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I. ELEKTROFTALM
oko dotykowe.

Rzecz czytana dnia 23-go sierpnia r. 1897 w  Sekcyi 
Fizyologii XII-go M iędzynarodow ego  Zjazdu Lekarzy

w  M oskw ie 1).

PRZEZ 

D r.K azim ierza N oiszew skiego

Roentgen promienie katodalne, nieodczuwane przez oko, jednak 
spostrzegane przy pomocy pewnych odczynników, nazwał X  promie
niami. Chwila zastanowienia wystarczy dla zrozumienia, że dla osob
nika pozbawionego oczów wszelkie promienie będą promieniami X. 
Są one przez niego nie spotrzegane, brakuje mu bowiem przyrządu 
dla tego rzędu zjawisk. —Wszelki przedmiot jest tem, co istniało już 
przed wrażeniem, same zaś wrażenia są podmiotowymi znakami przed-

1) Journal du XII Congrès International de Médecine de Moscou lé 
11 (23) Aoùt 1897 Dr. K. Noiszewski: Electrophthalme, appareil pour la 
perception de la lumière transformant le phenomène de la vision en un 
phenomène de tact. Le 12 (24) Aout 1897 Dr. K. Noiszewski: Une
demonstration de l ’electrophthalme.
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miotów. Często spotykamy w rozprawach filozoficznych utożsamienie 
czucia z podmiotem; mówi się tam: moje ja czyli moje subjectum 
(mój podmiot), a jednak nie skóra, nie siatkówka oka, nie mózg czu
je, są one tylko podmiotem czucia, jak świat zewnętrzny jest tegoż 
czucia przedmiotem. Oprócz tego słońca, tam na niebie, i obrazu jego 
tu na siatkówce mojego oka jest jeszcze coś, co będąc przytomne 
przedmiotowemu obrazowi słońca wnosi stąd o istnieniu rzeczywistego 
przedmiotowego słońca. To coś oznaczamy wyrazem jest. Wyraz ten 
oznacza przytomność metafizycznego pierwiastku wobec pierwiastku 
fizyologicznego. Myśl ludzka zaznacza ten stosunek przedmiotu do 
podmiotu i czucia i dlatego każda zupełna myśl nasza składa się 
z trzech znaków czyli wyrazów: znaku na oznaczenie przedmiotu, 
znaku na oznaczenie podmiotu i znaku na oznaczenie czucia. Gdy 
myślę: „śnieg jest biały“, śnieg jest znakiem przedmiotu, biały jest 
znakiem podmiotu t. j. znakiem tego szczególnego stanu, jaki pow
staje w siatkówce oka przez odbijanie się na niej promieni od przed
miotu śnieg, a jest jest znakiem czucia, czyli przytomności naszej jaźni. 
Jest odnosi się tu nie do przedmiotoznaku śnieg, a do podmiotoznaku 
biały. Nie śnieg-jest biały,, a śnieg biały-jest. Wyrażając to, oznaczam, 
że odczuwam to, czemu dałem nazwę śnieg biały, czyli, że odnoszę 
śnieg do rzędu wzażeń białych. Wobec tego upadają wszelkie wątpli
wości co do tego, czy jest uważać należy tylko za łącznik, czy też 
jest oznacza czucie i istnienie. — Przykład I. Stuart 'a Mille’a: 
„Cezar jest martwy" jako niezbity dowód, że jest nie oznacza istnienia, 
bo Cezar przecież będąc martwym istnieć nie może, wcale czego inne
go dowodzi. Jeżeli bowiem bez myśli jest zdanie: „Cezar-jest mar
twy", to przeciwnie: „Cezar martwy-jest"  może i powinno być pomy
ślane, bo chociaż Cezara-niema, to martwy jest. Zdanie to oznacza, że 
odnoszę przedmiot Cezar do rzędu przedmiotów odczuwalnych przeze
mnie jako martwe. Nawet zdanie: „Centaurus jest zmyśleniem poe
tów" , znajduje łatwe wytłumaczenie, bo chociaż Centaurus nie jest, 
ale zmyślenie jest. Zdanie to oznacza: odnoszę przedmiot Centaurus 
do rzędu przedmiotów zmyślonych. Ponieważ przedmioty są to przedwra
żenia, mylnie więc sądzą niektórzy, że przedmiotami mogą być tylko 
rzeczy znajdujące się zewnątrz naszego ciała. Tak np. wrażenia 
nudzenia i mdłości często są podmiotowymi znakami przedmiotowej 
obecności tasiemca wewnątrz naszego ciała, dreszcze, gorączka, pot 
są podmiotowymi znakami krążącego we krwi jadu. Przeciwnie elek
troftalm czyli oko dotykowe musi być uważane jako przyrząd pod
miotowy, dla którego przedmiotem jest światło. Dla tego, żeby człowiek 
pozbawiony oczów mógł powiedzieć o świetle, że ono jest, trzeba nie-
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tylko żeby światło istniało, ale jeszcze żeby pozostawiało w jego 
podmiocie znak i żeby ten znak światła był dla człowieka pozbawio
nego oczów zrozumiały. Chociaż światło pada na czoło człowieka po
zbawionego oczów, człowiek ten nie wie o tem, bo skóra nie posiada 
swoistego przyrządu dla oddziaływania na światło, a jaźń nasza nie 
odczuwa przedmiotów, a tylko własne reakcye na przedmiotowe wra
żenia 2).

Pomysł więc oka dotykowego sprowadzić należy do jego po
staci najpierwotniejszej — do odczuwania światła, do dania możności 
bezokiemu zaznaczania istnienia światła, każdym razem gdy promienie 
padną na jego czoło. Czy istnieje taki sposób?. Sposób taki istnieje, 
jest bardzo prosty i dla każdego dostępny. Powszechnie już dziś 
znaną jest własność selenu pomniejszania elektrycznego oporu 
pod działaniem światła. Elektryczny opór selenu równy w ciemności
1,640,000 ohm'ów, pod działaniem światła gazowego zmniejsza się do
680,000 ohm’ów, a pod działaniem światła dziennego aż do 350,000 
ohm’ów. Przy pomocy bardzo dokładnego galwanometru można wi
dzieć i mierzyć te zmiany. Na podstawie tych różnic oporu selenu 
oświetlonego i nieoświetlonego od lat dziesięciu buduje się przyrząd 
dla odczuwania światła przy pomocy wrażeń dotykowych. Skóra po
siada różnego rodzaju czucia: czucie przestrzeni, ucisku, faradyzacyi, 
bólu; wszystkie te rodzaje czucia nie tylko nie są ściśle pomiędzy 
sobą zróżnoważone, ale przeciwnie stanowią może najmniej ścisłą część 
fizyologii. Któreż z tych czuć wybrać należy dla tłumaczenia czło
wiekowi pozbawionemu oczów wrażeń świetlnych. Przy urządzeniu 
dotykowego oka było to pytanie zasadnicze 3).

Czucie dotykowe, mierzone cyrklem W ebera, które może naj- 
właściwiej byłoby nazywać czuciem cyrklowem, wykazuje na czole 
znacznie mniejszą ostrość niż np. końcach palców. To mnie skłoniło 
przez długi czas opracowywać dla oka dotykowego czucie ciepłowe 4) 
na skórze czoła. Znacznie już później zwróciły moją uwagę wy
cieczki Möbius’a przeciw metodzie W ebera i stanowcze jego zapew
nienie, że niema różnicy pomiędzy czuciem dotykowem mierzonem 
przy pomocy cyrkla i temże czuciem mierzonem końcem włosa 5).

2) W  pracowniach w Paryżu i w Holandyi.
3)  Tiurin proponował mi zmienić elektroftalm w ten sposób, żeby 

wrażenia świetlne tłumaczone były nie na dotykowe, a na słuchowe wra
żenia. Naucz. Obozr. Nr. 24 r. 1894.

4) „Gaz. L ek.“ Nr. 10 r. 1889.
5) „Nowiny Lekarskie" Nr. 6 r. 1896.



KRONIKA LEKARSKA.

Na wiarę zdanie to zostało powtórzone przez wielu neurologów; tak 
np. Dr. Korniłow 6) twierdzi w swym podręczniku, że człowiek 
z normalnem czuciem dotykowem wszędzie na skórze postrzega linią 
5 ctm. długą. Powtarzając doświadczenia z włosem zdziwiony byłem 
nadzwyczajną wrażliwością skóry na czole i zupełną nieczułością 
skóry na końcach palców przy dotykaniu włosem. Dalsze badania 
przekonały mnie, że czułość na dotyk włosa zależną jest od ilości 
drobnych włosków pokrywających skórę naszego ciała  * 7). Najgęst
szymi są właśnie te włoski na czole, szczególniej na gładyszce, wcale 
zaś ich niema na końcach palców, na podeszwach, na glans penis. 
Włoskowa wrażliwość na czole przewyższa nietylko wrażliwość cyr
klową na czole, ale nawet i wrażliwość cyrklową na końcach pal
ców. Włoski te na czole są tem dla elektroftalmu, czem są czopki 
i pręciki w siatkówce dla oka. Na tej włoskowej siatkówce przy
jąłem punkt po nad nosem za punkt fiksacyi oka dotykowego. Punkt 
ten ściśle jest określony przecięciem dwóch linij, poziomej — linia 
brwi i pionowej — linia nosowa. Każdy inny punkt przedmiotowej 
przestrzeni określa się odległością miejsca jego wrażenia na czole od 
punktu liksacyi po nad nosem. Linia prowadzona włosem po czole, jak
kolwiek złożona z sumy oddzielnych włoskowych wrażeń, jednako
woż zostaje zcałkowaną i pojętą jako jedna linia ciągła. Dziwnem 
jest zaprawdę, jak chętnie ociemniali zgadzają się na utożsamienie 
ruchów włosa z ruchami światła. Dobrze znana próba z płomieniem 
świecy w celu rozpoznania u badanego odczucia światła i zachowania 
zdolności umiejscowiania świetlnych wrażeń w przestrzeni odbywa 
się przez unoszenie świecy w górę, na dół, na prawo i lewo. Badany 
musi wskazać kierunek ruchu światła. Prowadząc włosem po skórze 
ociemniałych pytałem zawsze o kierunek światła, a prawie każdy 
ociemniały bez chwili wahania wskazywał ów kierunek.

Dziewięcioletnia ociemniała dziewczynka prędko przywykła 
do symboliki ruchów włoskowych, z łatwością odróżniała, która 
z trzech pociągniętych linij na jej czole była najkrótszą: górna, dolna 
czy środkowa, albo która z tych trzech linij miała przerwę. Przy
tem różnica pomiędzy liniami i przerwa w linij nie przewyższała 
kilku milimetrów, a zdaje się, że to poczucie różnicy możnaby do
prowadzić do części milimetra. Z wielką łatwością nauczyła się ona 
rozpoznawać stałe układy kresek na czole wyobrażające okno, krzyż,

6) Metodika izsledowanija bol. ner w . sist. Moskwa 1893 str. 120.
7) „Nowiny Lek.“ Nr. 6 r. 1896.
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krąg. Chętnie zgadzała się ona poznawać człewieka jako słup pio
nowy i odróżniać go od konia lub krowy — słupów poziomych.

rys. Okno c.
A B  linia pozioma (linia brwi).
CD linia pionowa (1. nosowa).
0 — punkt fiksacyi.

Elektroftalm od czasu odczytu w Petersburgu i demonstracyi 
w czasie wystawy Wszechświatowej w Paryżu Charcoft'owi bardzo 
znacznym uległ zmianom. Zamiast całej szczotki pręcików pozostał 
tylko jeden słupek, który poruszony kreśli swym włoskiem na czole 
rzędy dłuższych i krótszych kresek. Pierwszą myśl do takiej za
miany podał mi w czasie tejże wystawy p. Abakanowicz 8). Słupek 
ten porusza się na dnie elektroftalmu z lewa na prawo wskazicielem 
prawej ręki, a z góry na dół wskazicielem lewej jęki. Jeżeli doda
my do tego jeszcze poruszenia głowy, to upada całkowicie zarzut 
braku wrażeń okoruchowych uczyniony przez D-ra Zygmunta Kram
sztyka 9). Palec prawej ręki zastępuje mięśnie poziome oka, palec 
lewej ręki zastępuje mięśnie pionowe oka, sam zaś słupek dotykowy

8) Niech mi wolno będzie podziękować na tym miejscu prof. elektro
techniki w Petersburgu p. Merczyngowi za jego wskazówki i rady.

9) Kramsztyk Zygmunt. Oko elektryczne „Wszechświat" — str. 91 
r. 1890.
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umocowany jest w przyrządzie sankowym i składa się z trzech 
części:

1) Selenowego świałtoodbiornika; 2) maleńkiej nieruchomo 
z nim połączonej cewki indukcyjnej i 3) włoska przymocowanego do 
przerywacza cewki. Ciemnia wzrokowa została taką jak i w  r. 1889.

L i t e r a t u r a  e l e k t r o f t a l m u :
1) Noiszewski. Dziennik III-go Zjazdu Lek. rosyj. w Petersburga.

Elektroftalm —str. 220.
2) „ Dziennik I II-go Zjazdu Lek. rosyj. w Petersburgu.

Topotermoestezyometr — str. 253.
3) „ Dziennik III-go Zjazdu Lek. rosyj. w Petersburgu:

rozprawy o Elektrof. — str. 347.
4) „ „Gazeta Lekarska“ Nr. 51 r. 1889 Elektroftalm.
5) „Gaz. Lek.“ Nr. 10 r. 1889 str. 204. Topotermoeste

zyometr.
6) „ Centralblatt f. Nervenheilkunde und Psychiatrie. J a

nuar-Heft 1891. Der Electrophthalm, ein Apparat 
zur Wahrnehmung der Lichterschąinungen mittelst des 
Temperatur und Localisationsgefiihls.

7) „ Centralblatt f. Neiwenheilkunde und Psychiatrie s. 529.
Topotermaśthesiometer 1891.

8) Jasiński Roman. Oko elektryczne „Kuryer Codzienny" 18-go stycz
nia r. 1890.

9) Kramsztyk Zygmunt. Oko elektryczne „Wszechświat" — str. 88
r. 1890.

10) Dedichen Henrik. Elektroftalmen, et nyt Kunstigt Die opfundet af
Dr. K. Noiszewski i Diinaburg Uddrag og Orezsig- 
ter — str. 347.

11) Donnini. L’elettroftalmo. Palermo 1891.
l2) Max-Dessoir. Dr. Phil. et. med. Berlin. Ueber den Hautsinn — 

str. 295 i 321 r. 1892.
13) Tiurin. Naucznoje obozrenije Nr. 24 — 738—748 r. 1894. „Czto

możet — sdiełat elektrotiechnika dla nieizleczimo śle
pych “. Autor tego artykułu wypowiada dużo ory
ginalnych poglądów, proponuje też zamiany wrażeń 
wzrokowych nie na dotykowe, a na słuchowe.

14) Noiszewski. Dziennik I I -go Zjazdu Technicznego w Moskwie rok
1895. Sekcya X II: Nauczanie ślepych, głuchonie
mych i wogóle nienormalnych dzieci. Dnia 30 gru
dnia st. st. „Dalszy ciąg prac nad elektroftalmem.

15) Szarwin. Ob elektroftalmie doktora Noiszewskiego. Russ. Wied.
Nr. 15 r. 7896.

16) Noiszewski. Trichoaesthesiometr „Nowiny Lekarskie" Nr. 6 r. 1896.
17) Prof. Tarchanow. 8-my wykład prof. Tarchanowa: „Czy będą ślepi 
widzieć". Petersburg 6-go lutego r. 1897.
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II. Szereg now szych spostrzeżeń

MĘSKIEGO OWŁOSIENIA U KOBIET
oraz

niektórych innych annmalij owłosienia i rozwoju ogólnego.
(Z 14-ma figuram i w treści).

Podał

F r .  
Neugebauer

(Ciąg dalszy).

