stan chorobliwy 
pęcherza. Organ ten w yraźnie sterczący w ja 
mie m iednicy, w  kształcie ogórka grubszym 
końcem ku górze, tak był tw ardy, iż zaledwie 
pod mocnem naciskiem palca ustępow ał, ścia- 
ny jego \  cala były grube, do ścian macicy nie- 
ciężarnej podobne. Błony śluzowćj, pęcherz 
wyściełającej, śladu naw et nie było; pow ierz
chnia cała w ew nętrzna była ciemno-czerwonego 
ko lo ru , bez owrzodzenia. Inne trzew ia brzu
szne, nie wyłączając gruczoła wystającego (pro
stata), nie przedstaw iały nic chorobliwego*
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4. Kol. Łewestam, czytająco krwotokach ma
cicy i środkach zaleconych ku wstrzymaniu ta
kowych, podaje nakoniec opis narzędzia w tym 
ceki przez siebie wynalezionego, którego użyte
czności sam kilkakrotnie juz doświadczył. Na
rzędzie to składa się z pasa szerokiego, podusze- 
czki i szruby stalowej. Okazał je  członkom To
warzystwa.

5. Kol. Flamm odczytał opis karlicy Lewan
dowskiej w stan ie  ciąży znajdującej się. Wy
konana na niej operacya cięcia cesarskiego da
ła mu sposobność do uzupełuieniarozpraw ki na 
jed:iem z późniejszych posiedzeń.

6. Kol. Janiltowski czytał spostrzeżenie lekar
skie o szczególnym wypadku k ru p u , połączo
nego ze zjawiskami zapalenia serca, u dziecię
cia 7letniego. Brak zjawień stanowczych krupu, 
przebieg powolny choroby, zaledwie wyraźniej
sze przerwy zwolnienia dostrzegać dający, ka- 
szelek mały, suchy, rzadko kiedy tonu właściwe
go krupu nabierający, brak właściwej gorączki, 
wyraźnego bolu miejscowego, nie pozwalały 
domyślać się, wprzypadku w mowie będącym 
cierpienia kanału powietrznego : ale tez równie 
wiele niedostawało przypadłości, ażeby za ży
cia , chorobę te za zapalenie serca lub worka 
sercowego poczytać mo/na. Jakkolwiekbądź,
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pośm iertne śledzenie wykazało: wypocenie blon 
falszvvvych w kanale powietrznym ; błony ślu
zowe kanału powietrznego byty koloru ciemno 
pourpurowego ; płuca nieco emphysematyczne; 
w orek sercowy normalny; serce wielkości na
turalnej, tw arde , ciemno-czerwone a naczynia 
jego krw ią przepełnione; błona brzuszna lek
k o -ró żo w a; kiszki cienkie roapulchniałe, pra
w ie galaretowate; kiszki grube zmienione w po
łożeniu; zagięcie esowe (Sromanum) w yparte by
ło ku stronie biodrowej praw ej, poniżej kiszki 
ślepej ku górze A\ysuniętej; kreska kiszki kol
kowej (Mesocolon), była praw ie dw a razy szer
szą niż wrstanie naturalnym  ; w ątroba w okoli
cy zrazu czworokątnego była nadzwyczajnie 
czarna , krw ią ciemną nabiegła. Czaszki nie 
otw ierano.

7. Kol. F lam m czytał o upławach krwawych, 
w skutku polipów macicy powstałych. W ykaza
w szy trudność zachodzącą niekiedy w wykryciu 
przyczyn takowych uplawów, pomimo nader 
częstego ich w ydarzania się, przechodzi do opisu 
przypadku nie do codziennych zdarzeń należą
cego. 431etnia kobieta, matka lOga dzieci, 
/.których ostatnie przed 7 laty  u rodz iła , ule
gała od la t trzech gwałtownym upławom ma
cicy. W Jesieni 1831, przywołany koK docho-
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rej, mocno osłabionej, znalazł część pochwową 
macicy zwiększoną, na \  cala długą, twardą, 
usta zamknięte mocno ku wydrążałości krzy
żowej zwrócone. Przy jednoczesnym nacisku 
ścian brzusznych , łatwo całą macicę rozdętą 
i tw ardą, lecz niebolesną, rozpoznać było ino- 
żna; piersi zupełnie były wątłe. Trudnośćrozpo- 
znania istoty choroby, skłoniła do wspólnego na
radzenia się z koli. Brandt i Fijałkowskim, któ
rzy, podzielając zdanie wątpliwe kollegi zgodzili 
się, iż tylko czas pewności w  tej mierze udzieli.

W kilka miesięcy późnićj, zjawienia wszy
stkie wzmogły się: śledztwo wznowione znio
sło dłuższą niepewność. Przyczyną albowiem 
cierpień był polip, blizko dna macicy przycze
pienie swoje mający. Postanowiona operacya 
przez podwiązanie , nie zaraz uskutecznić się 
dała , tx-zeba było poprzedniego przygotowania, 
rozprzestrzenienia ust macicy, doczekania na
reszcie, dopóki polip nie przeciśnie się przez 
otwór ust macicznych. Wtenczas dopiero, za 
pomocą narzędzi Ribkiego podwiązany polip , 
dnia 4go odpadł. Był on wielkości gęsiego ja 
ja . Chora miała się dosyć dobrze; niepospoli- 
tem było wszakże zadziwienie operatora, kiedy, 
śledząc stan macicy, wykrył, przez usta jeszcze 
dosyć rozw arte, bytność drugiego ciała obcego.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 203 —

Po 16dniowej przerwie i ten drugi polip, nie
w iele co mniejszy od pierwszego, szczęśliwie 
tym że sposobem usunięty został; a cliora w net 
zupełne odzyskała zdrowie. Spostrzeżenie to 
posłużyło mu do poparcia zdania, iż w znawia
nie się polipów nie jes t odnawianiem się cho
roby; ale raczej dalszeni wywinięciem się je 
dnocześnie powstałych zarodków , które w za
jem nie przeszkadzają rozw ijaniu się swemu. 
Dopiero po usunięciu jednego, inne z łatwością 
rozprzestrzeniać się mogą. Kol. Flam m  przed
staw ił w  wyskoku dw a te zoperowane polipy.

8. Dokt. Brandt młodszy, jako gość w prowa
dzony na posiedzenie T ow arzystw a, odczytał 
piękne spostrzeżenie polipa ust macicy, ope
rowanego przez siebie u kobiety 33 letniej bez
dzietnej, żony w yrobnika, od dwóch lat gwał
tow nym  krw otokom  ulegającej. Gdy w  naj- 
w iększem osłabieniu, w  szpitalu Sgo Ducha szu
kała pomocy, krw otoki ju ż  się były w strzym a
ły: płyn ropiasty posokowy w ydzielał się ty l
ko obficie z pochwy m acicznej; a za każdem 
mocniejszem w ydęciem , występow ało z poch
wy, wśród mocnych bólów, ciało obce znacznćj 
wielkości, które, je ś li nie zaraz odprow adzo- 
nem zostało , zrządzało 'd ługie i zatrw ażające 
omdlenia. Brzuch i okolica łonowa nie były bo-
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leśne, ponad spojeniem kości łonowych dna 
macicy czuć nie było można. Zaraz na wstę
pie do pochwy, palec napotykał massę kulistą, 
znacznej twardości, sprężystą, niebolesną, w iel
kości dużej pięści, kształtu gruszkowatego, 
ku dołowi zwężającą s ię , najszerszą w  śre
dniej swojej części. Ust macicy niepodobna 
było dosięgnąć. W dolnej części chorobliwego 
utw oru, znajdowała się dosyć znaczna wdrąża- 
łość nadająca mu wejrzenie opadłej macicy. 
Dnia 14 po podwiązaniu, massę odpadłą usu
nąć musiano za pomocą dźwigni akuszerskiej: 
tak objętość je j była znaczna. Stan chorej utrzy
mywał się przez dni 6 następnych dosyć pożą
dany; gdy nagle bóle, w okolicy prawego ja je
cznika, do czynnego działania lekarskiego zmu
siły: lecz daremne były wszystkie zabiegi, cho
ra żyć przestała. Siedzenie pośmiertne wyka
zało wielką ilość płynu serwatkowego wjamie 
brzusznej. Błona brzuszna przedstaw iała 
lekkie ślady zapalenia; zagięcie esowe i we
wnętrzne części płciowe, przerzucone były na 
stronę praw ą. Wątroba blada, w  wielu miej
scach przyrosła lub warstwą ropy pokryta; śle
dziona ciemna, krucha, krwią nabiegła; żołą
dek nic chorobliwego nie przedstawiał; kiszki 
cienkie lekko zaczerwieniałe, mocno z sobą po
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w ikłane i zrosłe. Z prawćj strony okolicy za
toki biodrowej znajdow ał się ropień Avielkości 
p ięśc i, którego jam ę tw orzyły: z tyłu kiszka 
ślepa (intestinum coecmn) i część dolna kiszek 
cienkich,- z przodu, ściany zew nętrzne przerzuco
nego ku tej stronie zagięcia esowego Sromanum ; 
z góry, dolna część kiszki kolkowej zstępującej, 
Coli descendentis. W szystkie te  części poskle
jane  i pozrastałe ze sobą, tw orzyły jam ę ropnia, 
którego najAvyźszą część zajm ował jajecznik 
przeistoczony, wielkości ja ja  kurzego, pozosta
jący  w  zw iązku dw om a otworam i z ropniem 
dopiero opisanym. Trąba maciczna i więzadła, 
uległe przeistoczeniu, rozmaicie były pozrasta
łe. Jajecznik lewy, nie mniejszy od prawego, 
był m iękk i, napełniony płynem czarnym , po- 
sokow ym ; trąba Falopa, wolnym swym koń
cem przyrosła do ściany ja jeczn ika , napełnio
na Iiidatydami. Macica m ała, tw ard a , przed
staw iała bliznę czerwoną na przedniej w ardze 
szyi: ten pozostały ślad w ykryw ał miejsce przy
czepienia massy polipowej przez podwiązanie 
usuniętej. Pochwa ciem no-czerwona, pofałdo
w ana ; pęcherz moczowy ściągnięty, bez ury- 
ny* W końcu D r. Brandt okazał ciekawy ten 
preparat patologiczny do lepszego wyobraże
nia  udzielonego opisu.

Tom /. Poszył IL 28
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9. Kol. Leo odczytał niektóre uwagi o ski- 
rach i rakach, tudzież krytyczne uwagi o lecze
niu suchot i zapaleń płuc sposobem Doktora 
Ramadge.

10. Kol. Kronenberg czytał krótkie uwagi o 
zjawiskach chorób oczu, ich wpływie na usta
lenie wątpliwego rozpoznania w  w ielu rodza
jach chorób dyskrazyjnych.

11. Kol. Koehler czytał ciekawy wypadek 
chorobliwego przeistoczenia wrarg większych i 
mniejszych, potwornej wielkości, noszącego 
wszelkie cechy cierpienia tak zwanej Elephan- 
tiasis pudendorum: operacya, wykonana przez 
Dra Podoskiego, najpomyślniejszym skutkiem 
uwieńczoną była.

12. Kol. Sturmer zajął uwagę Towarzystwa 
przez odczytanie uwag, poczynionych z powo
du podanych do nagrody zapytań przez Towa
rzystwo lekarzy niemieckich w  Petersburgu i 
Dra Brutzer w  Rydze, mających na celu wykaza
nie użyteczności dotychczasowych prac leka
rzy  homoeopatycznych.

13. Kol. Malcss odczytał rozpraw kę o ospie.
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W S T Ę P.

N auka o skrzyw ieniach kręgosłupa, niema
łe zrobiła w  naszych czasach postępy. Coraz no
we pow stają zakłady leczeniu osób ułomnych 
pośw ięcone: pomimo tego jednak rzecz ta, 
u nas, dla w ielu lekarzy zdaje się być dosyć obo
ję tn ą . To spowodowało mię do napisania niniej
szej rozpraw ki patologicznej, w  której starałem 
się wyłożyć zwięźle i po rządn ie , com zebrał 
z najlepszych i najnowszych w przedmiocie tym 
źródeł; i com sam w idział w  zbiorze prepara
tó w  patologicznych gabinetu anatomicznego 
warszawskiego.

Rozgatunkowanie skrzyw ień kręgosłupa, na 
przyczynach sprawujących je  oparte, i rozró
żnienie tychże gatunków od siebie, było głó- 
wnem mojem zadaniem: bo też to najwięcej 
zajmować może p rak ty k ó w , przymuszonych 
odsyłać osoby ułom ne, do zakładów  ortope
dycznych, gdy leczenie ich w  domu połączone 
je s t zlicznemi, do przezw yciężenia trudnemi, 
przeszkodami.
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Przyczyny skrzywień kręgosłupa.

Zró'dłem licznych niekształtności kręgosłupa, 
czyli tak zwanych skrzywień onego, są z jednej 
strony stany patologiczne takie które stałość 
i moc kręgosłupa zmniejszają, a mianowicie 
zmiany niektóre chorobliwe w  mięsachkręgosłup 
otaczających, w  więzadłach onego, w błonach 
stawowych (membranae synoviales) w  chrzą
stkach międzykręgowych i w miąszości samych 
kręgów'; z drugiej zaś strony siły działające me
chanicznie na kręgosłup, a do zginania go 
w  nienaturalnych kierunkach dążące, do któ-
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rych policzyć szczególniej trzeba ciężar ciała 
i niezw yczajne onego po łożen ia , a po części 
także , (jak to niżej zobaczemy) skutki zwle
czonego ropienia płuc lub błony płucnej w y
pływające.

Zmiany chorobliwe, stałość i moc kręgosłupa 
zmniejszające, lubo należą do głównych czyli 
istotnych przyczyn skrzyw ień kręgosłupa, nie 
byłyby przecież same przez się dostatecznemi 
do zrządzenia tychże; trzeba w  każdym przy
padku działania zarazem  przyczyn mechani
czny w pływ  na kręgosłup w yw ierających, od 
których po większej części forma skrzywienia 
zależy.

Jakkolw iekbądź, dw a te  rodzaje przyczyn, 
nie zawrsze są w  odpowiednim do siebie sto
sunku. Czasem do utw orzenia niekształtno- 
ści kręgosłupa przykładają się przew ażnie przy
czyny pierwszego rodzaju; czasem zaś w pły
w y owe mechaniczne, któreby także przyczy
nami powodowem i nazw ać można. W  osta
tnim  tym przypadku , trudno je s t nieraz w y
śledzić istotę czyli naturę  skrzyw ienia: nie 
idzie jednak  za tem ,jak  niektórzy chcieli, iżby 
w pływ y mechaniczne zdołały same przez się 
skrzyw ienia kręgosłupa zrządzać, w yjąw szy 
chyba tylko przypadek podobny do tego, jak i
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się po uleczeniu ropienia płuc lub błony płu
cnej wydarza; gdzie'jednak (ja.k się to późnićj 
okaże), skrzywienie kręgosłupa jest raczej skut
kiem zmian patologicznych przyległych orga
nów, a niewłaściwą samego kręgosłupa chorobą.

Podług tego, co poprzedza, rozbierając w  szcze
gólności przyczyny skrzywień kręgosłupa, naj
naturalniej będzie, zastanowić się: 1) Nad cho- 
robliwemi zmianami miąs kręgosłup otaczają
cych. 2) Nad zmianą chorobliwą chrząstek 
międzykręgowych. 3) Nad chorobami wTię- 
zadeł i błon stawowych. 4) Nad chorobami 
kręgów. 5) Nad niezwyczajnemi położeniami 
ciała. 6) Nad niejednakową wielkością człon
ków dolnych. 7) Nad nienaturalnem ukształ- 
ceniem przyrodzonym miednicy i kości udo
wych. Nareszcie 8) nad skutkami z uleczonego 
ropienia płuc, lub błony płucnej pochodzącemi; 
z kąd same przez się wynikną szczególne ga
tunki skrzywień kręgosłupa, właściwemi od
znaczające się cechami, i właściwych wyma
gające sposobów leczenia.

1) Stany chorobliwe miąs kręgosłup ota
czających•

Niezaprzeczoną jest rzeczą, iż liczne bardzo 
i mocne mięsa około kręgosłupa umieszczone,
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wszędzie bezpośrednio do kości poprzyczepia- 
n e , przeznaczyła natura szczególniej do pomo
cy słabym więzadłom  kręgosłupa, w celu u tw ier
dzenia kręgów, a  tem  samćm , że osłabienie 
tychże m ięs, niedozw alająceim  opićrać się do
statecznie siłom zew nętrznym , na zmianę po
łożenia kręgów  działającym , musi nienatural
ne kręgosłupa k ierunki za sobą pociągać.

Jakoż w idzim y rzeczywiście, iż choroby ró
żne o stre , zboczenie wfunkcyach traw ienia, 
brzemienność, natężenie umysłu, złe pokarmy, 
n iezdrow e m ieszkania, zbytkow anie w ro zk o . 
szach m iłosnych, a przedewszystkieiii brak ru
chu i nieczynność, sprawiające osłabienie ukła
du (systema) miąs w  ogólności, a tćm samćm 
miąs około kręgosłupa umieszczonych, pocią
gają nieraz za sobą skrzyw ienie kręgosłupa.

Na szczególną uwagę zasługuje tu, brak przy
zwoitego ruchu , jako  wrpływ  szkodliwy, zgię
cie kręgosłupa z osłabienia miąs sprawujący. 
Jest to wypadkiem ogólnego w  organizmie pra
w a , mocą którego , ja k  zjedne j strony u trzy 
mywanie organu jakiegokolw iek w  działalno
ści, przyczynia się bardzo wiele do w ykształ
cenia budowy onego ido  nadania mu przyzw o
itej siły; tak 2 drugiej strony, pozostawienie 
tegoż organu w  nieczynności, i budow ę jc-
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go właściwą zwolna zmienia, zbliżającją coraz 
bardziej do budowy tkanki komórkowatej, i si
łę onego zrazu osłabia, a nareszcie zupełnie 
niweczy.

Okoliczność ta, tćm jest większej w agi, iż 
ma w pływ na sposób leczenia skrzywień krę. 
gosłupa. Okazuje ona szkodliwość przepisu 
niektórych lekarzy dawniejszych, którzy cho
rym skrzywiony kręgosłup mającym, zalecali 
ciągłe leżenie poziome, lab pod pewnym do po
ziomu kątem , po kilka miesięcy, a naw et i po 
kilka lat, i dziwili się potem, iż chorzy ci, podno
sząc się z łóżka, naktórem ich tak dręczącym spo
sobem leczono, nietylko nie byli prościejszemi, 
ale nadto tak wielką giętkość w kręgosłupie bar
dziej jeszcze skrzywionym przedstaw iali, iż się
o swojej mocy bez sztucznych podpór, w położe
niu pionowem utrzymać nie byli wstanie.

Najdzielniej działają wpływ y szkodliwe, 
osłabienie miąs zrządzające , na osoby w wieku 
młodzieńczym ; dlatego też skrzywienia krę
gosłupa z tego źródła wynikające, w wieku tym 

są najpospolitsze. Wielką co do tego rolę gra 
tu zbyt spieszne rozwijanie się układu kości
stego , niestosowne do rozwijania się innych 
układów, a mianowicie układu miąs, i ze szko
dą tychże, sprawujące zbytnie i ciągłe rozcią-
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ganię w łókien mięsnych, nim te jeszcze w zro
stu należytego nabiorą,, a tem samem kurczli- 
wość ich osłabiające. Ztądto pochodzi słabość 
i ociężałość osób zbyt szybko rosnących.

Najczęściej osłabienie miąs kręgosłupa, po
w iększa tylko naturalne tegoż kręgosłupa skrzy
wienie , a  mianowicie zgięcie części grzbieto
wej ku  przodowi; bardzo częste jednak są tak
że w ynikające z tego źródła tak zwane zgięcia 
boczne czyli esow ate , tak iż Shaw to a nie 
co innego za najpospolitszą przyczynę ich uw a
ża. Zgięcia te boczne pospolitsze są u dziewcząt 
niż uchljpców : bo ci ostatni więcej mają w ol
ności do w ykonywania rozmaitych ćwiczeń cia
ła, moc jego utrzymujących i podniecających ; 
kiedy tymczasem dziew częta zbyt wcześnie 
od tow arzystw a z dziećmi płci przeciwnej od
dzielone, a do nauk i zatrudnień siedzenia cią
głego wymagających zasadzone, sznurówkami 
mięsa gniotącemu ściskane, słabieją, nim je 
szcze nabyły dosyć sity do opierania się tak szko
dliwym w pływom.

Młode takie dziewczę przymuszone siedzieć 
po kilka godzin ciągle , przy nauce , szyciu , 
haftowaniu, graniu na fortepianie, i t. p., zw y
kle na stoiku bez poręczy, nie może słabemi 
i zmordowanemi mięsami swemi utrzymać krę-
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goslupa w położeniu naturalnem , i poddaje go 
działaniu ciężaru głowy, ramion, i klatki piersio
wej ; zkąd powstaje w  części onego najbardziej 
giętkiej i najmniej utwierdzonej, to jest, w części 
lędźwiowej, zgięcie na bok najpospoliciej prawy. 
Zgięcie to, zrazu nieznaczne i przemijające, po
większa się z czasem i utwierdza, pociągając za
razem za sobą zgięcie, w  przeciwnym kierunku 
w' części kręgosłupa grzbietowej, a to dla przy
wrócenia niejako równowagi: lubo zgięcie 
to drugie nie tak łatwo się wykształca, % powo
du żeber do ustalenia kręgówgrzbietowych bar
dzo dzielnie się przykładających.

Działanie osłabionych miąs kręgosłupa, spra
wujące boczne zgięcia tegoż, ^jakeśmy go do. 
piero opisali, nie zgadza się zwyobrażeniami 
w  tćj mierze lekarzy dawniejszych, a mianowi
cie niemieckich , ja k  to między innemi widzieć 
można w Joergu. Byli oni tego mniemania, iż 
osłabienie miąs kręgosłupa , w tedy pociąga za 
sobą skrzywienie onego, gdy tylko jednę część 
tychże zajmuje; tak iż ta , nie będąc w stanie 
utrzymać równowagę w działaniu onych, dozwa
la przechylić się kręgosłupowi na przeciwną 
stronę. Podobnie jak  osłabienie, działa podług 
tej teoryi stan przeciwny jednej części miąs 
kręgosłupa, t. j .  nienaturalne zbyt mocne kur
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czenie się onych , znoszące także równowagę; 
lecz tu  zgięcie ina następować ku stronie miąs 
zbytecznie się kurczących.

Tłóm aczenie to nie je s t zupełnie bezzasa
dn e ; nie można bowiem zaprzeczyć, iż rów nie 
osłabienie niektórych tylko m iąs, jak  i niena, 
turalne onych kurczenie się , w ydarza się cza
sem: i o wszem , ja k  wiadomo, bywa to prawie 
pospolitą przyczyną zgięcia głowy na bok (ca- 
pu t obstipum), i niekształtności znanej pod na
zwiskiem Yarus. Jakkolwiekbądź, zgięcia bo
czne kręgosłupa, chyba w  rzadkich tylko przy
padkach,przez taki mechanizm pow staw ać mogą.

Nie można teoryi powyższej zastosować do naj
pospolitszych skrzyw ień bocznych, które tw o
rzą pomiędzy początkami miąs sacrolumbalis 
i longissim usdorsi, dw a przeciwne sobie zgięcia; 
tak  iż chcąc zgięcia te w yprowadzać z niere
gularnego działania miąs, trzebaby przypuścić, 
iż górna połow a pomienionych dopiero miąs, 
byw a nienaturalnie skurczona, kiedy w tym że 
samym czasie, dolna znajduje się w stan ie  osła
bien ia , albo też przeciwnie.

Nierównie rzadziej w ydarzające się zgięcia 
boczne ta k ie , k tóre tw orzą iuk tylko ku je 
dnej stronie zgięty, może czasem powstają znie- 
regularnego miąs działan ia , tak iż  mięsa je 
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dnej połowy biorą przewagę nad mięsami dru
giej połowy; jednakowoż i w  tych także przy
padkach robione przez Lekarzy rozczłonkowa
nia ciał zmarłych , nie przemawiają za podo
bną teoryą; nietylko bowiem mięsa ze strony 
wklęsłości skrzywienia nie okazały się być 
grubszemi i mocniejszemi od miąs wypukło
ści skrzywienia odpowiadających, ale nawet 
wyraźnie były cieńszemi, a nerwy do nich idą
ce były przeszło o połowę ścieńczone.

Skrócenie się mięsa co do długości onego, mo
że więc być w  podobnych przypadkach uw a
żane raczej za skutek, niż za przyczynę skrzy
w ienia kręgosłupa ; i w ypływa bardzo natu
ralnie z zbliżenia do siebie dwóch punktów 
przyczepienia tegoż mięsa.

Do jakiego zaś stopnia zmniejszyć się może 
długość mięsa przez to tylko, iż punkta jego 
przyczypienia zbliżone do siebie będą, dowo
dzi tego ciekawe spostrzeżenie H untera. Ten ro 
biąc rozczłonkowanie człowieka, u którego zła
manie ramienia nastawionem nie zostało, zna
lazł, iż mięso biceps zw ane, ze strony złama
nia miało tylko 5 cali długości, kiedy tymcza
sem długość jego naturalna ze strony przeci
wnej 11 cali wynosiła.

W małej tylko liczbie przypadków wydarza
jące się zgięcia kręgosłupa znieregalarnego dzia-
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lania miąs , jak  się to z poprzedzającego rozbioru 
okazuje, w inne to są zapewne pierwiastkow o 
nerwom do tychże miąs dochodzącym, albo mo
że i samemu mleczowi pacierzowemu, gdy ten 
do połowy chorobliwemu jakiem u przeistocze
niu ulegnie. Z takiego źródła wynikają może 
czasem skrzyw ienia osób, które w  dzieciństwie 
cierpiały konwulsye.

2) Zmiany chorobliwe chrząstek między- 
kręgowych•

Chrząstki m iędzykręgowe t. j .  tw ory  wło- 
knisto-chrząstkowate, pomiędzy ciałami kręgów 
umieszczone, najw ażniejsze środki które na
tu ra  do spojenia kręgów  przeznaczyła, skła
dające się z w arstw  współśrodkowych (k o n 
centrycznych), przy obwodzie zbitsze i sp rężyst
sze, a około punktu środkowego miększe, pod
legają szczególnemu rodzajow i zmiany choro
bliwej, zrządzającej bardzo często skrzywienia 
kręgosłupa, której najdokładniejsze opisanie 
zostawił nam Delpech.

Zmiana ta  zależy na zgrubieniu chrząstek mię- 
dzykręgowych, tudzież na rozm ięknieniu mią- 
szości onych. Jest ona może (podług Delpeclia) 
skutkiem skrytego zapalenia, żadną praw ie przy
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padłością nieobjawiającego s ię , z rodzaju tych 
jakie się u osób skrofulicznych w ydarzają, da
jąc powód do zimnych ropniów i innych tym po
dobnych zmian chorobliwych. Choroba ta po
kazuje się najwięęej pomiędzy rokiem 6 i 16; 
widział ją  jednak Delpech u dzieci 6 miesięcy 
mających, również jak  u dorosłych liczących 
lat 24 , 30, a nawet 60.

Przy śledzeniu anatomicznym skrzywień krę
gosłupa, z przyczyny tćj zmiany w  chrząstkach 
międzykręgowych utworzonych, widział D el
pech, iż wypukłość skrzywienia odpowiada na
brzmieniu pomienionych chrząstek, a wklęsłość 
spłaszczeniu czyli ścieńczeniu onychże.

Skrzywienia, o jakich tu mowa, zajmują czę
sto znaczną część kręgosłupa, i sprawują na- 
przykład zgięcie na bok jeden całej części lę
dźwiowej, albo całej grzbietowej; ale nie raz 
zgięcia te większe przerwane są m niejszem i, 
skierowanemi ku tyłowi, mniej często ku przo
dowi , a najrzadziej na bok w  stronę zupełnie 
przeciwną.

Zgięcia dopiero wzmiankowane mniejsze, 
wynikają czasem z ukośnego położenia jednego 
tylko kręga. W kilku przypadkach ukośnego 
takiego położenia jednego lub dwóch kręgów, 
widział Delpech, po uleczeniu skrzywienia, ster
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czenie w yrostków  kolczystych kręgów  usunio- 
nych , co podług niego pochodzi z ścieńczenia 
(atrophia) chrząstki międzykręgowej.

Niekiedy stan zapalny dopiero opisany chrzą
stek międzykręgowych rozciąga się do części 
przyległych, a mianowicie do błony przykostnej; 
co może dać pow ód do nowych u tw orów  ko
ści i sprawianieruchom ość (anchylosis) kręgów.

Miejsce, w 'którem powstaje najpierw sze skrzy
wienie kręgosłupa, z choroby chrząstek mię
dzykręgowych wynikające, może zajmować któ
rąkolwiek okolicę tegoż kręgosłupa; a kierunek 
takiego skrzyw ienia by w a , u różnych chorych 
różny, co zależy po większej części od przy
czyny powodowej, n ierazbardzo błahej. Skrzy
wienie poczynające się w  kręgach grzbietowych, 
pociąga za sobą po niejakim czasie dw a inne, 
jedno pow yżej, a drugie poniżej um ieszczone, 
które przeznaczone sądo zrów noważenia onego.

3)  Choroby więzadet i  Mon stawowych.

W ięzadła kręgosłupa i błony staw ow e przez 
reumatyzm albo chorobę artrytyczną do stanu pa
tologicznego przyprow adzone, stanow ią mnićj 
złą od poprzedzającej, ale dość pospolitą przy
czynę skrzywień kręgosłupa.

Tom I. Poszyt II. 31
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Rozmaitym zaś sposobem powstaje w  takim 
razie w różnych przypadkach nieksztaltność 
kręgosłupa.

I tak, u jednych zapalenie reumatyczne błony 
stawowej wyrostków ukośnych, kręgów szy
jowych, po jednćj stronie, sprawia nachylenie 
głowy i skrzywienie szyi na stronę przeciwną, 
wynikające z działania miąs usiłującego prze
szkadzać stykaniu się z  sobą zapalonych po
wierzchni stawowych, a przynajmniej gniece
niu się wzajemnemu tychże, co zwykło ból cho
remu powiększać. Po zniknieniu bólu i na
brzmienia odpowiadającego wypukłości skrzy
w ienia, nieksztaltność podobna zw ykła sama 
przez się niknąć.

U innych, zapalenie reumatyczne więzadeł 
zrządza nieksztaltność, dając powód do na
brzmienia i skurczenia się tychże w ięzadeł; 
albo też, pobudzając przez ból, do kurczenia się 
przyległe mięsa.

Zapalenie reumatyczne długociągle zajm ują
ce utkanie włókniste, na całej przodkowej czę
ści kręgosłupa umieszczone,sprawia nieraz bar
dzo znaczne zgięcie kręgosłupa ku przodow i, 
przez to , iż w tem  położeniu chory najmniej 
doznaje cierpienia z w yprężenia owych więza
deł wynikającego; co także zdaje się być przy
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czyną skrzyw ień niektórych ku tyiow i, a na
w et i skrzywień bocznych, gdy w ięzadła żół
te albo w ięzadła stawow e boczne są chorobą 
zajęte.

Gdy cierpienie reum atyczne w ięzadeł i błon 
stawowych rozciągnie się aż do chrząstekmię- 
dzykręgow ych, w tedy pow stają nieraz skrzy 
w ienia kręgosłupa, dochodzące do nader wyso
kiego stopnia.Delpech w idział tegorodzaju skrzy
wienie tak  znaczne, iż głowa umieszczoną by
ła niżej niż barki; a tw arz skierow aną była ku 
piersiom. W szystkie dopiero opisane skrzywie
n ia , z reumatycznego cierpienia w ięzadeł i błon 
stawowych pochodzące, mają to wspólnego, iż się 
W ogólności dość łatw o w y prostować pozwalają.

4) Choroby kręgów•

Dwie są głównie choroby sanfyśj miąszości ko
ścistej kręgów, dające czasem powód do najgor
szych rodzajów  zgięcia kręgosłupa, t. j .  foz- 
miękczenie i pruchnienie kręgów.

Rozmiękczenie kręgów  należy do nader rzad
kich w ypadków  : choroba bowiem angielska, 
rozmiękczenie to sprawująca, nierównie częściej 
zmienia chorobliwie kości zbite i walcowate, n i
żeli kości gębczaste.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 232 —

Najbliższą przyczyną rozmiękczenia tego, zda
je  się być stan jakiś chorobliwy organu szpi
kowego, do błony przykostnej nierozciągają- 
cy się ; skutkiem którego powstaje najprzód 
pewien rodzaj wycieńczenia kości, i albo tyl
ko nie osadza się w  nich massa kostna właści
w a , albo zarazem i szpik twrorzyć się przestaje.

W najwyższym stopniu choroby, o której tu 
mowa, do rozmiękczenia kości przystępuje nad
to kruchość ich nadzwyczajna, sprawiająca to, iż 
z łatwością złamania ich powstają.

Po uleczeniu rozmiękczenia kości daje się 
w  nich widzieć wyraźna wybujałość (hypertro- 
phia): objętość i grubość kości takich bywają 
powiększone, jam y i kanały ich walcowate 
zmniejszają się i wypełniają blaszkami szero- 
k iem i, a miąszość kości walcowych w  końcach 
ich stawowych staje się do diploe podobną.

Nieksztaltność kręgosłupa z rozmiękczenia krę
gów wynikająca, jes t skutkiem różnych zmian 
w  formie kręgów. Zajmuje ona pospolicie pier
wotnie dolną część kręgosłupa, lubo od tego 
praw idła dość częste w ydarzają się wyjątki. 
Wraz z niekształtnością taką kręgosłupa, przy- 
bierćyącą rozmaite w różnych przypadkach po
staci, widzieć można uosób rachitycznych, ró-
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żne pokrzyw ienia kości w alcow atych, przez 
działanie szczególniej miąs powstające: żebra
11 nich zmieniają kształt swój bardzo nieregu
larnie ; końce stawowe kości nabrzm iewają; na
reszcie kości miednicy także, ikości czaszki cho
robliwym co do kształtu  ulegają zmianom.