Co do infantilizmu, w ostatnich czasach (patrz: Kr. 13194 Diar. 
Prop. Med. Propr. z dnia 29 III. 1897) miałem sposobność zbadania 
26-letniego starozakonnego pacyenta, który zgłosił się do mnie z po
wodu, że małżonka trzy lata temu po 3-letniem wspólnem pożyciu 
rozeszła się z nim z powodu bezdzietności, przypisując przyczynę ta
kowej mężowi. Dnia 30 marca 1897 osobnika tego przedstawiłem 
w Warszawskiem Towarzystwie Lekarskiem z powodu typowego infan
tilizmu połączonego z hypoplazyą organów płciowych i brakiem męskie
go owłosienia. Na pierwszy rzut oka uderza pewna sinica kończyn
o chłodnych na dotyk powłokach skórnych, brak wąsów i zarostu na 
twarzy, owłosienie sromu kobiece, mammae kobiecego typu, krtań
i głos kobiece. Scoliosis habitualis dextrorsum conversa. Jądra i przy- 
jądrza w swojem miejscu, lecz jądra niedorozwinięte wielkości orzesz
ków, moszna malutka o zmarszczonych powłokach skórnych. Prącie 
podczas erekcyi nie ma więcej nad 8 ctm. długości i 7 ctm. obwodu 
długość żołędzi 3 ctm., reszty prącia 5 ctm. Szerokość prącia 2, żo
łędzi 3 ctm. P. pollucyom nigdy nie podlegał, miewał jednak rodzaj 
ejakulacyj podczas spółkowania z żoną; wodnista ciecz wydzielała się 
nader słabo kroplami w niewielkiej ilości. X. pochodzi od rodziców 
dobrze ukształtowanych, którzy mieli 4 dzieci, z tych dwoje
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zmarło; brat pacyenta spłodził syna jednego. Rozwiedziona z X. mał
żonka dobrze zbudowana o prawidłowych funkcyach płciowycli liczy 
dziś lat 24.

Co do badania organów płciowych zawdzięczam Szanownemu 
koledze Perkowskiemu analizę nasienia, która wykazała azoospermiam, 
konstatując również niedorozwój płciowy. Przytaczam dosłownie wy
nik tego badania szczegółowego, za które w tem miejscu uprzejmie 
dziękuję kol. Perkowskiemu.

„Prącie, moszna, jąderka przed
stawiają się jakby ich właściciel 
był 4 lub 5-letniem dzieckiem. Gru
czoł krokowy z pęcherzykami 
nasiennymi palcem per rectum 
niewyczuwalny. Spojenie łonowe 
pokrywają nader rzadkie włosy 
czarne a pojawiły się one w 
15-tym roku życia.

Badając dotykiem mosznę, prze
konywam się o istnieniu dwóch 
małych jąderek, nieco może więk
szych od orzechów laskowych, 
nie są one jednakowo ukształto
wane względnie do swych przy
datków; z lewej bowiem strony 
przydatek odpowiedniego jąderka 
znajduje się pod testiculus (inver
sio) — z prawej zaś normalnie 
nad nim jest położony.

Na moje żądanie przyniesie
nia nasienia, pacyent po wielo
krotnych manewrach masturbacyj
nych w nocy zebrał niewielką 
ilość tego płynu, wydzielonego kro
plami i dostarczył mi, w ma
łej buteleczce.

Ciecz ta w ilości od 1 do 2,0 gramów, wyglądem zewnętrznym 
przypomina cechy zewnętrzne moczu o zabarwieniu winno-żółtem, — 
odczyn posiada alkaliczny; jest prawie przezroczysta z nader małą 
domieszką pływających w niej jakby nabłonków— po upływie doby,
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osadu prawie nie zostawiła, oprócz nieznacznego mętu, który badany 
drobnowidzowo przedstawił, co następuje:

Brak zupełny, stanowczy, ciałek nasiennych. Napotykam na po
lach drobnowidzowych nabłonki z kanalików jąder; zauważyłem szcze
gólnie jedno jakby pionowe przecięcie takiego kanaliku, gdzie łatwo 
rozróżnić mogłem trzy dośrodkowe warstwy komórek zarodkowych, 
a mianowicie: komórki okrągłe (spermatigoniae), elipsoidne (spermato
city) z trzecią warstwą drobnych młodych komórek (spermatidy), któ
re tu niewytworzyły ciałek nasiennych. Daleko obficiej były rozrzu
cone tak zwane spermatoblasty Ebner’a t. j. wrzecionowate t wory, 
które oddzieliły się ze słupkowatych kolumn kanalików nasiennych 
i tu nie przeobraziły się w spermatozoidy, jak to ma miejsce w nor
malnych warunkach.

Znajdowałem także na polach drobnowidzowych cylindrycznie 
ułożone ziarenka nasienne (z globuliny) na podobieństwo cylindrów 
nerkowych.

Lecz szczególniej uderzyła mnie niezwykła obecność ciemno
żółtych kulistych elementów, podobnych do kuleczek tłuszczu, a prę
dzej zbliżonych do kuleczek leucyny, otoczonych nader delikatnemi, 
kształtnemi zazębieniami jakby narzynaniami ząbkowatemi, jakie 
czynią na brzegach monet (crénelures).

Kuleczki te pod naciskiem szkiełek zdradzały swą krystaliczną 
przezroczystą spójność, gdyż niektóre z nich rozciśnięte zdawały się 
przypominać jakby klinowato-gwiaździste ułożenie kryształów fosforanu 
kwaśnego wapnia. Skłonny więc byłbym przyjąć te ciemno-żółte, ku
liste, oząbkowane twory, jako przecięcia cylindrycznych złogów (fosfo
ranów ziem i alkalij) wypełniających światło niektórych niemi za
tkanych kanalików nasiennych (?!)

Napotykały się również płaskie nabłonki z cewki moczowej 
i ciałka śluzowe.

Dnia 21-go kwietnia 1897 miałem sposobność przedstawić na 
posiedzeniu Warsz. Towarz. Lekarskiego rzadki okaz zatrzymanego 
z przyczyny dotychczas nieujawnionej rozwoju, mianowicie osobliwej 
budowy 16-letniego karzełka Dóbos Janos'a. urodzonego w węgier
skiem miasteczku Battonyu. Bóbos Janos już od 5-ciu lat obwożony 
jest po święcie i za pieniądze okazywany pł,zez impresarya pana 
Varadi Mor. Rzeczywiście karzełek ten posiada pewne cechy od
różniające go od reszty karłów, mianowicie zachowanie proporcyalno
ści w budowie ciała z wyjątkiem dysproporeyalnie małej głowy, 
a powtóre, wyższy, niż zwykle bywa u karłów, rozwój umysłowy. 
(D. jest analfabetem, ponieważ lekarze odradzali rodzicom obciążania
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mózgu dziecka pracą umysłową). Dóbos Janos dotychczas przedstaw
iany był w Towarzystwach Lekarskich w Budapeszcie, Berlinie, 

Lipsku, Kielu, Hamburgu, Strasburgu, Fryburgu, Nancy, Rydze, Mo
skwie, Dorpacie, Helsingforsie i Würzburgu i badany szczegółowo 
przez profesorów: Bokay'a, Michalkowicza, Bäumler'a, Virchow'a, Cur
schmann’a, Rindfleisch'a, Pik’a, Kożewnikowa i wielu innych, zwra
cając ogólną na siebie uwagę jako jedyne w swoim rodzaju, jak się 
wyraża Virchow, wydanie miniaturowe człowieka: „homo j usto minor“.

Fig. 1 1 .  Dóbos Janos: 16-letni karzełek. „Nannocephalus" (Virchow).Fig. 11. .Dobos Janos: 16-letni karzełek. „Nannocęphalus" (Virchow).
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Rodzice Dóbos a mieli 10 dzieci, z których 6 było prawidłowo 
ukształtowanych, czworo zaś urodziło się zbyt małemi, z nich tylko 
Janos, ważący po urodzeniu nie więcej nad 0,5 kilogr., pozostał 
przy życiu.

Virchow („Der Vogelkopf-Knabe Dóbos Janos". Berlin. Klin. 
Woch.. 23 V. 1892 Nr. 21) badał Janosa 27 kwietnia 1892, gdy 
Janos liczył 12 rok życia i wyraził się w odczycie swoim tak: „Na
pierwszy rzut oka Janos zdaje się należeć do grupy mikrocefalów. 
Mikrocefalia polega głównie na zbyt małych wymiarach średniej 
i przedniej części czaszki, podczas gdy twarz jest dosyć wielką, tak 
że wskutek dysproporcyi pomiędzy wielką twarzą a zaszczupłym 
rozwojem przedniej i średniej części czaszki powstaje pewne podo
bieństwo do małpy, — fakt, który zniewolił ongi jednego ze słynnych 
zoologów do przypuszczenia, że mikrocefalia jest objawem atawizmu, 
wskazującym na dawniejszych proantropów i atawistycznie na małpy. 
U mikrocefalów dysproporcya staje się tembardziej rażącą, im więcej 
są rozwinięte tułów i twarz. Obok tej mikrocefalii wypada odróżnić 
osobną formę Nannocefalii, w której głowa czasami bywa bardzo 
małą, jak u właściwych mikrocefalów, lecz jest więcej proporcyonal
nie i regularnie uformowaną, a mianowie nietylko czaszka, lecz 
i twarz.

Tej formie towarzyszy często zatrzymany wzrost całego ciała, 
wzrost za mały. Istnieją całe plemiona o bardzo licznych Nannoce
falach. Główka Dóbos Janos’a nie przypomina bynajmniej małpiego 
wyglądu, a raczej wygląd ptasiej główki. Dalej, Janos umysłowo jest 
znacznie lepiej rozwinięty, niż to bywa u mikrocefalów. Janos robi 
wrażenie rozpieszczonego i swawolnego dziecka, jest nadzwyczaj ży
wego temperamentu, wesoły, łatwo się irytuje, a z drugiej strony 
jest nader czuły. „ Virchow“ nie znalazł u Janos’a żadnej wady organicz
nej i wobec proporcyonalności w budowie ciała uważa Janosa po 
prostu za miniaturowego człowieka, który bodaj czy wielu na świecie 
znalazł by konkurentów. Przyczynę mikrocefalji Virchow upatruje 
w pierwotnem cierpieniu pewnej części mózgu, szczególnie insulae 
Reilii i sąsiednich części, zaczem powstaje powstrzymany rozwój od
powiedniej części czaszki. Co zaś do przyczyn Nannocefolii, tako
we dotąd pozostają absolutnie ciemne. Głowę Janos’a Virchow na
zywa: H ypsibrachycephalus (lndex szerokości 80,0, index na wyso
kości ucha 66,6) i Leptoprosopos (Index twarzowy 100).

„Twarz jest wązka, jakby z prawa na lewo spłaszczczona, oczy 
są małe — (Janos cokolwiek zezuje), nos mocno zagięty znacznie
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Koledze Krysińskiemu zawdzięczam dokładne wymierzenie 
w dniu 22 kwietnia 1897 dokonane, czyli 5 lat po badaniu Janos’a 
przez Virchow’a:

Wzrost 110 ctm.

„„Głowa w wymiarze poprzecznym spłaszczona, podłużnym wy
dłużona:

średnica dwuskroniowa (diameter bitemporalis) 8 ctm. 
średnica dwuciemieniowa (diameter biparietalis) 10 ctm. 
średnica czołopotylicowa (diameter frontooccipitalis) 13 ctm.
średnica bródkopotylicowa (diameter mentooccipitalis) 17 ctm. 
odległość źrenic oczu (distantia pupillarum) 5 ctm.
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Obwód głowy (circumferentia capitis) 39 ctm.
Szyja zboczeń nie przedstawia.
Tułów (truncus).

Kręgosłup w części grzbietowej dość znacznie wygięty ku tyło
wi (kyphosis dorsalis), w części lędźwiowej odpowiednio wygięty ku 
przodowi (lordosis sacralis), barki pochylone ku przodowi.

Odległość wzajemna wyrostków barkowych (diameter biacromia
lis) 23 ctm., taż sama odległość mierzona taśmą przez plecy 33 ctm.

Obwód piersi 53 ctm.
Brzuch zapadnięty.
Miednica spłaszczona. Odległość kolców (Sp. sup. 
ant. os. ilium) 16 ctm.
Średnica zewnętrzna (diameter extorna Baudelocąuii) 
11 ctm.

Kończyny górne.
Od wyrostka barkowego (acromion) do wyrostka 
łokciowego (olecranon) 24 ctm., od tegoż wyrostka 
do końca palca średniego 28 ctm., długość samej rę
ki 10 ctm.

Kończyna dolna.
Od skrętu (trochanter) do kłykcia zewnętrznego pi
szczeli (condylus externus tibiae) 27, od tegoż wy
rostka do kostki (malleolus) 26 ctm., obwód goleni 
18,2 ctm., obwód uda 26,5 ctm. Stopa kształtna, 
prawidłowa. Serce i płuca zboczeń chorobowych nie 
przedstawiają.““

Fig. 12 zdjąłem fotograficznie dla uwidocznienia rozwoju orga
nów płciowych zewnętrznych (—nadmiernie rozwinięte prącie—) oraz 
dla charakterystycznego profilu twarzy.

Najbardziej uderzają kształty i wzrost Janos'a, gdy stoi obok 
dorosłego mężczyzny normalnej wysokości np. swego impresarya.
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Fig. 12.

W  roku 1892-gim Dóbos miał 92,6 ctm. wysokości, 1895: 
107 zamiast 135, w 1897—110 ctm. zamiast normalnych 160, a więc 
przez 4 lata urósł o 17,4 ctm., w r. 1892 ważył 9 1/10 kilogr., 
w r. 1895—13,2, a w r. 1897 t. j. obecnie waży 12,4 kilogramów 
(36 funtów krajowych).

Dzisiejszy obwód główki największy 39 ctm., zaledwie o kilka 
centymetrów przewyższa obwód główki noworodka (34 do 35 ctm.)
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Przy badaniu organów sromowych skonstatowałem kryptorchizm 
po stronie jednej. D. J. miewa pollucye od roku.

Z pośród psychiatrów badali Dóbos’a profesor F ürstner w Stras
burgu i prof. Rieger w W ürzburgu, a ten ostatni szczegółowo opra
cował kwestyę przypuszczalnego rozwoju mózgu Janos’a („Demon
stration des sogenannten Vogelkopfknaben, Dóbos Janos aus Batto
nya in Ungarn". Aus den Sitzungsber. d. Würzburger Physik. med. 
Ges. 1894 XV. Sitzung vom 16 X I. 1898. Sep. Abdr.)  Po uro
dzeniu się Dóbos ważył zaledwie 1/5 normalnej wagi noworodka. 
Przypuszczalna waga mózgu Dóbos’a =  600 gramów, obliczona przez 
Rieger’a, dorównywa wadze mózgu kilkumiesięcznego noworodka. 
W 16-tym roku życia waga mózgu powinna wynosić już około 12—
14,000 gramów. Podczas gdy prawidłowo u człowieka 60 kilogr. wa
gi waga mózgu wynosi około 1,400 gr. czyli 2,3% ogólnej wagi 
ciała, podług Riegera, u Dóbos a w r. 1895 przypuszczalna waga 
mózgu wynosiła 4,5% ogólnej wagi ciała.

Magitot (Arch. de Tocol. 1881 p. 860) opisał spostrzeżenie: 
„Un nouveau cas de nanisme“, którego szczegółów niestety nieznam, 
z powodu, że czasopisma tego żadną miarą w Warszawie dostać 
nie mogłem.

Kurt Mendel (Berlin. Klin. Woch. X X X II I 43; opisał spo
strzeżenie: „Ein Fali von myxoedematoesem Kretinismus".

Reichel (Wiener Med. Klub. 24 II. 1897— patrz: Wiener Med. 
Woch. 1897 Nr. 13 p. 573) opisał rzadkie spostrzeżenie nanizmu: 
18-letnia karlica 116 1/2 ctm. wysokości i 27 kilogr. wagi o dobrze 
zachowanych proporcyach budowy ciała lecz stosunkowo za wielkiej 
głowie; cornea w poprzek owalna, membrana pupillaris po części za
chowana, nystagmus. Aorta zwężona, przerost  serca, gl. thymus 
istnieje, uterus infantilis, skóra sucha, makroglossia, nos typowy 
dla karzełków. Gl. thyreoidea prawidłowa; nie ma śladów ani krety
nizmu ani rachityzmu. Pacyentkę przyjęto do kliniki wskutek hi
sterycznej hemiplegii i anestezyi rogówki. Peryody zjawiły się 
tylko w październiku raz jeden, poraz pierwszy, później już nie. 
Brak zupełny owłosienia sromu oraz uterus infantilis przemawiają za 
status thymieus, podług zdania Kassowitz’a.

(D. c. n .)
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II. DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY.

I. C h i r u r g i a .

409. J. V i t r a c. Bąblowce gruczołu tarczowego. (Kystes hyda
tiques du corps thyroide. Revue de chirurgie. Nr. 5 1897).

Bąblowce gruczołu tarczowego napotykają się nadzwyczaj rzad
ko. Z pracy np. Davaine’a dowiadujemy się, że na 300 zebranych 
przezeń przypadków torbieli wodunkowej (kyste hydatique) umiejsco
wienie tej ostatniej w omawianym narządzie stwierdzono w 2- ch za
ledwie. Prof. V. naliczył w całem piśmiennictwie lekarskicm tylko 
20 spostrzeżeń odnośnych włącznie z ogłoszonemi najdawniej, staty
styka bowiem tego autora obejmuje takie nawet przypadki, jak Lieu
taud’a z roku 1754, Groch'a (1767) i Laennec’a (1812).