Co się tyczy choroby, opisy wanćj pod nazw i
skiem pruchnienia kręgów (morbus Potii), któ
ra  dość często niekształtności kręgosłupa zrzą
dza , Delpech opierając się na spostrzeżeniah 
anatomicznych, mają za cierpienie gruzełkowe 
(affectio tubercularis) kości. Podług niego, gru
zełki (tubercula) kręgów  tw orzą się albo w  środ
ku ich ciała, albo na powierzchni onych, albo 
nareszcie w  wyrostkach ukośnych, poprzecznych 
lub kolczystych.

W pićrwszym przypadku, rozm iękłe po nieja
kim  czasie gruzełki tw orzą najprzód w ewnątrz 
ciała kręga wielką jam ę, ograniczoną cienkiemi 
tylko ścianami kościstemi, które nareszcie prze
łamują się, nie będąc wstanie znieść ciężaru czę
ści powyżej położonych; a w tedy dwie poło
w y kręgosłupa nakłaniają się ku sobie naprzód,' 
i  formują kąt w  miejscu obrażenia.

W drugim przypadku, niekształtność następu
je  w tenczas, gdy ciało kręga do tego stopnia

www.dlibra.wum.edu.pl



— 234 —

żniszczonem będzie, iż się zmieni w  cienką nie
jako blaszkę: podług zaś tego jak  tu zniszczenie 
postępuje zprzodu albo z boku w  głąb k ręga , 
kręgosłup nachyla się ku przodowi albo nie
co na bok.

W trzecim nareszcie przypadku, skrzywie
nia kręgosłupa w  rozmaitych wydarzają się 
kształtach : prócz tego , usunięcia się kręgów 
względem siebie, dochodzą nieraz do wysokie
go bardzo stopnia. O ile teorya ta sprawdza 
się z spostrzeżeniamimojemi niżej o tóm powiem.

Niekształtnościom wynikającym z pruchnie- 
nia kręgów zapobiega czasem natura w  ten spo
sób, iż błona przykostna ulega zapaleniu; a 
oddzieliwszy się od kości w raz zcałćm utka
niem wióknistem dostarcza materyałów nowój 
organizacyi, która wkrótce do kości staje się 
podobną, a przez to ciągłość w  kręgosłupie u- 
trzymac jest wstanie. Aby jednak działanie to 
natury pomyślnym skutkiem uwieńczonem zo
stało , potrzebny jes t koniecznie spoczynek: 
inaczej zapalenie nazbyt mocne przeszkodzi 
spojeniu się tej massy kostnej nowo utw orzo
nej zprzyległemi częściami na granicy zniszcze
nia będącemi, albo obumarcie (necrosis) onej za 
sobą pociągnie. Dla tejto przyczyny najprę
dzej ukończą się pomyślnie pruchnienie w  krę
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gach grzbietowych, gdzie żebra mogą do pewne
go stopnia nieruchomości tychże kręgów dopoma
gać : inaczej zaś zupełnie rzecz się ma w  okolicy 
karkowej, gdzie nie ma kości, którdby kręgi cho
re podpierały, gdzie prócz tegopowierzchniekrę- 
gów mają bardzo m ałą objętość, gdzie rucho
mość ich je s t w ie lka , nareszcie gdzie otacza
jące mięsa są bardzo silne i liczne.

W tem miejscu w ypada wspomnieć, iż nie
którzy liczyli takie zwichnienie kręgów  j/omię- 
dzy przyczyny skrzywień kręgosłupa. Dziś 
dowiedzionem ju ż  jes t, iż zwichnienie takie je s t 
niepodobnym; i że kręgosłup, raczej złam aniu 
niż zw ichnieniu, w  skutek działania gw ałtów  
zew nętrznych, uledz może. Skrzyw ienia opisa
ne przez autorów ,jakoby ze zw ichnieniakręgów  
pochodzące, niczem innem nie były, stosownie 
do robionych w tej mierze badań anatomicznych, 
jak  tylko wydarzającem  się czasem zboczeniem 
co do formy w yrostków  kolczystych, tak, iż je 
den z nich skierow any je s t ku stronie praw ej, 
a drugi ku  lewej.

5) Niezwyczajne położenia ciała.

Niezwyczajne położenia ciała należą do bar
dzo ważnych przyczyn nieksztaitności kręgo
słupa, ale same przez się nie są one w stan ie
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zrządzić tego skutku: inaczćj wszyscy kraw 
cy, szewcy, tkacze, zegarm istrze, brukarze, 
rolnicy, pisarze, sztycliarze, grający na harfie, 
i inni, których zatrudnienia wymagają konie
cznie aby ciało ciągle w niezwyczajnem jakiem  
położeniu zostawało, musieliby być ułomne- 
mi; co przecież, że tak nie jest, codzień widzieć 
można.

Zgoła, żadnej nie ulega wątpliwości, iż do 
tego aby powstała niekształtność kręgosłu
pa niedosyć jest, żeby ciało wniezwyczajnem 
jakiem położeniu przez czas długi utrzymywane 
było; trzeba nadto jeszcze chorobliwego stanu 
kręgosłupa. Jakoż, gdziejuż zaszły zmiany w krę- 
gach albo w częściach przyległych, skrzywieniom 
sprzyjające, o jakich w poprzednich rozdziałach 
mowa była; tam niezwyczajne położenia ciała, 
zdolne są, jako dzielna przyczyna powodowa, 
w krótkim bardzo czasie nickształtnos'ć zrzą
dzić i pewną jćj nadać formę: dlatego teżto osoby 
takie powinny pamiętać o tem, aby przy graniu na 
fortepianie,pisaniu, haftowaniu, rysowaniu i t. p. 
nie skręcały ciała, nie przechylały go na bok, 
nie przenosiły całego ciężaru jego najednę tylko 
nogę, nareszcie aby niesypiały na posłaniu z pier
natów i wysokich poduszek złożonem.
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6) Niejednakowa wielkość członków dolnych.

Pomiędzy przyczynami zrządzającemu nie
zwyczajne położenia ciała w  czasie chodzenia 
i s tan ia , a tem samem dającemi niekiedy po- 
wód do niekształtności kręgosłupa, główną ro
lę graniejednakow a wielkość członków dolnych, 
którą czasem dzieci na św iat z sobą przynoszą.

Różnica ta, co do wielkości, nie ogranicza się 
w podobnych przypadkach do samych tylko 
członków dolnych, w idzieć ją  bowiem można
i we wszystkich innych częściach ciała równo- 
ksztaltnych (sym etrycznych). Najpospoliciej 
mniejsze bywają wym iary w szystkich części cia
ła po lewej stronie położonych, jakoto: lew ej 
poław y czaszki i tw arzy, kości obojczykowej, 
ło pa tk i, połow y kości m iednicy,kości członka 
górnego i dolnego, tudzież miąs kości te ota
czających. Ostatnia ta okoliczność sprawia to, iż 
skóra ze strony m niejszej, osobliwie u dzieci, 
przedstaw ia fałdy takie, jakich nic widać ze stro
ny przeciwnej.

Przyczyną różnicy takiój , co do w ielkości, 
w 'dwóch połowach ciała je s t podług Delpecha 
to , iż w tedy sznury także mlecza pacierzowe
go mniejsze są pierw iastkow o po jednej, niż po 
drugiej s tro n ie , za czćm idzie niejednakow y
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tak ie  po obydwóch stronach wpływ nerwów 
odżywianiu (nutritio)jak wiadomo przewodni
czący. Stan taki mlecza pacierzowego nas/ko
dę lewej strony jest może naw et, jak się do
myśla Dclpoch, do pewnego stopnia naturalny; 
a może ztąd pochodzi prawie powszechne uży
cie przeważające ręki prawej.

Podług Shaw niejednakowa wielkość człon
ków, dająca powód do skrzywień kręgosłupa, 
powstaje z pewnego rodzaju sparaliżowania, któ
remu nie towarzyszy znaczna utrata czułości
i ruchu: sparaliżowanie zaś to, pochodzi pier
wotnie z drażnienia w organach brzucha, tak 
podobnie, jak to widzimy W chorobie zwanej 
colica pictonum.

Nie wchodząc w  rozbiór tych dwóch sprze
cznych przypuszczeń, zastanówmy się raczej 
nad głównem naszem zadaniem ; tojest w ja 
ki sposób powstają i wzmagają się 11 dzieci ta
kich skrzywienia kręgosłupa.

Gdy dziecię, mające niejednakowej wielko
ści członki doine, stać ju ż  i chodzić zaczyna: 
w tedy wr czasie stania miednica jego ułożona 
jest ukośnie, noga krótsza wysunionabyw a na
przód i ku zewnątrz; a kręgosłup, dla u t l e 
niania równowagi, zgina się w kręgach lędź
wiowych , i w połowie grzbietowych, ku nodze
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dłuższćj, tak, iż ciężar ciała spoczywa prawie 
całkiem na tej nodze. Nachylenie to, będące 
szczególniej skutkiem działania m iąs, jeszcze 
bardzo słabych, nie łatw o dochodzi do sto
pnia potrzebnego: dlatego też natura dopo
maga mu po części przez skręcenie (ro tatio )krę- 
gosłupa, sprawując to, iż klatka piersiowa, w raz 
z członkiem jednym  górnym, ku tyłow i skiero
w anym , rów nież ja k  i głowa, powiększają cię
żar ciała ze strony nogi dłuższej; członek za i 
drugi górny, ku przodow i naprowadzony, 
zmniejsza ciężar ciała potow y przeciwnej. Cza
sem znowu osięga natura tenże sam cel, dodając 
do nachylenia na bok , nachylenie drugie ku 
przodowi skierow ane.

W m iarę tego jak  dziecię, o jakiem  tu mowa, 
nabiera coraz więcej w zrostu , zgięcie kręgo
słupa wzmaga się stopniami, szczególniej przez 
działanie powiększającego się z każdym dniem 
ciężaru ciała: a prócz tego zgięcie lo z zmien
nego i znikającego w położeniu poziomem, mo
że się stać niezmiennem; osobliwie, gdy uciska
ne w niezwykłych miejscach kości, niezw ykłe
go też nabiorą k sz ta łtu ; albo gdy powstaną 
zmiany takie chorobliw e, skrzywieniu kręgo
słupa sprzy jające, jakieśm y w poprzednich roz
działach rozbierali.
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Gdy skrzywienie dojdzie już do tego sto
pn ia , iż ciało zacznie nareszcie przeważać na 
stronę nogi dłuższej; i da się uczuć potrzeba 
przywrócenia równowagi: w tedypo nad skrzy
wieniem ju ż  wyksztalconem, zacznie się tw o
rzyć drugie, w skutek działania miąs, na bok 
zupełnie przeciwny. Mięsa jednak , mające tę 
funkcyą wypełnić, były przez długi czas zby
tecznie wyciągnięte, co im odebrało po części 
ich kurcz!iwos'ć, niezdołałyby więc tak prędko 
potrzebnój przywrócić rów now agi, gdyby im 
także nie pomagała na tu ra , podobnie jak  po
magała tym które pierwsze skrzywienie zro
biły, t. j . przez skręcenie kręgów w  kierunku 
przeciwnym jak  a v pierwszym razie; przez co 
klatkapiersiow anie tylko powraca do linii środ
kowej (mediana), ale nawet nieraz po za nią 
na stronę nogi krótszej przechodzi.

Przez takie skręcenie kręgów grzbietowych, 
żebra odpowiadające wypukłości skrzywienia 
zginają się bardziej przy główkach swoich, i 
złopatką na nich wspierającą się posuwają się 
ku tyłowi; żebra zaś ze strony przeciwnej, posu
wają się ku przodowi, i wciągają się wewnątrz: 
zkąd wynika sterczenie łopatki ze strony no
gi dłuższej, i wystawanie biodra ze strony no
gi krótszej; tuk dalece, iż na pozór zdaje się
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jak gdyby obiedwie, dopiero wymienione czę
ści, były co do objętości swojej powiększone.

Tak utw orzone drugie zgięcie, przeszedłszy 
m iarę, jak  się to pospolicie dzieje, spraw ia 
to, iż głowa wychodzi po za linią środkow ą; 
dlatego tez: pow staje nieraz skrzywienie je 
szcze trzecie, w  kręgach szyjnych, przeznaczone 
do zrów now ażenia drugiego , przez które gło
w a może być zupełnie do osi ciała przypro
wadzoną: a w  takim  razie zdawać się będzie, 
na pierw szy rzu t oka, iż przedstaw iająca się 
nam niekształtność, zaw isła tylko na braku przy
zw oitej wysokości kadłuba.

7) Zbaczający od stanu naturalnego k s z ta ł t , 
kości miednicy i  kości udowej.

W ady przyrodzone, co do kształtu, w kościach 
miednicy i kości udowej, dające powód do mniej
szego lub większego chromania, zaraz od dzie
c iństw a, byw ają bardzo rozmaite.

I ta k , czasem głowa kości udowej ma kształt 
kuli spłaszczonej, dzióba, blaszki pionowój, 
poziomej lub ukośnie ułożonej, mniej lub w ię
cej długiego sztyletu i t .  p. Czasem znowu w y
drążenie stawow e kości biodrowej przedstaw ia 
płytkie zaklęśnienie, szparę , d z iu rę , i t. p.
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Bardzo często obie dopiero wzmiankowana 
kości, połączone są w wypadkach które nas zaj
mują, wiązadłem stożkowem, szerokiem , i mo- 
cnem ; lubo bywają także i niepołączone. U nie
których zmienione są stawy biodrowe po oby
dwóch stronach, i to w jednaki spósób lub ró
żnie; u innych zaś zmiany dopiero opisane ma
ją  miejsce tylko w jednym  stawie. Tu także 
należy ten stan nienaturalny wydrążenia stawo
wego (cayitatis cotyloideae), w któryni ona umie
szczona jest bardziej, niż zwykle, ku przodowi, 
ku ty łow i, ku w ew nątrz, lub ku zewnątrz; i 
to najczęściej niejednakowo po jednej, jak  po 
drugiej stronie.

We wszystkich tych i podobnych od stanu 
naturalnego zboczeniach, w czasie stania i cho-> 
dzenia, miednica i kręgosłup niezwyczajne przy
bierają położenie: mogą więc, przy sprzyjających 
szczególniej okolicznościach, powstać niekształ- 
tności kręgosłupa, różne w  różnych przypad
kach; ale mniej więcej zbliżone, do niekształ- 
tności zrządzonych przez niejednakową wiel
kość członków dolnych.

8) Ropienie błony płucnej.

Na ten ostatni rodzaj przyczyn zrządzają
cych niekształtności kręgosłupa, z wrócił, w no-
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wszych czasach Laennec uwagę lekarzj'; ale naj - 
lepiej w yłożył Delpech teoryą skrzywień ztąd 
wynikających, k tórą tu w krótkości podam.
Zapalenie ropiaste w klatce piersiowej, pow sta

jące po rozmiękczeniu gruzełków w  płucach , 
alho też zinnej jakiej pochodzące przyczyny, 
ukończą się tu nieraz, podobnie jak  w innych 
miejscach, powstaniem nowej tkanki organicz
nej w łóknistej (tissu inodulaire), która ma w ła
sność ściągania się z czasem z wielką bardzo si
lą , a następnie zamieniania się w utw ór ko
stny.

Tkanka ta ,  z jednej strony do żebr, a z d ru 
giej do kręgów przy tw ierdzona, ściągając się, 
zbliża żebra do kręgów; i sprawia tym sposo
bem nieksztaltność mniej lub p więcej w yra
źną, podług tego, jak  przestrzeń przez nią w klat
ce piersiowej zajęta, je s t mniejszą lub większą.

Zasługują tu na uwagę dwa szczególniej p rzy
padki różniące się między sobą, t. j: niekształ- 
tność wynikająca z uleczonego zapalenia błony 
płucnej ropiastego, które zajmowało górne tylko 
części k latki piersiowej, a źródło swoje miało 
w rozmiękczeniu gruzełków górnych płatów  
płucnych, jednćm  słowem nieksztaltność po
wstająca po uleczeniu suchot gruzełkowych 
(phthisis pulmonalis tuberculosa); tudzież nie-
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kształtność wynikająca z uleczenia zapalenia 
ropiastego, które całą błonę płucną zajmowało 
(Empyema).

W przypadku pierwszym niekształtność ogra
niczona je s t do górnej części grzbietu. Zależy 
ona na tem, iż kilka kręgów zgina się na bok , 
a kość piersiowa zbliża się do kręgosłupa; żebra 
tw orzą z osią kręgosłupa kąt ostrzejszy,niż w sta
nie naturalnym , górne są bardziej do siebie 
zbliżone i wciągnięte, a tem samem dolne wy
stają niezwyczajnie; przodkowe końce żeber gór
nych, wraz z kością piersiową, są ku w ewnątrz 
klatki piersiowej nieraz dość znacznie nagięte, 
tak, iż w  przodkowej ścianie klatki piersiowej 
powstaje z tąd zaklęknienie; nareszcie widzieć 
także można lekkie zgięcie ku przodowi osta
tniego kręga szyjnego i pierwszego grzbieto
wego , pochodzące z wyprężenia miąs scaleni 
zwanych, widoczne szczególniej wtenczas, gdy 
uleczenie nastąpiło po rozmiękczeniu gruzeł- 
ków w obu płucach.

W przypadku drugim, t . j .  uosób uleczonych 
z empyematu, dają się spostrzegać zmiany 
kształtu w całej tej połowie k la tk i‘piersiowej, 
która była siedliskiem choroby. Zebra tworzą 
z kręgosłupem kąty bardzo ostre: są one pra
wie pionowo umieszczone i zbliżone do sie
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bie:‘kość piersiow a jest tak spuszczona, i/, szy
ja  Avydaje się d łuższą; dolny koniec kości pier-r 
siowej skierow any je s t ku stronie zdrow ej, co 
sprawia mocniejsze sterczenie żeber dolnych 
z tejże strony; kręgi w całć j okolicy grzbieto
wej tw orzą  jedno  długie zgięcie, którego w klę
słość skierow ana jes t ku stronie chorej; bar
ki są znacznie opuszczone, a szczególniej w i
dzieć to można ze strony chorej; łopatki nie 
wspierają się dobrze na żebrach , brzeg ich 
w ew nętrzny i kąt dólny odstają od grzbietu; 
mięsa scaleni są w yprężone , ale mniej nieró
wnie niż w  przypadku poprzedzającym; nare
szcie je s t także lekkie zgięcie kręgosłupa ku 
przodow i.

AV obydwóch dopiero opisanych przypadkach, 
jeżeli zmiana form je s t bardzo znaczna, mu- 
sculus trapezius znajduje się w  w yprężeniu nie
raz bardzo wielkiem , musi bowiem w tedy 
z mięsami levatores scapularum , dźwigać cały 
ciężar łopatek i barków, co mu zw ykle dodaje 
więcej mocy,a objętość jego do tego stopnia zw ię
ksza , iż go można w yraźnie widzieć po obu 
bokach tyłu głowy, w  kształcie wyniosłości roz
ciągających się ukośnie od w yrostków  prawie 
cyckowych aż do ości łopatek. W ydatność ta 
miąs dopiero w zm iankow anych, tem bardziej
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jest uderzającą, i ż pospolicie osoby, o których 
tli mowa, są w wysokim stopniu wychudnienia.

Dopiero opisane skrzywienia kręgosłupa ku 
przodowi i na bok , przerywają równowagę 
ciata, i utrudniałyby niemało stanie i chodze
nie gdyby niepo wstawały w tedy zrównoważe
nia, przez skrzy wienianastępne, powyżej i poni
żej pierwotnych tworzące się, z pomimowolne- 
go kurczenia się miąs wynikające.

Skrzywienia tc następne różnią się od pier
wotnych szczególniej tem , iż w  położeniu cia
ła poziomem znikają, kiedy tym czasem pier- 
Avsze najmniejszej z tąd niedoznają zmiany. Oko
liczność Ja, jak  uważał Delpech, daje się spo
strzegać naw et w tenczas, grly skrzywienia 
pierwotne jeszcze w^dzieciństwie powstały. 
Przypadki gdzie skrzywienia, o jakich tu mowa, 
następne, nicznikają po ułożeniu ciała pozio
mem , należą do przypadków złożonych t. i. 
takich iż oprócz ropienia błony płucnej inne 
także stany chorobliwe przyczyniają się do 
niekształtności kręgosłupa.

Te więc są w krótkości przyczyny rozmaitych 
skrzywień kręgosłupa, dodać tu jednak jeszcze 
wypada, iż jak  inne choroby tak i skrzywienia 
kręgosłupa, rzadko są wypadkiem działania 
wpływów jednego tylko rodzaju, ale najpospo-
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licićj pow stają z kilku różnorodnych połączo
nych razem.

Itak , w  razie osłabienia miąs kręgosłupa, w y
darza się praw ie zawrsze inny także stan cho
robliwy części kręgosłup składających, z tegoż 
samego co osłabienie to pochodzący żród la , a 
mianowicie zmiana chorobliwa w yżej opisana 
chrząstek m iędzykręgow ych, do .skrzywienia 
kręgosłupa dzielnie się przyczyniająca.

Skrzyw ienia czysto reumatyczne, rzadko kie
dy widzieć się da ją , pospolicie bowiem  cier
pienie reum atyczne w ięzadeł i błon stawo
wych , zrządza zarazem nabrzm ienie wodniste 
chrząstek międzykręgowych, a niekiedy naw et 
sprawia zmianę w  miąszości kości.

Tam gdzie ropienie błony płucnej pociąga za 
sobą nieksztaltność kręgosłupa, w ypływ a tak 
że z tąd , niemal u wszystkich chorych, osłabie
nie miąs i w łaściwa choroba chrząstek między- 
kręgowych.

Możnaby tu jeszcze więcćj podobnych przy
toczyć przykładów, lecz i te zdają się być dosta
teczne do zwrócenia uwagi lekarzy, na w ażną tę, 
okoliczność, mającą wielki w pływ  na praktykę, 
bo od niej wybór środków lekarskich w łaści
wych każdemu szczególnemu przypadkow i za
leży.
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Skutki skrzywień kręgosłupa.

Rozebrawszy przyczyny skrzywień kręgosłu
pa , wypada teraz z porządku zastanowić się 
nad ich skutkam i, czyli nad zmianami do któ
rych one dają pow ód, równie w samym kręgo
słupie i w organach w związku z nim zostają
cych , jako i w całej ekonomii zwierzęcej

Co do kręgosłupa samego, stany chorobliwe 
wyżej opisane miąs onego i stawów, zdolne 
skrzywienie sprowadzić, bywają także nieraz 
skutkami onego. Mięsa, do utrzymania do
brego wyżywienia i przyzwoitej mocy swojej 
potrzebują koniecznie pewnego naturalnego 
stopnia wyprężenia, powiększenie tego wyprę
żenia nad m iarę, albo przeciwnie zmniejsze
n ie , pociąga za sobą słabość i wyniszczenie 
onych.

Skrzywienia przeto wszelkie kręgosłupa, zbli
żając ku sobie nienaturalnie punkta przycze
pienia niektórych miąs, a innych one od siebie 
zbytecznie oddalając, muszą po pewnym prze
ciągu czasu zrządzać dopiero wzmiankowany 
skutek t. j. osłabienie i wyniszczenie miąs do 
kręgosłupa należących, który to stan onych obja
wia się przez ich ścieńczenie, zbiednienie, tu-

www.dlibra.wum.edu.pl



— 249 —

<lzież zeżółknienie, i powiększa nieksztaltność, 
jak  się tego łatw o domyślić m ożna, powię- 
kszającMic&bę przyczyn sprawujących onę.

Działanie skrzyw ień kręgosłupa na jego wię- 
zadła, zależy na rozciąganiu tychże, z kąd albo 
zapalenie ich pow sta je , albo takie przedłuże
nie , iż po usunicniu nawTet pierw otnej skrzy
w ienia przyczyny, stan podobny utrzymywać 
będzie jeszcze nieksztaltność , a przynajmniej 
do niej usposabiać i długiego bardzo trzeba bę
dzie czasu do zupełnego tejże pokonania.

Podobnie ja k  na w ięzadła działają-n ieraz 
skrzywienia kręgosłupa na chrząstki między- 
staw ow e, rozciągając o n e , albo przynajm niej 
czyniąc je  bardzo rozciągliwenu. Skutek ten 
jest bardzo wielkiej w agi, nie zważając bo
wiem na niego, i używając w podobnych przy
padkach zbyt dzielnych przyrządów  wyciąga
jących , można chorego na niebezpieczeństwo 
wystawić: przedłużenie znaczne kręgosłupa, 
przewyższające miarę długości mlecza pacie
rzow ego, pociągnie za sobą sparaliżowanie, al
bo inne jak ie  cierpienia nerwowe. Drugim w a
żnym skutkiem wypływającym z działania 
skrzywień na chrząstki międzykręgowe, bywa 
wyniszczenie tychże , w  którym  fo przypadku 
skrzywienie to, staje się nieuleczonem.
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Skutki dopiero opisane skrzywień kręgosłu
pa, objawiające się w więzadłach onego i w chrzą
stkach międzykręgowych, najłatw iej powstają 
u osób do cierpień artrytycznych usposobio
nych, dla tego też to u takich, skrzywienia da
jące się wyprostować bardzo łatwo zamienia
ją  się na trw a łe , a skrzywienia trwałe nie
wielkie, do wysokiego nieraz dochodzą stopnia.

Zmiany co do formy, których doznają z po
wodu skrzywień kręgosłupa k ręg i, nie tylko 
na chorobę angielską chorujących, ale naw et 
i takich, których kości są jak  najzdrowsze, od
nosi Delpech do dwóch głównych niekształ- 
tności; z których pierwszą nazywa zgnieceniem 
prostopadiem , albo inaczej zmarszczeniem kli
nowałem (affaissement cuneiforme ), drugiej 
zaś daje nazwisko zgniecenia, czyli zmarszcze
nia równoległo-bocznego (affaissement rhom- 
boide)*

W zmarszczeniu klino watem płaszczyzny gór
na i dolna ciała kręgu nachylają się ku sobie 
tak, iż ciało to staje się podobnem do klina, ma
jącego ostrzejszy koniec obrócony pospolicie ku 
przodowi. Brzeg przodkowy płaszczyzny dol
nej i górnej kręga, sterczy tu  ku przodowi na- 
kształt grzebienia, przodkowa zaś część obwo
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du kręga przedstaw ia fałd półkolisty, głębszy 
i węższy po środku niż po bokach.

Rzadko kiedy nieforemność taka zajmuje wie
le razem kręgów , najpospoliciej widzieć ją  
można w  jednym  tylko, w  dwóch, albo w  trzech: 
jeżeli ich zajmuje kilka, tedy zwykle w jednym 
tylko je s t bardzo wyraźną. Nieraz zgniecenie 
to prostopadłe nie odpow iada samemu środ
kowi k ręg a , ale umieszczone je s t nieco zboku, 
a gdy w  takim razie kilka je s t kręgów  podo
bnie zm ienionych, zgniecenie jednych bywa 
umieszczone po praw ej stronie, a  drugich po 
lewej.

W zgnieceniu rów noległo-bocznem , płasz
czyzna górna kręga usuniona je s t na praw o 
lub na lew o, tak  dalece, iż uważając ciało 
kręga takiego z przodu, cztery boki onego tw o
rzą równoległobok ukośny , którego większa 
przekątn ia , robi z poziomem kąt mniej lub 
więcej ostry.

Zmianę taką znaleść można w tych kręgach, 
które bardzo znacznie od osi ciała zboczyły, 
tak iż krąg powyżej położony, nie gniecie te 
go, k tóry się pod nim znajduje, ale go za pośre
dnictwem chrząstki międzykręgow ćj ku doło
wi ściąga.
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Jeszcze ważniejsze od zmian wformie krę
gów, są zmiany sprawione przez skrzywienia 
kręgosłupa, a mianowicie części onego grzbie. 
towej, w  formie i położeniu żeber, tudzież ko
ści piersiowej.

Skrzywienie kręgosłupa ku przodow i, po
ciąga żebra te, którem u odpowiadają, ku tyło
w i, te zaś które się powyżej i poniżej znaj
dują, posuwa ku przodow i, z kąd wynika wy
prostowanie pierwszych, a większe zgięcie dru
gich , tudzież takie sfałdowanie kości piersio
wej, iż wklęsłość onego obrócona jes t ku przo
dowi.

Skrzywienia bardzo rzadko wydarzające się 
ku ty ło w i, dają powód do całkiem przeciwne
go kości piersiowej sfałdowania.

W skrzywieniach na boki, w których kręgi 
skręcają się tak, iż ciała ich nakłonione są ku 
wypukłości skrzywienia, żebra ze strony wy
pukłości zginają się w tylnym swoim końcu i 
okręcają się niejako około kręgów, ze strony 
żaś wklęsłości, stają się prościejszemi: pierwsze 
oddalają się od siebie, drugie zaś zbliżają się ku 
sobie: ulegają tu nadto żebra pewnemu skręceniu, 
w całej swojej długości, widocznemu szczególnie 
tam, gdzie skrzywienie do wysokiego doszło sto
pnia, a więzadta łączące żebra z kręgami, dozna
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ły znacznego bardzo rozwolnienia: brzeg gór
ny żebra odpowiadającego wklęsłości skrzy
wienia, może się stać w  tedy zew nę trznym , a 
płaszczyzna w ew nętrzna zamienić się w  górną: 
zupełnie przeciwrne skręcenie żebr będzie m o
żna w idzieć w  takim  przypadku ze strony w y
pukłości skrzywienia. Zbliżone do siebie że
bra, ze strony wklęsłości skrzyw ienia, mogą 
nareszcie przyjść do zetknienia z sobą, a na
stępnie połączyć się za pomocą w łóknistej lub 
kościstej massy. Ze strony wypukłości wię- 
zadła łączące żebra z kręgami, doznają w  nie
których miejscach tak  mocnego w yprężenia, 
iż ztąd w ynika zapalenie, pociągające za sobą 
uformowanie się nowej massy kościstej, k tó
ra  czasem tak  otacza szyję i główkę żebra , 
tudzież odpowiadający w yrostek poprzeczny 
k ręga , iż w szystkie te części zdają się potem 
jednę tw orzyć całość.

Podobną do tej, massę kościstą, można także 
widzieć w  skrzywieniach kręgosłupa, pokry
wającą z w ierzchu ciała k ręg ó w , uformowaną 
w skutek zapalenia tkanki w łóknistej, k tóra się 
na ciałach kręgów znajduje: i taka to zmiana 
patologiczna kręgówr, nie zaś skostnienie chrzą
stek włóknistych międzykręgowych, stanow i to 
co się Anchylosis kręgów  nazywa.

Tom /. P oszyt IL  34
www.dlibra.wum.edu.pl



— 254 —

Co się tyczy kości piersiowej, ta  w skrzy
wieniach bocznych kręgosłupa, wykierowaną 
jest ku wypukłości skrzywienia; b o ją  tam po
ciągają niejako zgięte żebra, wypukłości skrzy
wienia odpowiadające, a popychają żebra wy
prostowane ze strony wklęsłości skrzywienia 
umieszczone: prócz tego wysunioną ona tu by- 
wra nieco ku,przodowi, osobliwie w  części swo
je j dolnej.

Zmiana ta w położeniu kości piersiowej n a j . 
znaczniejszą jest u osób chudych, u których wi
dzieć wtedy można zaklęknienie w okolicy po- 
nadżołądkowej. W ydatną także bywa ona wte- 
dy, gdy do skrzywienia w kręgach grzbieto
wych przyłącza się skrzywienie w okolicy lędź
wiowej, albo gdy zarazem miednica niekształ- 
tności ulega. Zresztą, samo przez się rozumie się, 
iż gdy w okolicy grzbietowej będzie kilka skrzy
wień przeciwnych, blizko siebie umieszczonych, 
działanie jednego na kość piersiową, może być 
zniszczone działaniem drugiego, albo przynaj
mniej stać się bardzo niewyraźnem.

Czy skrzywienia kręgosłupa wywierają tak
że działanie na miednicę, a tein samem czy for
mę jej i wymiary zmieniają, na to zapytanie 
można ju ż  dziś stanowczo odpowiedzieć, za
patrując sję na badania anatomiczne, które w tej
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mierze poczynili Sanclifort, Cheselden, Wal- 
tlier, Meckcl, Chelius, Shaw , i inni, a z któ
rych się pokazuje, i/, żadnemu stopniowi skrzy
wienia kręgosłupa nie tow arzyszy zmiana for
my kości miednicy, chyba w przypadku choro
by angielskiej.

Praw dę tę  stw ierdzają także opisane niżej 
przezem nie preparata patologiczne gabinetu 
W arszawskiego.

Do najw ażniejszych nareszcie zmian przez 
skrzywienie kręgosłupa zdziałanych, należą sta
ny n ienaturalne różnych funkcy j, w ynikają
ce szczególnie z gniecenia, jakiego doznają or
gana w  klatce piersiowej i w  jam ie brzusznej 
umieszczone.

Do jakiego stopnia gniecenie to dochodzić nie
raz musi, każdy ła tw o  pojmie, zastanowiwszy 
się nad tem , i i  są skrzyw ienia, w  których od
ległość środka żeber od kręgosłupa, wynosi 
tylko p ó łto ra . cala , kiedy tymczasem w 'd o 
brze zbudowanym  szkielecie dw a te punkta od
ległe są od siebie na 3 cale; widziano również, 
iż odległość pierwszego kręgu grzbietowego od 
spojenia kości łonow ych , w ynosiła tylko 10 
cali, najw iększa szerokość klatki piersiowej 
tylko do 7 cali dochodziła, a kość piersiowa na 
4 i i  cala jedynie od kręgosłupa była oddaloną*
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Najwięcej cierpieć zw ykły przez skrzywie
nie kręgosłupa oddychanie i krążenie k rw i, 
lubo dosyć pospolite także są wypływające z te
go źródła zboczenia wfunkeyach trawienia i 
w czyszczeniu miesięcznem.

Oddychanie i krążenie krwi niewiele doznają 
u trudnienia przez skrzywienie kręgosłupa ku 
przodow i; gorsze z tego względusą skrzywienia 
ku dołowi. Skrzywienia na boki robią skutek ten 
szczególniej w tenczas, gdy są bardzo znaczne i 
gdy do skrzywienia w kręgach grzbietowych, 
przystępuje , dla przywrócenia rówrnowagi , 
skrzywienie w okolicy lędźwiowej , przez co 
mięso przedziałowa ( diapliragma) zbliża się do 
miednicy, a tem samem trzewia brzuszne w tła
czane niejako byw'ają do jam y piersiowej.