Niedawne spostrzeżenie własne d-ra V. dotyczy 34-letniego nau
czyciela z departamentu Basses- Pyrenees, który słynie, skądinąd, 
z namiętnej psów hodowli. Osobnik ten pewnego razu zauważył, 
całkiem zresztą przypadkowo, na szyi swej guz, wielkości jaja; po 
upływie 5 miesięcy guz był duży, jak pięść, a nadto chory zaczął 
doświadczać uczucia szarpania w szyi, trudności podczas łykania oraz 
swędzenia skóry, na której pokazała się wysypka. Nagle przypadło
ści te, prócz swędzenia, ustały w jednej chwili i guz odrazu rozszedł 
się, pozostawiwszy małą na szyi wydatność, która w ciągu 3-ch mie
sięcy nie powiększała się wcale: Po upływie czasu powyższego guz 
zaczął wyrastać na nowo i z upływem 4-ch miesięcy doszedł do tych 
wymiarów, co przedtem, a oprócz tego powróciły również: łykanie
trudne i świerzbiączka. Natężenie tego ostatniego objawu zawsze 
utrzymywało się w stosunku odwrotnym do wielkości guza, który 
w ciągu lat 3-ch znikał i powracał pięć razy, przekłuty zaś przed 
rokiem igłą Pravaza dał ciecz przezroczystą zupełnie. Przy ostatnicm 
badaniu chorego stwierdzono zwiększenie się podstawy szyi dzięki 
guzowatości, obejmującej jej część lewą oraz zepchnięcie chrząstki 
tarczowej na prawo od linii środkowej; skóra po powierzchni guza 
przesuwała się łatwo, mięsień zaś mostko-sutko-obojczykowy przecinał 
go skośnie, dzieląc pozornie na dwa zrazy. Część guza zewnętrzna 
wypełniała połowę dołu nadobojczykowego, część zaś wewnętrzna, 
przekraczając linię środkową, dotykała brzegu przedniego wspomnia
nego mięśnia; granicę dolną tworzył mostek, górną — brzeg górny 
gruczołu tarczowego. Guz o spoistości sprężystej, oddzielony od po
włok zewnętrznych warstwą mięśni, długi na 9, szeroki 11 ctm. da
wał przesuwać się w kierunku poprzecznym, pociągając za sobą tcha
wicę; w kierunku pionowym był nieruchomy. W narządach innych 
zmian nie wykryto.
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Po uwzględnieniu własności guza oraz wywiadów rozpoznano 
w danym przypadku bąblowca i guz przekłuto. Z otwartej w spo
sób ten torbieli otrzymano około 350 c. sz. cieczy, nader przezroczystej; 
zawierającej do 0,8%  chlorków i nieco białka; worek przemyto kil
kakrotnie rostworem sublimatu 1:100, ranę zalepiono kolodyonem. 
Po dniach kilku wypukłość na szyi znikła zupełnie, swędzenie 
ustało, wysypka nie wracała. Przy oględzinach operowanego w 6 
miesięcy po przekłuciu przekonano się, że zarysy szyi są całkiem pra
widłowe, przy badaniu trzewiów nie wykryto żadnego guza wodun
kowego, a. uważa zatem swego pacyenta za wyleczonego zupełnie.

Zarodek wodunkowy przedostaje się do gruczołu najczęściej 
drogą krążenia, tworząc w nim ognisko zakażenia pierwotne, lub też 
stanowiąc przystanek infekcyi ogólnej, jak to w 3-ch zauważono 
przypadkach; pasorzyt jednak przedzierać się może do będącego w mo
wie narządu i bardziej bezpośrednio, mianowicie, przenosząc się ze 
ścian przełyku, lub wśród okoliczności sprzyjających sadowi się 
wprost w gruczole. Meinert przytacza przypadek, gdzie człek pe
wien, zraniony w szyję, dawał się lizać po ranie psu, poczem naba
wił się bąblowca; niewątpliwie pies, dotknięty tasiemcem kolcogło
wym przeniósł do rany swego pana jajeczka swego pasorzyta. To 
też w szpitalach w Bordeaux bąblowiec jest zjawiskiem dosyć po
wszedniem, wśród bowiem mieszkańców południowej Francyi, 
a zwłaszcza wśród kobiet, ceregiele z psami są na porządku dzien
nym.

Torbiel bąblowca bywa jedno lub wielokomorową, pojedyńczą 
lub też wielokrotną i rozsianą; gnieździć się może w obu zrazach 
gruczołu, częściej wszelako w jednym, a nawet w pszesmyku (isth
mus), przyczem miejscem rozwoju guza staje się zwykle tkanka mię
dzyzrazikowa. Dokoła torbieli miąższ gruczołu pozostaje zazwyczaj 
nietknięty, a odepchnięty tylko, niekiedy jednak i sam ulega zani
kowi, tworząc wówczas na guzie warstwę cienką, jak listek, lub też 
odwrotnie — przerasta. Wymiary torbieli, zawierającej ciecz głów
nie, nie przechodzą wielkości pięści lub jaja kurzego, tem też tłóma
czy się niezbyt doniosły zazwyczaj wpływ guza na narządy sąsiednie; 
niewielka ta jego rozległość i zarysy płaskie uwarunkowane są prze
dewszystkiem przez opór, który stawia rozrostowi, zbyt bujnemu, 
warstwa mięśni i powięzi przednia, stąd i w tym razie nawet, gdy 
guz wyrasta z części gruczołu środkowej, ogarnia głównie powierzch
nie szyi boczną i dolną. Co do znajdywanych nareszcie w cieczy 
worka bąblowcowego haczyków, te ostatnie napotykano tu bardzo 
rzadko, znaleziono je bowiem, jak dotąd, w jednym zaledwie przy
padku.

O istnieniu cierpienia dają znać zwykle choremu powstają
ce przy temże zaburzenia natury czynnościowej, a więc uczucie nieja
kiej podczas łykania trudności, pewien stopień duszności, i co, zresztą, 
zdarza się rzadko, zmiany w głosie, zależne od porażenia nerwu 
krtaniowego przez ucisk. Z wyglądu guz podobny jest do wola, lecz 
jest od niego mniejszy, ma powierzchnię bądź gładką, bądź nierówną, 
poprzerzynaną przez twarde pasma mięśni lub powięzi; niekiedy
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bywa bardziej rozlany, daje wówczas uczucie chełbotania niejasne; 
t. zw. jednak drżenia wodunkowego (fremissement hydatique) nie 
stwierdzono dotąd nigdy. Za pochodzeniem guza wewnątrz gruczolo
wem przemawia łatwa i współczesna jego ruchomość przy porusze
niach tchawicy.

Cierpienie przebiega w ogóle dosyć powoli i trwa lata całe, 
przyczem stan chorego jest, lubo nie zawsze, zadawalniającym prawie 
zupełnie; opisywano przypadki, gdzie obecność guza spostrzegano od 
lat 3-ch, raz jeden trwał nawet lat 10. Z drugiej znów strony 
w spostrzeżeniu Duguet a torbiel już po upływie miesięcy sześciu 
doszła do wymiarów lat znacznych, że uciskając krtań, czyniła prze
kłucie wczesne niezbędnem. Zazwyczaj to ostatnie, lub też pęknię
cie torbieli samoistne nie daje nawrotu, to też powyższy przypadek 
a. stanowi ciekawy pod tym względem wyjątek. Bo też i nie wszyst
kie przypadki mają przebieg jednaki, przeciwnie, odróżniać tu można 
cztery wzory następujące: 1) rozwój guza spokojny bez przypadło
ści; 2) pękanie torbieli samoistne, niekiedy nader dla życia chorego 
niebezpieczne; zawartość jej płynna przedostaje się wówczas do krta
ni, do przełyku, w najlepszym razie do tkanki podskórnej. Powsta
jąca po pęknięciu takiem wysypka pokrzywkowa i swędzenie uważa 
się niemal za objaw dla cierpienia swoisty. Torbiel wodunkowa uledz 
może 3) zropieniu lub daje krwotoki wewnętrzne; przypadki tego ro
dzaju opisali Marchant i Ferrant; niekiedy zauważa się wreszcie 4) 
rozwój współczesny bąblowców w narządach innych, t. j ., uogólnienie 
cierpienia; wówczas stan chorego pogarsza się prędko. Tu, zwłaszcza, 
rokowanie jest poważne, w ogóle zaś zaliczone być nie może do 
pomyślnych, z 19 bowiem przypadków, zebranych przez Dardel'a, 4 
zakończyły się śmiercią chorego; wprawdzie, 3-ch z osobników tych 
nic operowano wcale.

Przy postawieniu rozpoznania, nader w tych razach trudnego, 
postępować można bądź drogą wykluczenia, unikając przyjęcia guza 
za zimny ropień szyjowy lub tobiel wrodzoną i t. p., bądź też orze
czenie swoje oprzeć wypadnie na objawach takich, jak występowanie 
wysypki swędzącej, szybkie znikanie samoistne i nawroty guza, wy
krycie istniejących współcześnie lub też uprzednio worków bąblow

cowych w narządach innych, wreszcie należy brać pod uwagę miej
scowość, w której chory przebywa oraz zwyczaje zamieszkałej tamże 
ludności (obcowanie z psami). Własności cieczy torbielowej: jej prze
zroczystość kryształowa, wzmożona w płynie tym zawartość chlor
ków, nawet wobec braku t. zw. haczyków przemawia również za na
turą torbieli swoistą.

Wczesna przy omawianem cierpieniu pomoc chirurgiczna jest 
niezbędną z uwagi na możność występowania powikłań. W bą
blowcu tedy gruczołu tarczowego wskazane są zabiegi następujące:
1) przekłucie torbieli, które uważać trzeba raczej za rękoczyn tym
czasowy, gdyż wyleczenia trwałego na drodze tej otrzymać nie moż
na; 2) zastrzykiwania do guza jodyny albo rostworu sublimatu, właści
we w razie torbieli jednokomorowej. Postępowanie to w przypadku 
Lannelongue’a dało wynik dobry, gdyż chory od 6 już miesięcy nie
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ma nawrotu; dalej: 3) rozcięcie i przemycie torbieli zropiałej; 4) prze
cięcie i wszycie worka torbielowego (marsupialisation), wykonywane 
z powodzeniem przez Delbefa i Péana, w końcu 5) wyłuszczenie tor
bieli doszczętne, niezawsze jednak wobec wielokomorowych tworów 
możliwe. W najtrudniejszych wreszcie przypadkach należy uciec się 
do zupełnego lub częściowego wycięcia gruczołu wraz z torbielą 
(thyreodectomia).

K. Niedzielski.

410. H . B r a u n z Göttingen. O  zamykaniu wrzodu dziurawią
cego żołądka przez sieć. (Centralbl. für Chirurgie Nr. 27. 1897).

Zabiegu, wyszczególnionego w nagłówku autor dokonał na pew
nej 40-letniej kobiecie, która podlegała od lat wielu uporczywym 
dolegliwościom żołądka. Cierpienia te z postępem czasu wzmagały się 
stale, ostatnio zaś chora zaczęła doznawać bólów po każdem jedzeniu 
i coraz częściej miewała wymioty krwawe. Przy badaniu chorej 
w szpitalu stwierdzono, obok wyniszczenia nader wybitnego, że dolna 
granica żołądka opuszcza się aż do pępka; powyżej tegoż, w kierunku 
linii środkowej, wyczuwał się twardy i bolesny guz, duży, jak jajo 
gęsie, o gładkiej powierzchni górnej, ku górze przesuwalny z łatwo
ścią, mniej zaś ruchomy z boków i ku dołowi. Za pomocą pompki 
otrzymano z żołądka niespełna litr zawartości, niepozbawionej kwasu 
solnego, a nadto z ilością znaczną, jak przekonano się pod drobnowidzem, 
czwórniaków (sarcina) i resztek niestrawionego jadła. Po rozdęciu żo
łądka krzywizna wielka układała się w kierunku linii środkowej na 
wysokości pępka, małą zaś, na której, o ile zdawało się, siedział ów 
guz, długi na 8 ctm., wyczuć było można na szerokość dłoni poniżej 
wyrostka mieczykowatego. Gdy żołądek opróżniono zupełnie, guz 
wędrował sobie tak wysoko, że wymacać go było niepodobna, 
i opuszczał się znów ku dołowi, zajmując miejsce swe poprzednio, 
jak tylko narząd wypełniony był odpowiednio.

Przypuszczając zwężenie odźwiernika, powstałe na tle wrzodu, 
przystąpiono do laparotomii i otwarto jamę brzuszną cięciem środ
kowem, rozpoczętem na wysokości wyrostka mieczykowatego, ukoń
czonem na pępku, długiem na 15 ctm; z otrzewny wylało się nie
bawem nieco cieczy szarawej i mętnej, którą zebrano starannie. Na 
krzywiźnie mniejszej mocno rozszerzonego żołądka stwierdzono wów
czas sięgający aż do odźwiernika i okalający go pozornie guz, któ
ry jednak w skutek oblepienia przez zrosty nie dawał się wyciągnąć 
na zewnątrz. Dopiero po odsunięciu ku górze lewego zrazu wątroby 
załatwić się można było z powstałymi na powierzchni żołądka przedniej 
zrostami, które były, zresztą, całkiem świeże i nieco nacieczone ropą, 
poczem zauważono przebiegającą pionowo w zajętej przez guz ścianie 
przedniej żołądka szczelinę, długą na 3 do 4 mm; z otworu tego, który 
prowadził bezpośrednio do jamy narządu, jak przekonano się o tem 
za pomocą zgłębnika, wylała się ciecz. Tę ostatnią wytamponowano
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również co prędzej. Dokoła miejsca przeżarcia ściana żołądka była 
cienką jak papier, to też i próby zaszycia otworu nie udały się, szew 
bowiem przerzynał tkanki, wywołując tylko krwawienie nie
potrzebne, a otwór sam dzięki tego rodzaju manipulacyom, wydłużył 
się do 1 ctm. Usiłowano tedy przenieść dziurę, powstałą w żołądku 
poza granicę otrzewny przez wszycie go do cięcia powłok zewnętrz
nych, lecz i tego zamiaru trzeba było zaniechać wobec kruchości 
niezwykłej ściany żołądka. W tym stanie rzeczy, a., pociągnąwszy 
sieć większą ku górze, wepchnął gruby jej koniec w miejsce przedziu
rawienia i w niejakiej od tegoż odległości przymocował ów czop sie
ciowy wieloma szwami węzełkowemi do ściany przedniej żołądka. 
Potem dopiero wykonano gastroenterostomię, podczas której, przy wy
szukiwaniu początku jelita czczego znaleziono znowu pomiędzy pę
tlami kiszek niewielką ilość usuniętej bezzwłocznie cieczy ropiastej, 
wreszcie zaszyto brzuch doszczętnie. Wobec prawidłowego zupełnie 
przebiegu pooperacyjnego operowaną wypisano ze szpitala po upły
wie 5 1/2 tygodni; od rękoczynu upłynęło już 3½  lat, przez cały zaś 
ten okres czasu kobieta czuje się zdrową, waga jej ciała zwiększy
ła się znacznie.

Wykryte podczas operacyi przedziurawienie wrzodu na przedniej 
ścianie żołądka musiało nastąpić w dni kilka po przyjęciu chorej na 
oddział, z początku bowiem znajdowano podczas badania guz ruchomy, 
po  otwarciu zaś jamy otrzewnowej stwierdzono nadspodziewanie obec
ność unieruchomiających go zrostów. Przebicie nastąpiło więc tutaj bez 
wszelkich objawów poważniejszych ze strony otrzewny. Co do rodzaju 
samego zabiegu, a., wprowadzając w wykonanie pomysł swój samo
istny, nie lękał się strawienia owego kawałka sieci przez sok żołądko
wy, zamykał bowiem otwór tkanką żyjącą i unaczynioną dobrze; dość 
często zresztą w razach podobnych szczelina zasklepia się pomyślnie 
przez zrost z narządami okalającymi, jak np. z trzustką.

Po upływie dość znacznego czasu od przytoczonej powyżej ope
racyi wykonał ją, lubo nieco odmiennie, chirurg szpitali londyńskich 
Benett; w drugim tym przypadku otwór w żołądku był większy i B. 
wepchnął doń kawałek sieci, niby korek do butelki, poczem 
umocował go w ten sposób, że jedno piętro szwów zajęło grubość 
korka i ściany żołądka, drugie zaś —zespoliło wzajemnie otrzewnową 
powłokę obojga. Operowany wyzdrowiał. Wynik więc pomyślny dwóch 
spostrzeżeń powyższych przemawia dostatecznie na korzyść zabiegu, 
który a. zaleca tam, gdzie jest niemożliwem nałożenie szwu bezpośre
dnio na brzegi przedziurawionego żołądka. K. Niedzielski.

411. P r o f .  J o n e s c o  (Bukareszt). Resection du sympathique 
cervical dans le traitement du goître exophtalmique et de l'epilepsie.

(Według odczytu w sekcyi chirurgicznej X II Międzynarodowego 
Zjazdu Lekarzy w Moskwie).

Mówca 29 razy wykonał obustronne wycięcie nerwu sympa
tycznego szyjowego.
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Po jednostronnej resekcyi spostrzedz zawsze można bezzwłocz
nie zwężenie źrenicy z tej samej strony. Wskutek operacyi wystę
pują bezpośrednio po niej przejściowe: przekrwienie twarzy, nieznacz
ne łzawienie i obfity wyciek z nosa. Wszystkie te objawy z wyjąt
kiem skurczenia źrenicy, znikają następnie. W przypadkach wycię
cia częściowego spostrzega się nawet u epileptyków przyspieszenie 
tętna, trwające krócej lub dłużej. Po wycięciu całkowitem tętno się 
zwalnia, liczba jego na minutę spada niżej normy, do której powraca 
dopiero po kilku dniach.

Wskazaniami do operacyi są choroba Basedow'a i padaczka 
esencyalna.

Dwóch chorych z chorobą Basedowa zostało prawie zupełnie 
wyleczonych przez wycięcie nerwu sympatycznego szyjowego.

Jonnesco uważa wycięcie nerwu całkowite i obustronne za jedynie 
racyonalne; rezekcya częściowa i jednostronna jest niedostateczną.

H. Kucharzewski.

412. D o c. Z i e m a c k i (Petersbourg). Sur la serotherapie des 
neoplasmes malins. (Podług odczytu w sekcyi chirurgicznej XII Zjazdu 

Międzynarodowego w Moskwie).

Mówca stosował seroterapię w 22 przypadkach nowotworów 
złośliwych z wynikami zawsze ujemnymi; przypuszcza on, że w tych 
nielicznych przypadkach nowotworów złośliwych, opisanych w pi
śmiennictwie jako wyleczone wstrzykiwaniami surowicy, zaszła za
pewne pomyłka dyagnostyczna.

Wstrzykiwania te, podług Ziemackiego, są wprost szkodliwe 
i niebezpieczne wskutek możliwości zarażenia ropnicą, różą i t. d. 
Zatrucie bezpośrednie przez jad zawarty w samej surowicy zdarza 
się również często; surowica otrzymana ze krwi rozmaitych zwie
rząt jest trującą dla człowieka. H. Kucharzewski.

I I .  G inekologia.

413. Sprawozdanie z czynności Sekcyi Ginekologicznej XII Międzynaro
dowego Zjazdu w Moskwie.

18 — 26 sierpnia 1897-go roku.

Z dziedziny akuszeryi poruszono sprawę badania ciężarnych, 
leczenia rzeżączki, posocznicy i operacyi cięcia cesarskiego oraz 
symphyseotomii.

Leopold opisał 4 wzięcia przy badaniu ciężarnych i rodzących:
1) dla ocenienia wysokości trzonu macicy z poziomego lub poprzecz
nego położenia płodu; 2) dla określenia pleców płodu; 3) dla rozpo-



KRONIKA LEKARSKA.

znania części przodującej, jeżeli ona jest wysoko i 4) jeżeli ona leży 
w małej miednicy. Dzięki tylko wydoskonalonej metodzie badania 
zewnętrznego można obecnie stawiać rozpoznanie wodogłowia, trojacz
ków i t. p.

Hennig zaznaczył udział każdego z narządów zmysłowych przy 
badaniu ciężarnych. Powonienie rozróżnia wody płodowe zapachu 
spermy od krwi. Słuch rozpoznaje flatus uterinus, vagitus uterinus 
bicie serca płodu, szmer łożyska. Wzrok ocenia budowę szkieletu, 
a więc rachitis, osteomalacia, coxitis, spondylolistesis, nachylenie 
miednicy, spostrzega chloasma gravidarum, varices, zarysy brzu
cha przy poprzecznem położeniu płodu, po pęknięciu macicy i t. p. 
Dotyk określa części płodu, jego ruchy, obecność wód płodowych, 
Contractionsring.

Sonntag zwrócił uwagę na ważne znaczenie rozpoznawcze kon- 
systencyi macicy ciężarnej, którą upodobnia do obrzęku i szczególne 
zwiotczenie okolicy ujścia wewnętrznego (objaw Hegara).

Jacub mówił o chorobach zakaźnych w ciąży, że one nie ulegają 
żadnym zmianom z powodu ciąży, i że nieraz są bardzo niebezpiecz
ne dla płodu, szczególniej febris recurrens, Wobec typhus abdominalis- 
poronienie występuje stale w 2 tygodniu choroby.

Durante potwierdził istnienie 2-ch rodzajów zaśniadu groniastego, 
opisanych już przez Wessmana, odróżniających się łatwo pod drobno- 
widzem. W postaci łagodnej syncytium ulega sprawie regeneracyj
nej, w złośliwej przedstawia atypowe wybujałości.

Wollich krytykował leczenie gorączki połogowej surowicą Mar
morka, dowodząc, że przy metodycznem stosowaniu surowicy w ilo
ści dużej do 750 ctm., nie otrzymywał żadnej różnicy w śmiertelno
ści, i że nie widzi przyczyny dla której miałby zarzucić dotychcza
sowe sposoby leczenia. Inni potwierdzają te spostrzeżenia, zaznaczając 
tylko nieszkodliwość surowicy.

Varnier omawiał sprawę symphyseotomii, podając jako konieczne 
jej warunki: żyjący płód, zupełne otwarcie ujścia, odejście wód, con
jugata vera nie mniejsza od 7 ctm., i polecając ją tak w zwęże
niu miednicy, jak i w nadmiernej wielkości płodu zamiast wcze
snego poronienia.

Przeciwwskazaniem do tej operacyi, oprócz braku bicia serca 
płodu, będzie stan gorączkowy chorej. Symphyseotomię należy zastą
pić przez ischio-pubectomią lub cięcie cesarskie, w skośnie zwę
żonych miednicach wskutek małego rozwinięcia się jednej połowy ko
ści krzyżowej, lub też wskutek zrostu kostnego w stawie biodro- 
krzyżowym.

Symphyseotomia nie jest wskazaną w zwężeniach wywołanych 
przez guzy części miękkich. Dimante radził podczas symphyseotomii od
pychać główkę ku kroczu lub też robić nacięcia krocza dla uchronie
nia przedniej ściany pochwy, cewki i pęcherza od obrażeń.

Zweifel zaznaczył dobre wyniki symphyseotomii; wykonał on 31 
tych operacyj bez zejścia śmiertelnego i miał 29 dzieci żyjących. 
Küstner zrobił 7 symphyseotomij bez zejścia śmiertelnego dla matek 
i dzieci.
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Olshausen wychwalał dzisiejsze wyniki cięcia cesarskiego w po
równaniu z dawniejszymi. Radzi on wykonywać cięcie w kilka go
dzin po rozpoczęciu bólów, i tylko w groźnych przypadkach 
w ciąży. Podaje zawsze przed operacyą ergotynę dla szybkiego skur
czenia się macicy. Szyje tylko katgutem. Uważa za przeciwwskaza
nie zakażenie w ciąży lub przy porodzie. Na 30 przypadków miał 
2 śmiertelne, 29 dzieci wydobył żywych, i z pośrednich 26 pozostało 
przy życiu podczas wypisania.

Większość chorych gorączkowała po operacyi i miała bardzo wyso- 
kie tętno, co Olshausen objaśnia przez peritonitis adhaesiva, które 
stale spotykał przy następczych operacyach po cięciu cesarskiem. 
Leopold, który spotyka w Saksonii dużo miednic zwężonych, zrobił 
w ciągu ostatnich 14 lat 93 cięcia cesarskie (67 konserwatywnych 26 
Porro) z 8 zejściami śmiertelnemi t. j. 8,6%.

La Torre przypomniał, że pochyłe, zwieszające się położenie 
w ciąży było zastosowane poraz 1-szy przez Cibio-Mercuriale w ro
ku 1589 i stwierdził, że ono nieraz ułatwia poród i że doświadczenia 
na trupach nie są pod tym względem miarodajne.

Z działu ginekologicznego opracowano na zjeździe przeważnie 
tematy operacyjne i najwięcej tyczące się coeliotomiae ventralis et 
vaginalis.

Goubareff, opierając się na operowanych przypadkach, zachwa
lał exstirpatio uteri per coeliotomiam ventralem w raku macicy, 
gdyż w ten sposób usuwają się zwyrodniałe gruczoły więzu sze
rokiego. Te gruczoły bywają najpóźniej zajęte w raku trzonu 
macicy i dlatego w tych przypadkach nawroty są rzadkością. Z po
wodu odczytu Goubareffa Olshausen zwracał uwagę na to, że gru
czoły zwyrodniałe mogą istnieć w więzie i nie być wyczuwalne. On 
sam operuje tylko przypadki, gdzie zwyrodnienie rakowate nie prze
kroczyło granic macicy i zawsze używa metody pochwowej. Pod- 
wiązując katgutem otrzymuje zupełne zmartwienie tkanek podwiąza
nych. Olshausen zaznaczył, że dawne mniemania, jakoby rak części 
pochwowej dawał lepsze wyniki operacyjne jest błędne, bo z części 
pochwowej rozchodzą się liczne naczynia limfatyczne w pochwie. 
Według niego rak szyi macicznej daje lepsze rokowanie operacyjne, 
jeżeli tylko można całą macicę wyjąć. Dla tych, którzy chcą opero
wać przypadki, w których rak przekracza granice macicy pozosta
je tylko exstirpatio uteri totalis per coeliotomiam ventralem.

Dührsen omawiając coeliotomiam vaginalem radził używać nazwy 
colpo-coeliotomia anterior zamiast colpotomia anterior. Stosując tę 
metodę, robi on cięcie w postaci litery T, otwiera fałdę otrzewnową 
przez cięcie podłużne i zeszywa ją w końcu operacyi oddzielnym 
szwem, używając do szwu silkwormu.

Na 305 przypadków retrotfexio uteri mobilis et fixata operowa
nych tą metodą miał 4 zejścia śmiertelne i 12 nawrotów. W  razach ragino- 
fixatio uteri, według Dührsena, staranne zeszycie fałdy otrzewnowej 
i nałożenie tylko 1 szwu na macicę zabezpiecza od niebezpieczeństw 
następczej ciąży.
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Na 200 przypadków ze sprawami zapalnemi, operowanych tą 
metodą, Dührsen miał 8 zejść śmiertelnych.

Martin zaznaczył różnicę w leczeniu pelveo-peritonitis chronicae 
dawniej i dzisiaj. Niegdyś wyłuszczano jajniki (castratio ovarialis 
Hegara), potem wyjmowano macicę (castratio uterina), obecnie stosu
ją coeliotomia vaginalis, mając na celu oddzielenie przyrostów i sto
sowne opatrzenie organów chorych. Martin otwiera sklepienie prze
dnie przez cięcie podłużne, bardzo rzadko dodając cięcia boczne, 
przecina fałdę otrzewnową w poprzek i po opatrzeniu organów chorych 
zeszywa jednym szwem ścianę pochwy, podstawę pęcherza i fałdę 
otrzewnową, używając do szwu juniperuskatgutu. Do coeliotomia 
ventralis należy się uciekać tylko w razach silnego przyrostu ma
cicy do tylnej lub bocznej ściany miednicy, szczególniej do kiszki 
prostej lub wobec nadmiernej wielkości guzów operowanych. Martin 
zarzuca sączkowanie nawet w sprawach ropnych. Na 496 przy
padków miał on 4 zejścia śmiertelne, 6 nawrotów, w 27% otrzymał 
tylko polepszenie. W przypadku usunięcia jaja płodowego z ja
jowodu ciężarnego zeszył jajowod, idąc za przykładem Prochownika, 
który postąpił tak samo i pomimo wycięcia przydatków macicznych 
na drugiej stronie obserwował potem ciążę u swojej pacyentki.

Doyen zachwalał cięcie w tylnem sklepieniu przy coeliotomia 
vaginalis, które pozwala zbadać dokładnie tylną powierzchnię macicy, 
i przydatki oraz ułatwia sączkowanie; wskazał na liczne ogra
niczenia dla coeliotomia vaginalis: torbiele duże mogą być operowane 
tą drogą tylko wówczas, gdy są jednokomorowe i nieposiadają zro
stów; guzy twarde dają się wyłuszczyć wtedy, jeśli nie są większe 
od główki noworodka; ropnie więzu szerokiego mogą byc otwierane 
przez pochwę, jeśli są małe i nie sięgają do fossa iliaca.

Przy exstirpatio uteri per vaginam Doyen używa podwiązek, 
jeśli więzy są łatwo ściągalne, a stosuje zaciskanie klampami. jeśli 
podwiązki są niepodatne wskutek zmian zapalnych. Jeżeli wykonywa tę 
operacyę wobec istniejącego wypadnięcia macicy, to zaczyna odłusz
czać macicę odtyłu, pozostawiając oddzielenie pęcherza na ostatek 
dla uniknięcia zranienia jego. Przy exstirpatio uteri totalis per coe
liotomiam ventralem. Doyen nie podwiązuje, ani zaciska górnej czę
ści więzów szerokich przed okrawaniem macicy, a tylko unosi ją ku 
spojeniu łonowemu, przez co wyciąga art uterinam i tamuje dopływ 
krwi do macicy, nie wstrzymując odpływu przez v. spermaticam. 
Wyniki operacyjne Doyena były następujące:

Śmiertelność przy ceoliotomia z powodu raka wynosiła 7—8%. 
Z powodu mięśniaków 4—6%. Z przyczyny cierpień zapalnych 2— 
3%. Śmiertelność przy exstirpatio Uteri totalis per coeliotomiam 
ventralem wahała się około 5%.

Jonesch opisał coelio-hystero-salpingo-oophorektomiam, zwaną 
inaczej castratio abdominalis totalis, stosowaną przez niego w cho
robach septycznych macicy i przydatków.

W położeniu Trendelenburga podwiązuje on arter. spermaticam 
i ligamentum rotundum, unosząc macicę ku górze, przecina plicam ve-
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sico-uterinam odłuszcza pęcherz od macicy, otwiera sklepienie przednie; 
następnie podwiązuje arter. uterinam i w końcu otwiera sklepienia 
boczne i przednie. Ponad podwiązkami zeszywa otrzewnę. Z po
śród 14 operowanych przez niego w ten sposób 2 chore umarły.

Winkel wyłuszczył wskazania operacyjne wobec peritonitis, które wy
maga prawie zawsze coeliotomia ventralis a więc peritonitis tuberculosa, 
peritonitis gonorrhoica cum pyosalpingitide, peritonitis post-operativa 
wymagająca otwarcia brzucha na miejscu rany zeszytej, peritonitis 
puerperalis diffusa przy niezajętem osierdziu i opłucny; ta ostat
nia postać na 30 przypadków operowanych dała Winklowi 21%  
wyzdrowień, wówczas gdy leczenie wyczekujące daje 26,4%, ale to 
porównanie nie roztrzyga jeszcze sprawy wobec małej liczby spo
strzeżeń. Wreszcie Peritonitis ex ruptura ovarialmyxomates tubae 
gravidae, ex torsione et gangraena cystidis v. fibromatis dają zawsze 
powód do jaknajszybszej operacyi.

Noltschini wyliczył wskazania do laparotomia secundaria i do 
niej zaliczył: niedrożność kiszek, krwotok wewnętrzny, skręcenie lub 
zamknięcie światła moczowodu i rozlane zapalenie otrzewny.

Z odczytów krótszych wymienimy ważniejsze:
Marsi podał nową metodę kolporaphiae anterrioris z wytworze

niem nowej grubej columnae rugarum anterioris; operacya polega 
na cięciu podłużnem przedniej ściany pochwy, od którego u góry, 
i u dołu na obydwie strony rozchodzą się małe nądcięcia, na odłusz
czeniu płatów, na złączeniu okrwawionej powierzchni, przez co wy
twarza się powierzchnia rany mniejsza od poprzedniej i w końcu na 
pokryciu tej pozostałej rany odpreparowanim, płatami zeszywając je 
pośrodku i wytwarzając grubą columna rugarum anterior.

Snegireff zalecił vaporisatio w krwotokach macicznych, które 
ustępują przy tem momentalnie. Snegireff na 500 przypadkach stwier
dził nieszkodliwość metody. Przeciwwskazaniem dla niej będą cierpie
nia przydatków. Parę należy przepuszczać ½ —1 minuty, bo dłuższe 
działanie pary niszczy błonę śluzową macicy.