Zresztą pamiętać o tem trzeba , iż jak  z je 
dnej strony skrzywieniom niewielkim , mogą 
towarzyszyć chorobiiwTe stany funkcyj oddycha
nia i krążenia krw i, wynikające nie tak z gnie
cenia płuc i serca, jako raczej z uciśnienia ner
wów' niektórych; tak z drugiej strony skrzy
wienia nawet znaczne nie przeszkadzają czę
sto oddychaniu i krążeniu krw i odbywać się 
należycie aż do późnej starości, gdy skrzy
wienia te tworząc się powro li, dozw?olą nieja
ko trzewiom, w klatce piersiowej zawartym , za
stosować do nich formę swoją.
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Co się tyczy nienaturalnego czyszczenia mie
sięcznego u dziewcząt skrzywiony kręgosłup 
m ających, uważano, iż  dostają czyszczenia te
go zbyt wcześnie, m iewają go bardzo obficie, 
nieregularnie, albo z cierpieniami różnemi.

AV czasie leczenia skrzywień kręgosłupa, za
trzym uje się nieraz czyszczenie miesięczne, jak  
uwrażał Delpech , ale to zwykło już  pow rót do 
zdrow ia oznaczać; jakoż rozw ijanie się ciała 
widocznie w tedy postępuje, a po pewnym prze
ciągu czasu gdy się ciało um ocni, wraca samo 
przez się płynienie krw i miesięczne bez uży
cia jakichbądź pobudzających środków.

Jakie je s t źródło wszystkich tych zjawisk czy
szczenia miesięcznego dotyczących się, czy one 
w ynikają jedynie tylko z delikatnego osób takich 
chow ania, czy z zmian zachodzących w  mleczu 
pacierzowym , czy nareszcie z stanu chorobliwe
go-innych organów przez współczucie na macicę 
działających, trudno  z pewnością odgadnąć.

Również ciemny je s t związek zachodzący 
pomiędzy skrzywieniam i kręgosłupa, a niektó- 
remi gatunkami gorączek przepuszczających, jak  
tego Delpech dw a przypadki przytacza, gdzie go
rączka opićraia się wszelkim środkom lekarskim 
zwyczajnym dopóty, dopóki wyprostowanie krę
gosłupa uskutecznionym nie zostało.

(Dals%y ciąg nastąpi).
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Wiadomość o Cholerze epidemicznie w ostatnich 
czasach grassującej w Królestwie Polskiem-

P rz e a  R. C z e t y k k i n a  C z ło n k a  T o w .

Dnia 20 Października 1836 roku otrzymano 
w  Warszawie pierwszą wiadomość o zjawieniu 
się cholery, nacechowanej wszystkiemi znaka
mi cholery Indyjskiej, w m ieście Staszowie 
w  b. W ojewództwie Sandomierskiem, jakoteż 
wb.W ojewództwieKrakowskiem wNowem Mie
ście Korczynie, połoźonem na lewym brzegu 
Wisty, nie daleko miasta T arnow a, gdzie nie
dawno przedtem, taż choroba silnie grasso- 
w ala , lecz ju ż  ustawać zaczęła.

W Staszowie cholera dotknęła tylko dwóch 
ludzi, a potem przez dni dwanaście nie zjawia
ła się.

W Nowem Mieście Korczynie cholera była do
syć mocną, lecz dnia 20 Listopada ustała; w tym- 
to czasie wzięła kierunek w  górę Wisły: po
wtórnie zaś zjawiwszy się 22 Listopada w  No
wem Mieście Korczynie, zaczęła rozprzestrze
niać się w dól biegu Wisty, jako o tem przeko
nać się m ożna, z załączającego się szczegóło
wego wykazu.
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WYKAZ SZCZEGOŁOW Y
Przebiegu Cholery w Królestwie Palskiem od d. 24 
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Cholera dotykała w niektórych miejscach bar
dziej Chrześcian , a w innych bardziej żydów: 
w  liczbie jednych ja k  drugich , szczególniej ra
żeni byli ludzie osłabieni poprzedniemi choro
bami , pijacy, starzy i dzieci; jednakże ulegali 
tej chorobie, lubo rzadziej, i c i,  którzy zwy
czajnie byli zdrowia czerstwego. Dzieci sto
sunkowo mni^j umierało.

Oprócz wyszczególnionych w  powyższym wy
kazie chorych, u których objawiła się cholera ze 
wszystkiemi charakterystycznemi znakami, cho
rowało w  tymże samym czasie, nie tylko w miej
scach wyżej zmiankowanych, lecz i w innych 
przyległych, a naw et i w  dalszych n ieco, ale 
wblizkości Wisły położonych, wiele osób na 
gorączki epidemicznie panujące, charakteru ga- 
stryczno-reumatycznego, w  których początku 
lub przebiegu, zjawiały się: zawrót głowy, bie
gunka i w ym ioty, juźto  żółciowe ju ż  wodni
ste , niekiedy kurcze, najpospoliciej zaś towa
rzyszyło tym chorobom nadzwyczajne osłabie
nie , i bóle tępe w członkach. Trzeciego lub 
czwartego dnia, gdy gorączka się wzmagała, 
przyłączało się majaczenie, jakoteż śpiączka, 
petocie czerwone lub sine.

W wielu domach ulegało tej chorobie po kilka 
osób i znaczna liczba umierała, zwłaszcza tych
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u których śpiączka i sine petocie się okazały. 
Jakoż, w m ieście Wąchocku, leżącem w  Obwo
dzie S topnickim , z  liczby 33 chorych zmarło 
10; we w siZ akrzew ku, w b . W ojewództwie i Ob
wodzie Lubelskim , w  przeciągu 3ch tygodni 
um arło6 0 we w si K ałuszynie, w b . Wojewódz
twie M azowieckiem, zachorowało 30, zmarło 
8m iu; w e w si Michałowicach zachorowało 18, 
zmarło 4 i t. d.

Nawet w  tychże samych miejscach, gdzie na
stępnie rozw inęła się istotna cho lera , poprze
dnio wielu chorowało na gorączki gastryczne, 
z wymiotami żółciow em i, biegunką, kurczami 
w łytkach, a które z łatw ością przyjm ow ały cha
rakter nerw ow y. Jednakże chorzy takowego 
rodzaju nie są objęci powyższym wykazem.

W obu postaciach epidemicznie panującej cho
roby, najskutecznićjszem i się okazały, w po
czątku, lekarstw o na w ymioty z ipekakuanny, 
potem , sole rozw ahiiające, a nakoniec środki 
działające na poty: co stanowiło pewny sposób 
uleczenia, gdziekolwiek obecność lekarza do
zwoliła wczesnego wskazanych środków  za
stosowania.

Oprócz tych zapowiedni cholery, uważano 
w Nowem Mieście Korczynie, a następnie w  ró
żnych okolicach w  Krakowskiem, Sandomier

zom I. P oszy t II. 35
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skiem , Podlaskićm i Mazowicckióm , iż wiele 
wyzdychało ptastw a domowego.

W sam ejże W arszaw ie od 22  Listopada do 15 
G rudnia, w yraźn ie  spostrzegać się daw at sz c z e 
góln iejszy stan  p o w ie tr z a , sprzyjający r o z w i
n ięciu  ch orób , ja k o też  ok azyw ały  się iuż od 
cien ia  ep idem ii cholerycznej g!rassującej w G a-  
licy i i je j  ościennych W ojew ód ztw ach . Cho- 
robne czucie w  brzuchu , z zaw rotem  gtow y, 
nadw erężeniem  traw ien ia  i sk łonnością do bie
gu n k i, spostrzegane było u w ielu  osób do tego  
czasu w  zupełnem  zdrow iu  będących.0  czem  naj
lepiej przekona następny w y k a z  obejm ujący ro 
dzaje chorób, i liczbę żo łn ierzy  z trzech  p u łk ów  
piechoty za łog i W ar^zaw skićy uległych w  ow ym  
czasie chorobie.

V _ ■rf iS 1 ś '= 2 ■i ='
w J

ho  ̂ =
i y « J s - r z  t

Od 1 do lOListopnda za-
clioro wało 18 45 10 1

Od 10 Lisi. <lo 1 Gnidti 387 558 12 54
Od l do 8 Grudnia 86 299 6 23
Od 8 do 10 Grnduiu 51 166 7 10
Od 10 do 2 i Grud lin 21 123 3 9
Od 23 Grudnia do 1 Sto

cznia lb37 3 31 6 5

U toaga .  W y k a *  te n  n i e  o b e jm u je  ty  c li , k ló r x y  c h o r o b n m i  o c z u  d o 
t k n i ę c i  z u s U u .
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Prawie u w szystkich chorujących na gorącz
k i , a naw et i na zapalenia organów w ew nętrz
nych , biegunka po największej części w odni
sta, była przypadłością stale towarzyszącą. Ró
wnie często była biegunka między mieszkańca
mi W arszawy, licz  szczególniej zasługuje na 
uwagę , iż dw ie trzecie z liczby żołnierzy, któ
rzy podobnież zachorowali, należało do dwóch 
batalionów  pomieszczonych w koszarach Alc- 
xandryjskich , najwygodniejszych z koszar W ar
szawy, lecz w  tych paw ilonach, które są nad 
Wisłą. Najściślejsza polieya lekarska zaledwie 
w stanie była ograniczyć tę chorobę w pierwszym 
jej stopniu. Główniejsze środki, w ty m  celu 
przedsiębrane, oprócz pilniejszego przestrzega
nia po rządku , czystości i ocliędóstwa, były 
następujące: wszyscy obowiązani byli nosić na: 
gołym brzuchu szerokie wełniane pasy. 2re) 
W każdych koszarach przygotowaną była jedna 
lub więcej sal, do których oddzielar o tych k tó 
rzy ulegali chorobie. 3) W każdych koszarach 
znajdował się ciągle na dziennej służbie lekarz, 
ściśle przestrzegający czystości, um iarkow ane
go lecz dostatecznego ogrzewania pieców; do
broci pokarmów: każdego zaś, dotkniętego choć
by lekką biegunką, natychm iast umieszczano 
w przygotowanej umyślnie sa li, gdzie ogrze
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wano mu brzuch suchemi okładaniam i, nacie
rano wyskokiem, dawano herbatę z ziela mię
towego lub lipowego k w ia tu , w razie potrze
by przykładano plastry z gorczycy na brzuchu; 
cokolwiek zaś mocniej chorobą dotkniętych, 
odsyłano do lazaretu przy każdych koszarach 
urządzonego. 4) Wszystkim, którzy mieli bie
gunkę , choćby i wnajlżejszym stopniu, dawa
no kaszę, przez przeciąg dwutygodniowy, za
miast zwyczajnej kwaśnej zupy żołnierskiej.

Tym sposobem zapobieżono dalszemu roz
szerzaniu się choroby, i większej śmiertelności.

Lecz u wszystkich podobnego rodzaju cho
rych, w których dla szczególnych przyczyn nie 
dających się w  stanie wojskowym tak łatwo 
usunąć, biegunka nieustępowaia po 2ch łub 
3ch dniach, w tych przyłączały się wymioty, 
a następnie i wszystkie inne przypadłości w ła
ściwe cholerze kurczowej, czyli takzw anćj In
dyjskiej. Podobnych przypadków od 24 Li
stopada, było 55. Z mieszkańców zaś Warsza
w y , zachorowało na istotną cholerę osób 50.

Nastręcza się teraz pytanie: na czemże zale
żała sama istota odmiany w  powietrzu, tak uspa- 
sabiającem do wzmiankowanych chorób?

Trudno byłoby przypisać to w ilgoci, cho
ciaż bardzo wyraźnie od Grudnia okazującej
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się w  pow ietrzu (jak o tem można przekonać 
się z załączonego wykazu zmian powietrznych); 
lecz zkądże się w zięła tak nadzw yczajna w tu 
tejszym klimacie w ilgoć1? Niepodobna także 
przyczyny panujących chorób szukać w zmie
nianiu się pory roku , i w  częstych przem ia
nach ciepła pow ietrza. Tak po deszczach bo
wiem, jako  też i pod czas zupełnie jasnej pogody, 
przypadki cholery częściej niż kiedyindziej się 
trafiały. N adto , podobnego rodzaju zmiany 
i w innych czasach zdarzały się, a przecież cho
lery, zcharakterystycznem i oznakami nie w i
dziano. W praw dzie w  W arszawie jeszcze 
w Sierpniu zaczęły tu  i owdzie zjawiać się w y
mioty i biegunka z kurczam i w  nogach, lecz ta
cy chorzy, przy stosownej pomocy, powracali 
do z d ro w ia , i sama choroba stanow iła raczej 
tak nazy waną cholerynę. W jednym  tylko przy
padku , k tóry  się trafił w  w ięzieniu inkwizy- 
cyinem , choroba nader zbliżała się do cholery 
kurczowej; lecz ten chory nie m iał ani języka 
chłodnego, ani zatrzymania uryny i w yzdro
wiał. Możeby, wyjaśnienie pow odowej p rzy
czyny u łatw iły  spostrzeżenia nad stanem ele
ktryczności w  pow ietrzu , lecz dla braku p rzy 
rządów do tego służących, podobne spostrze
żenia w W arszaw ie, czynione być nie mogły.
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Godną jest zaś rzeczą zastanowienia, iż za 
zjawieniem się w Warszawie Grippy, około po
łowy G rudnia, biegunka i gorączki gastryczne 
przestały się okazywać; a przypadki cholery 
coraz rzadziej się trafiały nietylko w Warsza
w ie, ale nawet w Krakowskiem i Sandomier
skiem. Sama Grippa w  Warszawie , jakoteż 
i winnych miejscach gdzie grassowała cholera, 
lub gdzie zjawiały się j^ j przepowiednie, oka
zyw ała się pod postacią bardzo lekką, a nawet 
między żołnierzami Warszawskiej załogi, pra
wie nie była dostrzeganą: tymczasem zaś w in
nych miejscach, jak  to widać z rapportów leka
rzy wojskowych, taż epidemia grippy była da
leko mocniejszą. W wojsku rozłożonem w b. Wo
jew ództw ie Płockiem i Augustowskiem odzna
czała się grippa mocnem zajęciem organów od
dychania, tak iż wielu tą chorobą dotkniętych, 
a mających słabszą budowę tych organów, lub 
usposobienie do suchot, życiem przypłaciło.

Ażali nie mogło być przyczyną zmiany w po
wietrzu , starcie się dwóch różnorodnych sił, 
elektryczności powietrza dodajnej, z ujemną ele
ktrycznością ziemi (galwanizmem) ( + i  — — 0)1 
Nadzwyczajna1 zaś wilgoć, czyli nie była w y
padkiem lub też współdziałaczem tych zmian 
w ziemnym planecie, przy którym elektryczność
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ujemna bierze przewagę nart dodajną? Dalsze 
spostrzeżenia rozwiążą zapewne to zagadnie
nie, które badawczy rozum dosięgnąć usiłuje 
swojemi domysłami.

Lecz wróćmy się do uw ażania szczegółów 
dotyczących grassowania cholery w Królestwie 
Polskićm.

Nowe Miasto Korczyn gdzie się ta  choroba 
naprzód rozw inęła , leży na ptaszczyznic pia- 
sczystćj, tuż przy ujściu do Wisły niewielkiej 
rzeczki Nidy. Od Galicyi nieosłonione góra
mi. Pacanów odległym jest od Korczyna o mil 
3, a Oleśnica mil 4. Z tam tąd nie znamy ża
dnych szczególniejszych spostrzeżeń.

Pierwszą ofiarą cholery, był mieszkaniec, któ
ry, dla załatw ienia własnych interessów, prze
praw ił się był łódką przez Wisłę na brzeg Ga
licyi, a w powrocie dotknięty został tą  chorobą.

Przypadłości cholery w ostatnich czasach gras- 
sującej, były też same, jak  je  wszędzie opisują. 
Wszelako ta epidem ia, tak u nas , jak  i wrGa
licyi, tein się odznaczała, iż jeże li choroba nie 
ukończyła się rychłą śmiercią, łatw o przecho
dziła w gorączkę tyfoidalną z napływami krw i 
do głowy, kanału pacierzowego, piersi i brzu
cha, jakoż większa część z tych, którzy zmarli, 
uległa tym  cierpieniom , ztąd tćż i istota cho-
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jery częstokroć ukrywała się przed badaniem 
lekarza, który nic na początku choroby został 
wezwanym.

Głownem lekarstwem gminnem, zwłaszcza 
w Mowóm Mieście Korczynie, była zimna wo
da , której ogromną ilość pili chorzy wewnę
trznym pociągiem nagleni, (do 20niekiedy gar- 
cy, w przeciągu 2ch dni) jak  o tem donosi F i
zyk b. W ojewództwa Krakowskiego. Nadto uży
wano rozcierania członków spirytusam i, roz
grzewania talerzami metalicznemi, okładanie 
brzucha liściami tytiiniu i t. p.

Częstokroć leczenie ze skutkiem rozpoczy
nano od dania lekarstw a z ipckakuanny na wy
mioty. Napoju ciepłego chorzy znosić nie mo
gli. W cholerze suchej, oprócz zimnej wody 
do picia, dawano często enemy rozwalniające.

Użycie zimnej w ody, niekiedy wzbudzało 
tak mocne oddziaływanie w organizmie, że 
trzeba było uciekać się do pijaw ek, plastrów 
z gorczycy i t. p.

W Galicyi pokładano wielką ufność w  nastę
pnych kroplach: bierze się 10 łyżek żyta upa
lonego jak  k an a , nalewa się kw artą wyskoku 
i w ytrawia przez dwa dn i, poczem odlawszy 
wyskok, dodaje się do niego kanfory pięć albo 
sześć lutów (austryackiej wagi, co wynosi około
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4 uncyj aptekarskich) i pozostawia przez 24 
godzin, często w strząsając, póki się kamfora 
liie rozpuści. Takiej tynktury  daje się chorym 
od 8miu kropel do 12tu, I6 tu ,20 tu  ażdo-iOtu, 
co kw adrans; dopóki nie ustąpią przypadłości 
choleryczne i nie zjaw i się ogólny przeziew  skór
ny. Za napój dają chorym kaw ę z upalonego 
jęczmienia.

Podobna/; tynktura, ale mocniejsza, przyrzą
dza się następnym sposobem:

1. Bierze się trzy  uneye głownicy żytniój 
(secale cornutum ), upala się jak  kaw a’, aż do ko
loru kasztanow atego, tłucze się na proszek, 
nalewa dw unastą uneyami mocnego bezwodne
go w yskoku (40s), i zostawia w cieple przez 
dwie pory. 2. Bierze się kamfory do 8miu łu
tów austryackiej wagi (4 | uncyj), wsypuje do 
butelki, i nalew a się 6cią uneyami takiegoż jak  
wyżej w yskoku, i pozostawia aż póki kanfo- 
ra całkowicie się nie rozpuści. Obie te tynktu
ry, po zupeinem przygotowaniu, mięszają się. 
Branie je s t ,  od le j do 6ciu kropel na cukrze, 
lub w nalęw ie mięty, melissy i t. p.

W W arszawie spostrzegać się dała, jako szcze
gólniejsze zjawienie w cholerze, czkawka u w ic
ia chorych zdarzająca s ię ; jako następstw o zaś
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cholery często uważane byty napływy krwi 
do naczyń w nętrza ciała i do głowy. U jedne
go chorego kurczowe ściągania były tak  gwał
tow ne, iż okazały się pod postacią kurc/.u ko
łowatego wstecznego (Opisthotoni); u drugiego 
chorego kurcze ograniczyły się do mocnych ścią- 
gań samych rą k ; u niektórych zaś przed śmier
cią zjawiały się kurczowe drgania w tw arzy i 
innych częściach.

"W ciałach zmarłych z cholery, na szczegól
niejszą uwagę zasługiwało, nagromadzenie krwi 
czarnej, w pół płynnej, w  sercu i naczyniach 
wnętrza, mianowicie w aorcie i żyle próżnej; nie
kiedy polipy w sercu; stale zaś spostrzegało się 
nagromadzenie krw i w kanale pacierzowym ; 
miąszość serca i innych muskulów była wrą- 
tłą; zewnętrzna błona kanału kiszek miała ko
lor blado-różowy, wewnętrzna zaś była blada- 
wa i pokryta cieczą k lejką, podobną do odwa
ru ryżowego; muskuł przedziałowy (diaphra- 
gma) koloru jasnego, karmazynowego; pęcherz 
moczowy próżny, ściągnięty, a żółciowy roz
dęty żółcią.

Zmiany te spostrzegane przy rozczłonkowy- 
waniu pierwszych ofiar cholery, wskazały konie
czność puszczania krwi zaraz w samym począ

www.dlibra.wum.edu.pl



— 271 —

tku choroby, lub po poprzedniem użyciu ką
pieli. Za zjawieniem się czkaw ki, stawiano 
pijawki w  znacznej ilości lub bańki nacinane, 
w okolicy lmiskulu przedziałow ego, w  dołku 
podsercowym, i w zdłuż stosu pacierzowego: i 
to, po w iększej części pomyślny przyniosło sku- 
lek. Przy czem, w  trzy  lub 4 godziny, pow ta
rzane były gorące kąpiele z popiołem i solą, lub 
kąpiele parow e ,jako też  częste, jednak  lekkie, 
rozcierania członków wyskokami, nadto na do
łek podsercowy, ręce i  nogi, przykładano plastry 
z gorczycy i t. p.

"Wewnętrzne leczenie częstokroć ograniczało 
się użyciem truneczku Riw era i proszkami Do- 
w rra. T ynktura  głownicy żytniej kamforowa- 
na zaw iodła oczekiwanie nas o. Przeciwnie 
nadzwyczajną skuteczność uważaliśmy od we
wnętrznego użycia Guaco. Doświadczenia czy
nione z tein lekarstw em  na chorych w  Szpita
lu żydow skim , i dzielność jego działania na 
organizm, dozwalają nam spodziewać się, iż śro
dek ten pożyteczniej nad inne w  cholerze bę
dzie mógł być używ anym . (*)

Pierwszą wiadomość o użyciu Guaco w  chole
rze, podał lekarz floty 1'rancuzkiej Edw ard De

(* )  O tem  przekonyw a o b sze rn ie jsza  w iadom ość poprzednio ju t  
udzie lona T o w a rg y ilw u  L e k a rik it iu u  o dzia łan iu  Guaco.

www.dlibra.wum.edu.pl



—  272  —

Chagnac i po wypTobowaniu tego środka w r. 
1833 na cholerycznych osady okrętow ej, uwa
ża go za specyficzne lekarstwo przeciw cholerze: 
początkową zaś myśl o tein winniśmy DiowuSza- 
bert lekarzowi wojskowego szpitala w Mexyku. 
Guaco działa szczególniej na serce i krążenie 
k rw i, a to sposobem pobudzającym. Wszyscy 
choleryczni, którym od początku środek ten 
był dawanym, w yzdrow ieli; a nawet wielu ta
kich zostało uratow anych, którzy mieli tę cho
robę w  najwyższym stopniu.

W zwyczajnych razach Dr. Szabert daje co pół 
godziny niewielką filiżankę odwaru z guaco, 
dopóki nie nastąpi przeziew skórny i nie powró
ci ciepło całego ciała; wzbudzony skutek utrzy
muje siędalszem używaniem tegoż samego środ
ka , stopniowo wszelako zmniejszając jego ilość. 
Dla uśmierzenia pragnienia, daje się tenże sam 
odw ar, rozlany dwiema trzeciemi częściami 
lub połową w ody.

W przypadkach niebezpiecznych , w  tak n a 
zwanej Cholera algida, roztw arza się jedna łyż
ka stołowa tynktury guaco wGciu lub 8iu łyż
kach wody, i  daje się tego roztw oru co kwa
drans po łyżce, na przemian z filiżanką odwaru 
guaco. Jeżeli uderzenia tę tn  stają się wyda
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tniejsze, ciepło powraca i przeziew  skórny oka
zuje s ię ; Avówczas zaprzestać należy tynktu- 
ry, dając tylko sam odwar i to w znaczniejszych 
przerwach. W wielu zdarzeniach, po w strzy
maniu przypadłości cholerycznych, następował 
ból w dołku podsercowym i nadzwyczajne pra
gnienie: wówczas skutecznym się okazało uży
cie odw aru tejże rośliny, lecz na wpół z wodą 
rozlanego; co uspakaja wszystkie przypadłości, 
rozdrażn ien ia , ból i pragnienie. Jeżeli'zaś żo
łądek nieznosi o d w aru , w ów czas guaco, daje 
się w  enemie. K rwi puszczanie ogólne i miej
scowe , jako też wszelkie inne zew nętrzne 
środki, używ ają się przy guaco tak jak  w in 
nych sposobach leczenia; lecz do wTew nątrz ża
dne inne lekarstw o nie powinno być dawane.

Odwar robi się, biorąc dwie drachmy gałą
zek i pół drachm y liści na póltory butelki wo
dy, i w yw arza się aż do pozostałości jednej bu
telki. Chcąc mieć odw ar mocny, należy goto
wać godzin k ilka; lecz to, co pozostanie, mo
że służyć jeszcze dla przygotowania słabszego 
odwaru.

T ynktura guaco przysposabia się jak  inne 
tynktury , i je s t zielonego koloru. Guaco ro
śnie w Stanach zjednoczonych Ameryki półno- 
cnćj, jak o też  w  Nowej Grenadzie, w Y enezueli;
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jes t gatunkiem rośliny Micaria należy do ro
dzaju Etipałorium.

Doświadczenia u nas były tylko czynione 
z tynk tu rą , gdyż brakowało nam gałązek i li
ści; zamiast odwaru przeto z rośliny guaco zmu
szeni byliśmy używać nalewów aromatycznych. 
Na chorych, którym ten środek był dawany, uwa
żaliśmy tak znaczne pobudzenie systcmalu 
krwionośnego, iż niektórym z nich trzeba by
ło przystawiać pijawki do szyi i przykładać 
synapizmata do ły d ek , jako też do w ewnątrz 
dawać kalomel. U wszystkich chorych, zaży
wających tynkturę guaco, womity ustawały; bia
łe, serwatkowe wypróżnienia dołem w  zielono- 
żółtawe zamieniały się odchody; puls podnosił 
się ; ciepło w  członkach powrracało; uryna wy
dzielać się zaczynała; język stawał się ciepłym , 
glos powracał; kurcze ustawały. Znaki te, taż 
nadto przeświadczają, o ustępowaniu choroby 
i o skuteczności użytego środka.

Mała ilość Guaco , jaka się u nas znajdowała, 
nie dozwoliła dalszych z nim doświadczeń: lecz 
i te dostatecznemi już były do obudzenia tro
skliwości Rządu, który własnym kosztem w zna
czniejszej ilości sprowadzenie tego środka po
lecił. T yn k tu ra ju ż  nadeszła: lecz gałązek i li
ści w handlu teraz nie było, natomiast otrzy
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mano korzeń tej samej rośliny , k tóry na od
war użytym być może.

Kończąc uwagi nad teraźniejszą epidemią cho
lery, w inniśm y nadmienić; iż w  W arszawie naj
większa część chorych była z jednej ulicy (Bu
gaj) w blizkości W isły położonej, że po kilka 
osób z jednego domu chorow ało, że kilka ule
gło chorobie w  samem szpitalu starozakonnych, 
nakoniec, że /  wojskowych jedna część zacho
row ała, w  Koszarach Sapieżyńskich , a reszta 
w  pewnych tylko salach Ujazdowskiego Szpi
ta la ; zkąd wnosić wypadało., iż pow ietrze 
tych miejsc bardziej szkodliwy w pływ  w ywie
rało: miejsca te p rze to , po w yprow adzeniu 
z nich mieszkańców", nakadzane zostały chlorem; 
aprócz tego, we wszystkich koszarach nakadza- 
no chlorem przez cały Listopad, aż do połowy 
G rudnia.

Pisano dnia | !  Stycznia 1837 r.
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Wysokość barometru i prężenie pary w po
wietrzu, wyrażone są w millimetrach, biorąc 
żywe srebro zawsze w temperaturze lodu to
pniejącego. W millimetrach także wyrażona jest 
wysokość wody spadłej z popowietrzą (2mil- 
liinetry czynią zupełnie 1 linią nowej miary pol
skiej). Temperatura powietrza podana jest 
stopniach termometru Ceisiusza, których 10 
idzie na 8 Reauimua.

'■ł'o>n I. Pasy.yl II. 37
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W Y C I Ą G I
Z P I S M  Z A G R A N I C Z N Y C H .

1. Zapalenie bfony wewnętrznej serca i  tkanki 
włóknistej klap jego (Endocarditis). — Chorobę 
tę, o której Bat Ilia, Burns i Laennec krótko ty l
ko i niedokładnie wzmiankuj;},, obszernie opi
sał J. Bouillaud W  dziele swojem Traile clini- 
que des maladies du coeur, precede de recherches 
noutelles sur 1'anatomie et la physiologie de cet 
organe, Paris. 1835. (2 Tomy kosztują 15 fr.). 
Przytacza on najprzód 55 historyj onćj z opi
sami zmian organicznych po śmierci znalezio
nych. W pierwszym zakresie, t. j. w zakresie 
napływu krwi (congestio), znajdował B. błonę 
Endocardion powleczoną żywą czerwonością, 
albo całkowicie albo tylko częściowro, miano
wicie tez najwięcej na klapacii, a prócz tego 
zgrubiałą, niekiedy nawet rozmiękłą i w rzoda
mi pokrytą. Tu i owdzie daw ały się widzieć 
ślady ropy, błon fałszywych i gangreny, tu
dzież zawsze polypowe zsiadłości w jamach 
serca. W zakresie drugim, t. j. w zakresie wy- 
poceń i tworzenia się części włóknistych, w i
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dzieć m ożna było komórkowato-włókniste zro- 
śn ienia, tudzież wyrośle niekiedy do kondy- 
lom atów podobne, na brzegach wolnych klap, i 
stw ardnienia tychże k lap , przez co otw ory 
serca byw ały zw ężone, a ruch klap, sercowych 
u trudniony. W zakresie nareszcie trzecim na* 
pcJykał B. massy chrząstkowate, kościste iw a- 
pniste, różnej wielkości , szczególniej kJpipy zaj
m ujące, któreto  osta tn ie , by w ają czadem cał
kowicie w  chrząstkę albo w  massę kościstą za
mienione i całkiem nieruchome. Niekiedy tak
ie  i część' mięsista serca byw a miejscami stw ar - 
dniała.

Przypadłości pierwszego zakresu są następu
jące : Ból daje się choremu czuć wtenczas tyl
ko, gdy zarazem  jest zapalenie w orka sercowe
go (P erica rd itis) albo zapalenie płuc: w  innych 
przypadkach doznaje on tylko uczucia jakby 
duszącego w okolicy ponadżołądkowej (inprae- 
cordio), k tó ra  okazuje się niekiedy w ygórowa
ną i w strząsaną przez bicie śerca. Uderzanie 
w tćm miejscu palcami w ydaje ton przytłum io
ny avrozległości 4 do 16 cali kw adratow ych; 
śledzenie zaś za pomocą ucha (anscultatio  ) do
zw ala wykryć szelest m ieszka, odpowiadają
cy co do mocy biciu serca, tudzież ton m eta
liczny, jednocześnie z kurczeniem się komórek
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sercowych słyszćć się dający. Puls uderza czę. 
sto 140 — 160 razy na minutę, czasem jest prze
puszczający i nieregularny. Bicie serca nieza- 
wsze odpowiada uderzaniu pulsu. Twarz i rę
ce są sine i nabrzmiałe. Przystępuje także tru 
dne oddychanie i majaczenie. \V drugim i trze
cim zakresie , stwardnienie klap i zwężenie 
otworów serca poznaje się podług B. ztąd, iż 
ruchy serca są nieregularne, drżące, uderzenie 
klatki piersiowej palcami wydaje ton przytłu
miony, za pomocą ucha słyszeć można szelest 
mieszka, pilnika lub piły, który bywa albo kró
tk i , przerywany, albo powolny przedłużający 
się. Czasem słyszeć się daje jakby gwizdanie. 
Chory czuje ciężar w okolicy serca i doznaje 
mdłości. Puls jest nieregularny. Zyly szyjne 
nabrzm iewają i pulsują. Twarz, a mianowicie 
usta, są nabrzmiałe i sine. Zresztą wydarzają 
się płynienia krWi żylnej, oddech jes t uciążli
wy, niespokojność wielka.

B. przyjmuje zapalenie błony wewnętrznej ser
ca samoistne (End. idiopatica); i  przyłączające się 
do innych chorób (End. symptomatica) jako to 
do zapalenia p łuc, do zapalenia żył i do cho
roby artrytycznej. \V połączeniu z zapaleniem 
worka sercowrego , widział on ją  bardzo często 
W reumatyzmie ostrym. Szczególniej gwałto
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wny i szybki przebieg onej spostrzegł u osób 
k rw istych , które po mocnem przeziębieniu, 
przytłum ione raptow nie poty użyciem napojów  
spirytusowych przywrócić chciały. Przy sto- 
sownem leczeniu pow raca zdrowie podług B. 
8go dnia choroby.