Michajłowitz podał swoją metodę leczenia endometritis gonorrho
icae zapomocą rozczynów lapisu 1:3000, 1:2000, 1:1000, które wle
wa przez wziernik do pochwy i ułatwia przeniknięcie ich do jamy 
macicznej zapomocą zgłębnika kauczukowego Bandla.

Schmeltz opisał Protozoa spotykane w raku.
Pinard i Warnier podali fotografie miednicy przy świetle Roent

gena i mówili o zastosowaniu ich do mierzenia miednic.
Apostoli mówił o stosowaniu prądu „Courant ondulatoire" otrzy

mywanego zapomocą aparatu Arsonvala.
Grzankowski.

414. O metodach badania zewnętrznego. (Ueber äussere Untersu-
chungsmethoden. Centrbl. Nr. 38. 1897).

Na zjeździe  lekarskim w Moskwie została poruszoną przez 
Leopolda (Drezno) kwestya wewnętrznego badania kobiety ciężarnej
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i rodzącej. Zdaniem prelegenta badanie wewnętrzne nawet przy za
chowaniu najściślejszem środków ostrożności przedstawia pewne nie
bezpieczeństwo dla kobiety, podczas kiedy sumienne zbadanie ze
wnętrzne nigdy złych następstw za sobą nie prowadzi. Pewność 
w badaniu zewnętrznem daje tylko jedna metoda, połączona z wy
mierzeniem miednicy. Polega ona na 4-krotnem badaniu zewnętrz
nem: za pierwszym razem należy określić wielkość macicy i dowie
dzieć się, czy płód leży prosto, czy też poprzecznie, za 2-gim razem 
rozróżnia lekarz tułów dziecka, za 3 i 4-tym sądzi o części poprze
dzającej płodu. Ta metoda znalazła w klinice Leopolda w 10,000 
przypadków zastosowanie. Na 2,000 porodów u 1,700 pacyentek 
ograniczono się na przytoczonem powyżej badaniu. W porodach 
patologicznych samem badaniem zewnętrznem ograniczyć się nie moż
na, lecz za to, używając badania wewnętrznego, należy zachować 
jaknajściślejsze środki ostrożności i ograniczyć się na najmniejszej 
ilości badań. Na zakończenie stawia Leopold 2 następujące tezy:
1) w   porodach normalnych starać się badać tylko zewnętrznie;
2) w patologicznych ograniczyć wedle - możności ilość badań we
wnętrznych.

Pinard, jako drugi referent, stawia następujące tezy:
1) Zewnętrzna metoda badania jest jedną z najważniejszych 

w położnictwie.
2) Metoda ta, znana od niepamiętnych czasów, znalazła dopiero 

systematyczne zastosowanie w ostatnich 20 latach bieżącego stulecia; 
przekonaliśmy się przytem, że każda ciężarna musi być zewnętrznie 
badaną.

3) Daje ona najlepsze wskazówki co do dyagnozy: czy ciąża 
jest pojedyńcza, czy bliźniętami, czy wreszcie ciąża zamaciczna.

4) Niektóre dyagnozy, jak: ciąża trojaczków, wodogłowie (Hy- 
drocephalos) dają się postawić dopiero od czasu systematycznego wy
konywania badań zewnętrznych.

5) Podczas ciąży, dzięki tej metodzie, ograniczają się wskazania 
do przedwstępnych operacyj.

6) W okresie bólów porodowych jednak stoi ta metoda niżej od 
metody badania wewnętrznego palcami, czy też całą ręką, jakkolwiek 
i wtedy jest w stanie dawać ważne wskazówki, co do postępu porodu.

7) W okresie wypędzania płodu metoda ta stoi na równi z me
todą badania wewnętrznego.

8) Po rozwiązaniu, w okresie połogowym, w przypadkach nor
malnych samo badanie zewnętrzne wystarcza; w przypadkach patolo
gicznych musi być połączone z badaniem wewnętrznem.

Carl Hennig stawia metodę badania zewnętrznego wyżej od ba
dania wewnętrznego. Badanie zewnętrzne uskuteczniane bywa zwy- 
kle zapomocą dotyku. W tej formie spotykamy się z niem już w  prze- 
szłem stuleciu u Japończyków. Odpowiednio do wrażliwości zmysłów 
badanie zewnętrzne należy prowadzić w następującym porządku.

1) Badanie zapomocą węchu.
Zapach wody płodowej z owodni, podobny do zapachu nasienia. 

Specyalny zapach krwi, ropy i wody płodowej.
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2) Badanie zapomocą smaku.
Czasami należy próbować pokarmu.
3) Badanie zapomocą słuchu.
Rzadko kiedy można usłyszeć pęknięcie macicy. Powiew po

chwowy i kwilenie śródmaciczne są dostępne dla ucha. Dopiero w bie- 
żącem stuleciu (Major 1818, Lejumeau de Kergaradec 1821) zostało 
odkryte bicie serca płodu, często jednak fałszywie przyjmują bicie 
serca matki za uderzenia serca płodu. Tony serca płodu przed 7-yin 
miesiącem nie są dostępne dla ucha; szmery zaś naczyń macicznych 
odzywają się przeciętnie o parę tygodni wcześniej. Te ostatnie nie 
dowodzą z absolutną pewnością ciąży, ponieważ bywają i w przypadkach 
guzów macicy lub jajników, jak również w tętniakach. Szmery 
te czasami chwilowo ustają bez względu na życie płodu, mogą cza
sem przetrwać śmierć, a nawet i urodzenie płodu.

4) Badanie zapomocą wzroku.
Przy tem badaniu należy obnażać całkowicie tylko kobiety bar

dzo małego wzrostu lub też nieprawidłowo zbudowane. Toż samo 
należy uczynić w razie podejrzenia na rachitis, na zmiękczenie kości, 
na skrzywienie kręgosłupa i t. d. Obserwuje się kolor skóry, żylaki 
(varices), rany, upływ krwi w rozmaitych stadyach porodu i przy 
wewnętrznych obrażeniach, jak np. w placenta praevia, wzdęcie 
brzucha, stan trzonu macicy (fundus uteri) i często widoczne na 
zewnątrz ruchy dziecka, zdradzieckie ściągnięcie brzucha przed 
pęknięciem macicy.

Po porodzie: obserwacya łożyska, błon płodowych i sutek. Du
że krwiste łożysko i wczesna obecność siary (colostrum) dowodzą ob
fitości pokarmu. Tutaj też należy mierzenie temperatury ciała po
łożnic.

5) Badanie zapomocą dotyku.
Badanie to należy do najważniejszych i służy jako doskonałe do

pełnienie badań poprzednich. Za pomocą dotyku wyczuwa się cie
płota skóry i puls pacyentki. Dalej, oznacza się długość ciała i możli
wą różnicę między wymiarami obu bioder. Pamiętać należy, że phy- 
sometra i ruptura uteri powodują trzeszczenie tkanek. W braku in
strumentów do mierzenia można też za pomocą dotyku oznaczyć 
w przybliżeniu wymiary miednicy. Wreszcie zapomocą tegoż zmysłu 
można rozpoznać ciążę u danej osoby. W pierwszych miesiącach wy
starczyć musi wyczucie powiększonej macicy, później dopiero jesteśmy 
w stanie skonstatować na mocy innych pewniejszych dowodów istnie
nie ciąży. Przytem należy pamiętać o hydramnios, o anomaliach 
w rozwoju macicy, wreszcie o ciąży zamacicznej; w razie ciąży za- 
macicznej jednocześnie z płodem powiększa się i macica do 4-go mie
siąca włącznie. Guz w brzuchu, guzy, wychodzące z nerek, wątro
by, śledziony mogą też czasem lekarza w błąd wprowadzić. Pamię
tać należy, że guzy te rozwijają się ku dołowi, podczas kiedy guzy, 
biorące swój początek w miednicy zwykle ku górze się rozrastają.

Pewną oznaką ciąży jest wyczucie części płodu i ruchów tegoż. 
Łożysko rzadko kiedy daje się wyczuć przez ścianę brzuszną, jak 
również i sznurek pępkowy, za to wyraźnie poznajemy zapomocą do-
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tyku ściągającą się obręcz (Contraktionsring), zwiastującą pęknięcie 
macicy. W  dyskusyi wzięli udział: Kustner, La Torre, Murdoch 
Comeron. K üstner podkreśla możliwość wyczuwania wody płodowej; 
dzięki tej możliwości łatwiej rozróżnić ciążę pojedyńczą od ciąży 
bliźniętami.

Ott podkreśla konieczność badań zewnętrznych, które stosować 
należy nietylko w akuszeryi, lecz i w ginekologii. Ponieważ zaś 
ograniczyć się tą metodą w zakładach naukowych nie zawsze można, 
więc też skutkiem tego były aż 2 przypadki zakażenia jednego roku.

La Torre nie godzi się ze zdaniem swego poprzednika, dowo
dząc, że tylko badanie wewnętrzne może pokazać, kiedy należy po
służyć się drogą operacyjną. W ciągu długoletniego nauczania, uży
wając przeważnie metody badania wewnętrznego, nie zaobserwował 
on ani jednego przypadku infekcyi. J. W.

415. F . A . K  e h r e r (Heidelberg). Uczynienie kobiety niepłodną 
za pomocą przecięcia jajowodów po otwarciu przedniego sklepienia pochwy.
(Sterilisation mittels Tubendurchschneidung nach vorderem Scheiden

schnitt. Centrbl. f. G  N r. 31. 1897).

Niepłodność u kobiet, dotkniętych rozmaitemi chronicznemi cho
robami, jest zawsze prawie b. pożądaną. Dla kobiet anemicznych, 
lub też cierpiących na płuca, serce, żołądek lub nerki poród bywa 
często bardzo niebezpiecznym, a nawet śmiertelnym. Zwężenia mie
dnicy powodują po największej części przedwczesną śmierć noworod
ka, w razie gdy na cięcie cesarskie, jako na rzecz zbyt ryzykowną 
dla życia żony i matki, rodzice zgodzić się nie chcą. Środki, zapo
biegające zajściu w ciążę, jako to: przepłukiwanie pochwy, coitus 
interruptas, pessarium occlusicum, gąbki, tampony z waty bywają 
bardzo często  zwodnicze. W ogóle życie sztuczne nie przedstawia 
należytej ochrony przed zajściem w ciążę. Kiedy jednak na kartę 
postawione jest zdrowie, a częstokroć i życie kobiety — matki i żo
ny, wtedy pożądaną jest pod tym względem absolutna pewność. Dla 
osiągnięcia tego celu posługują się zwykle wyłuszczeniem przydatków 
macicy, powodującem przedwczesny zanik życia płciowego kobiety, 
a jednocześnie sprowadzającem wczesną starość. Operacyą zaś, od
powiadającą temu samemu celowi, a nic pociągającą za sobą tych 
niepożądanych skutków, jest podwiązanie i przecięcie jajowodów. Ope
racya ta robiona była przy cięciu cesarskiem konserwatywnem; czy 
jednak była robioną kiedy, jako samodzielna, operacya w celu 
uczynienia kobiety niepłodną, autor uważa za wątpliwe.

Często używana „colpotomia anterior" przedstawia mniej nie
bezpieczną i przystępną drogę do podwiązania i przecięcia jajowodów 
w miejscu przesmyku (isthmus). Przy aseptycznem wykonaniu tej 
operacyi na zdrowych organach następuje zamknięcie końców obu 
trąb bez obawy nagromadzenia się w nich wydzielin. Części przecię
te zarastają, wyloty brzuszne stoją otworem, jajowody są w ogóle nor-
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malne. Tylko w razie niedostatecznego użycia aseptyki podczas opera
cyi i utworzenia się wskutek tego zapalenia jajowodu i otrzewny 
(salpingitis i peritonitis) znaleziono po roku worek (Hydrosal- 
pinxsack). Na potwierdzenie powyższego autor przytacza opis ope- 
racyi dokonanej na swojej pacyentce, z pożądanym skutkiem. Opera
cya została dokonana w sposób następujący:

„Cięciem podłużnem, przeprowadzonem od cewki moczowej do 
części pochwowej, otwarło zatokę pęcherzo-maciczną; trzon ma
cicy wciągnięto w ranę zapomocą nitek lub kulociągu: wtedy pod
wiązano katgutem przesmyk lewego jajnika izolowanej w dwóch 
miejscach, odległych od siebie na 1 centymetr, i przecięto trąbkę 
pośrodku. Znaczna utrata krwi z macicznego końca wymagała obszy
cia. Również podwiązany został przesmyk prawy, wydobyty na 
zewnątrz i przecięty. Końce obszyto katgutem. Następnie 
za pomocą szwu poprzecznego trzon macicy został przymocowany 
do pochwy, a rana pochwy zeszyta. Przebieg pooperacyjny normal
ny. Przecięcie jajowodów należy do najmniej skomplikowanych opera- 
cyj, mających na celu zrobić kobietę niepłodną; działa ono najmniej 
szkodliwie na organizm i życie płciowe kobiety. Operacya ta jest 
tylko w zdrowym stanie jajowodów możliwą; w stanach patologicz
nych przydatków macicy należy je wraz z jajnikami wyciąć. Za
stosowanie swoje przecięcie jajowodów może znaleźć w ciężkich 
przypadkach chronicznej anemii, powiększającej się wskutek ciąży, 
w suchotach płucnych lub tuberkulozie kości i wreszcie u obar
czonych dziedzicznie. Przy ciężkich, nieuleczalnych chorobach nerwo
wych, sercowych, żołądkowych i w ogóle wewnętrznych, przy któ
rych ciąża, a zwłaszcza poród, wpływa na szybkie i niebezpieczne 
rozszerzanie się choroby, podwiązanie i przecięcie jajowodów może 
również znaleźć swoje zastosowanie. W zwężeniach miednicy, kiedy 
poród nie może się odbyć drogą naturalną, a rodzice wzbraniają się 
od ryzykownego cięcia cesarskiego, operacyę tę również polecić 
można.

W ogóle, dla dokonania tej, tak doniosłej w swych skutkach, 
operacyi należy szczegółowo rozpatrzeć warunki życia danej pa
cyentki i osądzić wszystko przed Collegium medicum.

J. W.

416. B e u t t n e r .  Uczynienie kobiety niepłodną za pomocą prze
cięcia trąbek drogą laparatomii. (Sterilisation mittels Tubendurch- 

schneidung nach Laparotomie). Centrbl. Nr. 40 1897.

Pracując nad tą samą kwestyą, co i Kehrer, autor użył nieco 
odmiennego sposobu operowania. Mając pacyentkę, dotkniętą mię
śniakiem macicy, a chcąc ją uczynić niepłodną, przystąpił do wyko
nania następującej operacyi.

Posiłkował się laparotomią, ewentualnie dodał przecięcie po
przeczne po nad kością łonową (K üstnera), jajowody przeciął u obwodu, 
a powstałe od przecięcia rany zaszył szwem dwupiętrowym (mięśnio-
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wym i surowiczym). Później obszył je ściegiem kolistym surowi
czym (cirkuläre Serosanaht), na podobieństwo szwu kolistego kisz
kowego. Takim sposobem wytworzono w trąbce przegrodę, składają
cą się z podwójnej błony surowiczej, a na wewnątrz i zewnątrz tej 
ostatniej z błony mięśniowej. Autor posiłkował się laparotomią głów
nie dlatego, że przecięcie trąbek u niego wykonywa się nie w miej
scu przesmyku, jak u Kehrer`a, lecz jaknajbliżej bańki (ampulla) 
jajowodu.

Przytem, podwiązując jajowody peryferycznie, zapobiega się sku
tecznie nagromadzeniu się w podwiązanych organach wydzielin, mie
siączka przechodzi prawidłowo. Prócz tego przecięcie jajowodów, wyko
nane za pomocą laparatomii, przedstawia to udogodnienie, że umożli
wia na życzenie ponowną ciążę. Wystarcza tylko w takim razie 
usunąć przegrodę w jajowodach, lub zrobić salpingostomię. J. W.

417. F  r i t s c h. (Centrbl. Nr. 40 1897). Bemerkungen zum vor
stehendem Aufsatz

Odnośnie do powyższych kwestyj Fritsch wypowiada następu
jące zdanie. Podług jego zdania, myśl Kehrer`a zasługuje na popar
cie. W chorobach przydatków macicy, w ciąży jajowodowej, w mię
śniakach (myoma) macicy łatwiej dojść do zdrowycho jajwodów i jaj
ników per vaginam, aniżeli za pomocą laparatomii. Zwłaszcza zaś 
w przypadkach przymocowania macicy do pochwy (vaginofixatio), 
kiedy chorym grożą bardzo niebezpieczne porody, przecięcie trąbek 
metodą Kehrer`a może znaleźć zastosowanie.

W takim też przypadku była wykonana ta operacya przez au
tora. Pochwa została otwarta za pomocą cięcia podłużnego; pęcherz 
moczowy odłuszczony, maciczną część jajowodu wyciągnięto na ze
wnątrz. Wtedy przewiązano tę część w dwóch miejscach katgutem 
w odległości 2 ctm. i wycięto między temi dwiema ligaturami kawałek 
jajowodu długości 1 ctm. To samo zrobiono z drugą trąbką. Potem do
konano zwykłego przymocowania macicy do pochwy. Wycięcie ka
wałka jajowodu przedstawia zupełną gwarancyę niepłodności, podczas 
kiedy samo podwiązanie tej absolutnej pewności nie daje. J. W.

I I I .  C horoby oczne.

418. N e n a d o v i c s  L a z a r .  O zwalczaniu i leczeniu jaglicy 
wśród ludu. (Ueber die Bekämpfung und Behandlung des Trachoms 

iin Volke). Wiener Med. Presse 1897 Nr. 40.

Kiedy w roku 1883 panowała na Węgrzech epidemia jaglicy, 
wówczas odnośne sfery rządzące w celu jej zwalczenia zarządziły 
energiczne środki, polegające na tem, ażeby:
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1) bliżej określić miarę rozpowszechnienia jaglicy i, co za tem 
idzie, przeszkodzić szerzeniu się zarazy, oraz

2) wytępić chorobę przy obowiązkowym, lecz bezinteresownym 
udziale lekarzy.

Od tego czasu upłynęło już tyle lat, że autor uważa się za 
mającego zupełne prawo, ażeby zdać sprawę z rezultatów powyższej 
walki z jaglicą.

Zbytecznem byłoby dowodzić, że powodzenie tej walki zależało 
przedewszystkiem od lekarzy i od ludności, wśród której panowała epi
demia. Tymczasem pokazało się, że ludność miejscowa nie tylko nie po
pierała lekarzy w ich usiłowaniach, ale stawiała im największe prze
szkody, a często nawet opór. Powodem takiego zachowywania się 
publiczności w ogóle, a chorych na jaglicę w szczególe były następu
jące okoliczności: 1) Lud wiejski uważa interwencyę lekarzy za zby
teczną, gdyż nie pojmuje ani charakteru samej choroby, ani też wie, 
jak dalece zgubne są następstwa jaglicy; wyjątek stanowią tylko cho
rzy na łuszczkę (pannus), lub na wrost rzęs (trichiasis), którzy sami 
szukają porady lekarskiej. 2) Lud mniema, że leczenie szkodliwie 
oddziaływa na przebieg jaglicy. Tego rodzaju zapatrywanie się lu
dności można sobie wytłumaczyć w ten sposób, że leczenie jaglicy 
połączone bywa zwykle ze stosowaniem silnie działających i spro
wadzających ból środków. 3) Leczenie jaglicy wymaga bardzo wiele 
czasu, wobec czego nawet najmniej niedowierzający chory traci cier
pliwość i zaufanie do lekarza. 4) Leczenie przeszkadza chorym 
w ich zajęciach codziennych; jest ono przytem bardzo niewygodne, 
skoro chorzy zmuszeni są. np. w zimie, przebywać daleką drogę do 
punktu okulistycznego; znajdującego się zwykle mniej więcej w środ
ku powiatu. 5) Młodzi ludzie ukrywają jaglicę, ponieważ wstydzą 
się tej choroby. Wreszcie popisowi nie chcą się leczyć, ponieważ 
wiedzą o tem, że jaglica uwalnia ich od pełnienia powinności woj
skowej.

Przypatrzmy się teraz, w jakiem położeniu znajduje się lekarz, 
którego obowiązkiem jest bezinteresownie leczyć pojedyncze przypad
ki jaglicy i zwalczać epidemię, czyli jak wielką pracę ma wykonać 
lekarz i czy ma on wzamian za to choćby tylko moralną nagrodę. 
Do jakiego stopnia niewdzięczne jest leczenie jaglicy, dowodzi w do
statecznej mierze fakt, że austryacko-węgierskie ministeryum wojny 
zamknęło przed dotkniętymi jaglicą wszystkie swe szpitale, wycho
dząc z tego punktu widzenia, że niema dobrej racyi, pomijając już 
koszta, utrzymywać w szpitalach wojskowych nieskończenie długi czas 
i bez widocznej poprawy ludzi zkądinąd zupełnie zdrowych. Lekarz 
wiejski podczas leczenia jaglicy może otrzymywać tylko gorsze rezultaty, 
gdyż, zamiast posłusznych pacyentów w szpitalu wojskowym, ma do 
czynienia z ludnością, stawiającą same przeszkody w jego usiłowa
niach. Będąc obowiązanym zmuszać chorych do leczenia się, lekarz 
znajduje się niejednokrotnie w bardzo przykrem położeniu, wreszcie 
i stan jego materyalny pogarsza się z dniem każdym, ponieważ zao
strzone stosunki pomiędzy nim, a publicznością wpływają ujemnie na 
jego praktykę prywatną.
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Tym sposobem, jeżeli weźmiemy pod uwagę z jednej strony 
sposób zachowania się ludności, cierpiącej na jaglicę, z drugiej wa
ru nki, w jakich się znajduje lekarz, to łatwo zrozumiemy, dlaczego 
więcej, niż 10-cioletnia walka z jaglicą nie doprowadziła do żadne
go rezultatu i dlaczego w obecnym czasie na Węgrzech ilość chorych 
na jaglicę napewno nie jest mniejszą, aniżeli była w roku 1883.

Na zapytanie, czy warto po raz wtóry rozpoczynać walkę z ja
glicą, autor odpowiada twierdząco, robi jednak uwagę, że sposób pro
wadzenia takiej walki powinienby się opierać na zupełnie innych pod
stawach. Wzór takiego postępowania autor usiłuje nakreślić. Wyty
cznymi punktami tego wzoru są:

1) Obowiązkiem lekarza jest wykrywać chorych na jaglicę.
2) Leczenie jaglicy wogóle powierzać chorym, lub ich otoczeniu. 

Tylko uczniowie szkół i pojedyncze ciężkie przypadki, jak również 
chorzy, którzy bez widocznego skutku leczyli się sami w domu, pod
legają osobistej opiece lekarskiej.

3) Zadaniem lekarza jest objaśniać lud o istocie samej choroby 
i o niebezpieczeństwach, jakie grożą każdemu choremu na jaglicę. To 
nauczanie ludu jest, według autora, (jak każde podniesienie poziomu 
wykształcenia) najlepszą bronią w walce z jaglicą.

4) Obowiązkiem lekarza jest sprawdzać chorych, leczących się 
w domu.

5) Chorzy otrzymują lekarstwa bezpłatnie.
6) Lekarze winni być odpowiednio wynagradzani.
7) Popisowi, dotknięci jaglicą, powinni być pociągani do odby

wania powinności wojskowej. Ażeby jednak zapobiedz szerzeniu się 
zarazy wśród wojska, winny być zorganizowane osobne oddziały, zło
żone w samych tylko trachomatyków. Utworzenie takich oddziałów 
miałoby to znaczenie, że w wojsku liczba chorych na jaglicę zaczę
łaby się stopniowo zmniejszać, natomiast, po wysłużeniu lat prze
pisanych prawem, do rodzinnego miejsca powracały by jednostki, wy
leczone z jaglicy. Wreszcie młodzi ludzie prędzej by się leczyli, gdy
by wiedzieli, że jaglica nie uwolni ich od wojska.

W końcu odczytu autor zastanawia się nad sposobami leczenia 
jaglicy i wypowiada zdanie, że ani sublimat, ani tak gorąco polecany 
spos.ób Knapp’a nie dają dobrych rezultatów i w celach, o jakich 
mowa, stosowanymi być nie mogą. Wobec tego, w ostatnich czasach 
próbował autor leczyć jaglicę itrolem (argentum citricum) Crede’go. 
Wskutek małej rozpuszczalności tego środka w wodzie (1:3000), 
N. używał go pod 3-ma postaciami.

1) Itrol, zmieszany z wodą w stosunku 3,0 : 200,0, lub 6,0: 
200,0; rzecz prosta otrzymuje się obfity osad.

2) Na 20,0 powyższej mieszaniny dodaje 3—4 krople ammoniae 
purae; osad wówczas jest znacznie mniejszy.

3) Itrol in substantia.
Autor stosował itrol u 130 uczniów. (Wobec tego można przy

puszczać, że N. miał do czynienia nie z jaglicą (trachoma), ale z za-
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paleniem łącznicy, zwanem conjunctivitis follicularis, u dotkniętych ja
glicą i otrzymywał zawsze dobre wyniki— dopisek referenta).

W. Garliński.

IV. WIADOMOŚCI POMNIEJSZE.
N O W E  L E K I .

419. Protargol zawiera 8% srebra; jest połączeniem srebra z cia
łem proteinowem, rozpuszcza się w wodzie zimnej i gorącej. Z roz
tworów nie strąca srebra ani białka: chlorek jodu, ani ług sodo
wy, ani wreszcie kwas solny. Siarkowodór zabarwia rostwór protar
golu na ciemno, stężony kwas solny tworzy osad protargolu, rozpusz
czalny w wodzie.

Stąd też przetwór ten może być wprowadzony bez zmian do głę
bokich części ustroju.

Badania nad działaniem bakteryobójczem nie są jeszcze ukoń
czone, dotychczasowe jednak stosowanie protargolu u chorych pozwala 
przypuszczać, iż działanie to jest wybitne. Prof. Neisser zaleca śro
dek ten w leczeniu rzeżączki, przytem radzi: zwracać uwagę na 
obecność gonokoków, stosować środek 3 razy dziennie: 2 razy dzien
nie środek pozostawić należy w cewce przez 5 minut, za trzecim 
razem 30 minut. N. stosuje roztwór ¼ — ½—1% protargolu w cią
gu 3—4 tygodni. (Ter. Woch. 43). J. Z.

420. Prof. Dr. Bi e r ,  zajmując się od dłuższego czasu kwestyą 
wytwarzania na trzonach kości długich — takich kikutów, które były 
by zdatne do użytkowania kończyny, doszedł do przekonania, że prze
sadnem jest twierdzenie, jakoby tylko wtedy kikut był zdatny, kiedy 
na powierzchnię amputacyjną kości przyłożymy kość inną, będącą w 
związku naturalnym ze skórą już nawykłą do ucisku. Autor pracy 
(w Centralblatt f. Chir. 31, 1897 zamieszczonej) stawia, na mocy 
swego doświadczenia, następujące tezy: 1) Używalność kikuta zależy 
w pierwszym rzędzie od kości; powierzchnia przekroju kości powinna 
być przykryta jakimbądź skrawkiem kostnookostnowym lub skraw
kiem z powierzchni stawowej kości. 2) Naturalne połączenie między 
pokrywającą kikut skórą i kością nie jest konieczne. 3) Znaczna 
szerokość kikuta nie posiada tego znaczenia dla przyszłej używalno
ści kikuta, jakie przypisywano jej dawniej. 4) Pożądane jest zawsze, 
by blizna skóry nie leżała na powierzchni, na której w przyszłości 
kość opierać się będzie, oraz zrastała się jedynie z częściami miękkiemi, 
a nie z kością. 5) Przykrywanie kości dużą ilością części miękkich
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(mięśni) jest całkiem zbyteczne. Autorowi udawało się poprawiać 
stare kikuty, tak wrażliwe na ucisk, że chorzy nie byli w stanie ko
rzystać z nich.

(Refer. w Aerztl. Sachverständigen Zeitung Nr. 20 1897).
W. Ż.

421. W. Po l a k ow, stosując w 6-u przypadkach surowiczego
zapalenia opłucny salicylan sodu, znalazł w 5-u wyzdrowienie zupełne, 
pomimo, że u dwucli chorych wysięk był pochodzenia gruźliczego. 
P. stosował po 2.0—4.0 n. salic. dziennie, dając po każdej dawce 
nieco alkalicznej wody mineralnej, a wrazie osłabienia czynności ser
ca— kofeinę. (La Sem. Med. 49. 97). C W.

422. Th. M o r e M a d d e n  stosuje w ropnem zapaleniu jajowo
dów chronicznem, przekłucie guza przez tylne sklepienie pochwy 
z następczem wyssaniem ropy zapomocą aspiratora. Dla sprowadzenia 
przydatków macicy do uchyłku Douglasa stosowano podczas 
operacyi ucisk zewnętrzny na dolną część brzucha. Po dokonaniu 
zabiegu pochwę przemywano płynem odkażającym i zasypywano jo
doformem. W leczeniu pooperacyjnem M. stosuje przemywanie pochwy 
wodą karbolową ciepłą, a wewnątrz daje chorej mieszaninę podług 
przepisu:

Hydr. bichlor. c. 0.05 
T-rae chinae comp. 25.0 

Mds. 10 kropel po każdem jedzeniu.
W razie potrzeby zabieg pomieniony należy powtórzyć, dopóki 

jajowód nie przyjdzie do normalnego stanu. Rezultaty takiego le
czenia M. osiąga znakomite. (La Sem. Med. 46, 97). C. W.

423. Promienie Roentgena w dyagnostyce.

M. Ma r a g l i a n o ,  badając narządy klatki piersiowej zapomocą 
promieni X., znalazł, że płuco zdrowe jest dla tych promieni najzu
pełniej przezroczyste: zdjęcia, dokonane na osobniku zdrowym, posia
dają tylko ciemne okolice, odpowiadające umiejscowieniu serca, wię
kszych naczyń, oraz wątroby; części szkieletu klatki piersiowej uwy
datniają się na zdjęciu najzupełniej, jako mniej przepuszczalne, prze
pona brzuszna zarysowuje się w postaci linji, pochylającej się ze strony 
prawej ku lewej. Wobec tych danych M. uważa, że wszystkie inne 
ciemne pasma lub okolice mogące znaleźć się na zdjęciu płuc, odpo
wiadać będą zmianom chorobowym płuca lub opłucny, i zastrzega, 
że zdjęcia zapomocą promieni X. wogóle nie dadzą same przez się 
pewnych wskazań co do różniczkowania zmian, zachodzących w na
rządach klatki piersiowej, a wykażą tylko ich umiejscowienie. Dla 
tego celu sposób powyższy oddaje wielkie usługi. W szczególności 
jednak M. znalazł, że nacieczenia płucne zdejmują się w postaci wię
cej ciemnych cieni, niżli nacieczenia zrazowe (inflitrationes lobares), 
natomiast mniej są wyraziste w porównaniu ze zdjęciem nacieczeń zra-
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zikowych (lobulares) zlewających się; następnie, rozlane ogniska płuc 
zapalne (bronchopneumonia diffusa) dają lekkie cienie, zato ogniska 
phthiseos fibrosae (o ile są rozległe) zupełnie promieni X. nie prze
puszczają.

W dalszym ciągu, M. zauważył, że cienie odpowiadające ognis
kom marskości płuc (ph. fibr.) oraz zrazowego nacieczenia nie wyjaś
niają się podczas wdechu głębokiego, podczas gdy ogniska zapalenia 
płuc (bronchopneumoniae) stają się przezroczystemi. Jamy płucne 
przedstawiają się jako bardzo oświetlone plamy jajowate, otoczone 
ciemną obwódką. Zgrubienia oraz zrosty opłucny dają na zdjęciach 
cienie nieprawidłowe, mało wyraziste; wysięki są mniej lub więcej nieprze
puszczalne, powodują przytem nieruchomość pewną cienia od przepony. 
Serce dla promieni X. jest nieprzezroczyste i cień jego jest mniej wyrazisty, 
niżli cień mostka. Określając dalej szczegółowo położenie cieni na miejscu 
przy prześwietlaniu klatki piersiowej od przodu jak również od tyłu. 
M uważa, że podczas wdechu cień się wydłuża, skracając natomiast 
swój wymiar poprzeczny; wydłużenie następuje na rzecz dolnej części, 
gdy górna pozostaje bez zmiany. M. zauważył, że uderzenie wierz
chołka odpowiada wysokości rozkurczu serca (powolne i postępujące 
wypełnianie serca krwią można najzupełniej obserwować), w chwili 
uderzenia serca rozpoczyna się skurcz. M. twierdzi, że nie udało mu 
się nigdy spostrzedz obrotu serca (Penzoldt) w chwili skurczu i wogó
le dodaje, że badanie ruchów serca zapomocą promieni X. jest uchwyt
ne tylko na osobnikach z cienkiemi ścianami klatki piersiowej. Co się 
tyczy badania zmian w naczyniach wewnątrz klatki piersiowej M. spo
strzegał, że zapomocą promieni X. można wykryć rozszerzenia (ecta
siae) wielkich naczyń, ich nieprawidłowe położenie oraz widzieć ru
chy tętniaków. Wreszcie, w  gruźlicy ten sposób badania pozwala 
wykryć ogniska chorobowe, jakich badanie fizykalne nie wykaże; to 
samo dotyczy mniejszych ognisk zapalnych płuca.