W dziełku później wydanem  pod tytułem : 
Nourelles recherches sur łe rhumatisme articu- 
laire aigu en g e n e ra ł , e t specialement sur la lot 
de coincidence de la  pericąr(lite e t de 1’endocardi- 
te acec cette maladie, ainsi que sur l'efficacite de la 
form ule des emissions sanguines coup sur eottp dans 
son traitem ent p a r  J* B ouillaud , Prof. de clini- 
que med. a la  fa c . de med. de Paris, d  Parta 
1836. 8. (Cena 2 | frank.) utrzym uje Autor, na 
zasadzie now ych swych spostrzeżeń, iż niemal 
zawsze w  reum atyzm ie ostrym (Rheumatismus 
acutus) cierpią współcześnie worek sercowy i 
błona w ew nętrzna serca (Perieardium et Endo- 
cardium). Zapalenie tych błon uw aża on jako 
przyczynę tego z jaw iska , iż chorujący na reu
matyzm ostry, naw et po zupełnem pozbyciu się 
wszelkich bólów, mają jeszcze przez czas dłu
gi puls gorączkoAvy. Tak podobnie ja k  Syden- 
ham i;Roche zaleca B. w tej chorobie upuszcze
nie k rw i, pow tarzane stósownie do mocy cho
roby w  następujący sposób: pierwszego dniaro-
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bł się mocne krw i upuszczenie; dnia drugiego 
upuszcza się krew  dw a razy, a w czasie pośre
dnim przystawia się znaczna liczba pijawek do 
części cierpiących, albo w  okolicy serca; trze
ciego dnia takież samo robi się upuszczenie krw i 
i znowu się przystawiają pijawki. Jeżeli dnia 
czwartego przypadłości są łagodniejsze, w te
dy zawiesza się to leczenie; w przeciwnym razie 
potrzebne jes t nowe upuszczenie krwi. Piątego 
dnia rzadko ju ż  kiedy potrzebne jest znowu 
krw i upuszczenie, do którego przecież uciekać 
się trzeba w  przypadku odnawiania się później 
przypadłości. Dla zapobieżenia odnawianiu 
się cierpień, unikać cbory powinien przede- 
wszystkiem w pływ u zimna. W ogólności od
ciąga się choremu takiemu 4 — 5 funtów krwi, 
w  niektórych zaś przypadkach, odciągał je j B. 
aż do 8 funtów'. Z liczby 80 chorych tym spo
sobem leczonych, miał tylko jeden umrzeć; a to 
dlatego, iż jak  B. mniema, nie dosyć mu krwi 
upuszczono. Trudno pojąć aby takie nadużycie, 
jednego z najdzielniejszych środków lekarskich, 
i to jeszcze w reumatyzmie ostrym , nie pocią
gało zaCsobą zgubnych dla chorego skutków. 
Znaleźli się też w samym Paryżu liczni prze
ciwnicy metody Pana Bouillaud. Żwawa po
między niemi toczy się od niejakiego czasu wal
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sztuki lekarskiej ulepszenia, bo i z błędów cu
dzych nieraz korzystać można.

A . Janikowski.

— 283 —

2. O naturze i  leczeniu choroby Potta  (Spon- 
dylarthrocace) (Gaz. rnedic. de Paris, N. 34. 35. 
1835). — Nic het główny Chirurg szpitala Cha- 
lite w  Lyonie, przekonał się przez liczne śle
dzenia ciał zmarłych , o zgodności z naturą  te
go, co o istocie choroby Potta podał nam Del-, 
pech, uważający j ą  za cierpienie gruzełkowe 
kręgów.

W różnych formach widzieć tu  można gru- 
zcłki (tubercula) rów nie w kręgach, jako i w czę
ściach przyległych. I ta k : 1) Niekiedy natra
fiamy jeden  albo k ilka gruzlów okrągłych, od 
wielkości grochu do wielkości orzecha lasko
wego dochodzących, koloru białego, żółtego, 
albo szarego, które zaw arte są w  jam ie regu
larnej, zam kniętej, albo mającej związek z in - 
nemi podobnemi jam am i, z kanałem kręgowym 
lub z częściami od przodu krąg-pokrywające
mu 2) W innych przypadkach nierównie rzad
szych massa gruzełkowa wylana je s t niejako 
flo komórek tkanki gębczastej k o ś c i ,  która przez
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to staje się większą. 3) Dosyć często materya 
gruzełkowa w  mniejszej , lub większćj ilości 
umieszczona jest przed ciałem kręgów, gdzie 
podnosi wiązadło przodkowe (ligam, anterius); 
albo też w kanale kręgowym, gdzie podnosi wią
zadło tylne [ligam, posterius).

"VV różnych częściach kręgosłupa wydarzają się 
gruzełki, pospolitszejednak sąw kręgach grzbie
towych niż w szyjnych i lędźwiowych ; częściej 
je  napotykać można w ciałach kręgów niż w-wy- 
rostkach kolczystych i poprzecznych. Czasem 
rozwijają się wchrząstkach międzykręgowych, 
które w tedy albo same tylko, albo wspólnie 
z kręgami cierpią. Ściany kościste, gruzelki o któ
rych mowa, otaczające, albo są w  bezpośre- 
dniem z niemi zetknięciu, albo też odgraniczo
ne one są od nich błoną fałszywą, cienką, naczyń- 
kowatą. Gruzełki, zajmujące środek ciała krę- 
ga, niszczą go zwolna, powiększając się i gnio
tąc go od środka, ku zewnątrz, tak dalece, iż 
ten zmienia się w pewien rodzaj torebki ko
ścianej, która wreszcie nie mogąc znieść cię
żaru części powyżej położonych, załamuje się 
i tworzy zgięcie kręgosłupa, którego kąt odpo
wiada choremu kręgowi.

Jeżeli gruzełki położone są na przodkowej 
plaszczyznie kręga, w tedy niszczą go od przo-
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(la ku ty ło w i, ale zwolna: niekształtność krę
gosłupa w  takim  razie nie pow staje nigdy ra 
ptow nie.

Zebranie się gruzełków  w  tylnej części ciała 
kręgów, rzadko kiedy wydarza się samo przez 
się: mały bardzo ma w pływ  na zrządzenie nie- 
ksztaltności k ręgosłupa, a najczęściej działa
nie onego ogranicza sic na uciskaniu błony mle
cza pacierzowego i samego mlecza pacierzowe
go, tudzież spraw ia zadrażnienie tych orga
nów, które stają się przyczyną sparaliżowania.

W pośród zniszczenia kości, sprawionego 
w  kręgach przez gruzełki, chrząstki między- 
kręgówe pozostają zwykle nietknięte; później 
jednak  rozm iękczone, by wają w essanem i, al
bo też nikną w  skutek tarcia się o siebie. W rzad
kich bardzo przypadkach zajęcia także i chrzą
stek międzykręgowych przez gruzełki, ulegają 
one zapaleniu w rzodow atem u, niszczącemu je  
nakoniec; po czern kręgi przyległe nachylają 
się ku sobie, albo też pozostają w  dawnein 
położeniu, utrzym yw ane w  nićm przez massę 
kościstą nowo utw orzoną. Sparaliżowanie, cho
robie Potta nieraz tow arzyszące, a zajmujące 
części położone poniżej miejsca cierpienia krę
gosłupa, w  w iększej liczbie przypadków , ogra
nicza się tylko na u trudnianiu ruchu ; niekiedy 
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towarzyszy mu ciągłe skurczenie miąs z utratą 
czułości, albo bez nadw erężenia te jże ; czasem 
członki skurczom? są siedliskiem mocnych bó
lów, która to ostatnia forma choroby Potta po- 
dług spostrzeżeń Nichcta najrzadziej się wy
darza.

Jako przyczyna sparaliżowania, odkryć się 
daje po śmierci jedna albo kilka następujących 
zmian chorobliwych: 1) Nagromadzenie się ma- 
teryi gruzełkowej między kręgi i błony mlecza 
pacierzowego. 2) Materya gruzelkowa w mle
czu pacierzowym, czasem naw et ciąg onego 
przerywająca. 3) Materya gruzelkowa w  bło
nach mlecza pacierzowego , które zwykle za
razem zgrubieniu ulegają. 4) Rozmiękczenie 
mniej lub więcej rozlegte mlecza pacierzowe
go. 5) Stwardnienie tegoż. 6) Stwardnienie 
i nabiegnienie krwią błony tw ardej i pajęczy- 
nowatej. 7) Odłamki kościste w  tych błonach 
tkwiące. W przypadkach tych, w których spa
raliżowanie ograniczało się tylko do władzy 
ruchu, okazywało się, iż przyczyna sprawują
ca go wychodziła od kręgów i działała tylko 
na przodkowe sznury mlecza pacierzowego.

Ważną bardzo je s t rzeczą rozebrać działanie 
gruzetków na kręgi. Już wyżej widzieliśmy, 
że gruzełki powiększając się i gniotąc massę
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kościstą kręgów, sprawują niknienie je j p rze / 
wessanie ; na granicach gruzłów, massa ta albo 
jes t naturalnego zupełnie koloru, albo do pfewiićj 
rozległości krw ią nabiegła. Postępujące z kilku 
miejsc ku jednem u punktow i wessanie lńassy ko
stnej kręga, czasem jednę część onego tak  od
dziela od innych, iż ta, życia pozbawiona, pływ a 
potem  w  pośród ropy i massy gruzłowej. Czasem 
obecność gruzłów  w kręgach, wzbudza w  czę
ściach przyległych , a mianowicie w wiązadło 
kręgosłupa przodkow em , szczególne działanie 
żyw otne; w sku tek  którego pow stająnow e mas
sy kościste, jakby słupy, od jednegodo drugie
go kręga rozciągające s ię , kręgi te podpiera
jące. i dalszemu zniszczeniu kładące tam ę. A- 
by to jed n ak  nastąpiło, trzeba iżby chorzy przez 
długi czas w jak  największym zostawali spo
czynku , do czego icli bardzo trudno nakłonić. 
\V.i nnycli znow u przypadkach uleczenie nieja
ka siłami natury  następuje, przez to, że massa 
koścista kręgów  staje się gładka, śklniąca się, 
bin ła, do kości słoniowej podobna. Nabrzmie
n ia , rozm iękczenia i spruchnienia kręgów, tak 
często przez autorów  wspominanych, nigdy 
Nichct w  chorobie Potta nie w idział; zdaniem 
więc jego podobnego rodzaju zmiany chorobli
we przez różnych opisyw ane, są tylko przy
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puszczeniami, z przyczyny niedokładnie, po
wierzchownie .tylko zdziałanych spostrzeżeń 
anatomicznych, zrobionemi.

Połączenia (cornpUcationes) z innemi cierpie
n iam i, w chorobie Potta wydarzające się, są 
nieraz niebezpieczniejsze od samej tej cho
roby. Należą tu mianowicie: zapalenia blon 
mlecza pacierzowego i samego m lecza, gru
zełki tychże organów , pruchnienie kręgów ,że
ber i koiiców stawowych kości długich: a co 
się najczęściej trafia , gruzełki w ptucach, tak 
dalece, iż pomiędzy 10 przypadkami zmarłych 
W chorobie Potta , znajdował Nichet u dzie
więciu gruzełki w  płucach; najwięcej też cier
piących chorobę Potta um iera na suchoty.

Co do uży wanyeh w tej chorobie środków 
lekarskich, Nichet następujące czyni o nich 11- 
wagi:

1) Odciągnienia krw i użyteczne są wtenczas, 
gdy chorobie Potta towarzyszą bole odpowia
dające miejscu cierpienia, które jednak niepo- 
cbodzą nigdy z choroby grużełkowej kręgów , 
ale z przyłączenia się do niej zapalenia mlecza 
pacierzowego i błon jego.

2) Środki żrące (exutoria) w tychże samych 
przypadkach mogą być z pożytkiem u ży te , 
po odciągnieuiu k rw i, w razie cierpienia za
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palnego mlecza i błon jego; na przebieg zaś choro
by gruzełkowej kręgów, nie mają żadnego 
wpływ u.

3) Najskuteczniejszemi środkami są spoczy
nek i położenie poziome. Opóźniają one rozm ię
kczenie gruzelków , zapobiegają załamywaniu 
się kręgów, których massa ju ż  powiększej czę
ści zniszczoną została, nie dopuszczają drażnie
nia mlecza pacierzow ego, i części przyległych 
kręgosłupow i, z któjregoto ostatniego źródła 
pochodzą ropnie napływ ow e ( abscessus per  
congestionem ), nareszcie dopomagają tw orze
niu się nowej massy kościstej, zdolnej kręgosłup 
ustalić.

A. Janikowski.

3. O dzia łan iu  Jodu w wielkich dozach. — U- 
wagi te są wypadkiem postrzeżeń klinicznych 
D ra Buchanan robionych w  Królewskiej Infir- 
meryi w Glasgowie. Niektórzy chorzy Avypo- 
trzebow ali w przeciągu miesiąca* a naw et ^flin
ta Jodu, niedoznawszy z tąd żadnego szkodliwe
go w pływ u j gdyż dowiedzionym jest, że śro
dek ten w  części wessanym, a av  najw iększej ilo
ści przez urynę wydzielanym  zostaje.
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Przetwory Jodu, jakich używał, są:
1. Krochmalik Jodu , otrzymujący się nastę

pującym sposobem: 
llec. J o d ig r. X X IV .

A my li in pulrerem tenuissimum tr i ti  * 1. 
Tere Jodum cum panxillo  aqnae et a- 
mylum paulatim  immisce. Serrelur pul- 
vis> lennissimo calore exsiccatus in tase be- 
ne obturando.

Tym sposobem otrzymany krochm alik, sta
nowi najłagodniejszy przetwór jo d u , tak da
lece, że od razu w ilości 10 gran (pół grana 
jodu zawierających), bez zrządzenia nudności 
lub niestrawności , zadawanym być może. 
Zwolna powiększał B. tę dozę do 4 skrupułów 
(6 gran Jodu) na dzień; a następnie doszedł 
aż do 4 drachm dziennie , a zatem gr. 12 czy
stego jodu. Chorzy nie doznawali ztąd żadnej 
dolegliwości , lecz uryna okazywała już  wyso
ki stopień nasycenia się jodem. Nie przesta
w ał B. na kilkodniowetn zadawaniu środka te
go w ilości 4 drachm; lecz w  wypadkach nie
których jeszcze był śmielszym, i doszedł zwol
na aż do 3ch uncyj nadzień , to jes t dosiedmiu- 
dziesiąt dwóch gran jodu. I teraz nie oka
zały się żadne chorobliwe zjaw iska, któreby 
jodow i przypisać było można: uryna była je 
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szcze w ięcćj jodem  nasycona, a za dodatkiem  
w ody Królewskiej (Aqua Regia) staw ała się 
czarna ja k  atram ent. Nie można pow iedzieć, 
jak  to niektórym  zdawać by się mogło, że tak  
w ielkie dozy jodu przechodzi! tylko przez ka
nał kiszkowy, gdyż kilkakrotnie powtarzane 
poszukiw ania , przekonały D ra B., że stolce ta 
kich chorych nietylko że nie są jodem  zafar
bow ane, lecz chemicznemi odczynnikami śle
dzone, nie dozwalały* wykryć najmniejszego 
śladu jodu . Jestto  dowodem, że krochmalik 
jo d u , rów nie dobrze ja k  inne przetw ory jodu 
wessanym bywa.

2. Kwas w odojodowy, Acidum hydrojodicum, 
sporządzonym byw a w  szpitalu naszym, ja k  na
stępuje:

Hec. Jodini Potassi (kalijodati) gr. 330. acidi 
ta r ta ric ig r . 264.

<Solcantur seorsim in aquaedesttllatae 
5 /S.Misceantur solutiones, et quumsub- 
sederit Bitartras Potassae, cola. Co- 
lato adde Aquae q- s. u t sint totius li- 
quort's Drachmae quinquaginta.

Acidum hoc hydro jodicurn liquidum 
habet Jodigr. V. in singulis drachmis.

Kwas w odojodow y tym sposobem otrzy
many je s t przyjem nie kw askow aty , przeźroczy-
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ety, nieco żółto zafarbowany. Dłużej zacho
w any, zwolna rozkładowi ulega, i w ten
czas nawet czerwonego nabiera koloru. Uży
w ał Dr. B. kwasu tego w dozach zwolna wzra
stających i doszedł do pół uncyi trzy razy na 
dzień, to jest jednej drach, jodu; a nawet w kilku 
razach posunął się do dwa razy większej do
zy na dzień. Przekonał się, że kwas ten, w ta k  
dużych dozach zadawany, nie nadweręża by
najmniej traw ienia, jes t wessany i tak zupeł
nie działa jak  czysty jod.

3- Wodojodan Potasu, K ali hydrojodicum, nie 
jest trucizną. Magendie daw ał go już w  ilo
ści jednej drachmy dziennie, a Dr. B. po
stąpił już do pół uncyi. Uważał przytem u 
pewnego młodego człowieka, że we 4 godziny 
po spotrzebowaniu dwóch drachm tego środka, 
krew  z żyły upuszczona, tak w części serwat
kowej jak  zsiadłej jod  zawierała. U innego 
chłopca w  5 godzinach po użyciu tego środka, 
wykryć się dał jod w  cieczy z chorego stawu 
Wypuszczonej; a po dziesięciu godzinach zna
lazł go Dr. B. u innego chorego, w  płynie wo
dnej puchliny workajądrowego. (*) (LondonMe- 
dical Gazette, July, 1836).

D ośw iadczen i,! D r a  B u ch an au  n a b ra ły b y  n ie ró w n ie  w ię 

ksze j w ag i*  gdyby by! w s k a z a ł ,  w ja k ic h  w y p a d k a c h  ch o ro b liw y c h *
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4. Użycie Jodyny u> chorobach skrój ulicznych 
sposobem Lugola.

Die kruftigste und beicuhrteste Heilmethode der 
Scrophelsucht, und der von ihr abhdngigen Zu- 
stiinde• Nach LugoVs Memoires sur l'emploi de 
l'Iode et des Bains iodures dam les maladies scro- 
fuleuses. Frei bearbeitet von D r. Alb. Braune. 
Leipzig, 1836. g r  8. Cena 1 Tal. 8 sreb. gr.

Lugolj jeden  z lekarzy szpitala Sgo Ludwika 
w  P aryżu , z korzyścią w ielką używ a od nieja
kiego czasu właściwego sobie leczenia chorób 
skrofulicznych za pomocą Jodyny; przy czem 
jak  tw ierdzi, nie okazują się żadne złe skut 
ki, naw et tam , gdzie lekarstw o to przez 8 — 10 
miesięcy zadaw ać trzeba by ło , mianowicie zaś 
nie doznają chorzy wychudnienia, chorób pier
siow ych, plucia krw ią i t .p .  Do form choro
by skrofulicznej przez Lugola z pomyślnym 
skutkiem leczonych należą: stw ardnienia i o- 
w rzodzenia szkrofuliczne (scrofule tuberculeuse)? 
zapalenia oczów , katary, ropn ie , w rzody fi- 
stułow e (ulcerafistulnsa), w rzody skórne (scrof. 
cutanee) pojedyncze i gryzące około siebie, pru-
b y ł p o w o d o w a n y  do  z a d a w a n ia  te g o  ś r o d k a ,  w  ta k  w ie lk ic h  i lo ś c ia c h .  

iJ m ip g z c /a m y  j e  j e d n a k ,  d la  p r z e k o n a n ia  ja k  s in ia ło  p r z e tw o ró w  j o 

du  u ży w ać  m o ż n a .  Z w ła s z c z a ,  *ze juz  d z is ia j  w w ie lu  c h o ro b a c h  & n ie -  

z a p rz e c z o n y m  s k u tk ie m  d a w a ć  go  z w y k liśm y .

A . T-e B rutt.

Tom I. Poszyt II. 39
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chnienie kości, inne skrofuliczne cierpienia 
tychże, jakoto nabrzmienia białe stawów (tu- 
mores albi), dobrowolne chramanie i t. p.

Przedłużał mi zwykle używanie Jodu przez 
kilka lub kilkanaście tygodni, dopóty, dopóki 
niewidział że polepszenie przestało postępować: 
w tedy robi! przerwę, miesiąc albo i dwa wy
noszącą, poczem wracał się znowu do Jodu.

Podług niego zwyczajna ilość ( dosis) 3 gra
nów na dzień, do użycia wewnętrznego jest 
za mocna; forma zaś pospolitej tynktury jes t 
niewłaściwą, bo z tej za dodaniem wody, Jo
dyna po części na dół opada i jako ś odek dra
żniący działa na ściany żołądka. Lu gol prze
nosi nad inne formy rozpuszczenie Jodyny 
wwodzie, a to za pomocą Jodku potażu (Kali 
jodatum). Przepisuje 011 3 następujące różnej 
mocy przetwory:
N. 1. lip. Jodinae gr. 4 — K ali joda t gr. 1 |.

Aquae destill. Unc. octo.
N. 2. lip. Jodinae gr. 1 — Kali jod . gr. 2.

Aquae destill. Unc. octo.
N. 3. lip. Jodinae gr. — Kali jo d . gr. 2 |.

Aquae destill. Unc. octo.
Zaczyna od przetw oru N. 1, którego na dzień 

zadaje i części w  dwóch lub trzech daniach. Po 
czterech tygodniach bierze chory całą poreya N.
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1. Następnie przechodzi do N. 2, a potem doN.
3. Zamiast tego przepisuje także następującą 
formułę:

Rp. - Jodinae ser. u num. — K ali joda t scr.duos. 
Agtiae destill. Unc. octo.

Z tego zadaje dw a razy na dzień po 6 kro
pli ; a po tygodniu podwyższa danie o dwie kro
ple na dzień, dopóki nie dojdzie do 30 — 36 
kropli na dzień. Dzieciom mniej niż 7 lat ma
jącym  , możnaby zacząć dawać dwie krople na 
dzień, a postępować aż do 10 kropli nadzień  
W dwóch daniach.

Do użycia zewnętrznego przepisuje L. nastę
pujące maści:

a) Rp. Jodinae gr.duodecęm. K a li jodat. $crqua-
tuor.

Axung. porc. recent• Unc. duas.
b) lip . Jodinae gr. octo decem. K ali/odat. Drach

duas.
Axung. porc. recent. Unc. duas.

c) Rp. Jodinae gr. tig in ti unum. K ali jodat. Dr.
duas et semis.

Axtwg. porc. recent. Unc. duas.
d) Rp. Jodinae gr. rigin ti quatuor. K ali jodat.

Dr. duas et semis.
Axung. porc. recent. Unc. duas.
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Maści te służą do wcierania w  stwardnienia 
różne i nabrzmienia kości, a jeszcze więcej do 
opatrywania rozmaitych wrzodów. Takież sa
mo przeznaczenie ma maść złożona z 2 — 4 
skrupułów 1’rctojodureti Hydrargyri i z dwóch 
uncyj tłuszczu.

Można także używać zewnątrz Jodu rozpu
szczonego w  wodzie biorąc Jodyny 2 — 4 gra
nów i dwa razy tyle Jodku potażu na funt je 
den wody destyllowanej. VI takiej wodzie ma
czane kawałki płótna dobrze jest przykładać 
na oczy w razie zapalenia tychże. Dobra ona 
jest również do robienia wstrzykiwali w  wrzo
dy fistułowe , albo do wrciągania w nos w przy
padku kataru i owrzedzeń w tymże. Tam gdzie 
trzeba działania miejscowego mocniejszego, aż 
do zaczerwienienia poślinionego, jak  naprzy- 
kład w zapaleniach dlugociągłycl,! oczów i po
w iek , w  wrzodach nieczystych i t. p. przepisu
je  Lugol:
lip. JodinaeDr. quatuor. Kai. joda ti Unc. miarn.

Ąquae Destill. libr. dimidiam.
Jako środek żrący przepisać można Jodyny 

i Jodku potażu, każdego po uncyi na dwie un- 
cye wody. Takiem rozpuszczeniem dotykać 
się trzeba stwardniałych brzegów wrzodów i 
krost wysypujących się około w rzodów żrą
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cych, 2 lub 3 razy w  ty d z ie ń , w  gorszych zaś 
przypadkach naw et i codziennie, po czem na
stępuje podobny skutek ja k  po użyciu saletra
mi srebra kwaśnego.

Kąpiele jodow e zaleca Lu gol brać w wannach 
drew nianych. Dla dzieci bierze się do takich 
kąpieli 2, 21, 3, lub 4 skrupuły Jodyny i dw a 
razy  tyle Jodku potażu, rozpuszczonych w  sze
ściu uncyach wody dcstyllow anej: dla dorosłych 
zaś 2, 2 ł 3 lub 3 j drachm Jodyny i dw a ra
zy ty le Jodku , potażu.

A. Janikowski.

5. Na pękanie brodawek. — Na pękanie broda
w ek przy karm ieniu służyć ma najlepiej prze
pis następujący:

Jip. GaUarum 3 sex,
Vini albi 3 ąuatuor.

Digere per hor as 24.
Od szóstego miesiąca ciąży, trzeba kilka razy 

na  dzień przykładać na brodaw ki kom presy 
W cieczy tej namaczane (Froriep Not. 917).

A. Le Brun.

6. Natrum carbonicum acidttlum. — W gwoli 
Dr. Plieninger w  Sztutgardzie użył z najlepszym  
skutkiem  m ięszaniny Peschicra:
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Rp. N atri carhonici artdi dr. duas.
Aąuae destillatae 3 octo.
Syrup. simpl. 3 unam.

Mięszaninę tę daw ał rano i na noc po łyżce 
stołowej u dwóch Panienek i l s t o i  14sto le tn ie j, 
dotkniętych zastarzałą gwolą (Struma), zajm u
jącą przednią stronę kanału pow ietrznego, tw ar
dą, wielkości gołębiego jaja. Gwole tego rodza
ju , trudno ustępujące wszelkim środkom lekar
skim a naw et jodynie , całkowicie znikły po 
dw ukrotnem  spotrzebow aniu tego lekarstw a, 
obok stosownie urządzonej diety. (W urt. Med. 
Corr. 1835).

A. Le Brun.

7. Roztwór Saletranu Srebra okazał się D row i 
Hunt nader skutecznym w  zapaleniach błony 
śluzowej jam y u s t, mianowicie w  zapaleniach 
g a rd ła , m igdałów , w  złośliwych zapaleniach 
przy szkarlatynie, tudzież w uporczywych śli- 
notokach i owrzedzeniach błony śluzowej ust, 
z nadużycia merkuryuszu pochodzących. (Lond. 
Med. Ga%. 1834).

A. Le Brun.
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8. Leczenie bólów-nerwowych za pomocąprzy~ 
węglanu ołowiu. — W gazecie lekarskiej Paryż-* 
kiej (La lancette Franęaise N. 3. T. XI. 7 Janvier, 
1837 p. 11) umieszczony jest opis choroby pe
wnej służącej, która przez cztery miesiące cier
piała bardzo dolegliwe bole w skroni lewej, 
w  szczęce, w  tw arzy i w szyi z tejże strony. Po 
pijawkach stawianych dwukrotnie za uszam it 
i po mało skutecznem użyciu rozmaitych le
karstw  tak zewnętrznych jak  w ew nętrznych, 
została uleczoną wprzeciągu dni kilku w  szpi
talu cywilnym w B ordeaux, maścią zrobioną 
z nasycenia przywęglanu ołowiu tłustością. Ma
ścią tą miała nasmarowane wszystkie części bo
lące na grubość jednej do dwóch linij: po trzech 
dniach bole się zmniejszyły, a w dniach pięciu 
lub sześciu, znikły całkowicie bez powrotu.

Doktor Burguet przytacza w  temże samóm 
miejscu inne zdarzenia podobnego uleczenia, i 
każe spodziewać się, że środek ten, znany ze 
swej własności uspakajania nerwów, może do
bre wywierać skutki w leczeniu cierpień ner
wowych: dla tego radzi go używać w  upartej i 
bardzo powszechnej chorobie, jaką jest ból gło
wy nerwowy (migrena). W tym celu radzi 
ogolić włosy na części bolącćj i smarować opi
saną maścią. J, Lebel.
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9. Wyciąg Cynartj i  jego ubycie lekarskie. —* 
Wyciąg Cynary robi się z liści rośliny Cynara 
scolymus (karafjoły), które przez utarcie i wy- 
gniecenie w ydają sok koloru brunatnego; sok 
ten ogrzany w  kąpieli piaskowej, rodzi pianę 
łiiałkow ą; ogrzany na nowo i parow any wol- 
nem ciep łem , daje wyciąg oliwkowy, zapachu 
lekko urynowego i smaku gorzkiego.

Wyciąg ten w ystaw iony na działanie wysko
ku daje:

1. Jćdnę część rozpuszczającą się w  Wysko
ku winnym, która, parow ana dostatecznie, w y
daje różne utw ory, między innemi jeden u tw ór 
nierozpuszczający się w  wyskoku, zsiadły, na
bierający w  pow ietrzu kolor brunatny, nie ma
jący zapachu, a smak bardzo ściągający, pocho
dzący zapewne zpom ięszanej pewnej ilości gar
bnika.

2. Jednę część nierozpuszczającą się W  w y
skoku , zb itą , pachnącą, koloru ciemnego i sma
ku  wyraźnie gorzkiego, k tóry  niema ostrości 
kw assyi ani symaruby, lecz czystą gorycz podo
bną do chinowej. Można wyciąg rozpuszcza
jący się dawać w ty n k tu rz e , a drugi w  syro
pie , w  powidłach , w  pigułkach i t. p.

Przyrządza się także wino cynarow e, które 
mogłoby jako  środek wzmacniający,zastąpić wi-
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wino chinowe; nasyca ono się pierwiastkiem 
gorzkim i podniecającym w  małej ilości, do
statecznej* jednak dla nadania jem u własności 
wzmacniaj ący ch.

Doświadczenia, które Doktor Montain robił 
z wyciągiem cynary, każą mu mniemać, że wy
ciąg ten zawiera własności wzmacniające wyra
źniejsze, niżeli inne lekarstwa zastępujące cbi- 
n ę , i je s t w tem  korzystniejszy, ż e ‘może być 
otrzymywany w wielkiej ilości i małym koszte m. 
W ilości kilku gran podbudza czynność żołądka 
j chęć do jadła: ułatwia trawienie jak  przetwory 
chinowe. Dr» Montain doświadczał na samym so
bie, wciągu dni dziesięciu do dwunastu działa
nia wyciągu cynary, i dokładnie ocenił jego 
■własności podniecające.

Widział, że dany w ilości od jednejdo trzech 
drachm , w  czasie wolnym od napadu f  Kro" e- 
go, wywiera znaczny skutek przeciwfebro- 
wy. Dr. Rally używał go także ze skutkiem 
w  lychżc samych chorobach w  szpitalu lló tel 
Dieu de Paris. Wyciąg ten ściągający mógłby 
pójść w użycie w chorobach chronicznych żo
łądka i kiszek, jako też w zastarzałych tryprach.

J. Lebel.

10. Wysteh glawnicy żytniej użyty przy  poro
dach. — Doktor Montain w celu uniknienia złych 

Tom I. Poszył II. 40
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skutków głównicy żytnej, gdy się ona używa 
wewnątrz, radzi w strzykiw anie je j wyskoku, do
statecznie wodą rozlanego, do macicy w tenczas 
kiedy je s t potrzebne wzniecenie kurczliwości 
tej ostatniej. Sposób postępowania jes t taki: 
na lew a się pół uncyi proszku głównicy żytniej 
czterem a uneyami w yskoku, a po naciągnieniu 
rozprow a dza się iyżka lub dwie tego płynu cie
płą wodą i za pom ocąrnrki spłaszczonej wstrzy- 
ki wa się do macicy m iędzy je j szyję i główkę 
dziecięcia, powtarzając to działanie dopóty, aż 
się okaże pożądany skutek. La laneetle Fran- 
ęaise N. 10. T. XI. Mardi 24 Jaitvier 1837 p. 39.

*/ . Lefjel.

11. Leczenie odłezeń zgangrenowanych za po
mocą Garbnianu ołowianego. — D oktor Tott le
czył odleżenie zgangrenowane w przeciągu dni 
ośmiu lub piętnastu następującym sposobem: 
Wpuszcza się kroplami occian ołowiu do od
waru dębu, dopóki się tw orzy osad; płyn się 
zlew a, i to co zostaje na dnie naczynia sm aru
je  się jak  maść na kawałku p łó tn a , poczem 
przykłada się na części zbolałe. Tott mieszał 
także tenosad z maścią różaną, biorąc go dwie 
drachmy na jednę uncyą maści: skutek był w nie
których zdarzeniach jeszcze lepszy, naw et się
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spodziewa Dr. Tołł, że równie z korzyścią, uży
wać będzie tego środka w leczeniu innych ran 
i w rzodów niegangrenowych, lecz mających 
charakter atoniczny. Wyjątek z gazety Lalan- 
cette Franęaise N. 6. T. XI. Samedi 14 Jan- 
vier 1S37 r. J. Lebel.

12. Odprowadzenie uwięzionych l i t . — Dr. 
Most z Rostoku podaje do tego sposób nastę
pujący: Gdy kil a jes t bardzo tw arda, naprężo
na i nie zbyt bolesna, robią się naprzód lia niej 
cieple okładania naparzaniem z rumianku, po- 
czem kładzie się chorego na stó ł, tak by lę
dźw ie o parę stóp wyżej leżały niż głowa i prze/. 
6 lub 10 m inut, wciera się zwolna w  okolicę 
ki!y ogrzaną mięszaninę zjednej uncyi Ol. hyo- 
sciami i pół uncyi Extr. Bdlad. 'Wśrśd czyn
ności tej stopy obok siebie spoczywać ma
j ą ,  tak, by podeszwy na stole się wspierały. 
Następnie Chirurg jedną ręką naciska umiar
kowanie samą kiłę, a w tym samym czasie uno
si raptownie drugą ręką goleń od strony cier
piącej na pół łokcia w  górę, i nagle odpychają 
na pow rót, tak , by podeszwa silnie o stół ude
rzyła. W chwili tej kiła wpada do brzucha 
z właściwym szelestem. (Allg. Zeit. 1835).

A. LeBrutt.
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13. Panaritium. — Z doświadczenia na sobie 
samym i wiciu innych chorych robionego prze
konał się Dr. Roęnetta, xc polewanie zimną wo
dę palca chorobę tę dotkniętego, najprędzej 
znosi ból i rozpędza zapalenie: radzi więc za
w inięty w płótno palec trzymać na brzegu pró
żnego naczynia, i polewać go wodę za pomo- 
cę gębki, przynajmniej przez godzinę, kilka ra 
zy nrt dzień. Trzymanie palca w  zimnej wo
dzie lub okładanie go zimnemi szmatami nie 
robi tego samego skutku. (Beri. Med. Zeitung 
1835). A. LeBrun.

14. Porte-rape.— Tak się zowie nowe narzę
dzie podane przez D r.Desruelles do leczenia zw ę
żeń kanału urynowego. Składa się z katetra maję- 
cego w sobie delikatny p iln ik , tak  urzędzony, 
że, po zaprow adzeniu narzędzia do kanału, w sa
mym punkcie zw ęzenia wysuniętym  być mo
że, przez co miejsce to lekko skaryfikow anem  
zo3tanie. Po odejściu kilku kropli k rw i z ka
nału , zaraz zaprow adza się św ieczka. Ope- 
racya ta pow tarza się co 3 lub 4 dni. Pan D. 
opisał kilka w ypadków najpom yślniej tym spo
sobem odbytej kuracyi. (Nouvel Instrument ap- 
pelló Porte-rape par H. Desruelles, 1836).

_______  A. LeBrun.
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15. Sposób na Zyz. — Sposób ten podany przez 
Dra Fr. Jager jest następujący: Oko zdrowe co
dziennie przez godzin kilka zawiązuje się, przez 
co oko zyzowate posłusznym się staje woli o- 
soby do której należy, a zarazem nabiera wpra
wy do rozpoznawania oddalonych przedmio
tów. Osoby dorosłe powinny często w lustrze 
wprawiać się w proste patrzanie i przymuszać 
niejako oko zyzujące do ulegania ich woli. Je
żeli obadwa oczy zyzują, trz‘eba naprzemian 
jednego dnia jedno , drugiego drugie oko prze
wiązywać. Długie w ytrw anie w tym sposobie 
postępowania, posłużyło do uleczenia osób naj
mocniej zy żujący ch.(Ammons Zeiłsc/mft. Y.253).

A. LeBrnn.

16. Nowy sposób leczenia zwęieti kanału ury- 
tiowego. — Sposób ten podał Dr. Johert Chirurg 
Szpitala Sgo Ludwika w Paryżu i już  w roku 
zeszłym wypadki poszukiwań swych ogłosił i 
podał pod rozwagę Instytutu Francyi. Wy
chodzi on z tej zasady, że do zniesienia zwężeń 
kanału urynowego, nie potrzeba niszczyć zgru
białej błony śluzowej kanału , lecz zmienićjej 
proces żywotny i pozyskać wessanie limfy 
w niej zebranej w  skutku poprzedniego długo
trwałego zapalenia. W tym celu użył Dr, Jo-
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bert palonege ałunu , któryto środek bezpośre
dnio na błonę śluzową przyłożony, nic zrzą
dzając ani zbytecznego holu, ani palenia, pod
wyższa je j czynność wydzielania, bez niszcze
nia je j tkaniny. W tym celu zw yczajna świe
czka woskowa namazana oliw ą, i proszkiem ału
nu posypana, zaprow adza się do kanału aż do 
miejsca zw ężen ia , i pozostawia zrazu krócej, 
później przez kilka lub kilkanaście godzin. Ope- 
racya ta  pow tarza się codziennie , a naw et, je 
żeli chory dobrzeją  znosi, kilka razy na dzień. 
Zdarza się, że przy drugiem lub trzecićm uży
ciu tak przyrządzonej św ieczki, już  zw ężenie 
przebić się da je ,poczćm  niezw łocznie wziąć 
się trzeba do świeczek grubszych, posypując je  
zawsze proszkiem ałunowym; nareszcie gdy ju ż  
kanał należycie rozprzestrzenionym został, świe
czki woskowe w oliwie maczne , w ystarczą do 
uzupełnienia kuracyi. Zamiast posypyw ania 
świeczek proszkiem ałunowym, można, do na- 
mazy wania ich, używać maści z ałunem sporzą
dzonej. Dr. Jobert zebrał dotąd liczne spostrze, 
żenią pomyślnie odbytych kuracyj za pomocą 
opisanego sposobu, który zasługuje na uwagę 
praktycznych lekarzy, w leczeniu tej tak przy
krej i uporczywej dolegliwości, niekiedy smu
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tny koniec za sobą pociągającej. (*) (Gazette des 
llópitaux,aoiit, 1836).

A. LeBrun.

17. Zródełla na wierzchołku głowy. — Zaleca 
Dr. Prichard jako najdzielniejszy środek w ro
zlicznych cierpieniach mózgu. Otwiera je  za 
pomocą, środka żrącego, lub też, co jes t lepićj, 
za pomocą cięcia nożem w kierunku szwu strzał
kowego. Źródełko powinno być dość spore 
by 3 grochy pomieścić w sobiem ogto. Oprócz 
uporczywych bólów głowy, tym sposobem wy
prow adził Dr. Prichard pewnego młodego męż
czyznę z jasnej ślepoty (amaurosis), poprzednio 
napróżno różnemi środkami leczonej. London 
Med. Gazette , Sept. 1836).

A. LeBrun.

18. Leczenieza starzałyc.h wrzodów nóg. — Do
ktor Siemerling, jak  podaje gazeta La lancette 
Franęaise N. 6 T. XI. Sai/tedi 14 .laj/citr 1837 
p 24, leczy zastarzałe wrzody nóg za pomo
cą plastru balsamicznego, kamienia piekielnego 
i balsamu.

M ia łem  ju z  r a z  s p o so b n o ść  p rz e k o n a n ia  s ię  o s k u te c z n o ś c i sp o -  

to b u  D ra  Joberł; a  łu b u  te n  je d e n  w y p ad ek  n ie  u p o w a ż n ia  m n ie  do da*  

n ia  m u p ie rw s z e ń s tw a  nad in n e m u  \%y*»*nć je d n a k  m o g ę , ze  a łu n  m ie j

sco w o  na b ło n ę  ś lu z o w ą  k a n a łu  u t j n u u e g o  u ż y ty ,  n ie  2 r/i}d * a  a n i

* y U c in e g o  b o lu  i n ie  sp ro w a d z a  z a p a la n i .  LeBrun.
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Plaster robi topiąc pół uncyi wosku białego 
z i  częścią funta o liw yi z dwiema uneyami mi- 
nium. Massę zagotowaną na rozpalonych wę. 
glach miesza, dopóki nie zgęslnie; po odstawie
niu od ognia, dodaje do niej dwie drachmy bal
samu Peruwiańskiego. Tak utw orzony pla
ster rozciąga na pasie płótna szerokim na dwa ca
le. Po przypaleniu kamieniem piekielnym stw ar
dniałych brzegów wrzoda i po dotknięciu ca
łej jego powierzchni tymże kamieniem , obwi- 
ja  nogę plastrem tak, aby zakłady zachodziły 
jeden na drugi o trzecią część cala, i żeby ra 
na była zakrytą. Kładzie potem kawałek- płó
tna w kilkoro złożonego i obwija opaską. Za
leca choremu spoczynek: powinien on leżyćal* 
bo siedzieć, i siedząc pow inien mieć nogę uło
żoną na krześle poziomo. Plaster ten je s t ła
godny i nie przykleja się zbyt mocno do skó
ry, nie drażni przyległej części, i nie zrządza 
czerwoności ani opryszczenia, k tó reczęstoprze- 
szkadzają gojeniu się. Przy drugiem opatrze
niu pokazują się brzegi mniej ju ż  wyniosłe i 
mniej twarde: w  tedy należy wrzód i jego przy- 
ległości starannie oczyścić, dotknąć go kamie
niem piekielnym i pokryć część chorą plastrem , 
obwijąjąc jak  pierwej; na to wszystko położyć 
płótno i opaskę. Codzienne przypalanie ka
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mieniem nie jest potrzebne w  dalszych opa- 
tryw aniacli; ho skutki przypalenia rozciągają 
się ńa dni k ilka i do lekarza należy wskazać 
potrzebę pow tórzenia, stosownie do prędsze
go lub powolniejszego podnoszenia się broda
wek.

Gdy brodaw ki mięsne mało okazują życia lub 
gdy w rzód źle się wypełnia, autor używa m ie
szaniny z dwóch uncyj wyskoku aloesowego , 
tyleż m irry, i jednej uncyi balsamu peruw iań
skiego : w tćj mięszaninie macza wiązki skuban
ia  i zakłada na to plaster ja k  wyżej.

P rzytem  powinno być zastosowane lecze
nie w ew nętrzne odpowiednie do stanu choro
by, /.k tó re j owrzodowacenie powstało.

Ji LeleL

19. JVleczeniu złamań członków dolnych, u- 
trzymywanie członka w wyprostowaniu, zasługu
je  na pierwszeństwo przed zgięciem onego. {John 
Houston, Dublin Journ• N . 24 1836). — J. Hou
ston z 11 spostrzeżeń czynionych w  zamiarze 
tym, aby się przekonać jakie położenie członka 
złamanego je s t najlepsze, w yprow adza nastę
pujące wnioski. Przypadłością nader przykrą 
dla chorego, k tóry  uległ złamaniu członka, a 
d la  lekarza bardzo ważną, są kurcze miąs człon- 
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ka obrażonego. Objawiają one się zwykle w te
dy, gdy chory zasypia, czasem powstają po naj- 
mniejszem w strząśnieniu łóżka: skutkiem zaś 
onych bywa nietylko ból w ie lk i, ale nadto u- 
suuięcie się ułamków nastawionych. T rw ają 
one praw ic aż do dnia 6, niekiedy przechodzą 
w skołowacćnie; nie zawisły zaś bynajmniej od 
obnażenia części miękkich złamaniu tow arzy
szącego. Zdaje się, iż jedynie tylko brak pod
pory naturalnej w mięsach je s t powodem do 
nich; nie w ydarzają się bowiem w  przypadkach 
tak ich , w  których kość grubsza członka je s t 
nienad w erężoną, chociażby naw et kość citń- 
sza w kilku miejscach złamaniu uległa , i choć
by je j odszczepy i ostre końce drażniły mię
sa przyległe. Jakoż to samo w ydarza się 
w  zw iclm ieniach, w  złamaniu kości kolanowej, 
wr odłamaniu w yrostka łokciowego (Olecranou) i 
w  złamaniu kości piętow ej ( Calcaneus).

Jak więc w kurczu miąs łytkow yęh, sam in
stynkt naprowadza nas na to, aby mięsa te w y
ciągnąć, tak podobnie i w  złam aniach, dla zapo
bieżenia dopiero opisanym kurczom, najlepszym 
będzie środkiem w yprostow anie i wyciągnie- 
nie członka. Mierne ściśnienie miąs odpow ie
dnich, może dopomódz do osiągnicnia pożąda
nego skutku , osłabiając one.

www.dlibra.wum.edu.pl



— 311 —

Doświadczenie stwierdziło rzeczywiście to 
rozumowanie Houstona• Dodawszy zaś jeszcze 
i to , że utrzymując członek złamany w w y
prostowaniu i wyciągnieniu, łatwiej jest cho
remu poruszać się na łóżku i śmielćj to wy
konywać m oże, i ż członek chory z zdrowym 
lepiej może być porównywanym, i i  powszechnie 
złamania zaraz z początku przyprowadzone by
wają do zetknienia i nie łatwo mogą się wzglę
dem siebie usunąć, każdy pewnie przyzna, iż  
położenie takie członka dolnego zlamanegoza- 
sługuje na pierwszeństwo przed zgięciem one- 
go. Do w yjątku należą tu tylko złamania szyi 
kości udowej, w których opatrzenie takie jes t 
najstosow niejsze, które dla chorego najmnićj 
jest uciążliwem.

A. Janikowski1.

20. Ulepszenia w robieniu zau fcii. — Dr. Ma- 
yor, z Lausanny (La Lancet te Franęaise 6 Decem- 
Ire, 1836) bardzo łatw y podaje sposób zara
dzenia temu, aby dwa cięcia skóry,przez które się 
zawłoka na karku przeprowadza, były żądanej 
długości, w  takiej jak  chcemy odległości od sie
bie , równo oddalone od linii środkowej ciała, 
zupełnie do niej rów noległe; a tóm jes t ozna
czenie atramentem przed operacyą miejsc skó
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ry  mających być przeciętemi. Rzecz ta nie będzie 
się nikomu zdaw ała za nadto drobiazgową, gdy 
pomyślimy, że blizny po zagojeniu zaw łoki po
zostałe, a mianowicie też u kobiet, nie tyle bę
dą raziły  gdy będą zupełnie symetryczne jak  
w  przeciwnym  przypadku. Inną okolicznością 
jeszcze ważniejszą, przy robieniu zawłoki, jes t 
w ybór m ateryalu na nią. Mayor używ a do te
go tasiemeczki z k itajk i woskowanej albo gu
m owanej. Ciało to zasługuje na pierw szeń
stwo przed innemi dotąd używ anem i, które, 
gdy nasiąkną k rw ią , ropą albo innem i płyna
mi z rany wysączającemi s ię , a następnie w y
schną ; robią zaw lokę chropow atą a naw et i o- 
s t r ą , co potem wymaga nader mozolnego opa
try w an ia , nudnego dla chirurga, a niemal za
wsze bolesnego dla chorego. Tasiemka z ki
ta jk i w oskow ej nJe ma tej n ieprzyzw oitości, 
płyny z rany wysączające się spływ ają po niej 
a nie przylegają do niej; zw łaszcza, jeżeli je 
szcze i na wierzch kaw ałek takiejże kitajki po
łożonym będzie, Przy opatryw aniu da ona 
się z łatw ością i bez bolu przesunąć; a n ie razd o - 
syć naw et będzie, bez przesuw ania zawłoki, osu
szyć tylko płótnem  części przyległe ropą za
nieczyszczone, rów nie ja k  ik ita jk ę  samą.

A. Janikowski.
www.dlibra.wum.edu.pl



— 313 —

21. O cierpieniu kurczówem krtani, wytnaga/ą- 
cem przecięcia kanału oddechowego ( Traclieoto. 
mia). — W*. II. Porter miał kilkakrotnie spo
sobność widzieć szczególnego rodzaju cierpie
nie k r ta n i, do tego stopnia życiu zagrażające, 
przez utrudnione wdychanie pow ietrza, iż dla 
uratow ania chorego koniecznie trzeba było wy
konywać przecięcie kanału oddechowego. Nie 
wydarzyło mu się ani razu przekonać się o na
turze tej choroby przez otwarcie ciała takiego 
chorego po śmierci; a sposlr zeżenia jego umie
szczone w  Duhl. Journ. 1835. N r 28. niedo
kładne są, tak we względzie patologicznym, ja 
ko i terapeutycznym ; umieszczamy je  tu je 
dnak dla tego szczególnie, iż zawierają bardzo 
ważne i ciekawe wypadki co do użytego przez 
Portera  działania chirurgicznego.

Pićrw szy raz w idział Porter chorohę, o któ
rej mowa, u dziecięcia 13 Jat mającego, które 
w pośród przypadłości zaduszeniem zagrażają, 
cych , operował Crampton w  szpitalu Meath- 
Przyczyny widocznej tego zaduszenia nie po
dobna było odkryć. Operacya miała skutek po
myślny, tak, iż chory w  zupeinóm zdrowiu szpi
tal opuścił.

W r. 1833, 29 W rześnia przyprowadzono po
dobnego chorego do oddziału Portera w  szpita
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lu Meałh. Był to chłopiec 14letni, k tóry, przed 
dwoma miesiącami jedząc siekankę z mięsa w o
łowego , doznał nagle przypadłości zagrażają
cych zaduszeniem. Przypadłości te trw ały  odtąd 
ciągle, zwalniając tylko peryodycznie, a potem 
znowu się pogorszając; gdy zaś chory do szpi
tala byl oddany, doszły ju ż  były do tego sto
pnia, że koniecznie trzeba było zrobić opera- 
cyą. Po operacyi nie m ożna było wyśledzić 
żadnego ciała obcego. R urka przez ranę w pro
w adzona zniosła trudność oddychania, ale tru 
dność ta  w racała po zatkaniu owej r u r k i , a 
tem bardziej .po jć j wydobyciu albo przypad- 
kowera w ysunieniu się ; tak  dalece, iż  chory 
staw ał się przez to blizkim zaduszenia. Wy
raźnie się ztąd okazywało, iż przeszkoda nie- 
dopuszczająca pow ietrza do płuc, była powy
żej rany, a podług wszelkiego do praw dy po
dobieństw a, miała siedlisko w  biizkości szpa
ry  głosowej (rima g lottid is)' Dla je j w yśledze
nia przeprow adził Porter grubą świeczkę (6o«- 
gie) przez szparę głosową, ju ż  to ze strony ust, 
ju ż  ze strony rany; a ta  przechodziła z łatw o
ścią, nie napotykając żadnej zawady mechani
cznej. Przy w prow adzaniu świeczki przez ra 
n ę , chory robił tak wielkie w ysilenia, iż w y
raźnie można było w idzieć klapę nadkrtanio-
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v«ą Kepiglottis) i szparę głosową (rimaglottidis), 
które w tedy nie przedstawiały nic nienatural
nego. W takim stanie niemożności oddychania, 
jak  tylko za pomocą ru rk i, był chory przeszło 
9 miesięcy; po czem jednak odzyskał zupełnie 
zd row ie , rana się zagoiła, oddech stał się na
turalnym  : pozostała tylko szczególna chrapli- 
wość głosu.

AVr. 1834, d. 6 Grudnia przyprowadzony byt 
do szpitala o godzinie 3 rano człowiek 50 le
tni , którego oddychanie głośne i pracowite 
z cbrapowatyin odbywało się św istem ; był on 
nadzwyczajnie niespokojny, tw arz miał czer
w oną, oczy błyszczące, jakby na wierzch wy
sadzone, wargi nabrzmiałe, lecz blade; krtań 
i kanał oddechowy, gwałtownie się poruszały 
z góry na dół i zdołu  do góry; na wznak nie 
mógł w żaden sposób Jeżyć z obawy uduszenia 
się ; mówić nie był w stanie, zaledwie tylko 
szeptał: a wszystkie te przypadłości wzmaga
ły się od czasu do czasu , i znowu się nieco 
uśmierzały. Dnia poprzedzającego położył on 
się jak  najzdrowszy do łóżka, przebudził się 
zaś około północy z trudnym oddechem, z u- 
czucie msuchości i nabrzmienia w gardle, tu
dzież z kaszlem: zdawało mu śię, że mu ciało 
jakieś obce tkwi w gardle; następnie przy wzma
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gającej się trudności oddychania, doświadcza! 
mocnego bolu ściągającego w gardle przy ka- 
żdem wciąganiu w  siebie pow ietrza. Choremu 
tem u, zaraz po przyjęciu jego do szpitala upu
szczono 30 uncyj Jaw i z ręki i przepisano 
emetyk po \  gr. co 20 minut. To sprawiło u l
gę taką, iź w czasie w izyty  rannej o godzinie 9 
spat spokojnie. Polepszenie takie trw ało  do 
dnia następującego , lecz odtąd w rócił znovyu 
trudny  oddech. Calomel i w cierania emetyko- 
w e w szy ję  nie robiły  dobrego skutku. Noc 
d. 10 G rudnia była bardzo groźną, nazajutrz 
przeto rano pośpieszył się Porter z w ykona
niem operacyi. Zrazu niewiele ona zrobiła do
brego. Podw akroć musiano potem walczyć 
z zapaleniem odnóg kanału powietrznego (bron- 
chitis). Rana ściągała się tak, iź ją  jeszcze dw a 
czy trzy  razy rozszerzać trzeba b \ło . Po za
tkaniu otworu rurki w ranie umieszczonej, cho
ry  mógł z łatwością wypuścić powietrze z płuc 
przez szparę głosową, a naw et i mówić głosem 
chrapliwym ; ale wdychanie nowrego pow ietrza, 
znajw iększą odbywało się trudnością, i z szcze
gólnym szelestem. Świeczka (bougie) daw ała 
się z łatwością przeprowadzać przez szparę gło
sową, ze strony rany; lecz ze strony ust niepo
dobna było tego uskutecznić, z przyczyny m o
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cnego drażnienia z tąd wynikającego i gwałto
wnego kaszlu , wczasie którego Porter megł 
widzieć szparę głosową, i przekonać się że nie 
było wniej nic nienaturalnego. Uciskanie w oko
licy krtani niesprawiało choremu żadnego bo„ 
I n ; przełykanie odbywało się należycie; ani 
ustami, ani raną nie odchodził żaden płyn ro- 
piasty, pomimo tego jednak chory po kilkunastu 
tygodniowym pobycie w  szpitalu, w  czasie 
którego odbył zupełną kuracją  merkuryal- 
ną , nie mógł jeszcze oddychać bez rurki 
przez ranę przeprowadzonej i z nią ze szpi
tala wyszedł. W początku Lutego r. 1836 a 
więc w 14 miesięcy po operacyi, wezwany byl 
do niego Porter z przyczyny grożącego mu za
duszenia: rurka bowiem wyśliznęła się mu by
ła  z rany bardzo zwężonej i nie mogła już  na 
pow rót być wprowadzoną* Rozszerzono na

tychmiast ranę , poczem powstał uporczywy 
krw otok, tak iż trzeba było użyć żelaza roz
palonego do zatamowania onego. Od tego cza
su do momentu w którym autor spostrzeżenie 
to opisywał, chory ten oddychał zawsze za po. 
mocą rurki w ranie umocowanej.

Trzecie spostrzeżenie-Portera dotyczy się mło
dzieńca 24 letniego, bladego, źle wyglądającego, 
który d. 22 Lutego r. 1836 do szpitala Meath \>rzy- 

Torn L Poszyt IŁ. 42
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prowadzony, opowiedziała/, przedlO  tygodniami 
odbył gorączkę nerw ow ą przez miesiąc trw ają
cą , w sku tek  której pozostało mu trudne mó
w ienie i oddychanie. Przypadłości te  stopnia
mi zw iększały się tak, iż w tedy, gdy był przy
ję ty  do szpitala, w  bardzo wysokim stopniu u- 
trudniony miał oddech,a szczególniej doświad
czał tego w wieczór i po każdym ruchu; spać nie- 
mógł, jak  tylko siedzący; często napadał go m o
cny kaszel, przez który AA^rzucał z trudnością 
niew ielką ilość śluzu, nieco krw ią zafarbow a
nego; puls był słaby, uderzał 120 razy na m i
nutę. Zapisano mu Calomel w  ilości skrupu
łu , trzy razy na d z ień , po czem nastąpił śli- 
notok bez żadnej jednak ulgi, tak, iż dnia 26 
Lutego wieczorem przymuszony był Porter zro
bić operacyą. Polepszenie było natychm iast 
bardzo widoczne. Chory się uspokoił, odrzu
cał potem z łatwością śluz przez ranę, świecz
ka dała się u niego przeprow adzić przez szpa
rę głosową do rany i dnia 21 po operacyi Por
ter kazał mu wciągać w  siebie pow ietrze , a 
potem zatkał rurkę będącą w  ranie. Mógł on 
w tedy pow ietrze to bez trudności na pow rót 
z siebie wypuścić, bez żadnego szelestu , mógł 
naw et dość w yraźnie mówić, lecz wdychanie 
ncwego pow ietrza odbywało się z w ielką tru-
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dn ością i z mocnym szelestem, zdawało się na
w et choremu, że się udusi, jeżeli rurka, w  ra
nie będąca, odetkaną nic zostanie. W takim sa
mym stanie był jeszcze chory ten w  7 tygo
dni po oprracyi.

C zwarty chory tego rodzaju P o rte ra , męż
czyzna 27 lat mający, wszedł do szpitala d. 7 
K wietnia 1836 r., zu(rudn:“""m bardzo oddy
chaniem , klórego przyczyna wyraźnie miała 
siedlisko w  krtani. Wdychania odbywały się 
z wielkiem wysileniem i z szelestem, wydy
chania mniej były trudne. Chory doznawał ka
szlu chrapliwego, suchego, zdawało mu się, 
ie  mu coś gardło zatyka. Cierpienie to równic 
jak poprzedzające nastąpiło po gorączce ner
wowej. Wzmagając się coraz bardziej, doszło 
dnia lOgo Kwietnia do tego stopnia, iż trze
ba było zrobić operacyą. Porter wyciął część 
ściany przodkowej rurki powietrznej, wynoszą
cą wzdłuż 6 linij a w  szćrz 3 do 4 linij. Sku
tek tego działania był pożądany: co większa, 
chory mógł nawet mówić, pomimo otworu w rur
ce powietrznej będącego. D. 3 Maja wyjęto 
mu ju ż  rurkę z rany a d. 7 Maja zupełnie zdro
wego wypuszczono ze szpitala.

A. Janikowski.
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22. Zapalenie błony pajęczynowej mlecza pa~ 
cierzowego (Arachnitis spinalis) . — W gazecie Le
karskiej Berlińskiej (Medizinische Zeitung, &i‘cli
ster Jahrgang 1837,8. Miirz N. 10 p. 45) umie
szczony je s t opis zapalenia błony pajęczynowej 
mlecza pacierzowego, ułożony z spostrzeżeń tej 
choroby zebranych na siedmiu chorych. Au
tor mniema, że w Niemczech mato jeszcze zw ra
cano uwagę na zjawiska tej choroby, biorąc je  
za jedno z chorobą nerwową, idącą pod nazwi
skiem trismus i tetanus recens natormn mnie
ma także, że ją  pierwszy we Francyi Mnrtinet 
odróżnił od w ew nętrznej wodnej puchliny gło- 
w y (hydrocephalus acutus iuternus).

Ze ścięcie zębów i skotowaceoie ciała nowo na
rodzonych dzieci mogło być nieraz zjawiskiem 
zapalenia błon mlecza pacierzow ego, wzię- 
tem za oddzielną chorobę, łatw o temu w ie
rzymy, lecz żeby ta choroba nie była dość wy
jaśn ioną, przy dzisiejszej znajomości chorób 
kolumny pacierzowej, myśleć naw et nie podo
bna. W nauce, którą nam o cierpieniach pocho
dzących z mlecza pacierzowego zostaw ił llippo- 
crates (1), którą klassycznemi przepisami wzbo-

1̂) J iUa bowiem cudownego starca była biegloAĆ u rn/poznawaiiia 
ehoróh tego ruiUaju ♦ dowodzi każda prawie karta w dziełach,
J . F rank) P ta x e ’j9 M edieae p ra e te p la . L ip t ia e  1821. P«t* 2, V. 1.

4 .  2 . p. d.
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gacili Galen (2), Aretaeus (3), Aegineta (4), Tral- 
lianus (5), Cels (6); którą anat omicznemi pracami 
przygotowali do prawdziwej jasności Bartholi- 
ttus , Blasius , V te u s sens, Iluber, Mo nr o , Trot- 
sc/ter, Ludwig, Guli, Pott, Pa lei ta , i wielu in
nych (7); tak juz jaśniał J. P. Frank (8), ze po 
nim (nie godzi się przyznawać do nieznajomo
ści zapalenia Mon kolumny pacierzowej, a to 
tem hardziej, ze przedmiot ten liczni po Fran
ku rozbierali autorowie. Między niemi są S. 
G. Vogel, P ortal, Hoffner, Bergatnaschi, Bre- 
ra, Autenrieth, Mussy, N ici, Sc/tmałż, Gautier 
de Clauhry, Bayton, Gordon , lleer, Latour, Ilar- 
less, Copeland, Collingwood, Dzondi, Iiacchet- 
ti , Choulant, GÓhlis (9 ), Józef Frank (10). Za-

(.2 ) />e lucis n j fe r lU  Ed. C hart. L. 1, C. 6 , p .  7 ; l -  H , C. 0; 

L .  / / / ,  r .  8; L. IV , C. 3; L. V I. C. 4  i w u ie ln  in n y c h  m i t j i r a c l i .

( 3 )  caunis *t  nołis diutnrnoruM  a ffec lttu m  L . I .  C. 7.

( 4 )  De r* m ed ica n , L. / ' / .  C. C X H l .
( 5 )  D earle metlica. t,. i .  C X f ri-
(C )  De re utediea L . Cap. X X f ' f .  S fgna  p erc u tsa e  tnedtiflae, 

ijuae in sp ina  cst. L , Y l l I .  ('. tX .  f>c $piune c/iruiiope Cap- X l i l i .  
\V n k azan e  te  iiiic jscti d iw n y c h  a u to ró w  b ra n e  aą  x d i i e i a  Medicae 
a r tis  p iin c ip e s , w y d a n ia  z ro k u  1507.

( 7 )  Z ob . J .  F ra n k  w d z ie le  w sk azan em  k. 7 .

( .8 )  O rtil. de vertrebr. cafumn. in  tnorb. d ignila te T ic/m \  1791* 

O bac*  Abh. f .  p r .  A . 12,i. X V . p . 2 0 0 .

( 9 )  P isa !  0  2a |) a lrn iu  b ło n  m lecza  p ac ie rz o w e g o  u d z iec i. Z ob . J .  

F ra n k , w d z ie le  w sk. k 07-

(1 0 )  C ały  sz e re g  tych  p iftarzy  z n a jd u je  s ię  w  d*i* le  u s k a z a n e u t Jó*  

z * f*  F ra n k a  k. 9.
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palenie błony pajęczynowej mlecza opisane 
w  gazecie Berlińskiej dzieli się na trzy zakresy.

"W zakresie pierwszym dzieci są bardzo gnie- 
w liw e, wiele drzymią, wyglądają bardzo bla
d o , czasem womitują i lubią położenie pozio* 
me. Biorąc je  z pościeli jak  najostrożniej i naj- 
pow olniej, krzyczą z całej mocy. Tw arz i czo
ło je s t chłodne, kark gorący, źrenice miernie 
ściągnięte, w zrok smutny, w ypróżnienia stol
cowe rzadkie , zielone i jakby posiekane, puls 
jes t ściągnięty, tw ardaw y, nie p rędk i, naw et 
powolniejszy niż zwykle. Oddychanie cięż
k ie , policzki na przemian blade lub czerwone, 
czynność dróg urynow ych zdaje się zmniejszać.

W zakresie drugim przychodzą ściągania się 
miąs karku, z początku tak słabe, że trzeba pil
nego zastanowienia się do ich poznania. Kła
dąc dzieci na brzuchu, głowa ich nieopada, lecz 
zostaje wyciągnięta w  prostej linii z ciałem. 
To ściąganie pow iększa się bardzo prędko tak 
dalece, że głowa bywa w  ty ł ciągnięta ja k  naj
mocniej i w tym stanie zostaje aż do śmierci (11).

( I I )  W i e m  m ie jsc u  zg o d n y  je s t  o b ra z  z o p ise m  J ó z e f a  F ra n k a :  

„  D z ie c i n iek ie d y  w b iw sz y  m o cn o  g ło w ę  w p o d u s z k i ,  a  n o g i o p i e r a 

j ą c  n a  k o ń t 'u  ł ó ż k a » p o d n o s z ą  c ia ło  w ie lo k r o tn ie  z  p o d sk o k ie m  n s  

b rz u c h u  i w y g ię c ie m  w ty j ,  p o d o b n en t do  s k o io w a c e n ia  ty in e g o  ( ep i- 
B thattm us')..., i j e ś l i  s ię  n a p r ą  być  n a  r ę k u  u ła m k i ,  w  ty ł ,  p rz e g in a *  

j ą  g ło w ę ”  w  d z ia le  w sk . k . 69 .
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W tym samym czasie wyraźna gorączka oka
zuje się przez pomnożone ciepło ciała, prędsze 
tętn uderzenia, zmieniającą się czerwoność tw a
rzy i coraz większą niespokojność z jękam i. 
Przytomność umysłu zdaje się być jeszcze nie 
wygasła, ale piersi w swej czynności ustają, 
oddech robi się bardzo prędko i nierówny, w rę
kach powstają lekkie łam ania, tył głowy jest 
gorący, choćby dziecko na boku leżało. Poło
żenie pionowe wznak jest mu najprzyjemniej
sze. We śnie dzieci wiercą głowami w podu
szce, łapią się rękami za głowę. Tętna szy
jow e (Carotides) biją mocno, jednak nie tyle 
co w wodnej puchlinie głowy. Zielone stolce 
trw ają ciągle, i stają się coraz częstsze.

W zakresie trzecim przychodzi wypocenie, 
wtenczas zupełnie niknie gorączka i przyto
mność, wzrok zdaje się ginąć, oczy zapadają 
głęboko, slają się kołow ate, zyzowate i oto
czone sińcami. Kolor twarzy jest woskowy, 
policzki chłodne , czoło często potem okryte, 
ty ł głowy bardzo gorący. Źrenice rozszerzo
ne , błona łączna (conjuncliva) oka śluz wydzie
la , błona rogowa jakby delikatnym pyłem o- 
kryta. Oddech jest bardzo nieregularny, a czę
stokroć tak długo utrzymywany, że się zdaje 
jakby dziecko um arto , jednak potem staje się
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córa?: regularniejszy. Drgania wyższych człon
ków w tym zakresie pow iększają się i są n.i- 
przemian kloniczne i toniczne. Wielkie palce by
w ają skurczone, w staw iają się gwałtowne kurcze 
dolnych członków, a w wielu przypadkach łączy 
się całkow ite ścięcie zębów, i wykrzywienia 
w ty ł ciała. Przy zbliżającej się śmierci na
gle ustają wTszelkie ściągania miąs i tw arz przy
biera milą postać.

Przepowiednia w tej chorobie jes t gorsza niż 
w  wodnej puchlinie głowy Z w zm iankow a
nych siedmiu przypadków  jeden tylko szczę
śliwie był uleczony. Inne w szystkie śmiercią 
się ukończyły.

W szystkie dzieci prócz jednego cztćro-mie- 
sięcznego, przedwcześnie urodzonego, były 
dobrze żywione i dobrze zbudow ane, jednak
że słabego ciała. A utor mniema, że zjaw iska 
chorobne, które mają wielkie podobieństwo 
ze ścięciem zębów i skołowaceniem ciała u do
rosłych , muszą koniecznie pochodzić z zapale
nia mlecza podłużnego (medulla oblongata), i 
to zaczynając się w  samem źródle nerw u do
datkowego (nervus accessorius), Htępując potem 
na dól do całej długości mlecza pacierzowe
go, a w  górę postępując aż do krzyżow ania się 
nerw ów  widzenia. Z tąd powstają naprzód
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wyprężenia skołowaciałe muszkułu kapturowe
go, który odbiera gałeź od nerwu dodatko
wego. Ztąd drganie górnycb członków, zara
zem przyspieszony i nierówny oddech przez 
wspólcierpienie nerwu błędnego. W końcu 
drgania prawie wszystkich miąs, zależących od 
kolumny pacierzowej; oślepienie oczu i drga
nie ich mięs.

Siedlisko choroby jest w błonie pajęczyno
wej mlecza pacierzowego, czego autor doszedł 
przez śledzenie ciała pośmiertne dziecka jedne
go. Błona tw arda mózgu i sam mózg były, co 
do powierzchowności,jak należy, i nie okazywa
ły zgoła przepełnienia krwią. Przy otw?arciu ko
mórek mózgowych rozlała się, od dwóch do 3ch 
uncyj wynosząca, ciećz przeźroczysta i wodni
sta. Z resztą nic nie było odznaczającego się 
wewnątrz samego mózgu. Przy wyjęciu jego 
okazało się na spodzie tyleż podobnego pły
nu, i otwór kolumny pacierzowej, jako i czwar
ta komórka mózgu, tymże płynem zupełnie by
ły napełnione. Część błony pajęczynowej, któ
ra pokrywa mlecz podłużny, most Warollego 
i dolną płaszczyznę mózgu, aż do krzyżowania 
się nerwów widzenia, była bardzo mocno za
czerwieniona, zgrubiała, jędrna, w niektórych 
miejscach biała jak  mleko, i w  przecięciu wy-
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dawała chrzęst. Mlecz podłużny jako  i most 
ffarollego i górna część mlecza pacierzowego 
byiy krwią przepełnione, nadzwyczajnie tw ar
de i szo rstk ie , jako też wypływające z nich 
nerw y.