Qu e i r o l o  z Pizy komunikuje, że zapomocą prześwietlenia 
wykrył dwa nowotwory na wypukłej części wątroby: guza bąblowca oraz 
raka; tworów tych nie wykazały badania fizykalne. (La Semaine 
med. 50). C. W.

424. G is l e r otrzymał dobre wyniki, lecząc zmiany gruźli
cze w gruczołach oraz w kościach (adenitis et osteitis tuberculosa) 
zapomocą wcierań z miękkiego mydła potasowego. W 115 przypadkach 
G. otrzymał 29% wyleczonych oraz u 39% zauważył polepszenie 
znaczne. Wcieranie dokonywano w rozmaite okolice skóry, zużywając 
na każde kawałek mydła potasowego wielkości kasztana.

G. zauważył oprócz znikania objawów zapalnych podniesienie 
łaknienia oraz poprawę stanu ogólnego. G. przypuszcza, że działało 
tu z jednej strony powiększenie zasadowości krwi, jak również mięsie
nie oraz powtarzane drażnienie skóry. (La Semaine med. 50).

C. W.
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425. D r. A1v a r e z  z Honolulu na ostatnim zjeździe między
narodowym dla trądu 0 4  z. m.) zdawał sprawę z leczenia trądu za 
pomocą surowicy metodą Carrasquilla. A. brał krew trędowatych, suro
wicę ich wstrzykiwał koniom pod skórę i surowicę końską wstrzyki
wał chorym na trąd pod skórę. W przypadku trądu znieczulającego 
w ciągu 6 tygodni tą drogą uzyskał zniesienie znieczulenia, polepsze
nie to jednak było krótkotrwałe.

Drugi przypadek dotyczył trądu guzikowatego: po 3 tygodniach 
guzy znikły, inne objawy nie ustąpiły. Autor nie zauważył zjawie
nia się odczynu, opisywanego przez Carasquilla. W ogóle dotychcza
sowe wyniki nie są zbyt zachęcające.

(Ther. W. 43). J. Z.

426. P a n e g r o s s i  zaleca euchininę w intermittens w ilości 
1,5—2 grm. dziennie. Euchinina, jak wiadomo, nie posiada przykrego 
smaku chininy.

(Ther. W. 43).  J, Z.

427. T. K i r k b r i d e  znalazł w moczu chorych na różę twa
rzy duże ilości tyrozyny i leucyny, współcześnie nie było w danych 
przypadkach żadnego cierpienia wątroby.

(C. f. m. Med.) J. Z.

428. J . K r a t t e r  i L. Bö h m ig  podają przypadek nagłej 
śmierci 13-letniego chłopca przy objawach eklamptycznych; oglę
dziny pośmiertne wykazały w 3 komorze istnienie cisticercus,

(Ziegl. Beitr. XXI). J. Z.

V. ODCINEK.

K I L K A  U W A G

w kwestyi  projektu urządzenia pomocy lekarskiej
w gubernii płockiej.

Projekt reorganizacyi lecznictwa w gubernii płockiej, o którym 
wspomniała „Kronika" w jednym z poprzednich numerów (p. N.19), 
dotyczy sprawy tak ze wszech miar ważnej, że nie powinien usuwać 
się z pod uwagi prasy lekarskiej. Jako „ próba “ w założeniu już



K R O N IK A  L E K A R SK A .

zdaje się on oczekiwać krytyki. Sądzimy, że głosy jej, zarówno ze sfer 
lekarskich jak i ekonomistów i wogóle wszelkiej kompetencyi, powin
ny się odezwać jaknajrychlej, zanim "próba", poczęta jak się zdaje 
przy biurku urzędniczem, podlegnie probierzowi doświadczenia ży
ciowego.

Projekt omawiany nazwany został przez niektóre pisma poli
tyczne bezpłatną pomocą lekarską. Jest to określenie słuszne i nie
słuszne zarazem. Niesłuszne, ponieważ otrzymujący pomoc obłożeni 
zostali specyalnym podatkiem, względnie zaś słuszne, gdyż podatek 
tu jest tak niski w stosunku do dobrodziejstw, jakie ma przynosić 
płacącym go, że wydawać się może prawie zerem.

Cudu takiego dokonać ma tu potęga działania stowarzyszonego 
wielkich mas, jak to widzimy we wszelkiego rodzaju kooperacyjnych 
stowarzyszeniach ekonomicznych, „krankkasach" etc., dających członkom 
swym bądź to produkty spożywcze, bądź nawet pomoc lekarską za 
cenę niższą od cen bieżących.

Oczywiście, że ze zwiększaniem się liczby stowarzyszonych ce
ny żądanego produktu będą się zniżały do pewnego minimum — ale 
nie poniżej. Chęć osiągnięcia ceny niższej od wartości wytwórczej 
nie powinnaby się już wstrzymywać przed absurdem dążenia do o
trzymywania za darmo.

W omawianym projekcie wciągnięte zostały wprawdzie do 
współdziałania olbrzymie masy uczestników, bo półmilionowa ludność 
całej gubernii, ale też składka roczna jest tak śmiesznie niską w sto
sunku do tego, co się za nią ma otrzymywać, że może nawet w ma
łooświeconym wzbudzić wątpliwość, czy towar tak tani będzie rzetel
nej wartości.

W  danym razie właśnie pomoc lekarska jest tym towarem, pro
duktem, jaki projekt omawiany ma zamiar uprzystępnić mieszkańcom
 guberniii płockiej za bardzo niską cenę. Pozornie, wskutek może tru
dności albo wprost dowolności w określaniu wartości wytwórczej, 
cena pracy lekarza daje się zniżać bez ograniczenia. Niekompetentni 
nie liczą się z konieczną i tu, jak we wszelkiej pracy ludzkiej, 
zniżką jej wartości. Powinien to jednak był mieć na uwadze pro
jektodawca. Tymczasem nie znajdujemy danych i podstaw odnośnych 
w projekcie.

Zdawałoby się, że podstawą racyonalną podatku, za który lu
dność ma otrzymywać pomoc w chorobie, będzie jakaś suma, możli
wie nizka, którą teoretyczny budżet opodatkowanych powinien by 
przeznaczać na ten cel, albo też najniższa cena porady lekarskiej, 
płacona dotąd przeciętnie przez opodatkowanych, lub że wreszcie zbie
rano odpowiednie informacye pośród lekarzy, felczerów, lub samych 
interesowanych, że przetrawiono doświadczenie gubernii, gdzie istnieją 
urządzenia lekarzy gminnych.

Tymczasem obliczenia projektu mają wygląd mało przekonywa
jący, łagodnie się wyrażając, teoretycznych cyfr, których kombina
cye bardzo dobrze zgadzają się na papierze, ale nie będą mogły 
utrzymać się w rzeczywistości.
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W ogóle wszystkie cyfry projektu wzięte są za ciasno i skąpo. 
Chciano, o ile można, jaknajmniej obciążyć podatkiem ludność i do
starczyć jej pomoc lekarską jaknajtaniej, prawie darmo, ale zapo
mniano, że za złotówkę nie można kupić rubla, i niezdawano sobie 
sprawy, że przez zbytnie obciążenie czynników, na których się opie
ra cały projekt, t. j. personelu lekarskiego, może ponieść szwank 
cała budowa.

Podatek na cele lecznictwa wynosi około 4 kop. na głowę rocz
nie, przy ogólnem opodatkowaniu do rs. 2 kop. 25 mieszkańca wsi 
i rs. 2 kop. 6 mieszkańca miast.

Tymczasem w guberniach z samorządem ziemskim podatek ten 
dochodzi do kop. 18 i musi być stopniowo zwiększany. Zdaje się, 
że w budżecie nawet najbiedniejszej klasy włościan bezrolnych i wy
robników opłata roczna tej wysokości nie zaciążyłaby zbytnio, po
nieważ w rzeczywistoćci płacona jest w wyższym znacznie zakresie 
w postaci koniecznych wydatków i strat w razie choroby. Lud nasz, 
zarówno wiejski jak i miejski, już jest na tyle oswojony z leczeniem 
i  cenami porady lekarskiej i leków, a przytem na tyle rozwinięty, 
że za zapewnienie mu opieki w chorobie poniósłby i większe koszta, 
ale pod warunkiem, aby pomoc ta nie była nominalną tak dalece, jak 
nią będzie w warunkach projektu.

Przejdźmy do szczegółów.
Projekt rozdziela gubernię płocką (w ostatnim jej składzie t. j. 

bez powiatu płońskiego) na 8 okręgów; w każdym ma być urzą
dzony szpital (z jakich funduszów nie podano) na 10 łóżek i 2 punk
ty do przyjęć ambulatoryjnych. W każdym okręgu ma być lekarz, 
felczer i felczerka-akuszerka. Chorzy w szpitalach leczeni będą bez
płatnie jak również w ambulatoryach, za lekarstwo jednak lub opa
trunek obowiązani będą płacić po kop. 10. Oto budżet projektu:

Utrzymanie 8 lekarzy (pensya rs. 900, rozjazdy 100) . . rs. 8,000
„ 8 felczerów po rs. 240 i 50 na rozjazdy. . „ 2,320
„ 8 akuszerek po rs. 360 i 50 na rozjazdy . „ 3,280
„ 8 s z p i t a l i ......................................................... ........ 8,800

Leki w szpitalu po rs. 1 0 0 .................................„ 800
Leki w ambulatoryach........................................... „ 1,600
Utrzymanie ambulatoryów...................................... ,, 1,200
Rozchody kancelaryjne........................................... „ 280
Instrumenty, przyrządy apteczne i szpitalne „ 360

Razem ......................... rs. 26,640

*) Dane i cyfry zaczerpnięte są z odbitki: „Proekt ustrojstwa wra
czebnoj pomoszczi w płockoj gubernii“. Płock 1896, tipografia gubernialna
go prawlenia.
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Za tę to sumkę projekt chce dać pomoc lekarską całej ludności 
gubernii płockiej, wyraźnie nietylko biednym, ale i zamożnym. Suma 
ta ma być zbierana w następujący sposób:

Według przypuszczalnych obliczeń z opłat 10-kopiejkowych za 
leki i opatrunki ma wpływać rocznie 4, 548 rubli, reszta czyli rs. 21,901 
ma być pokrytą przez specyalny podatek rozłożony tak:

właściciele ziemscy (po 5,9 kop. z dziesięciny, których
w gub. 523,130)........................................ rs. 15,167 kop.   57
właściciele m ie jscy                                        „ 3,405 „      22
przemysłowcy..........................................    „        3,202  „      37
właściciele gorzelni, 5°/o od patentu   „ 128 „      53

Razem      rs.     21,900 kop. 60

Oczywiście podatek nie obejmuje ludności wiejskiej bezrolnej, 
wyrobników, służących i t. p., nieposiadających nieruchomej własności. 
Nie wiemy jaki procent stanowi ona w ogólnej cyfrze ludności gu
bernii płockiej (obecnie: 554,265, z tego 69,521 miejskiej, 484,749 
wiejskiej). Ta to kategorya osób będzie korzystała z pomocy le
karskiej według nowej organizacyi bezpłatnie, czy jest to jednak 
konsekwentnem z zasadniczą myślą projektu? Niezawodnie jest to klasa 
najmniej zamożna, znajdująca się w ciężkich warunkach zarobkowa
nia, ale zdolna chyba do opłacania kilkunastu kopiejek rocznie na 
leczenie, skoro odpowiednia ludność Warszawy obłożona być mogła 
dla tego ważnego celu podatkiem stosunkowo znacznie wyższym. Po
datek byłby wtedy rozłożony równomiernie a sprawiedliwiej, bo te 
klasy najszerzej niezawodnie będą korzystały z dostarczanych prze
zeń dobrodziejstw.

Może zaś ulegam złudzeniu, przypuszczając, że tak rozłożony 
podatek działałby do pewnego stopnia i umoralniająco na te sfery, 
budząc w nich przez wspólne niesienie ciężarów poczucie obywatel
skie i dając tak ważną w życiu pewność zabezpieczenia w chorobie 
nie z łaski, ale za własną pracę.

Przyjrzyjmy się teraz, w jakich rozmiarach nowa organizacya 
uprzystępnia pomoc lekarską opłacającej ją, formalnie, ludności.

Gubernii przybywa 8 szpitalików po 8 łóżek, czyli 80 łóżek 
dla wszystkich kategoryi chorób. Jest to niewątpliwie bardzo znacz
ne zwiększenie pomocy szpitalnej w gubernii, która na 554,265 miesz
kańców posiadała 189 łóżek szpitalnych; poprzednio jedno łóżko 
przypadało na 2,932 mieszkańców, obecnie przeciętnie w gubernii 
będzie jedno na 2,060. W powiatach, które dotąd miały szpitale 
(Płock, Lipno, Prasnysz, Mława) stosunek ten będzie o wiele lepszy, 
ale w reszcie pozostanie jedno łóżko na 6,892 mieszkańców (powiat 
Rypiński), na 6,956 (p. Sierpiecki) i na 7,539 (p. Ciechanowski).

 Oczywiście w tym względzie zakres nowej organizacyi pojęty 
jest o wiele za szczupło. Chorzy będą mieli wprawdzie prawo ko
rzystania ze szpitala, ale dostać się im doń będzie jeszcze trudniej niż 
w Warszawie. Nie należy zapominać, że przy braku pomieszczeń dla 
nieuleczalnych i kalek szpitalikom tym grozi zamiana na przytułki



K R O N IK A  L E K A R SK A ,

i schroniska, jak to się w części dzieje w Warszawie; a to tem 
więcej, że szpitale z opłatą 35 kop. dziennie będą obecnie omijane 
przez ludność, mającą prawo do bezpłatnego pobytu w szpitalach.

Na środki opatrunkowe i lekarstwa dla chorych ambulatoryj
nych przeznaczone jest na całą gubernię 1,600 rubli. Za tę sumę 
mają być zaspokojeni w lekach i opatrunkach chorzy w liczbie mini
mum 45,480 osób, ponieważ chorzy ci, płacąc za nie po kop. 10, 
mają złożyć pozycyę budżetową rs. 4,548. Jeżeli doliczyć tu 5% 
osób zupełnie biednych, mogących otrzymywać leki bezpłatnie, to 
wypadnie za owe rs. 1,600 wydać leków i opatrunków dla 48,000 
osób, co wyniesie po kop. 3 ⅓  za pojedyńczy opatrunek lub lekar
stwo. Czy będzie to możliwem do uskutecznienia przy najhurtowniej
szych  zakupach, licząc tylko cenę kosztu materyału, flaszek, mate
ryału opatrunkowego?

(Kto tę masę lekarstw ma przyrządzać, projekt nie omawia, 
uważając zapewne za naturalny obowiązek personelu lekarskiego).

Nie należy zapominać, że leczący się, zarówno włościanie jak 
i izraelici, przywykli już do pewnych form zewnętrznych podawanych

 im leków i nie będą patrzeć z ufnością na odstępstwa, czynione 
w tym względzie od zwykłych form aptecznych. Wymiarkują też do
brze, kiedy lek będzie wart kop. 10 lub więcej, a kiedy go lepiej 
kupić za trzy grosze w składzie aptecznym.

Wobec tego pozycya budżetu, oparta na tem źródle a mająca 
wogóle jakiś charakter obrotu finansowego (za rs. 1,600 — otrzymać 
4,500), wydaje się nam wartości wątpliwej i niepewną.

Doświadczenie medycyny ziemstw odradza wogóle pobierania 
jakichkolwiek opłat od chorych ambulatoryjnych. Świeżo jeszcze 14 
zjazdów lekarzy ziemstw oświadczyło zgodnie, że zupełnie bezpłatna 
pomoc w ambulatoryach jest podstawą medycyny ziemskiej (referat 
d-ra W. W. Chiżniakowa).

Rozpatrzmy teraz obowiązki i zadania personelu lekarskiego 
nowej organizacyi.

Lekarz okręgu otrzymuje: rs. 570 pensyi, rs. 330 stołowych 
i rs. 100 na rozjazdy, ogółem rs. 1,000, jest urzędnikiem V III klasy 
i ma wyszycia na mundurze V III klasy. Przytem będzie miał bez
płatne mieszkanie przy szpitalu. Obowiązkiem lekarza będzie le
czyć chorych w szpitalu, mieć dozór nad jego administracyą 
i przyjmować chorych przychodzących: dwa razy w tygodniu 
w miejscu zamieszkania i dwa razy, również w dni stałe, w punk
tach ambulatoryjnych swego okręgu (odległych o 15—20 wiorst). 
Przyjęcie chorych ma odbywać się nie w oznaczone godziny, ale od 
rana dopóty, dopóki chorzy się jeszcze zgłaszają. W pozostające 3 
dni w tygodniu (niedziela zalicza się do dni roboczych) lekarz ma 
odwiedzać chorych, leżących u siebie w domu, i odrabiać wizytę 
szpitalną. Przy takiem obowiązkowem zajęciu czasu lekarza można 
być spokojnym, mówi projekt, że nie będzie się on już mógł zajmo
wać praktyką prywatną i odda się całkowicie swym obowiązkom u
rzędowym. To ma być po części przyczyną „wysokiego" wynagro
dzenia lekarza, nie mogącego liczyć na uboczne dochody. Właściwie
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i przy niższem wynagrodzeniu lekarz ucząstkowy nie mógłby się zaj
mować praktyką prywatną, ponieważ wszyscy, zarówno biedni jak 
i zamożni, mają prawo do jego usług bezpłatnie. Chyba, żeby wy
jeżdżał po za granice gubernii płockiej.