Pijawrk i, m erkurjusz słodki, zimne okłada
nia , środki laxujące, które w  w odnej puchli
nie głowy z wielką korzyścią au tor u ży w a ł, 
w  zapaleniu błony pajęczynowej pacierzowej 
napróżno były użyte. W jednym  tylko przy
padku udało mu się dziecko uralow ać, chociaż, 
nim polepszenie nasta ło , choroba w  drugi ju ż  
zakres przeszła. Pijawki na chwilę tylko we 
wszystkich zdarzeniach przynosiły polepszenie; 
zdaje się naw et, że za duże krw i odciągnienie 
stan pogorszało. Stawiane były za uszam i, 
w innych  razach na karku. Enemy z octu, z w i
nem potażu antymonowego, dawane były napró
żno. Arnica, digitalis naw et, bez widocznych po
lepszeń. M erkuryusz słodki z kw iatem  zynko- 
w yin, w drugim zakresie z powodu stanu kur
czowego zadany, kurcze nie bardzo uspokajał. 
Nawet trudno tego żądać, gdzie konw ulsye po
chodzą z zapalenia.

J . hebel.

23. Leczenie zatkania śledziony za pomocą 
Siarczanu Chininy. — W gazecie La lanc et te Frań-
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ęatse, Mardi, 17 Janvier, 1837. N 7. T. XI. p. 27, 
pozbierane są zdarzenia uleczonych zatkań śle
dziony, gdy one hyly następstwem febry. Za
tkania te tak bywały wielkie, że śledziona zaj' 
mowała cały bok lewy i zachodziła na cal 
'/.a pępek. Znaki trwającej febry, lub tyl
ko wiadomość ojej poprzedzeniu, skłaniały le
karza do dania siarczanu chininy; po kilkuna
stu granach, objętość nabrzękłości zmniejszała 
się, a po przedłtiżonem użyciu tego środka, cho
rzy  przychodzili do zdrowia. Doświadczenia 
te popierają gruntowność zdania \an  Swie- 
tence, który ganiąc błąd niektórych lekarzy, u- 
trzymujących że zatkania wątroby i śledzio
ny są skutkiem chiny, zostawił przepisy lecze
nia tych zatkań chiną, tak podobnie, iak przed 
35 laty powtórzył słowa Tyssota Dupłanil, tłó- 
macz dzieła Dra Buchan (Medecine domestique 
par Buchan, traduit de l'anglais par Dupłanil, Pa
rts, 1832; T. 2 ,p. 109, odsyłacz 12) „mniemano, 
mówi on, że china robiła zatkania i prowadziła 
do wodiiej puchliny; teraz wiadomą jest rze
czą, że te choroby są skutkiem febr długo- 
trwających, i że china je  leczy, gdy one nasta
ją z niedostatecznego je j użycia.«

J* Lebel.
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24. Rzadki wypadek , dłuższego nii rok poby
tu w płucach gw oidzia metalowego, opisał Pan 
Amariah Brigham. — Pewna 5cio letnia pa
nienka, bawiąc się w szkole /  koleżankami, do
stała nagle gwałtownego krztuszenia z wymio
tam i i konwulsyaini. Przyszedłszy nieco do 
siebie , wyznała że przed napadem tym trzy
mała w ustach gwoździk metalowy, lecz nie 
w ie czyli go połknęła, lub nie. Kaszel ten trw ał 
jeszcze czas d ługi, lecz zwolna uśm ierzył się, 
tak, że lekarze przypisywali go zdrażnieniu 
udzielonemu krtani przy przełknięciu gwoź
dzia. W rok potem dziewczyna ta dostała mo
cnego dreszczu, kaszel powrócił się i krw ią 
pluć zaczęta, zw olna przystąpiła gorączka cią
g ła , poty nocne i inne zjaw iska suchot płu
cnych, które w k ilka tygodni śmierć za sobą 
pociągnęły. Na żądanie k rew nych , chcących 
się przekonać czyli clioroba niebosżczki pocho
dziła z połkniętego gwoździa, zająłem się śledz
twem pośmiertnem je j ciała. Kanał pow ietrz
ny i lewe płuco było zdrow e, lecz w rozgałę
zieniach prawej strony, błona śluzowa była 
zapaloną, a przy czwartem a może naw et już  
piątem rozdziale kanału powietrznego znala
złem uwięziony gw óźdź, blizko na pół cala 
długi z główką prawie tyleż w  średnicy mają
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cą, czarny, lecz nic zardzewiały. Część płu
ca prawego, gAVÓźdź otaczająca, była mniej zmie
nioną jak  reszta płuca, w której napotkałem zro- 
śnienia i ropnie zostające w związku z kanała
mi powietrznemi.

Zdarzenie to nie jes t jednak jedyne w swo
im rodzaju. Sue znał 18 letnią panienkę, któ
ra połkniętą kostkę z gołębia, dopiero po 14 la
tach wśród kaszlu wyrzuciła, jednak umarła 
na suchoty. Broussats wspomina o chroni- 
cznem zapaleniu płuc w skutku kuli karabino
wej 7 lat w  płucach zostającej. Podobneż wy
padki opisali Louis, Dnpuytren, i inni. (Ame- 
rican Journal of Medical Sciences).

A. LeBrun.

25. Ciąża przy nienaruszonej Monie panień
skiej. — Dr. Sc/iwetghauser w Strasburgu udzie
lił opisu szczególnego w y p a d k u  w przedmiocie 
położniczym. Pewna akuszerka przez 6 mie
sięcy śledziła ciężarną kobietę przez kanał u- 
rynowy, nic przez pochwę maciczną; Przywo
łany do tej osoby w czasie porodu, w prowa
dził Dr. S. palec drogą już poprzednio przez 
akuszerkę utorowaną i zdziwiony był mocno, 
gdy pomiarkował, że jest w  pęcherzu ury nowym
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i że przez ściany jego czuje ciężarną macicę. 
Rozpoznawszy bliżej stan rzeczy, przekonał się 
że błona panieńska {hymen) była praw ie cała, 
i że, pozostałym w  niej otworem, zaledwie kate- 
ter zaprowadzić było można. Rozciął więc tę 
b łonę, a w  kilka m inut dziecię na iw ia t p rzy 
szło. (Froriep Notizen IJI. 0. 1837 r.)

A. LeBrun.
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WIADOMOŚĆ O HUFELANDZIE

p r z 6 2  W .  M a ł c z a .

Niema pomiędzy nami lekarza, któryby o 
Hufelandzie nie słyszał, któryby pism albo przy
najmniej dziennika jego nie miał w ręku. W 
świeżej jeszcze pamięci jes t 50cio-letni Jubile
usz Nestora tego lekarskiego w Berlinie obcho
dzony, rok jeszcze nie upłynął, jak mąż ten 
wielce ludzkości i nauce zasłużony, żyć prze
stał. Jeden był głos żalu i smutku po leka
rzu , który do samego ostatka życia, czynem i 
pismem, poświęcał się obowiązkom ciężkiego 
swojego powołania. Lubo malej tylko liczbie 
lekarzy uda się do tak późnej dojść starości, 
tak wysokiego dosięgnąć znaczenia, i mieć tak 
obszerne, jak on , pole działania, i w ywiera
nia wpływu swojego naukowego na cały jira-* 
wrie świat uobyczajony: miło wszelako każdemu 
będzie, bliżej poznać człowieka, którego nie bez
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oWocne życie, słusznie za wzór do naślado
w ania wystawićby można. Nie je s t zamia
rem m oim , kreśląc niniejsze w yrazy, podać 
obszerny źyciopis tego lekiuza; szczupłe obrę
by pisma naszego , nie do/w alają mi tego: nie 
mogłem wszelako przenieść na sobie, żeby nie 
umieścić następującego ułamku z dziennika je 
go, podanego przez dzisiejszego onego w yda
wcę Prof. Osetna, raz w celu uczczenia jego pa
m ięci, drugi raz w celu zaspokojenia licznych 
w ielb icieli, z niecierpliwością oczekujących ob
szerniejszego męża tego żywotii.

Pomiędzy licznemi rękopismanu H ufelanda, 
znaleziono przez niego samego opisane własne 
jego życie ( Selbstbiographie). Poczyna od naj
wcześniejszych wspomnień młodości i je s t do 
roku 1831 doprowadzone. Przedstaw ia nie tyl
ko w ierny obraz rozgałęzionego, pełnego czy
nów, przytem często burzliwie kołatanego ze
wnętrznego życia, ale nadto obejmuje, z naj
większą sumiennością, często, z wzruszającą 
szczerością, liistoryą umysłowego swego rozw i
nięcia. Praca ta  nader w ażna je s t w  psycho
logicznym, moralnym i historycznym wzglę- 
dzie, bo obznajmia nas z szczegółami jego w y
chowania i nauki, równie jak  z czasem, w wiel
kie obfitującym w ypadki, w  którym się wy
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kształciły jego wewnętrzne życie, jego umysł 
zarówno przyjmujący wszystko, co jest wiel- 
kiem , szlachetnem i pięknem , jego nareszcie 
wyborne bogobojne serce. Obok tego wszy
stkiego nie przepomina o rozwijaniu się umy
słu w  najrozmaitszych jego kierunkach, wiele 
obejmującego 1 wielostronnie naukowo wy
kształconego dążenia, opartego na jędrnem 
klassycznćm wychowaniu, jego powszeelinie 
uznanćj praktycznej działalności, niezmordo
wanego, nareszcie, bo poświęcającego wszystko 
dla dobra ludzkości życia.

Lubo spodziewać się należy, że własny ten 
opis życia Hufelanda, jako odrębna całość, dru
kiem ogłoszony będzie, pozwoliłem sobie wsze
lako, umieścić następujący z niego ułamek w pi
śmie czasowym przez nicgoż ugruntowanem , 
przezeń z taką pieczołowitością i  zamiłowa
niem w ydawanym , które tak długo było orga
nem i widownią umysłowego jego działania.

Wybrany ułamek obejmuje stanowczą epokę 
dla życia Hufelanda, nader zajmującą dla czy
telników niniejszego pisma czasowego, bo epo
kę praktycznego i naukowego wykształcenia 
jego jako lekarza, autora i nauczyciela,—Aka
demickie nauki w  Jenie i  Getyndze , jego z ja . 
wienie się i działanie jako lekarza praktyczne- 
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go, jego pićrwszc wystąpienie w W ejm arze ja 
jko au to ra , jego bliższe stosunki ze zgroma
dzonymi w ówczas najcelniejszymi pisarzami 
niemieckimi w  W ejmarzc, które następnie tak 
dobroczynny w pływ  w yw arty na u mysio we 
jego w ykształcenie, jego nareszcie błogą dzia
łalność jako nauczyciela w  Je n ie , którą sam 
m ianuje peryodcm  blasku swojego życia.

Tylko nie w iele m iejsc, dotyczących rodzin
nych jego stosunków, dla lekarskiej publiczno
ści podrzędną wartość m ających, opuszczono, 
w iernie zaś zachowano wszystkie przez niego 
podane szczegóły, dotyczące zewnętrznych sto
sunków i'um ysłow ego Hufelanda rozw ijania 
s ię , nie pomijając najmniej znaczących na po
zór drobnostek. Nie zda mi się potrzebną tłó- 
maczyć się w  tśj m ie rze , owszem pew ny 
jestem  , że zasłużę sobie przeto na wdzięczność 
licznych jego wielbicieli.

N a u k i  A k a d e m i c k i e  

1780— 1783.

J e n a .

Kochany ojciec wybornie rzeczy ułożył. Naj
starsza siostra m oja, żona Prof. Teologii W e
bera, bardzo godnego człow ieka, .m ieszkała
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w Jenie: nie mogłem ja  w prawdzie u nicli mie
szkać , ale mieli polecenie baczne mieć oko na 
mnie. Nadto Loder, Stark przyjaciółmi byli 
naszego domu. Ale nie na wiele przydają się 
wszelkie rachuby i przewidywania z młodym 
człowiekiem ośmnasto-letnim , który pierwszy 
raz dom rodzicielski opuszcza.

Ton pomiędzy studentami w  Jenie by! wów
czas nad miarę surowy, nieobyczajny, rozpu
stny, starodaw ny tryb życia studencki ( der 
achte alte Komment) ogólnie przyjęty; lansman- 
szafty, komersy, p ijatyki, bójki, chleb powsze
d n i; a szwagier człow ieka, którego domowi 
mianowicie polecony byłem , należał do licz
by pierwszych burdów (Renommi&t)• Nie obe
szło się w ięc, żebym się nieraz w takie nie do
staw ał towarzystwa. Wszakże anioł mój stróż 
i łaska Boska zachowali mnie wolnym, żenie 
zboczyłem z drogi cnoty i grubej nie podda
łem się rozwiozłości. W tedy to , pomimo złe
go przykładu i wielorakich pokus, doświadczy
łem władzy bogobojnego religijnego wychowa
nia. ^Wszelako nie mogę zataić, że towarzy
stwa te, zmniejszały we mnie szćzćre zajęcie 
się nauk;}, pilność, i ciągły wzgląd na cel mo
jego tu pobytu; a to tóm bardzićj, iż sama pię
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kność natury (okolic) więcej do zabaw, niż do 
pracy zachęcała.

Jedyna nauka, którćj istotnie w  Jenie nauczy
łem się, za k tórą dozgonną mam wdzięczność 
Loderowi, je s t Anatomia: w szystko, co w tó j 
mierze w iem , jem u winienem. Jedyny on był 
jako nauczyciel trudnej tej umiejętności, szcze
gólny miał dar w y k ład u , ożyw iania i w paja
nia p rzedm io tu , jak  to nigdy późnićj nie mia
łem sposobności w idzenia. D ow iódł o n , że 
nie od wielkićj liczby ciał zależy nauczenie się 
anatom ii, ale od m etody i staranności samego 
nauczyciela: w ciągu albowiem całej zimy dw a 
tylko mieliśmy ciała, przecież okazały się do- 
statecznemi.

Prócz powyżej wymienionych osób, żyłem 
w Jen ie  z Kotzebuem, Schultzem i  niejakim 
Schweichertem, spokojnym , pilnym człowie
kiem , który w jednym  zemną m ieszkał domu.

Ge tynga>

Przekonał się mój ojciec prędko , żem w Je
nie ty le nie korzystał, ile należało , i żem za 
nadto zasm akował w  zabawach. Sam przeko
nany jestem , że dłużćj bawiąc w Jen ie , u kształ
cenie moje naukowe bardzoby ucierpiało, i, nad 
mierne, nie byłoby się wzniosło. Postanowio
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no na Wielkanoc 1781 r. wyslać-mnie do Ge
tyngi, uniwersytetskiego miasta, mianowicie 
wydziałem lekarskim, słynącego. Richter, Mur- 
ra y, Baldinger, W rhberg, Blumenbach, Gmc- 
lin ozdobami byli lekarskiego wydziału; nad
to znalazłem tam Schloezera, Lichtenberga, Kdst- 
n era, Gałterera , łfeyna, Spittlera, mężów 
rej wiodących wuczonym świecie.

Udałem się do Getyngi w  towarzystwie Stu
denta Grellmana, o kilka lat odemnie starsze
go, poczciwego, nader moralnego i uczonego 
człowieka, który podobnie nauki swoje miał 
kończyć w  Getyndze. W jednym stanęliśmy 
domu: później dopiero przekonałem się, że 
mi bez mojćj wiedzy przez ojca byt dodany, 
by bez narzucania się być moim doradcą i do
zorcą.

Z przeniesieniem się do Getyngi zupełna za
szła zmiana w całem mojem jestestwie. ćzy  to 
wpływ powietrza, albo panującego pomiędzy u- 
czniami ducha, przez większą pilność,przyzwoi
tość i samodzielny do nauk popęd, objawiające
go się, czyli też pierwsze zupełne od rodziciel
skiego domu oddalenie się , uczucie pomiędzy 
obcymi odosobnienia, owo zgoła wszystko przy
czyniło s ię , że się uspokoiło we mnie i w ni- 
czem większego nieznajdowałem ukontentowa-
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n la , jak  w słuchan iu  kursów, i w  pracy do
mowej, W Getyndze położyłem grunt nauko
wości mojej. Przyczyniła się do tego i melancho
lia , k tóra oddaw na stanow iła tło charakteru 
m ojego, k tóra wszakże do wysokiego wzm o
gła się tu  stopnia przez dw a w ypadki, k tó 
re ciężko zraniły serce: przez śmierć szwagra 
Webera w  Je n ie , jako też przez u tra tę  uko
chanej m atk i, która w r .  1782 paraliżem tknię
ta ,  życia dokonała. Najprzyjemniej mnie zaj
mującą myślą była śm ierć, a pieśnią najulu- 
bieńszą:

M eines L eb en s Z eit vcrstre iclit,
Stiindlich eii’ ich  zu dem  G rabę. 0 )

Szczególniej na myśli mi staw ał następujący 
wiersz:

S ch ein ’ ich von D ir verlassen ,
S o  w ill ich m ich doch  fassen  
Und d ein er H iilfe tra u cn ;
Und w ena ich auf der E id e  
N icht gross , nicht g liicklich  w erd e ,
V oll Glaubens in d ie Zukunft sch auen . (2)

Wielce sobie ceniłem hlizkie obcowanie 
z Lichtenbergiem i Osannem, dó którego, na osta
tnie półtora roku, przeprowadziłem się. Ten 
ostatni mianowicie, słodyczą swojego charakte
ru , swą naukow ością, taktem praktycznym,
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jako przyjaciel, wzór i nauczyciel cale moje 
posiadłszy zaufanie, ciągle mnie stoi na myśli.

Groschke i Denenfiille najbliższymi mojemi 
byli akademickiemi przyjaciółmi. Richter, Blu- 
tnenbach i Lichtenberg najdzielniej wpłynęli na 
moje wykształcenie. Wybornemu Richterowi 
w inienem , że mnie w nauce skierował na dro
gę praktyczną, jedynie z naturą zgodną: odtąd, 
przez całe życie, z niej nie zszedłem.

W czasie suchego lata 1783, w  którem po trzę
sieniu ziemi w K alabryi, ciężka mgła (trochner 
Ilóhenrauch) zapełniała pow ietrze, doktoryzo
wałem się dnia 15 Lipca, napisawszy rozpra
wę: de usu vis electricae in Asphyxia (opponen- 
tibus Hufeland, Girtanner, Groschke), i nastę
pującego dnia udałem się do Wejmaru.

L e k a r z  w W e j m a r z b  

1783.— 93.

W końcu Lipca odprawiłem wjazd mój do 
Wejmaru. Znalazłem ukochanego ojca prawie 
pozbawionego w zroku, przyciśnionego i wie
kiem i troskami. Prawie ju ż  czytać nie mógł, 
i tylko większe spostrzegał przedmioty; przy- 
tem podlegał biciu se rca , zawrotom głowy i 
hypochondryi. Trudno opisać radości sióstr
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7-powrotu brata, który teraz miał zostać pod
porą ojca i całego domu.

Głęboko przejęty nowćm mojćm powołaniem , 
postanowiłem całkowicie się jem u poświęcić i 
obejmując prace ojca, starałem się tem przy
najmniej przyczynić do zmniejszenia jego cier
pień. W ielkiśm było zadaniem dla młodego 
człow ieka, 21 la t mającego, objęcie całej pra
ktyki ojca: a miał największą, nie tylko w  mie
ście, ale i na wsi do granicy Hercyńskiej w  Tu
ryngii , dla tego z niezmiernemi do walczenia 
miałem trudam i. Łata też , które inni mło
dzieńcy przepędzają na podróżach, życia uży
wając , przeszły dla mnie w ciężkiej, często 
trudnej do pokonania pracy, w trudach  iw y s i-  
leniach, ale i za to dziękuję Bogu, i uznaję 
to za opatrzne Jego zrządzenie. Bo przez to do
szedłem do przekonania, w  ciągu całego życia 
mnie zaspokajającego i pocieszającego, żem o- 
statnie dni ojca mojego osłodziłjprzez to,przynaj
mniej część odpłaciłem w innćj mu wdzięczności, 
za jego niezliczone świadczone mnie dobrodziej
stwa. To na dalsze moje życie błogosławieństwo 
ściągnęło,bo Pismo mówi:Błogosławieństwoojca 
buduje dzieciom domy. Z drugićj zaś strony, 
było to dla mnie najlepszą szkołą, kształcić się 
w praktyce pod jego doświadczonem, p raw dzi

— 340 —
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wie hippokratycznćm przewodnictwem: zaiste, 
więcej nauczyłem się, więcej nabyłem praktycz
nych wiadomości, aniżeli gdybym wszystkie 
kraje i szpitale Europy zwiedził.

Pierwsze wystąpienie moje w zawodzie le
karskim nie bardzo hyio szczęśliwe. W bli- 
zkości tej właśnie bramy, którą wjechałem do 
miasta, zachorował kowal wraz z żoną na zgni
łą gorączkę: mnie się oddali w kuracyąi obo-: 
je  zmarli. Zraziło mnie to niepowodzenie 
w samćj rzeczy mogłoby być uważane za złą 
wróżbę. Umyślnie wszakże wspominam o tem, 
dla przekonania, że było inaczej: przez Jat iO 
najszczęśliwiej praktykowałem w Wejmarze.

W domu , w raz z oj cera , czterema siostrami 
(najstarsza owdowiała wróciła do domu)i /  bra
tem Fryderykiem , odemnie o 12 lat młodszym, 
spokojne, swobodne, pędziłem życie: tem zaś 
burzliwsze i niespokojiiitjsze było ono za do
mem , a tt> właśnie naj większą część dnia za
pełniało. Czas rozłoży lcm sobie następującym 
sposobem, i porządku tego w całem mojem na- 
stępnem życiu stale trzymałem się. Godziny 
ra n n e — wstawałem rano, w lecie o 5łej, w zi- 
mie o 6tej — poświecone były nauce, spokoj
nym rozmyślaniom , własnym literackim pra
com (rano umysł najczystszy i najzdolniejszy,
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najwięcej je d n a k i, najm niej kolatany i mąco
ny znikomościami zieinskiemi, d latego do w yż
szych i czystych natchnień zdolny — , jedyny 
czas, w  którym  lekarz zw ykł mieć spokój, — go
dziny też od 5 do 8 w lccie, od 6 do 9 w zimie, je- 
dynemi byty w  ciągu całego mojego ży c ia , 
w  których literackieini zajmowałem się praca
m i; w  których napisałem w szystko , co wyda
łem , a to nic mato). Czas od 9 do 7 — 8 w ie
czornej należał do publiczności, praktyce a pó
źniej i akademickiemu powołaniu był poświę
cany; wieczór słodyczom domowego pożycia.

Zycie moje praktyczne w W ejmarze było da
leko mozolniejsze , aniżeli je  sobie może w y
stawić nie jeden  lekarz praktyczny. Nie ty l
ko od rana do wieczora biegać musiałem; Wej- 
mar należy- bowiem do miast średniego rzędu, 
zatem za małe je s t ,  żeby wrniem jeździć mo
żn a , a jednak za w ielk ie , żeby piechoto obie
gając chorych , porządnie się nie znużyć; — ale 
nadto wiejska praktyka zajmowała. Czy to 
dzierżaw ca, czy, w ieśn iak , czy k siądz , czy 
właściciel ziemski przysłał po mnie wóz lub 
konia i to nieraz złego o 4 łub 5 mil, po w ię
kszej części z tam tey strony •góry Ettersberg, do 
Schwerstudt, Krautheim, Brembach, Kólleda, Bei- 
chlingen, IViehe, Jleldrungen aż do Mónchpfiffely
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bez względu na ówczesne niegodziwe drogi, na 
wiosnę zwłaszcza i w zimie w czasie puszcza
nia , z niebezpieczeństwem nieraz życia, bez 
względu na to wszystko, trzeba było jechać. 
Najwięcej wszakże utrudzającem było , że po
dług owczasowego, jeszcze ogólnie upowszech
nionego zw yczaju, sam musiałem lekarstwa 
w ozić , zastępować tym sposobem aptekarza. 
Odwiedziwszy chorych, trzeba było przyrzą
dzać odwary, proszki, pigułki, wydawać to 
w szystko, a co jeszcze bardziej byto mozol- 
nem, oto o Olej, znużonym i wycieńczonym 
będąc przez dzienną pracę, do dzienników wpi
sywać musiałem codziennie wydawane lekar
s tw a , żeby z końcem roku lub choroby można 
zrobić rachunek choremu. Miało to wprawdzie 
tę dla mnie korzyść, żem był zmuszony do 
prow adzenia regularnego dziennika chorych 
(Krańkenjnurnal). W ydawanie przezemnie sa
mego leków, jeszcze inne zrodziło korzyści. 
Poznałem się dokładniej ze środkami lekarskie- 
m i; mogłem się o ich dobroci i prawdziwości 
przekonać; pewny byłem , że przy sporządza
niu leków, żadna nie zaszła omyłka; a, co naj
większą jest korzyścią własnego wydawania 
leków, w czasie przyrządzania szczęśliwa czę
sto przychodziła myśl tego lub owego dodatku
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(jak  kucharz przy sporządzaniu potraw y ten 
lub ów nadaje smak), podnoszącego dzielność 
lekarstwa. Nie wspominam tli o nierównie 
większem zaufaniu , zjakiem  chory z ręk i le
karza przyjm ow ał lekarstwo: wiadomo zaś, 
ile się zaufanie przyczynia do skuteczności sa- 
megoż lekarstw a.

Owo zgoła, była to w każdym względzie 
w yborna praktyczna szkoła , przez którą la t 
dziesięć przechodziłem , i najlepszem przygo
towaniem do mojego powodzenia praktyczne
go , którego się w tenczas bynajm nićj nie spo
dziewałem.

Wieczorem częstokroć tak  byłem znużony i 
troskami znękany żem nieraz życzył, by noc 
nadchodząca była ostatnią. Perfer et obdura, 
do lor Mc tibi producet otia, odzywałem się sam 
do siebie.

Do największych lokarza praktycznego do- 
kuczeń, bez w ątpienia należy, że nie je s t panem 
jednej chwili: naw et noc nie je s t jego , w  tej 
mierze najprostszy w yrobnik szczęśliwszy od 
lekarza, bo po skończonej dz ie lnej pracy, w ie
czór do niego należy, może się zamknąć i z pe
wnością rachować na spoczynek. Ale z tych 
nieprzyjemności dwa w ażne dla sumienia na
szego w ypływ ają skutki: ra z , że myśl w ielka,
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podstawa całego chrzęści aństwa — nie dla sie
bie żyjemy, ale dla bliźnich — , żywo w duszy u- 
trzymuje się i praktycznie się wykonywa ; po- 
wtórje, ze lekarz przyzwyczaja się, nic racho
wać na cobąć z pewnością, nawet na uciechy i 
przyjem ności: przymiot w niepewnem tem ży
ciu ziemskiem nader pożytecznjr. Przypomi
nam sobie np. iż rzewnie pragnąłem usiyszyć 
now ą piękną operę, Azor i Zemira, w wybor
nie wówczas obsadzonym teatrze w  "Wejma- 
rze: po trzykroć kupione ju ż  miałem bilety, 
trzykroć przez nieprzewidziane praktyczne za
trudnienia wstrzym any byłem.

Co zwyczajnie uciechami zowią, tych mało 
użyłem. Jedynem wytchnieniem i rozryw ką, 
prócz godzin swobodnie spędzonych w zaciszu 
doinowem na łonie rodziny, było zajmowanie 
się nauką i obcowanie z kilką przyjaciółmi i 
uczonymi.

Co się tycze pierw szego, z  wielkiem zami* 
iowaniem zajmowałem się fizyką, mianowicie 
nauką o elektryczności, i innemi naukami przy- 
rodzonemi. Robiłem doświadczenia z elektrycz
nością, zastanawiałem sie nad rośliną Hedy- 
sarum gyrans , której to rośliny nasienia przy
wiózł mi z Anglii Gro&chhe■ Nadto korzysta
łem z doborowej biblioteki ojca.
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Co się drugiego dotyczę , oto szczęśliwy by
łem w tow arzystw ie wielkich, wówczas Wej- 
mar zdobiących mężów, Wielanda , Herdera , 
Goethego, Schillera. Byłem ich lekarzem , a 
tak każdego w  szczególności miałem sposobność 
bliżej poznać. Ale więcej do mnie zbliżyli się 
czterej następujący mężowie: Jlode, Bertach, le
karz Buchholtz i Musaeus, mianowicie dwaj 
pierwsi. Lubo starsi, zaprzyjaźnili się zemną 
i wiele na mnie w pływ ali. Bode, znany w y
borny tłómacz Sterna, do najcelniejszych nale-. 
żał ludzi. Zaczął zawód od fejfra p rostego, 
później drukarzem i księgarzem był w  H am 
bu rgu , z własnego popędu coraz więcej kształ
cąc się został autorem , przyjacielem Claudiu- 
sa i Klopstoka, a w  końcu samego m inistra Bern- 
storfa. Po śmierci tego ostatn iego, objął za
rząd całego dom u, i. w raz z w dow ą w W ejm a- 
rze mieszkał. Był to człowiek urodzi wy,z gruntu 
poczciwy i praw y, otw arty i prosty, pełen duszy 
i dowcipu i całkiem przejął maniery Trystrama 
Skandy. Przez to bardzo w ielki w yw ierał wW ej- 
marze w pływ , mianowicie na m łodych ludzi, 
których do siebie przyciągał.Naturalnie,ja w tem 
byłem położeniu, bo odróżniał i kochał mnie. 
U niego poznałem Mirabcan, Weishauptai Knig- 
giego. Obcowanie z  Bodem nader dla mnie było
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korzystne, spowodowało mnie to do pracowa. 
nia nad poznaniem siebie samego, nad mojćm 
w ykształceniem , nad czystością, sposobu my
ślenia i obyczajów, a dążność ta bardzo wiele 
przyłożyła się do wewnętrznego mego rozwi
nięcia. Nadewszystko wicie mi korzyści przy
niosło staranne prowadzenie dziennika i zapi
sywanie wszystkich myśli i przeczytanych 
m iejsc, które na mnie wrażenie zrobiły.

Drugi m ąż, któremu wdzięczności i czci wi- 
nienem wspom nienie, je s t Bertuch. Dobrze mi 
życząc, działał on na mnie przez rozległą nau
kę , obszerne swoje znajomości, udzielanie 
najnowszych płodów literackich. niezmordo
waną czynność i techniczną literacką działal
ność, a takiego bodźca zewnętrznego wyma
gał umysł mój.

Tym sposobem, ówczesne Ateny niemieckie, 
dla mnie mianowicie Atenami się stały. Uwa
żam ja  ten mój pobyt dziesięcioletni w  gronie 
tak znakomitych mężów, za łaskę Boga, bo sta
nowczo i przyjaźnie wpłynął na dalsze moje 
życie, na rozwinięcie się umysłowe i na pier
wsze moje na widownią świata wystąpienie.

Rozwinęło się tak owo zamiłowanie do pi
śmiennictwa, które już  dawno w zarodzie tkw i
ło we mnie. Pierwszy pohop dął Mesmer, któ
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ry  magnetyzmem głowy Wiedeńczykom poza- 
w racawszy, z W iednia do Francy i go zsolią 
przeniósł, z kąd dopiero pismami ulotnemi tej 
treści zarzuceni zostaliśmy. Dane mi w yja
śnienia przez przyjaciela mojego Reinholda, 
k tóry w łaśnie w rócił z W iednia, zachęty i po
moc. literacka Bertucha, zdrow a m ojaLichten- 
bergska fizyka, ocucona we mnie przez Bode
ga, Nicolai i Biestera, obawa pow rotu przesą
dów  i zabobonów, dodały mi otuchy do ode
zw ania się wr tej mierze publicznie, by zw ró
cić uwagę na brak gruntowności i na poślinie
nie wszelkich zasad fizy k i, następnie by prze
konać, że wszystko zależy na złudzeniu zmy
słów, wyobraźni, ba wszelkiej zmysłowości. 
Zdało mi s ię , że się przezto przysłużę nauce, 
zdrowemu- rozsądkow i, naw et religii i oświa
cie. Tym sposobem powstało pierwsze pismo 
moje: 31 es mer i jego m agnetyzm , które w r. 
1785 w Merkurym Niemieckim w ydrukow ane 
było. łfieland  lak dalece niem byt uradow a
ny, że obok pochlebnego listu, przysłał mi za 
nie 10 obrączkowych dukatów . Łatw o sobie 
każdy w ystaw i radość młodego autora: zaiste 
świadectwo tego znakomitego pisarza nie mało 
przyczyniło się do uslalenia, i zainitow aniai otu
chy, do dalszego piśmiennictwa. Następnie pi-
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salom o wykorzenieniu ospy ludzkiej, w któ
rej, równie jak  w morowem powietrzu , odoso- 
bnianio, wówczas jedyny środek , za najsku
teczniejszy podałem sposób. Grasująca wów
czas nader złośliwa epidemia ospy, spowodo
wała mnie do napisania tych moich spostrze
żeń; niepominąłem zaszczepienia ospy ludzkiej, 
które sam często wykonywałem : znajdują się 
w tem  piśmie i pomysły i doświadczenia nowe. 
Była to pierwsza książka, którą w Lipsku u 
Goeschena wytłoczyć kazałem; z bojaźnią i skro
mnością do niego udałem się: dla tego nader 
byłem uradowany, kiedy mi po luidorze za każ
dy arkusz zapłacił. Pismo to dobrze przyjęte; 
prz( Z publiczność, zasłużyło sobie nadto na na
der pochlebną recenzyą w ogólnej literackiej ga
zecie Halberstadzkiej: cieszy mnie to , że zasa
dy, w tedy  przezemnie podane , jeszcze dziś 
praw d ziwemi okazują się i za takie powszef- 
clinie są uznane* Pochodzi to z tąd , że wszy
stko, cokolwiekem pisał, nic z głowy, alg z na
tury i doświadczenia czerpałem : nigdy dla in
nej obcej pobudki nie brałem się do pióra. Zazwy
czaj wtenczas to następow ało, kiedy, prse- 
pełniony jakowym ś przedmiotem, wewnętrzne 
przekonanie popychało m nie'do wylania myśli 
na papier.

Tom I. Poszyt IL 4©
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Póżniój inny przedm iot jak  najżywiej mnie 
zajął: »staranie o letargicznycft i  wystawienie 
grabam i (Leichenhaus) w l l rejmarze.* Natchnę
ły mnie pomysły Franka: napisałem  dla pu
bliczności rozpraw ę o niepewności znaków 
śm ierci, i zniem atem  spostrzegłem ukontento
waniem , żem wiele osób żywo zainteresso- 
w a t, mianowicie zaś zajęta się tein cna H ra
bina Herm torf (w dowa po sławnym Duńskim 
Ministrze Stanu): za je j to staraniem złożono 
sk ład k ę , która koszta wystaw ienia pierw szej 
w W ejm arze grabam i zupełnie pokryła.

Ruchy samodzielne pięknej rośliny lledysa- 
rum gyran s , której kilka exem plarzy wyho
dowałem z nasienia w m ojem  mieszkaniu , ja k  
najskwapliw iój mnie przez cały rok zajm ow a
ły , spowodowały wiele doświadczeń z e lek try 
cznością, skierow ały uwagę na życie w ogól
ności i na pobudzalność, jako  zasadę działal
ności żywotnej: pow stało pism o, w którem  
myśl tę pierwszy w yrzekłem , później więcej 
i dalej rozwiniętą. Tyle wszelako byłem skro
mny, żem bezimiennie ją 'k a z a ł wTydrukow ać 
w  Magazynie F izyk i Voigta.

Nie inogę tu tego pom inąć, żc w  ostatnich 
czterech latach mojego w Wejmarze pobytu za
sadnicze pomysły, do układu Jnojej Makrobio*
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tyki i Patogenii, we mnie dojrzały i w  rannych 
godziiiach spisane zostały. Spowodowało zaś 
zajęcie się ftlakrobiotyką, Bakona historia vi- 
tae et mortis, a myśli moje ożyciu i sile ży
wotnej powsialy z czystego zapatrywania się 
na przyrodzenie, w zdrowym i chorobowym sta
nie , mianowicie zaś ja ja , nasion i kiełkowania 
tak  w  zwierzęcym jako i roślinnym organizmie. 
Na tej drodze postępując, myśl powstała o zu
żywaniu siły żywotnej przez , samo życie; a 
av zastosowaniu do pojedynczych funkcjj, cho
rób i przesileń, o naturalnych skutkach osłabie
nia i opuszczania chorobowego z powodu prze- 
drażnienia i samodzielnego w ytraw ienia: tak 
już  wr tenczas(1787 — 90) pojmowałem później
sze bezpośrednie osłabienie Browna, zanim je
szcze w iedziano, że istnieje naświecie Brown.

"Wypada mi tu wspomnieć o stylu moim, 
który, jak  później słyszałem, uchodził za do
bry, i na pochwałę jasności i dobitności zasłu
giwał. Wspomnę jakim  sposobem do tego do
szedłem. Starałem się nasamprzód o jasne i  pe
wne o wszystkieni pojęcia.. Powtóre, zajmowa
łem się w młodości literaturą łacińską, miano
wicie zaś Cyceronem: główną zda mi się zaletą 
mowy Rzymskiej, że młodzieńca uczy myślić 
pew no, krótko i zw ięźle, i tymże sposobem
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m yśl wyrażać i oddawać. Sama budow a okresów 
przyczynia się do tego , bo nadto i w  loikę 
w praw ia. \Viele winienem nauce retoryki (Er* 
nesti initio)', Kwinliłianowi, którego do liry Ueinze 
tak wysoko cenił i zalecał. Potrzecie, zajmo
wanie się lite ra tu rą  F rancuzką wiele przyczy
nić się musiało do nadania stylow i więcćj 
płynności. Nareszcie i to w ażny był pow ód, 
żem nigdy nie p isał, pókim całkowicie nic byt 
p rzejęty przedm iotem moim , uważająę powo
łanie pisarza za %yzniosie, ba za najw znioślej
sze, bo nie tylko do teraźniejszości, ale do 
przyszłości przem awia: dla tego pisząc, aa- 
wszem otćm  m yślał, żeby na rzeczy z wyższe
go zapatrywać się stanow iska i przed się pa
trzyć  , a nie mieć na uw adze obecności, inte
resu dnia i mody.

Dnia 13 Marca 1787 um arł mi ojciec w  57 
roku życia na gorączkę fryzlową. Skończył, 
jak  ż y t, swobodnie, i jeszcze dziś w idzę, ja k  
ranne słońce, w krótce po jego skonie (któ
ry  rano nastąpił), przywodząc nam na myśl 
zm artw ychw stanie, przyjaźnie do m ieszkania 
zajrzało. Śmierć ta  nową stanow i epokę w ży- 
cii: mojem. Odtąd stałem się samodzielnym nie 
tylko w praktyce, ale i w oby watelskich i eko
nomicznych stosunkach. Wiele spoczywało na
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mojej głowie: dla tego rzewnie Najwyższego 
błagałem o pomoc. Cale rodzeństwo postano
w iło i dalej, ra^ein i zgodnie, pozostać w do
mu rodzicielskim. Wszakże i o ożenieniu czas 
byio myślić, bo prócz pociągu serca mojego 
ku drugiemu, dw a były powody, które do do
prowadzenia do skutku tego mojego zamiaru 
przynaglały. Nieprzyjemne i częstokroć am- 
barasujące położenie praktycznego lekarza, gdy 
jes t kawalerem z jednej strony, z drugiej zaś 
wielorakie nieprzyjemne i krytyczne pozycye, 
w  które co chwila wpada młody człowiek, nie 
wyrzekający się żony, przytem dobrze w idzia
ny, w  stosunkach z młodemi pannami i ich fa
miliami , żeby to i nieobrazić i nie robić próż
nych nadziei. Ja zwłaszcza z moją sumien
nością, uważałbym za nader występne postępo
w anie, wzbudzać w sercu kohiccem nadzieje, 
którychby ziścić nie było zamiaru. Skłonność 
moja pierwsza spełzła na niczem , lubo wszy
stko sprzyjać mi zdawało się. Nawinął się 
przyjaciel z oddalonych stron , bolesna miedzy 
nami wszczęta się walka przy jaźn i, która się 
na tern skoriczyła, żem miłość poświęcił przy
jaźni. W takim składzie rzeczy zjawiło się do 
Wejmaru z dalekich g ó r, niewinne, m łode, 
hoże, nader lube dziewęze, które że mieszka
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ło w domu radcy górniczego Vojgta , miałem 
sposobność codzień widzieć a tym sposobem i 
poznać. Pozyskała moje serce. Podziękow a
łem Bogu, że mi zesłał to czyste , niezepsu- 
te serce, w  miejsce w ielu innych przem ądrza
ły cli. W Listopadzie 1787 pojąłem ją  za żonę.

Jak  chybiają w  ogólności ludzkie, a w szcze
gólności ja k  chybiły ojcowskie względem mnie 
w idoki w 'czasie pobytu mojego w W ejm arze, 
krótko wspomnę. Rzewnie pragnął ujrzyć mnie 
przy  domu księcia lekarzem przybocznym a 
swoim następcą, którą to posadę dziad mój zaj
mował. W szystko W tej mierze ro b ił, co by
ło  w  jego mocy. Ale cóż się stało I najstar
sza córka księcia, dziecię półtora roku ma
jące , dostało napadli Asthmatis acuti Millari\ 
odwiedzałem i leczyłem j ą ,  a trzeciego dnia 
umarła. Nie mogło to wzbudzać wielkiego zau
fania do młodego lekarza. Matka księcia na 
zapalenie płuc zachorow ała Aykrótce potem. 
W najw iększej biedzie sprowadzono z Jeny rad 
cę dw oru Starfia , jeszcze odw ażył się dnia 
jiiż  jedynastego choroby dać na w ym ioty , a 
księżna ozdrow iała. Zjednało mu to natural
nie największe zaufanie , a nadzieje i zamia
ry ojca względnie mnie tem samem spetztyna 
piczem. Jak byłem ,tak zostałem lekarzem  dwo
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ru z pensyą stu talarów. Zmartwienie z tego po
wodu nie mało przyczyniło się do zawczesnej oj
ca śmierci. Ale jakże cudownie w przyszłości roz
winęły sięOpatrzności zrządzenia! Jakże oczewi
ście pokazało się , o ile pozorne to nieszczęście 
środkiem tylko było następnego mojego szczę
ścia. Opat rzność przeznaczyła dla mnie wyzszy 
i obszerniejszy obręb działania, którego w ten
czas oddalonego nie miałem przeczucia. Byłoby 
się szczęśliwie powiodło przy dworze, byłbym 
osiągnął miejsce przybocznego lekarza, był
bym tedy na' zawsze tam zo sta ł, i nigdybym 
jako nauczyciel i pisarz dla n au k i, dla św ia
ta ,  dla wielkiego państwa nie był zrobił, coin 
później rzeczywiście zrobił.

Żyłem sobie tym sposobem w  ograniczonych 
stosunkach kontent, spokojny i czynny, żadne
go na przyszłość planu nieukładając, o to tyl
ko starając się, żeby należycie dnia każdego 
użyć i jako lekarz powinności swojej dopeł
nić. Jedynemu Bogu zostawiłem o przyszłości 
staranie. Zapisałem zaś do dziennika mojego 
lekarskiego:

D er Menschen Leiden zii versusseii(
Das iiocliste Gliick ganz zu geniessen,
Ein H clfer, T ió ste r Iiier zu sein —
Diess, G oft, lass mich bei allen Sorgeat
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Bei Tages L.tsl., an jeclein sclnvale;i Morgo u 
G eriilirt em pfinden, ganz mich weihn 
Zu helfen , zu ti osten, zu erircun. (3)

Co się dotyczę religijnego mojego sposobu 
myślenia, to wyznać muszę, że żyjąc w Wej- 
rnarze , pomiędzy takim i, co w nic nie w ie
rzyli i w  dumę się w bijali, iż się otrzęśli ze 
W szystkiego, cokolwiek trącić mogło religij
ny:^ przesądem i zabobonem , między takim i 
tedy żyjąc lu d źm i, w płynęło to na m n ie , ale 
tylko w tem , co nie było istotnem. G runt po
został dobry, w iara w stowo Boże. Tego je 
dynie trzymałem się: a kied y inni m iotani by
li powątpiewaniam i i filozoficznemi sofisma- 
ta m i, spokojny, miałem coś stalszego , co mi 
wszelkie rozw iązyw ało w ątpliwości. D obro 
czynnie na mnie wpłynęło odczyty wanie »mło- 
dości Stillinga« (Stilling’ s Jugend) ku pokrze
pieniu w iary i synowskiej ufności w Bogu, za 
co jeszcze w grobie dziękuje autorowi. J. Her~ 
dera godnością tchnące kazania, pełne niebiań
skiego ducha i wzniosłych pomysłów, nie ma
ło się przyczyniły, do wzniesienia duszy mo
jej do Boga, i do uszlachetnienia uczuć moich 
ciirześciańskich.

Kiedym tak spokojnie oddany był mojemu 
pow ołaniu, niespodziewany na jesieni 17921"’

— 25o —
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przypadek wydarzył się, który całą przyszłość 
moją zm ienił, życiu mojemu inny wytykając 
kiernnek: który dla tego samego nie był przy
padkiem.

Goethe w piątek przyjmował u siebie obojej 
płci osoby wyższego nkształcenia: każdy /k o 
lei, dla zabawy i nauki wszystkich, musiał coś 
przeczytać. Rodzaj to był akademii. I ja  z ko
lei przeczytałem wTyjątek z mojej makrobioty- 
ki o życiu organicznym.« Przytomny książę , 
wkrótce po odczytaniu ozwał się do Goethego: 
Ilufełand zda się na Professora, umieszczę go 
w  Jenie. Doniesiono m io ta m . Pierwszy raz 
uczułem, że i chęć i usposobienie były po te
mu: .a uważając w tem wezwaniu, nic przeze- 
mnie wywołane m, wyższego zrządzenia drogę, 
wTcale się nie wahałem. Przyjaciel Loder wszel
kich dołożył starań, żeby mi przeniesienie się 
to ułatwić: stanęło, żeby na przyszłą wiosnę 
niezmiennie się tam udać.

P r o f e s s o r  w  J e n i e  

1793 — 1801.

Tak tedy, wyższą kierowany w ładzą, nią 
krzepiony, na Wielkanoc 1793 r. jako Professor 
stały ( Profes. ordińaritis honorarius) w Jenie 
objąłem posadę nauczycielską, z pensyą 300

Tom I. JPoszi/t II. 47
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ta larów , nadziei w szakże większego doclio 
du z wynagrodzeń (honorarium) licznych, sztu
ce lekarskiej oddających się , uczniów. Prócz 
ufności w Bogu, krzepił mnie głos w ew nętrz
ny, że doświadczenia i now e pomysły, k tóre, 
zastanawiając się nad życiem , sztuką i nauką, 
przez la t dziesięć uzbierałem , któremi p rze
ję ty  byłem , gotów W  każdej chwili udzi elić 
innym , działalność moją uczynią pożyteczną 
i  zbawienną dla kształcącej się m łodz i. i do 
rozprzestrzenienia samej nauki przyłożą się*

W samej rzeczy wiele miałem nowych pom y ' 
słów, które, w  uważaniu życia i sztuki, z innego, 
prostszego i wznioślejszego, przedstaw iały je  
stanowiska. W tym duchu ju ż  przez lat kilka zbić- 
raiem m ateryaly do przyszłej m akrobiotyki i 
do Patogenii, a które mi teraz bardzo do pre- 
lekcyj moich przydały się.

Kursa moje lepiej, aniżelim  się spodziew ał, 
przyjęte były. Mianowicie m akrobiotyka, któ
rą w wielkiej sali posiedzeń w  obcc czterech 
do pięciuset uczniów publicznie w yk ładałem , 
dla moralnej dążności, jaką koniecznie w yw ie
rać musiała na m łodzież, mnie wTieIe przyje
mności, słuchaczom dużo przyniosła korzyści. 
Oprócz tego codziennie przez godzin dwie w y
kładałem Terapią szczególną (w półroczu ogół)'.
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tak, że codzień miałem cztery godziny, przytóm 
odw iedzać trzeba było cliorych i w klinice i 
w m ieśc ie , i na to wszystko należycie przygo
tować się. "Wstawałem dla tego o f tej; pomi
mo to, rok ten cały dla mnie nader byl nużą
cy, mianowicie zaś zima, gdyż rano przy świe
cy pracując, w zrok sobie osłabiłem. W dal
szym czasie na przemiany materyą lekarską i 
Patologią w ykładałem , ta k ż e  wszystkie gałę
zie sztuki podług zasad moich obrobiłem. Pry
watne kursa uczęszczane były przez 80 — 100 
Uczniówr, pałających pilnością i chęcią nauki. 
W yborny był duch pomiędzy uczniami. Dla 
tego też pozornie niepodobne rzeczy do sf. ut 
ku doprowadzałem. Klinika przez dodane mnie- 
na jej utrzymanie 300 talarów, tak usłużoną 
b y ła , że w  nićj corocznie do 600 chorych le
czono ; praktycznie kształciło się zaś w niej 
przeszło 50 uczniów. Honoraria od uczniów o- 
bracane były na potrzeby instytutu.

Łaskawe przyjęcie, którego doznałem przy
bywając do Jeny, ze strony całego grona wyso
ko uczonych kołegów i przyjaciół, Lodera > 
Balscha, Fichtego, Griesbacha, Paulusa, Hufelan- 
da,Schillera, do których się później przyłączyli 
Schlegeli Schelling, żywą mnie dla tych mężów 
przejmowało wzajemnością.
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W r. 1795 wydałem Patogenią. "W 1796 r. zaś 
M akrobiotykę, z  których pierwsza, w  uczonym, 
druga, w nielekarskim  kw iecie, ja k  najprzyda
tniejsze znalazły przyjęcie: ostatnia na w szy
stkie praw ie Europejskie języki przetłomaczo- 
ną została (na angielski, francuzki, w ło sk i, 
h iszpański, po lsk i, szw edzki, rossyjski i serb
ski).

% nam ow y księgarza Beidlera jednocześnie 
trudnić się zacząłem w ydawaniem  dziennika 
praktycznej medycyny (Journal der praclischen 
Heilkunde), co podobnież tak szczęśliwie udało 
s i ę , że przez całe moje dalsze życie w ytrw ał. 
Oprócz naukowój korzyści z w ykładania zgo
dnej z doświadczeniem sz tu k i, w  sprzeczności 
z nauką hipotetyczną, dziennik ten dla ekono
miki mojej był podporąw potrzebie  i głównem 
Źródłem mojego mienia: postanowiłem nie wy'- 
dawać z tąd pochodzących dochodów, ale je  
odkładać.

Skutkiem tego wszystkiego, było powszechne 
wzięcie , zasługi moje przenoszące , cu , Bogu 
dzięk i, sam zawsze najlepićj czułem , i liczne 
pow oływ ania z zagranicy, które w ia tach  1797- 
98 /rozm aitych  stron mnie spotykały. Wzy
wano mnie zrazu na Professora do K ie ł, da- 
łój do L ipska , później na lekarza przyboczne
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go do Rossyi przez Najjaśniejszego Ce sarza Pa
w ła , nakoniec na Professora do Pawii w miej
sce Piotra Franka, zjegoż natchnienia. Nicze
go nie przyjąłem , bo dobrze mi się działo w  Je
nie i przez wdzięczność dla ojczyzny: duma 
albowiem przystępu do mnie niemiała. Pawia 
i piękne Włochy, zpensyą 4000 zł: Reńskich 
i cztćromiesięcznemi letniemi wakacyami, naj
więcej mnie nęciły, wrszakże dla rozmaitych 
pobudek i lego nie przyjąłem. Najważniejsza 
z nich była ta ,  że jako Niemiec, krajowi swo
jem u postanowiłem wysługiwrać s ię ; obawia
łem się też zawichrzeń wojennych i słusznie, 
bo wkrótce Włochy stały się widownią woj
ny. Za warunek pozostania położyłem pod
niesienie pensyi mojej z trzystu na sześć set 
talarów  i urządzenie małego porządnego szpi
ta la  na klinikę.

W yraźnie najwyższy to był kres blasku ży
cia mojego, epoka zarazem najniebezpieczniej
sza dla próżności, zarozum iałości, pychy i 
miłości własnej, w ogólności dla całego moje
go lepszego jestestw a (besseres Ich). Jakież 
cudownie, mądrze i łaskawie Opatrzność dzia
łała przez niespodziew ane, po części nader 
dotkliwe w ypadki, żeby n.nie od tego ucho
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wać , nadto wprawiać w  pokorę, skrom ności 
zrzeczenie się siebie samego.

Zjawienie się systematu Browna, z najw ię
kszym wykładanego zapałem przez W ejkarda 
i Róschlauba, którzy z zaciekłością pow stawali 
przeciwko w szystkim  inaczej myślącym , nie
przyjemnie na mnie wpłynęło. W ynikliwośe, 
(Conspquenz) i pozorna prawdziwość tego ukła
du naukowego, w ielka jego p rosto tai łatwość, 
w ielk i w yw arły  w pływ  na młodzież, i zjedna
ły temu system atowi w ielu zwolenników. A 
wszelako inaczćj się rzeczy miały. Zniweczy
ło to praw dziw ą gruntowną naukę z je j pro
stym sposobem uw ażania rzeczy, z calem do
tąd uzbieranem dośw iadczeniem , i w  w ykony
w aniu  sztuki fałszyw ą, nader niebezpieczną 
w ytykało drogę. Odebrało mi osobistą zasłu 
gę, nie zostawiając mi tego n a w e t, com słu
sznie moją własnością mógł mianować. W y
żej ju ż  w spom niałem , że  długo przed Bro_ 
w nem , miałem myśl i dążen ie , publicznie na
w et w  tej mierze odezwałem się , podciągnie- 
nia całej sztuki pod jędyną zasadę życia i siły 
żyw otnej, w prowadzenia na tej drodze jedno- 
stajności we wszystkie jć j częśc i, a tym spo
sobem zniesienia różnicy pomiędzy patologam i 
solidarnemi a hum oralnem i, pomiędzy m atę-
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ryalistami a dynamistami. Teraz wszystko to 
przypisano Szkotowi Brown, k tóry jednostron
nie z pobudzaInością(//ict'£a6i7i/«£) Avystąpiwszy, 
przczto uszedł za odnowiciela i wskrzesiciela, 
Reformatora i  Restauratora, czystej wyższćj 
sztuki lekarskiej: b łąd , który do dzisiejszego 
dnia w  w ielu niemieckich książkach i głowach 
utrzym ał się. Tak tein młodzież omamiono , 
że, głucha na głos nauki doświadczenia, ślepo 
podała się nowym błędom. Prawdziwie nie
szczęśliwy byłem, patrząc s ię , ja k  młodzież 
porządnie przczemnie prow adzona, gromada
mi udaw ała się do "Wiednia i Bamberga, żeby 
pod przewodnictwem Franka i  Marcusa oddać 
się zgubnemu Brownianizmowi. W końcu i to 
jeszcze , do powyższych, przyłączyło się zmar
tw ien ie , że Róschlaub, wszystko bez w yjąt
k u , com dotąd napisał, zbezcześciwszy, naj- 
bezecniej w  pismach swoich mnie wystawił.

Nie lnajo mnie też strapiło ciała mojego nie
szczęście, raptowne na oko prawe zaniewi- 
dzenie.

Dnia 20 Listopada 1798 r. w  porę zimną, 
w ilgotną, otwartym powozem o trzy godziny 
drogi udałem się do chorego: przeziębnięty i 
wskroś zmoczony o ósmej wróciłem. Zastałem 
w  domu świeżo w ydany poemat Goethego, Her
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man i  D ontea , wziąłem się do czytania, i z wiel- 
kiem natężeniem w zroku póty nie popuściłem, 
pókim około północy nie przeczytał. Spałem 
do siódmej, po przebudzeniu oliazało się, /em  
zupełnie zaniew idział na jedno oko: ciemno 
szary, w  miejsce św iatła, w idziałem  obłok. Była 
to Amaurosis a tnetastasi rheumatica et nimia 
intentione nervi optici- Przyjaciele Loder, Stark  
i Bernstein w szystko ro b ili, co mogli, wszy
stko okazało się bezskutecznem; postanowiłem 
przez jedno półrocze wcale nie trudzić oczu , 
pojechałem do D oberanu, Pyrm ontu, doH aen- 
lein nad Renem (wioski htórąm świeio nabył)', 
kąpałem się w  morzu; piłem w odę Pyrm onską, 
wszystko na próżno. Nie przejrzałem  na mo
je  oko, i  do tej chwili (4 Czerwca 1831)nicna 
nie nie widzę: ale Bóg zachował mi drugie, 
tak , że przez te 30 lat jeszcze tyle zrobić mo
głem.

Wtenczas w praw dzie , nieszczęście to w iel
kie na mnie zrobiło wyrażenie, stanowczy w y
w arło w pływ  na całe życie i przyszłość moją. 
Wielkie było podobieństwo do praw dy, że i 
drugie stracę oko. Pierwszy z tą d  skutek: żem 
całkowicie przerwać musiał prace moje lite
rackie i praktyczne (przezto nie wyszedł drugi 
tom Patologii)', drugi, żem się m usiał na przy
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szłość tak urządzić, by, ciemnym będąc,jeszcze 
można być użytecznym, a to mogłem tylko ja 
ko nauczyciel i jako pisarz; trzeci, źem doczy
tania i dyktowania obcej używać musiał po
mocy, a to powód dla któregom młodych ucz
niów Harbauera i Bisehoffa, jako domowników 
i przyjaciół, wziął zupełnie do siebie. Tyle by
łem szczęśliwy, żem się nie ugiął pod brzemie
niem niedoli, owrszem prędko się otrząsłem^ 
siły nowe zebrałem , i z ufnością w  Bogu, lubo 
z większą pracą i mniej dokładnie, obowiąz
kom moim zadosyć czynić mogłem. Pewny 
jestem , że drugie byłbym utracił oko, gdybym 
się b y ł, tak jak  inn i, poddał troskom i pła
czowi.

T ak to nie jedna  skryta serca boleść dopro
w adziła mnie do tego, że wszelakie ziemskie 
powodzenia lekce sobie ważyłem, żem je  wyż
szemu umysłowemu życiu pos'więcii, a nawet 
istotne zejście z tego św iata uw ażał aa szczę
ście.

Z takiem usposobieniem umysłu r o i  1800 
mnie zastał, nie ju ż  wesołego, tem mniej za
rozumiałego , ale dosyć znękanego i stroskane
go , przyczćm i zewnętrzne moje położenie 
mnićj było pocieszające. Książe przez polity
czne wypadki odstręczoay od dalszego zajmo-

Tom l. Poszył II. 4H
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wania się naszym uniw ersytetem , nie naw ie
dzał nas ju ż ,  obiecane w przódy i rozpoczęte 
ulepszenia nie przyszły do s k u t k u n i e  urzą
dzono mi obiecanego szpitala , zdawało się o- 
wszem , że gdyby jak i urządzono, dostałby się 
komuś in n em u , więcej posiadającemu zaufa
nia w Wejmarze. Fichte Professor, pierw szy 
przeniósł się do Berlina. Gnębiło mnie to , i 
w  przyszłości nic dobrego dla siebie nie upa
tryw ałem . W takim składzie rzeczy, wezwa
nie otzymalem z Berlina w  miejsce Se/hgo, na 
D yrektora Collegium medicum, lekarza przy
bocznego,! pierwszego czyli naczelnego lekarza 
szpitala Charite , zpensyą 1600 talarów7. Jak  
później dowiedziałem się , w inien to by łem , 
krom literackiej mojej w ziętości, poleceniu 
Bejmego , który przed rokiem , gdy Królowi do 
W ejmaru tow arzyszy ł, osobiście mnie poznał. 
W położeniu mojein obecnem , wypadało uw a
żać okoliczność tę za O patrzne zrządzenie {Naj
wyższego, zw łaszcza, że się to w szystko zro
biło bez mojej wiedzy i przyczynienia. W Je
nie ju ż  dla mnie w idoków  na przyszłość nie 
było, a tu rozległy zachwycający roztw ierał się 
zakres działania: wielki szp ita l, w  którym ja 
ko nauczyciel kliniczny nierównie więcej mo
głem przynieść korzyści; mniej ścieśnione ży
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cie ; pod rządem ojcowskim świeżo zakwitują- 
ce państwo , a co mianowicie dla mnie osobi
ście i dla rodziny mojej ważnem było, oto w i
doki dla nas wszystkich na przyszłość.

Nie potrzebowałem czasu do namysłu. Zło
żyłem professurę , wdzięczny książęciu, któ
ry  mnie ją  d a ł, i akadem ii, która przez lat 
ośm tak przyjacielsko i zaszczytnie mną się 
opiekowała: ze świeżą otuchą w nowy puści
łem się zawód.

W krótce za mną wyruszyli Loder, Paulus, 
Schelling, Hufeland.

W czasie pobytu mojego w Jenie dwoje mi 
się urodziło dziatek: Julia w Jen ie , Laura nad 
Renem , dokąd jej matka dla nader zwątlone- 
go zdrowia udać się musiała.

Przez prace moje literackie , mianowicie przez 
Makrobiotykę i D ziennik, zebrałem sobie do 
10,000 talarów. Za 30,000 złotych Reńskich 
kupiłem włość Ilaenlein nad Renem, gdziem 
miał spocząć na stare lata. Ale co znaczą ra 
chuby ludzkie ? Jakże zupełnie inaczej stało 
się! — 0  80 mil ztamtąd w Zwierzyńcu (Thier- 
garten) pod Berlinem znalazłem na starość przy
tułek.
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P R Z Y P IS Y  DO ARTYKUŁU O H U FEL A N D ZIE .

(1 )  P ły n ą  dni sm utne , godziny niem ile 

I  każda chw ila przyb liża  m o g i łę .—

( 2 )  Choć jednak  n ie ra z , zdaw ać mi się może*

Że zapom niałeś o m n ie , w ielk i Boże,

Jed n ak  d o p ó k i, ócz n iezaw rę w grobie*

C a łą  m ą ufność chcę p o k ład a ć  w Tobie,

A je® i^ m i lo s u iesprzyja n a  ziemi*

Je s t  jeszcze p rzyszłość pod rozkazy  Twemi! 

( J )  Ach, niem asz szczęścia na z iem skim  p a d o le » 

J a k  nieść ra tu n e k , j a k  osładzać bo le ,

J a k  strap ionego  ludzkiego p lem ien ia»

K oić gorycze, łagodz ić c ie rp ien ia ;

T ej m i, o Bozel użycz szczęśliw ości*

K iechaj w śród tru d u , od św itu  do nocy*. 

W ylany  ca łk iem  d la do b ra  ludzkości*

Będę p ostańcem  pociechy, pom ocy.
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D O D A T E K

Wiadomość o teraźniejszej Epidemii Cholery 
m> Warszawie do dnia 9 Sierpnia 1837 r. (*)

Najpierwszy wypadek cholery, w teraźniej
szej epidem ii, widziano u dziewczyny 16 le
tniej, przy ulicy Bednarskiej zamieszkałej, któ
ra  ze wszystkiemi znakami tej choroby zmar
ła  d. 2 Czerwca r. b. a po śmierci rozczłonko
wana , takież same przedstaw iała zmiany w ró
żnych organach, jakie zwykle u choleryków 
napotykamy. W tymże samym czasie umarł 
także na cholerę flis, w okolicy miasta nadwi
ślańskiej zamieszkały.

Po tych dwóch w ypadkach, nie doszedł do 
wiadomości żaden inny aż do d. 14 Czerwca, 
w  którym okazała się cholera na sześciu gala
rach , do brzegu Saskiej kępy z Krakowa przy
byłych. Z pomiędzy 57 ludzi, na tych galarach

(* )  Gdy ju z  po w ydrukow an iu  lego Nru P a m ię tn ik a  rzecz t a k  

w ażna jaką je s t Cholera zajm ow ała w tych czasach T o w /L « k . u zna- 
jam y  ttosow jiein um ieścić tu  jeszcze  dodatkowo niniejszy wiadomość.
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będących, 14 zachorowało na cholerę; a z tych 
sześciu w przeciągu 40 godzin um arło , reszta 
w yzdrowiała.

Dnia 15 C zerw ca, przyprowadzono do Szpi
tala S.Ducha chorego cholerycznego z ulicy F ran 
ciszkańskiej. Dnia 16 zapadło dwie osoby na 
cholerę na Pradze. Następnie zjaw iała się ona 
co dzień więcej w  domkach n izk ich , w ilgo
tnych , brudnych, ludnością biednego stanu 
przepełnionych, które w czasie ostatniego wy
lew u Wisły, były w odą zalane, zkąd później, 
a mianowicie począwszy od dnia 21 Czerwca, 
przeniosła się także do w yższej części miasta, 
zajmując, przed innemi, ulice ciasne, nieczyste, 
w ilgotne, przeludnione, a osobliwie też m ie
szkańcami w yznania Mojżeszowego. N ajw ię
cej ucierpiała ulica Klimo wa, Nowe miasto, uli
ca Franciszkańska, Stare miasto, z przyległe- 
mi małemi ulicami, ulica Podw al, M arjenstadt, 
ulica Ź ródłow a, ulica Bednarska, i rozciągają
ce się od niej po nad Wisłą aż do Szulca, uli
ca L ipow a, Tam ka, ulica Graniczna. Krako- 
w^skie-Przedmieście zaś, ulica M iodow a, Dłu- 
ga, Senatorska, B ielańska, E lek toralna, Le
szno i inne przyległe, obszerniejsze, czyściej
sze i nie tak przeludnione, stosunkow o, bar
dzo mało doznały tej klęski.
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Na szczególną wzmiankę zasługują tu nadto 
pojedyncze domy, które cholera, więcej niż in
ne, dotknęła. I tak w domu pod Nr 2749 przy 
ulicy Lipowej, zachorowało osób 14, a z tych 
9 umarto; w  domu pod Nr 1808 przy ulicy F ran
ciszkańskiej prawie połowa lokatorów wymar
ła. W obu tych domach policja znalazła na
leżytą czystość. "W domu pod Nr. 969 przy 
ulicy Granicznej, czystym i nieprzepełnionym 
mieszkańcami, z liczby tychże 61, zachor'owaio 
osób 17, umarto 11, wyzdrowiało 6. Grasso- 
w ała ona w tym domu przez dni 8. W do
mu przyległym po Jewej stronie, nizkim tyl
ko parkanem odgraniczonym, nikt nie zacho
row ał, w  drugim zaś sąsiednim domu oddzie
lonym wysokim bardzo murem, chorowało osób 
3, a z tych dwie umarło. W domu pod Nr. 
2970, na Szulcu, bardzo mało zaludnionym, 
umarło dwoje dzieci, ojciec tychże i mamka, 
Ojciec pi’zed śmiercią przeprowadził się wpra
wdzie na Nowy-Swiat, lecz to nie było dosta- 
tecznem do uratowania onego. W domu Tow. 
Dobr. w skrzydle przytykającem do ulicy Bed
narskiej , mającem ludności przeszło 200 osób, 
chorowało osób 17, wyzdrowiało 8, umarło 9. 
Grassowała tu cholera przez dni 10. Jnnych 
części domu tego, chociaż wszystkie są z sobą
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w  najściślejszym zw iązku, nie naw iedziła ona 
bynajmniej. (*)

Wzmagając się coraz bardziej w  całem mie
ście cholera , doszła nareście do tego, i i  dnia 
4 Lipca zachorowało osób 75, a umarło 22. 
Następnego dnia zachorowało osób 44, umarło 
22. Od tćj epoki liczba zapadającycli dzien
nie znacznie ju ż  byw ała mniejszą, ale w ogól
ności, w mierze się niemal utrzym yw ała, mię
dzy 39 i 14. Dnia 16 Lipca tylko zachorowa
ło 8 osób, a  dnia 29 Lipca osób 6.

Załączona tahella w ykazuje liczbę osób, któ
re chorow ały na cholerę w  W arszawie i w ca
lem Królestwie od dnia 14 Czerwca, do dnia 
9 Sierpnia 1837 r.

( * )  W  tym że samym dom u, w czaiie  E pid . 1831 ro k u , grassow a- 
l a  cholera od d u ia  20 K w ie tn ia , do dnia 6 M aja we w szystk ich  je  
go częśc iach , a  lubo ludność domu T o w arzy stw a D obroczynności 
niniejszą byta od ludności te ra ź n ie jsz e j, o 200 b lizko o só b , z tem. 
wazy^tkiem chorow ało  wtedy w ogóle osób 46 , z  k tó rych  26  w yzdro
w iało , a  20 um arło . Od dnia 6 M aja ro k u  1S31 n ik t  tam  juz w ię
cej nie zapad! ua c h o le rę , chociaż ■wmieście t iw a ła  o n a  jeszcze po
tem  czai n ie m ały.
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WYKAZ NUMERYCZNY.
O ruchu Cholery w Królestwie Polskiem otl d. */»»• 

C zerw ca, ilo d. 28 l"'1>cł---- 1837 roku.
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Gubernia Mazowiecka.

( wM .Nowym Dworze . 43 19 1C 8
we Wsi Młocinach . . 5 3 2
w Gm. Obory . . . . . 13 10 3 „

„ Marymont . . 4 „ 4 „
„ Mokotowie . . 2 2

w M. Mszczonowie . . 77 40 36 1
Obwód we Wsi Golendzinowie 3 2 1

Warszawski. „ Lenczeszyce . 3 ”2 1
„ Grochowie . . 1 1
„ Powązkach . • 2 2 ,,

w M. Tarczynie . . . . 24 10 5 9
w Gm, Komorniki . . 1 1

„ Radziejowice . 22 18 4
we Wsi Weliszewie . . 3 2 1

Obwód
we W . W oli Cygowskiej 2 2 »»

,, Kobyłka . . . . 2 2
Stanislawows. w Gm. Wiązowna . . . 1 u

Obwód
„ Otwock . . . .  

wM . Sochaczewie . ■
3

32 14 17 1
Sochaczewski w Gm. Trojanowo . . 1 „

,, K a s k i .............. 2 1
we Wsi Zazamcze . . 2 2

Obwód
„ Wistki . . . . 2 2

w M. W łocławku . . . 3 1 2
Kujawski. ,, Nieszawie . . . . 8 7 1

„ K o w a lu .............. 2 1 1
w Gm. Duniuowie . < 75 55 20
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O bw ód
Gostyński.

w Gm. Rycerzowie . 
w M . Goinbinie . . .

,, K utnie . . . .  
w Gm. Imielna . . . 

( wM.  Gostyriynie . .
(w  M. I ła w ie ...............

O bw ód iw G ru . Paplin . . . .
R a w s k i .  W  M. B ia ł ła ...............

(w  Gm. Pokrzywna . 
O bw ód Łęczycki w M. Z g ierza  »

G ubernia Podlaska.
Obwód Siedlecki w M. Siedlcach 

we Wsi K łoczewie . 
w Gm. W argocia  . . 

O bw ód \ „  oGozlin . . . .  
Łukow ski. ] w M. Ż e lech o w ie . .

w Gm. ł ly l ic ..............
we W si M odrzyce . 

Obwód Radzyński w M. M iędzyrzeczu 
Obwód Bialski w M- Ciała . . . .

Gubernia, Lubelska.
w M. Kazim ierzu . 
we W si Puław ach 

Obwód w M. K urow ie . . 
Lubelsk i. , ,  Lubartowie .

, ,  Markuszewie 
w Gm. Kozłówka . 

Obwód Hrubieszowski w M. D ubienk

Gubernia Sandomierska.
O bwód fw  M. Zaw ichw oście. 

S andom ierski\w  Gm. P io trow ice. .

i JJ M »
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1 1 „
8 4 4

12 3 5 4
2 n 2 >>
2 „ 2
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3 2 1
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165 43 35 87

19 12 ” 7

7 4 3 »
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1 8 2 » |1
1 ?> 1
5 „ 1„ )
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\  »» Wyszogrodzie . 

Obwód 1 ,, Zakroczymiu . . 
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/ w Szpitalu Twierdzy 
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Obwód f wM.  Sierocku . . . .  
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Stosunek chorujących na cholerę starozakon- 
nycli do chrześcian w  W arszaw ie b y ł—20 :51 .

Stan atmosfery w  czasie panow ania cholery, 
wykazuje wyciąg umieszczony tu przy końcu.

Przez cały ciąg panowania cholery, a szcze
gólniej też w czasie największego je j wzmoże
nia się , w ielka bardzo liczba mieszkańców' 
W arszawy, dośw iadczała złego mienia się, któr 
re cechowało się szczególną całego ciałaniem o- 
ęą, n ieukontentow aniem , zaw rotem  głowy, 
skłonnością do potów, osłabiających po najmniej- 
szem utrudzeniu się i w czasie snu, i różnemi 
znakam i niestrawnos'ci, jako to  ciążeniem w żo- 
iądku, parciem, nudnościami, burczeniem w brzu
chu, bólem tegoż, niespokojnością i bezsenno
ścią; stolce u takich osób albo byw ały zatw ar- 
dzone , albo też zatw ardzenie to przegradzała 
krótko trw ająca  biegunka. Apetyt niknął, ję 
zyk  staw ał się jakby  gazą białą powleczony. 
Najczęściej chorzy tacy czuli pociąg do napojów 
ciepłych i rozgrzewających. Uryna byw ała żółtą. 
Ci k tórzy  doświadczali mocniejszych bólów 
brzucha i w ym iotów , m iewali nieraz dość sil
ną  gorączkę. Najwięcej cierpieli w  sposób do
piero opisany hypokondrycy, hem oroidaryusze 
nadużyw ający trunków  rozpalających i ko
biety delikatnego składu ciała.
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Innych chorób, zw ykle w  tym czasie w yda
rzających się jak  np. febr zimnych, bardzo mało 
w idziano. Tu i owdzie daw ały się tylko spo-* 
strzegąc u dorosłych choroby zapalne płuc dość 
łagodne i róża , a u dzieci choroby w yrzuto
we gorączkowe.

Cierpienia gastryczne wyżej wymienione u- 
stępowały zw ykle dyecic i stosownym środ
kom lekarsk im , dość ła tw o , przeciągały się 
jednak  niekiedy do dni k ilkunastu, a nawet i 
do kilku tygodnij zmniejszając się nieraz na 
przemiany, a potem znowu wzmagając.

Rzeczywistą cholerę poprzedzała niem al u 
wszystkich tak zw ana biegunka choleryczna, cza. 
sem tylko kilka godzin , częściej jednak  dw a, 
trzy  i cztery naw et dni przed nastaniem sa
mych znaków cholerycznych trwająca. Biegun
ce tój towarzyszyły: osłabienie ogólne, rznięcie, 
trzęsienie i kruczenie w  brzuchu, czcze odbi
ja n ie , nudności, częste spluwanie, ciężkość 
na piersiach i trudność albo naw et niemożność 
głośnego mówienia. Wyrzucane przez stolec 
m aterye, z początku łajnow ate, stawały się na
stępnie w odnistemi , biaław em i, osadzającemi 
mąt strzępiasty jakby rozgotowanego ryżu.

Użyte w  tym stanie choroby stosowne środ
ki lekarskie, w  wielkiej liczbie przcryw ajy nie

www.dlibra.wum.edu.pl



— 378

jako  dalszy bieg onej. Zaniedbanie zaś tychże 
a przytem  w ady w  dyecie , w zruszenia umy
słowe i przeziębienie się przyśpieszały rozw i
nięcie się cholery.

Przychodziły w tenczas nagle po jedzeniu lub 
też  po śn ie , silne womity, najprzód pokarm ów 
naw pół przetraw ionych, potem  zaraz w omity 
płynu białawego, jak  było laxowanie. W rzad
kich przypadkach przejście z w om itów  pokar
mowych do wom itów  w odnistych nie tak  by
ło prędkie , poprzedzone wom itam i zielonawe- 
m i, b runatnem i, gorzkawemi i kw aśnem i; 
w  przypadkach tych podczas wom itów  ju ż  w o
dnistych, odchodziły jeszcze cząstki niestra- 
wionych pokarm ów, np. jagody całkow ite. Je
szcze rzadziej w idziano w om ity czerwoniawe, 
naw et z żyłkami krw i pomięszane.

W  małćj bardzo liczbie zdarzeń cholery, za
czynającej się w prost od womitów, przycho
dziła wkrótce po nich biegunka, przez którą 
w ypróżniane były najprzód pokarm y niestra- 
w io n e , a potem zaraz płyn biaław y w  wiel- 
kiój bardzo odchodzący na raz ilości.

Odchody górą i dołem , u jednych bardzo 
częste , u drugich mniej częste , p rzew yższały  
w  ogólności nadzwyczajnie miarę p rzyjętych 
przed chorobą, j a k i  w samem jej trw aniu, po-
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kann ów, jakotćż napojów: tow arzyszył im bar
dzo często zaw rót głowy, wybuchały one zwy
kle bardzo gw ałtow nie, bez wielkiego silenia 
się i wydymania.

Zaraz po okazaniu się wypróżnień cholery
cznych, zmieniała się tw arz chorego: staw a
ła  się bladą i ściągniętą, a oczy głęboko wpa
dały; prócz tego zaś ciepło ciała zniżało się, a 
puls robił się mniej wydatnym.

Wzmagające się te wypróżnienia i rozwijają
ca się coraz bardziej choroba, pociągały za so
bą jeszcze wyraźniejsze stygnienie ciała, zaczy
nające się od języka , tw arzy i rą k , a nastę. 
pnie przechodzące do nóg, któremu czasem 
towarzyszył pot zimny, oblewający obficie, czo
ło , a potem wszystkie członki. W tymże sa
mym czasie siniała naprzód tw arz, paznogcie, 
palce, a u niektórych następnie i całe ciało. 
Uryna zupełnie się nie wydzielała. Głos wwie- 
lu przypadkach tak  bywał przytłumiony, iż cho* 
ry  bardzo się musiał wysilać chcąc być zro
zumianym. Uderzanie artery i prędkie i bar
dzo niewyraźne niknęło nareszcie zupełnie. 
Kurcze łydek, tudzież palców, rąk i nóg nader 
dotkliwe sprawiały choremu cierpienia. Nie
kiedy widziano wyraźne kurczenie się raiąs 
brzucha, a w  rzadkich bardzo przypadkach wy
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darzały się kurcze w  krzyżu, w klatce piersio
wej, i ramionach, w  kształcie swym podobne 
do w ytężeń, jak ie  w skolowaceniu ciała wi- 
dziemy.

Bolesnym tym  cierpieniom miąs, w oli podle
głych, tow arzyszyły u wielu bole w brzuchu , lu
bo byli i tacy, k tó rzy  żadnych cierpień brzu
sznych, naw et na mocne dotykanie się, nie do
świadczali. Chory rzucał się pospolicie nie
spokojny, i odkryw ał się, miał w stręt d o ja d ła ,  
a natom iast cierpiał mocne w ew nętrzne pale
nie i pragnienie nie do zaspokojenia, a po na
piciu s ię , mianowicie czego ciepłego, zaraz wo- 
m itow ał lub laxow al. Język jego byw ał w te
dy, raz śluzem białym obłożony, inną razą czy
sty i czerwony, a z trudnością przychodziło mu 
okazać go po za zęby.

Gdy w pośród tych zjaw isk, obfity pot le
pki, zaczął całe ciało okrywać , gdy się skóra 
na rękach i nogach pom arszczyła, niespokoj- 
ność chorego do wrysokiego doszła stopnia, gdy 
ten, chcąc okazać język , zam iast wysuńąć po 
za zęby koniec onego, środkiem go tylko do 
zębów przybliżał, dech staw ał się uciążliwym, 
womity i  laxowanie raptownie się w strzym ały, 
nareszcie gdy bezwładność chorego przedsta
w iała się w  jego odurzeniu* do śpiączki podo-
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hnćm , a orzy jego powlekały się ciemną po- 
mroką, i gaikami zwracały się ku górze , w te
dy można było blizką śmierć przewidzieć. Ko
niec ten fatalny następow ał niekiedy ju ż  w Lil
ka godzin po rozw inięciu się charakterysty
cznych znaków  cholery, najczęściej jednak od- 
w łóczył się do 12 i 21 godzin.

W zdarzeniach szczęśliwszych , gdzie albo si
ła  chorego, nie dała mu uledz mocy cierpień, 
albo gdzie niższy cierpień stopień, nie wy
staw iał go na ty le usiłow ań wr ich pokona
n iu , albo nal^oniec gdzie były szczęśliwie 
zastosowane środki lekarsk ie , wracało sto
pniami zdrow ie, nieraz w  krótkim  bardzo cza
sie. Po womitach w odn istych , następow ały 
w tedy często w om ity płynem zielonym i gorz
kim. Stolce z białych zmieniały się na bruna
tne lub zielonaw e, a następnie i łajnow ate, 
śmierdzące. Oba te gatunki w ypróżnień sta
w ały się coraz mniej częstemi i mniej obfite- 
m i, a womity nareszcie zupełnie ustawał}', 
kurcze zw alniały, puls staw ał się znowu w y
raźnym , w ydzielanie uryny i ciepło natural
ne ciała w racało , nareszcie najpóźniej znikała 
siność, a szczególniej tw arzy . Co do ciepła 
najprzód rozgrzewały się nogi, patem ręce; a 
nakoniec język . U wielu pow rót do zdrow ia
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poprzedzała czkawka , tak  dalece, iż  ją  niemal 
za dobry znak uważać można było.

Przypadków jednak takich, bardzo pospoli
tych w epidemii r. 1831, gdzie chorzy przeby
wając szczęśliwie cholerę, przychodzili do zdro
wia bez żadnych poruszeń gorączkow ych, tą 
razą nader maią w idziano tylko liczbę.

Najpospoliciej po zniknieniu głównych zja
w isk  cholery, jakiem i są womity i laxow anie 
w odn iste , kurcze, zimno zew nętrznej po
wierzchni ciała, brak pulsu, i w strzym ane w y
dzielanie się uryny, rozw ijał się szczególny stan 
gorączkowy, któryby się może dał nazwać go
rączką choleryczną, tak  podobnie jak  hiegun- 
kę, cholerę poprzedzającą, nazwaliśmy biegun
ką choleryczną.

S tan  ten  cechował się szczególniej, rozpale
niem suchem ciała, mianowicie tćż głowy, za
czerwienieniem tw arzy przem ijającem , przy
śpieszeniem i  twardością pulsu , wysychaniem 
ję z y k a , i odurzeniem do zagorzenia bardzo 
zbliżonem. Chory bywał ciągle śpiący, prze
w racał się z boku na bok i w zdychał. Prze
budzony krótko tylko odpow iadał na pytania , 
czasem naw et niedorzecznie, poczem znow u 
zasypiał. Pragnienie, a osobliwie do zimnej wo
dy, bywało bardzo mocne. Doświadczał on
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prócz tego bólów, w różnych częściach c ia ła , 
a mianowicie: w podżebrzach, stolce odchodzi
ły najczęściej pomimowolnie, zielonkowate a 
potem łajnow ate, uryna bywała obfita i zupeł
nie ja s n a , wodnista, nie robiąca żadnego osa
du. Z razu  odchodziła z bólem , niektórzy ka- 
słali. W kilku przypadkach widziano język 
obłożony mułem gęstym, do kauczuku podo
bnym , powleczony jakby w arstw ą lakieru. Po- 
k ilku , czasem dopiero po kilkunastu dniach , 
wracało w takich chorych zwolna zdrowie, przy 
użyciu stosownych, środków lekarskich, bez 
W'yraźnych przesileń. Twarz nieprzestawała 
przez cały ten czas nosić niektórych cech cho
lerycznych , chory jednak powoli czuł wraca
jące siły, puls zv\alniał co do mocy i prędko
ści, wypróżnienia stolcowe nabierały kształt n a 
leżny zdrowia, a wracająca chęć do pokarmów 
dozwalała mu nareszcie krzepić podupadłe si
ły. U niektórych jednak, śpiączka biorąc górę sta
wała się nareście śmierci przyczyną.

W czasie przychodzenia do zdrowia z tej go
rączki widziano 11 jednego chorego całe ciało- 
obsypane wrzedzionkarai , u innego zaś poka
zał się w’yrzut skórny krostowraty, przedsta
wiający niejakie podobieństwo z różą pęche- 
rzow atą, a mianowicie też na tw arzy i na rę
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kach. Inni zamiast tej gorączki, doświadcza
li napływów krw i do różnych organów, albo 
też zapaleń ostrych lub długociągłych , osobli
wie żołądka, k iszek , lub w ątroby, odznacza
jących się w łaściwem i z jaw iskam i, ktyre tu  
wyliczać nie w idzim y potrzeby, dosyć będzie 
tyle tylko powiedzieć, iż i one niejednego cho
rego o śmierć przypraw iły.

Od opisanego dopiero , najpospolitszego prze
biegu cholery, w ydarzały  się czasem tego ro
dzaju zboczenia, iż chorzy k tórzy  zaczjaiali 
ju ż  odzyskiwać ciepło zew nętrznej pow ierz
chni ciata i pu ls , bez żadnej w idocznej przy
czyny, raptem znowu ziębli i puls u nich zni
k a ł, a w tedy przychodzący jakby  drugi pa- 
roxyzm cholery, zw ykle mocniejszy od piór- 
w szego , bardzo często ukończat się śmiercią. 
W idziano także , ale bardzo rzad k o , przypad
ki cholery bez w om itów  i laxow an ia , miano
wicie tóź w tedy, gdy epidemia do najwyższe
go doszła szczytu.

Po p r z eb y tó j  szczęśliwie cholerze w ydarzały 
się praw dziw e t e j ż e  recydyw y, k tóre  najczę
ściej były śm iertelne.

Krew upuszczana cholerykom , była najczę
ściej koloru ciemno-czerwonego i bardzo gęsta.
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W kilku przypadkach widziano na spodzie na
czynia, użytego do zebrania onej, osad mulisty-

Oprócz działania niedocieczonej dotąd przy
czyny epidemicznej, prawie zawsze potrzeba 
było, do rozwinięcia się choroby przyczyny 
jakiej powodowej ; do najpospolitszych zaś na
leżało przeładowanie żołądka pokarmami nie- 
straw ncm i, tudzież przeziębienie się wieczor
ne. Flisi przybyli na galarach z Krakowa, o 
których wyżej była m ow a, oprócz tego iż wy
stawieni byli ciągle na niepogody, i zim no, 
używali nadto pokarmów zepsutych , jako to : 
stęchłej kaszy, zgorzkłej słoniny, i t. p. dla 
tego też w dwóch ostatnich tygodniach podró
ży, przed okazaniem się pomiędzy niemi cho
lery, cierpieli na rozwolnienie żołądka.

Zaraz po zjawieniu się cholery w  Warszawie, 
przedsięwzięte zostały przez Rząd stósowne 
środki policyjno-lekarskie, na przypadek gwał
towniejszego wzmożenia się onej. Urządzo
no ściślejszy dozór policyjny nad czystością 
ulic i domów szczególnych, tudzież nad sprze
dażą różnych artykułów  żyw ności, i zaprowa
dzono stósowną służbę lekarską po cyrkułach 
m iasta, dla uboższej mianowicie klassy ludzi, 
którzy prócz tego mieli sobie dostarczane bez
płatnie lekarstwa. Gdy się -liczba chorych bie-
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Mniejszych zw iększyła, u łatw iano  ile możno
ści pomieszczanie tychże najprzód w  szpitalach 
zw yczajnych, a ,w  szczególności, w  szpitalu Śgo 
D ucha, w  szpitalu Ewangielickim i w  szpitalu 
Starozakonnycli, a później osobne naw et urzą
dzono w  tym celu 2 zakłady, w dwóch przeciw 
ległych częściach m iasta umieszczone, t .j .  jeden  
przy ulicy Gęsiej, w  daw^nem zabudowaniu fa- 
brycznem F raenk la , na 50 łóżek, który d. 28 
Czerwca otw artym  zosta ł, a drugi na Tamce 
obok Ordynackiego, k tóry  ju ż  d. 3 Lipca cho
rych przyjmować zaczął. Dr. B randt, Prezes 
Tow. Lek. troskliw y o to , aby toż Tow7: spo
strzeżeniami swojemi wzajem nie sobie udzie- 
lanem i, szło także w  pomoc zamiarom Rzą
d u , zw ołał nadzwyczajne posiedzenie na d. 2d 
Czerwca, na którem  przedewrs2ystkiem uradzo
no, aby się częściej niż zw yczajnie zbierać, co 
też rzeczywiście uskutecznionem b y ło , a wy
padki praktyczne z oddzielnych spostrzeżeń 
Członków Tow. przesyłało Tow. Radzie Le
karskiej do stosownego użytku.

W ypadki te, co się leczenia cholery dotyczy, 
5% następujące :

W cierpieniach gastrycznych , w yżej opisa
nych niemal tak upow szechnionych, jak  była 
przed kilku miesiącami grypa, dostateczne po-
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większej części było zachowanie ściślejszej dye- 
ty , wystrzegając się mianowicie pokarmów nie
strawnych rozdymających. Niektórzy idąc za 
popędem naturalnym , dobrych doznawali sku
tków  z miernego użycia napojów rozgrzewają
cych, jako to: herbaty z arakiem, lekkiego pon- 
czu , kieliszka w ina dobrego i t. p.

W wyższych stopniach tego rodzaju dolegli
wości , gdzie język był obłożony, a stolce nie
regularne, dobrze działały środki stolce lekko 
poruszające, a mianowicie też Rumbarbaru 111, i 
różne jego przetwory jak  np. Tinct-Rhei aquosa", 
albo same albo w  połączeniu z środkami klejo- 
watemi S aromatyczncmi.

W razie jeszcze większego rozwinienia się 
przypadłości gastrycznych , gdy nadto domy
ślać się można było napełnienia żołądka nie- 
strawionemi pokarm ami, najpomyślniejsze wi
dziano zmiany po zadaniu* lpekakuany w ilo
ści womity sprawującej : znosiła ona nieraz sa
ma przez się dolegliwości chorego, albo też 
ułatw iała bardzo skutkowanie środków nastę
pnie przepisywanych rozwalniających.

Dopiero opisane postępowanie dostateteczne 
także bywało w  większej liczbie przypadków 
tak zwanej biegunki cholerycznej. Często u- 
stępowała ona przy samem ciepłem zachowa
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niu się w łóżku, i użyciu napojów ciepłych kle- 
jow atych, albo poty pobudzających.

W przypadkach takich, gdzie biegunce tej nie 
tow arzyszyły w yraźne znaki gastryczne, gdzie 
język był czysty, stolce obfite wodniste, cho
ry  doświadczał nudności a skóra była sucha i 
chłodna, k tó ry  to stan nieraz dopiero po uży
ciu Ipekakuany rozw ijał się, widziano jak  naj- 
zbawienniejsze skutki po zadaniu niew ielkiej 
ilości Opii z satu racyą , albo w  połączeniu z 
środkami aromatycznemi. W krótce po wzię
ciu onego chory doświadczał przyjemnego uspo
kojenia, kurcze się uśmierzały, ciało odzyski
wało ciepło naturalne, biegunka się zmniejsza
ła, nareście niektórzy dostaw ali ogólnych po
tów .

Równie skutecznie działało u wielu osób u- 
puszczenie krw'i z rę k i; a mianowicie też u 
krw istycli, silnych ,j młodych , gdzie puls był 
pełny i tw ardy, a mocne bole ściągające w brzu
chu, i w ielka niespokojność chorego dow odzi
ły  silnych napływ ów  krw i do organów. Upu
szczenie k rw i znosiło tu chorobę nieraz w  prze
ciągu kilku godzin.

Niektórzy dobrych doznawTali skutków  w bie
gunce cholerycznej, zużycia Acidi muriatici.
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Gdy się ju ż  znaki charakterystyczne cholery 
okazywać poczynały, wtedy niektórzy widzieli 
W’iele dobrego, z opuszczenia choremu krw 'i, 
w  celu zapobieżenia mocnym napływom onej , 
do organów wewnętrznych. Inni, i to w wiel
kiej bardzo liczbie, zadawali wtedy z korzy
ścią Ipekakuanę: lubo były także przypadki, iż 
Ipekaknana, nie zrządziwszy w podobnym razie 
WoinitóW} albo też za nadto gwrałtownc wzbu
dziwszy, nie wstrzymała dalszego rozwinięcia 
się choroby.

Już rozw inięta ze wszystkiemi znakami pa- 
tognomonicznemi cholera, najlepiej zdawała 
się ustępować , po użyciu kamfory albo samej 
albo in spiritu sulplmrico <aethereu rozpuszczo
nej, albo nareszcie z kalomelem połączonej. 
Nie zaniedbując współcześnie rozcierali suchych, 
spirytusowych lub też za pomocą lodu , i za
dając napoje zim ne, wracało w wielu chorych 
ciepło, puls staw ał się wyraźniejszym, kur
cze się zmniejszały, wypróżnienia dołem na
bierały  stopniami właściwego koloru i odoru , 
nareszcie chory zwolna przychodził do zdro
w ia , albo tóż rozw ijały się owe stany choro
bliwe następne, o których była wyżej mowa.

Zamiast rozcierali dopiero wymienionych, 
woleli niektórzy lekarze używać tu kąpieli cie-
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płych piaskowych, albo naparzeń parą octo
wą pod kołdrami.

Zadawane w pośród  tychże samych okoliczno
ści Guaco, przyw racało także bardzo często 
puls i ciepło , dzielniej naw et niżeli kam fora, 
ale następnie dawało powód do silnych zapa- 
leii żołądka i k iszek, zodchodem  naw et k rw i 
przez stolec, i do mocnych gorączek; tak  dalece , 
iż lekarze, k tórzy środek ten zadawali, w  Szpita
lu W ojskow ym , w  Szpitalu M arcinkanek i 
w  Szpitaju S tarozakonnych, osądzili iż m u 
pierw szeństw a nad inne przyznać nie m ożna. 
Z chorych leczonych za pomocą Guaco m ała 
tylko liczba uratow aną została.

Lepiój nierównie niż Guaco działało samo 
zim no , pod postacią w ody zimnej i lodu, ze
w nątrz  i w ew nątrz, używane. Uważano, iż  nic 
tak  dzielnie nie uspakajało kurczów , ja k  roz- 
ciei-anie lodem części cierpiącej, i że chorzy 
zimnem pomyślnie leczeni najprędzej przycho
dzili do zdrow ia, nie przechodząc przez owe 
choroby następne.

Opjum lękali się lekarze pow iększej części 
zadawać w  cholerze ju ż  rozw in iętej, aby ztąd 
nie powiększały się napływ y k rw i do głow y, 
ju ż  i tak, po przebytej cholerze, nieraz bardzo 
silne.
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Gorączka choleryczna wymagała prawie za
wsze upuszczenia krw i ogólnego a przynaj
mniej miejscowego, przez przystawienie pija
w ek , poza uszam i, do skroni, id o  otworów 
nosa , tudzież zimnych okladań głowy.

Pomiędzy środkami wewnętrznemi, pierwszo 
miejsce zajm owała tu Aqua oxymuriatica mia
nowicie też w tedy, gdy język był suchy a 
skóra mocno rozpalona. Niemało dobrego ro
b iły  także w  przyzwoitym czasie użyte środki 
stolec wypróżniające, a między temi kalomel, 
i urynę pędzące ja k  np. Colchicum, równiejak 
kąpiele ciepłe , albo same, albo z zim nom i po- 
lewaniami głowy.

Zapalenia po cholerze wydarzające się, nie
ra z  nader uporczyw e, leczone były podług wska
zań ogólnych środkami zwyczajnemi.

www.dlibra.wum.edu.pl



Dostrzeżenia Meteorologiczne w Obserwatorium 
Warszawskie ni w roku 1837,

Z MIESIĄCA CZERW CA.
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Stan Nieba

i 744,89 +  13°, 00 70 o słońce i clim.
2 742,01 4-10,62 77 0 deszcz
3 746,31 +  '->,75 74 0 słoń: i chm:
4 746,01 + 1 0 ,9 7 81 0 słoń: i chm:
5 750,29 + 1 2 ,0 0 75 N chm ury 

słoń: i chm;6 751,78 4-11,30 62 0
7 747,83 4-10,78 76 N zachm: desz:
8 752,49 4 - 9,20 55 NO słoń: i chm:
9 753,62 4-10,90 58 N słoń: i chm:

10 752,91 + 1 3 ,1 0 82
74

s o pogodny
11 748,28 +  11,45 N zachm urzone
12 748,38 4-15,02 78 0 chm: i deszcz
13 749,14 + Ti5,02 66 o słoń: i chm:
14 750,58 4-17,50 63 s słoń: i chm :
15 715,63 +  14,30 75 0 chm: i deszcz
16 746,56 4-15,40 65 0 słoń; i chm:
17 748,28 4-15,40 4t> NO słoń: i chm:
18 747,00 4-19,10 45 O słoń: i chm:
19 712,52 +  19,70 75 s zachmurzone
20 748,74 4-20,45 59 NE słoń: i chm:
21 752,41 + 21 ,15 56 NE słoń: i chm:
22 753,37 + 21 ,45 56 NE słoń: i chm:
23 753,44 4-21,95 49 NE słoń: i chin:
24 751,97 4-22,25 57 NE słoń: i chm :
25 748,72 -j-22,20 65 E pr. pochm .
20 718,19 +22 ,75 69 NE chm : ci en:
27 752,42 4-17,40 65 N chm ury
28 755,09 +  17,00 66 NE chm ury
29 752,82 4-19,72 61 SE słoń: i chm:
30 749,5D + 20,67 fil SO słoń: i chm:
sr:j 749,386 j + 1 6 ° ,2 0  
Barometr najwyższy

05,4 |U  i ME|
756,02 cl. 28 rano

„  najniższy . 
T erm om etr uajwyzszy • *

711,13 d. 19 wie. 
+ 2 7 ° ,0  d. 21 po p.

łt najaizszy 4 - 5° ,0 d. 8 rano
www.dlibra.wum.edu.pl



Z MIESIĄCA LIPCA.
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Stan Nieba

i 7 51,68 +  14,80 02 NO pochmurny
2 751,81 +14 ,87 61 0 słoń: i chm.
3 747,72 ( +  11,07 92 0 chm: i deszcz
4 748,39 ■ + 13 ,35 69 0 chmury
5 747,35 + 11 ,85 79 O chm:i deszcz
G 719.98 +  8,90 80 O słoń: i chęt:
7 750,73 + 15,35 69 o słoń: i chm;
8 710,97 +  9,70 75 s o chmury
9 744,31 + 12 ,30 78 NO chm: i deszcz

10 747,86 +  15,45 66 N słońce i chm:
11 740,00 + 1 7 ,3 0 65 0 chmurny
12 740,82 +  !4,75 71 N słoń: i chm:
l i 747,31 +  14,32 66 N słońce i chm:
14 747,85 +  12,50 65 N słońce i chm:
15 751,29 + 18,30 63 N słońce i chm:
IG 750,26 +20,27 61 S słońce i chm;
17 746,13 +  19,95 69 E chm: i deszcz
18 740,1 i +17 ,50 77 S słońce i chm:
19 747,15 +17 ,60 73 E słońce i chm:
20 747,73 +  18,55 67 NE smugi po Nie.-
21 748,17 +  17.90 62 NE słońce i chm:
22 719,48 + 20 ,10 61 E słońce i chm
23 749,42 + 14,37 72 E chmury
24 7 16,30 +18,77 72 E słońce i chm:
25 7 15,21 +19,08 78 N chmury
20 7r)l,:)6 +  10,05 65 N słońce i chm:
A 758,29 +  16,18 63 N pogodny
2S 755,03 +17 ,30 61 SE zup: pogodny
29 718,43 +20-20 G4 SE pogoduy
30 7 17,76 +21 ,70 68 SE pr. pogodny
31 1 745.17 +  17,90 83 O pochmurny
śr:| 748,576 | + 10,09 | 66,0 1 O i i\

Barometr najwyższy
najniższy
najwyższy

756.71 d. 27 rano 
713,5 5 d. 9 „

Term om etr + 2 9 ° ,3  d. 30 po pot.
najniższy +  7°, ^d 6 rano

Dnia 28 Lipca między godzin,'} 10—12 w nocy Zorza
północna w słupach kolorow ych.

www.dlibra.wum.edu.pl



Z MIESIĄCA SIERPNIA.
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lS Stan Nieba

i 747,73 17,42 82 O clim: i deszcz
2 751,15 18,20 80 s chm: i deszcz
3 754,31 20,35 70 SE pr: pogodny
4 754,56 21,12 63 SE zupeł: pogod-
5 752,25 23,00 61 N pogodny
6 751,99 23,42 76 N pogodny
7 753,62 23,35 59 N pogodny
8 756,63 20,57 65 N pogodny
9 757,55 19,50 65 N pogodny

10 756,86 21,65 59 SE pogodny

Od dnia 3 do 11 Sierpnia dni były ciągle po
godne i suche, ciepło coraz bardziej się zw ię
kszało , w ia tr słaby od strony N i NE pow ie
wał. W dniach 4, 5, 9 w p ó ł godziny po za
chodzie słońca w  stronie północno-zachodniej, 
zorza w ieczorna w  św ietnych słupach koloro
w ych w kształcie prom ieni na niebie się malo
w a ła , najśw ietniejsza b y ła , w  dniu 4.

W dniach 5, 6, 7, 8 w  nocy przy pogodnein 
niebie, w  stronie*południowro-w schodniej przy  
poziom ie, błyskawica bez grzmotu. W dniach 
8, 9, 10 S ierpn ia , przy słabym w ietrze NE. 
stałej pogodzie, Barometr bardzo wysoko się 
trzym ał i dochodził do 28 ca li, co się rzadko 
trafia u nas w  miesiącach letnich. W tychże 
dniach ranki i w ieczory były chłodne, w  nocy 
wiele gwiazd spadaifjcych w różnych stronach 
Nieba spostrzegano.

fW A G A . W y k a / num eryczny o ruchu cholery w K ró le stw ie  P o l
akiem po  dzień & S ie rp n ia  r . b. udzielony z o s ta i Redakcyi 
p rz ez  Radę le k a rsk ą , urzędow e ra p p o rta  z k ra ju  odbiera jącą .

www.dlibra.wum.edu.pl