Jasną jest rzeczą, że od osobistości lekarza okręgu, od jego 
uzdolnienia fachowego i jeszcze może więcej od wartości moralnej 
zależy cała przyszłość projektu.

Powinien to być praktyk wyrobiony, który przeszedł szkołę 
chirurgiczną, umie wykonywać operacye chirurgiczne i położnicze. 
Ponieważ zaś, jako człowiek na stanowisku niezależnem, względnie 
zabezpieczonem, nie będzie otrzymywał z zewnątrz tych bodźców, ja
kie daje walka o byt zwykłemu praktykowi, zmuszając go do ciągłe
do zabiegania o praktykę oraz do pracy nad samym sobą, przeto 
musi to być osobistość, otrzymująca te pobudki ze swego wnętrza. 
Ma to więc być jednostka z Wysokiem poczuciem wziętych na się 
obowiązków, z prawdziwem zamiłowaniem zawodu, z wielką miłością 
dla społeczeńswa, któremu ma służyć. Nie może to być jakiś urzęd
nik zdrowia. Inaczej, przy suchem, biurowem traktowaniu rzeczy 
cały projekt zostanie spaczony.

Tej wartości ludzi za pracę całodzienną, bez wyjątku świąt 
i niedziel, zobowiązanych być na usługi z narażeniem życia i zdro
wia w dzień i w nocy — projekt wynagradza „wysoką" pensyą 
rs. 900 i mieszkaniem. Słychać tu echo tego oryginalnego sposobu 
ocenienia pracy lekarza na urzędach, jaki widujemy u nas powszech
nie. Ordynatorzy utrzymują po rs. 300 rocznie, lekarze powiatowi 
też po kilka set — jak przed laty 60! Wobec tego rs. 900 może się 
wydawać dużo, ale wszakże praktyka prywatna jest tu wykluczona.

Czy też w innych dykasteryach są urzędnicy, odpowiedni sta
nowiskiem i odpowiedzialnością zajęcia, pracujący tak ciężko za wy
nagrodzenie, jak powyższe?

Pogorszą jeszcze warunki ta okoliczność, że projekt nie prze
widuje możności awansu, względnie powiększenia pensyi, koniecznego 
przy zwiększaniu się rodziny i jej potrzeb.

Lecz i na te posady znajdą się niewątpliwie kandydaci, czy 
tylko w całości odpowiedni? Może to będą młodzi lekarze, nie liczą
cy się z ogromem obowiązków, może karyerowicze, uważający nowo 
posady za dobre pole do działalności, mogącej się opłacić w przy
szłości, może ludzie niezaradni, nie wytrzymujący konkurencyi w wol
nej walce o byt, może wreszcie będą i apostołowie, widzący tu pię
kne zadanie do szerzenia zdrowia i światła.

I najlepsi jednak pod każdym względem nie będą w stanie za
dość uczynić stawianym im wymaganiom. Są one bowiem fizycznie 
niemożebne do spełnienia. Na jednego lekarza w okręgu wypadnie 
przeszło 70,000 osób. Niepodobna jest w braku danych określić, 
ile z tej liczby choruje rocznie w gubernii płockiej. Jeżeli jednak 
przyjmiemy przeciętną śmiertelność roczną 25 na 1000, to otrzymamy, 
że samych umierających będzie rocznie około 1700. Otóż, gdyby 
lekarz miał odwiedzić choć po 1 razie tych śmiertelnie chorych to 
w ciągu przeznaczouych na to dwóch dni w tygodniu musiałby robić
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po 10—12 wizyt dziennie w promieniu 10—15 wiorst, co nie jest 
do zrobienia. Jeżeli zaś pokusimy się obliczyć w przybliżeniu t. zw. 
morbiditas, t. j. zachorowalność czyli liczbę roczną chorych na 1000, to 
otrzymamy według Pettenkofera i Farra, mnożąc cyfrę śmiertelności 
przez 30, przeszło 54,000 na ludność okręgu, a według statystyki 
prof. Simonienki około 17,000 osób chorych rocznie, czyli od 50 do 
150 dziennie.

Zdaje się, że myśli zaspokojenia tych potrzeb przy pomocy je
dnego lekarza nie można brać na seryo.

Do pomocy lekarzowi projekt dodaje jednego felczera i jedną 
felczerkę-akuszerkę.

Felczer będzie wyjeżdzać z lekarzem do punktów ambulatoryj
nych i pomagać mu w przyjmowaniu chorych w zakresie swego przy
gotowania. Zastępowanie lekarza i wogóle praktyka samodzielna jest, 
na co się najzupełniej zgadzamy, wykluczoną oprócz przypadków 
wyjątkowych.

Będzie zatem felczer prowadzić książki ambulatoryjne, szczepić 
ospę (jakieś 1,250 dzieci rocznie) i, zapewne, przygotowywać lekar
stwa. Wogóle projekt nie mówi o tem, kto się ma zajmować apte
ką. Ponieważ, jak o tem wspominaliśmy wyżej, na każdy okręg wy
padnie, nie licząc lekarstw dla chorych szpitalnych, przygotować 
około 6000 lekarstw, nie będzie to więc praca, którąby można było 
zajmować się przygodnie. Pomijamy to już kwestyę kwalifikacyi fa
chowej przy tej odpowiedzialnej czynności.

Pensya felczera wynosi rs. 240 rocznie i mieszkanie darmo. I to 
wynagrodzenie jest za niskie względnie do przeciętnych zarobków 
u nas. W fabrykach otrzymują felczerzy, obok wolnego mieszkania, po 
rs. 25—30 miesięcznie, a nie są przytem tak przeciążeni pracą i mo
gą liczyć na zarobek dodatkowy.

Na felczerkę-akuszerkę projekt nakłada następujące obowiązki: 
będzie się zajmować gospodarstwem szpitalnem (pod nadzorem i od
powiedzialnością lekarza), będzie szczepić ospę i wreszcie będzie wy
jeżdżała do porodów.

Ponieważ w gubernii płockiej rocznie rodzi się około 20,000 
dzieci, przeto na jeden okręg i jedną akuszerkę wypadnie około 2,500 
porodów! Dzieciom tym będzie musiała wraz z felczerem zaszczepić 
ospę, czyli wykonać również 1,250 szczepień, co według projektu ła
twem jest do uskutecznienia w ciągu roku. Zapewne, że tak, gdyby 
dzieci przynoszono zgodnie ze statystycznem obliczeniem po 3—4 
dziennie. Zwykle jednak zimą dzieci nie wywożą, a wtedy na wio
snę szczepienie, porządnie prowadzone, nie będzie zajęciem, któreby 
można spełniać tak sobie „jedno przy drugiem“.

Pensya felczerki-akuszerki wynosi rocznie rs. 360 i wolne 
mieszkanie.

Wysokość względną tej pensyi, ale tylko do pensyi felczera, 
ponieważ wykwalifikowana akuszerka zarabia przeciętnie znacznie 
więcej, projekt objaśnia tem, że na posady te mogą być brane tylko 
(cursive projektu) siostry ze zgromadzenia Św. Elżbiety, które na
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służbę poza obrębem zgromadzenia mogą się wydalać tylko przy wy
nagrodzeniu rs. 360 rocznie.

Nie możemy zrozumieć, patrząc na próbę organizacyi pomocy 
lekarskiej w gubernii płockiej z punktu widzenia lekarza, dlaczego 
ten przywilej i nacisk na wymieniony wybór. Czy inicyatorzy pro
jektu są tak przekonani o wyższości specyalnego przygotowania sióstr 
zgromadzenia Św. Elżbiety nad innemi patentowanemi akuszerkami?
O ile nam wiadomo, elżbietanki otrzymują właśnie tylko kwalifikacye 
na dozorczynie chorych oraz na felczerki, ale zupełnie nie uczą się 
akuszeryi.

Pomijając jednak ten kardynalny błąd, zapytujemy się, czy gdy
by nawet wspomniane osoby miały przypuszczane kwalifikacye, czy 
z ogólnego punktu widzenia takie ich uprzywilejowanie dla gubernii 
płockiej dawałoby jakieś większe szanse dla pomyślnego przyjęcia 
się nowej organizacyi. Sądzimy, że nie, a nawet przeciwnie.

Szpitalik projektowany dla ludności wiejskiej, którą trzeba doń 
zachęcać i przekonywać, nie powinien mieć nic tej ludności obcego, 
co by właśnie mogło ją zrażać, budząc najrozmaitsze podejrzenia.

Ciężkie choroby, zbliżające człowieka do bram śmierci, rozbu
dzają myśl o Bogu, o obowiązkach religii i w mniej nawet gorliwie 
wierzących, niż nasz lud wiejski. To też szpital przeważnie dlań 
przeznaczony musi mieć pewien charakter wyznaniowy, obok ulgi 
w cierpieniach fizycznych powinien dawać i pewne ukojenie dla du
szy. Powinien też mieć i cechy swojskości, aby chory, czuł się nie 
„jak w szpitalu", aby rozglądając się w około siebie odnajdywał 
przypomnienie patronów swej strzechy, aby skargi jego wyrażone ję
zykiem nieksiążkowym, jego gwarą, były właściwie rozumiane i od
czuwane. Musi on wiedzieć, że całe otoczenie jest dlań swojskie
i tak mówi i wierzy, jak on sam. Nieuwzględnienie potrzeb duszy 
i serca nadaje nawet sprawom miłosierdzia suchy pozór urzędowego 
spełniania służby.

Zetknięcie z położnicą jest luźniejsze, nie tak długo trwałe, ale 
zato tu jeszcze bardziej występuje potrzeba znajomości ludu. Akto
wi porodu towarzyszą pewne zwyczaje, obrzędy, zabobony, których 
pobłażliwe uwzględnienie jest konieczne, a których nieznajomość 
w akuszerce mogłaby poderwać całe ku niej zaufanie otoczenia. Nie
raz też akuszerce przypada i obowiązek chrzcenia z wody noworod
ków. To też akuszerka dla ludu musi być córką tego ludu, inaczej 
jego kobiety, zawsze bardziej konserwatywne, będą jej unikały, 
i myśl, dobra w zasadzie, wskutek użycia wadliwych sposobów przy 
wprowadzeniu jej w życie, może pozostać bezpłodną.

Obejmijmy jeszcze raz cały projekt jednym ogólnym rzutem 
oka. Oto projektodawca, znając wielkie braki, jakie przedstawiają 
sprawy zdrowia w gubernii płockiej, ciężkie położenie bytowe ludno
ści, niemożność zasiągania pomocy lekarskiej, jako zbyt drogiej, i wpa
danie w wyzysk felczerów i znachorów, — pragnie zapobiedz tym 
brakom przez odpowiednią organizacyą pomocy lekarskiej, aby ludność, 
korzystając z jej dobrodziejstw, jednocześnie naocznie się przekonała,
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że Ruska administracja przynosi ze sobą nietylko panowanie ale 
i troskę o potrzeby i dobrobyt ludności.

Organizacyę tę poznaliśmy, zamierza ona udostępnić pomoc le
karską w każdej porze i każdemu, biednemu i zamożnemu, pół mi
lionowej ludności kosztem dwudziestu, kilku tysięcy rubli, płaconych 
przez tę ludność, przy pośrednictwie 8 lekarzy i 80 łóżek szpitalnych, 
w postaci specyalnego podatku.

Tak należy pojmować projekt w jego dosłownem brzmieniu.
Czy projektodawca może się łudzić, że celu swego osiągnie przy 

pomocy tych środków? Na to odpowiada chyba wyraźnie ze
stawienie kilku cyfr, które rozwiewa wszelkie iluzye.

Projekt wydaje się nam ustrojem poronionym, nie mającym ani 
dosyć zasobów życiowych ani dosyć organów do spełniania wyznaczo
nej mu funkcyi.

Przystępowanie do jakichkolwiek zamiarów bez odpowiednich 
sił i środków, nie obliczanie sił na zamiary w życiu zawsze dopro
wadza do niepowodzenia, nawet pomimo najlepszych chęci.

W danym razie należało ograniczyć dokładnie zakres nowej 
organizacyi, albo też przystąpić do przeprowadzenia jej w całości z od- 
powiedniemi siłami. Piękne obietnice, dawane całej ludności wobec 
fizycznego niepodobieństwa dotrzymania ich nawet względem połowy, 
zrodzą tylko dużo niezadowolenia i niechęci, a nieuniknione niepowo
dzenie „próby" może anticipaindo na długo zdyskredytować wszelkie 
racjonalniejsze w tym kierunku próby przyszłości.

Dr. O. Hewelke.

V I.  L  I S  T  Y z  K  R A  K  O  W  A .
V I .

w listopadzie 1897.

Od lat sześciu ciągnąca się sprawa ponownego, poprawionego 
i uzupełnionego wydania słownika lekarskiego polskiego zdaje się zbli
żać do końca. Zdania co do zakresu i zasad słownika są u nas bar
dzo podzielone; w tem jednak zgadzamy się wszyscy, że raz już na
leży słownictwo nasze sprowadzić do wspólnego mianownika i usu
nąć ostatecznie różnice wyrażeń, istniejące pomiędzy lekarzami z róż
nych stron naszej ziemi, a przedewszystkiem, że w dobie obecnej 
brak słownika dotkliwie uczuwać się daje, że język nasz wobec te
go coraz więcej się kazi i psuje, że więc trzeba koniecznie, aby sło
wnik raz już w końcu się ukazał, choćby nawet miał być tylko po
prawniejszem wydaniem niezupełnego słownika z r. 1881. Pomimo 
jednak, że rzecz bardzo nagli, nie możemy jakoś doczekać się tej 
upragnionej chwili. Obecnie przewodnictwo w komisyi słownikowej, 
uzupełnionej po ustąpieniu D-ra Kwaśnickiego, poświęcającego cały 
swój czas „Przeglądowi lekarskiemu.", przez wybór nowych trzech
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członków, przeszło w ręce prof. Browicza. Wobec tych zmian spo
dziewać się należy, że praca komisyi pójdzie żywszym krokiem, i że 
komisya pomnoży liczbę swych posiedzeń. Zadanie zreorganizowanej 
komisyi jest zapewne o tyle trudne i niewdzięczne, że do sprawy 
słownika objawiać się poczęło pewne zniechęcenie, które zapewne po 
wydaniu dzieła znajdzie ujście w bardzo sceptycznej krytyce. Nie 
przesądzając, czy będzie ona słuszną lub nie, to jedno można powie
dzieć, że doprowadzenie sprawy do prędkiego końca powinnoby leżeć 
komisyi na sercu, a pomyślne wywiązanie się z tego zadania powin
noby złagodzić sąd o usterkach pracy, jeżeli będą.

Uzupełniając wiadomości, przesłane Wam przed feryami, muszę 
ograniczyć się do wyliczenia tylko tytułów odczytów, wygłoszonych 
na końcowych posiedzeniach naszych Towarzystw lekarskich, ponie
waż nie chcę zabierać Wam zbyt wiele miejsca. W krakowskiem Tow. 
lekarskiem przedstawiał więc Dr. Piątkowski przypadek przewlekłe
go zatrucia arszenikiem, Dr. Łepkowski ząb i dwa odłamki szczęki 
górnej, wtłoczone do jamy Highmora podczas rwania zęba kluczem przez 
partacza— felczera, Dr. Kędzior przypadek zmian włóknistych w mię
śniu sercowym na tle miażdżycy tętnic ze znacznem zwolnieniem tęt
na (24—32 na minutę), dwie chore leczone z dość pomyślnym wyni
kiem nową tuberkuliną (TR ) Kocha i chorą z zapaleniem rozsianem 
nerwów na tle histeryi. Dr. Wernicki okazał preparaty z krwi bia
łaczkowej z dwech przypadków o niezwykle szybkim przebiegu. O wy
kładzie D-ra Zanietowskiego wspomniałem już w ostatnim liście. Już 
po wakacyach miał Dr. Bądzyński, obecnie mianowany naczelnikiem 
rządowego zakładu dla badania środków spożywczych w Krakowie, 
odczyt: „O kwasie oksyproteinowym w moczu", wywodząc, że nieznany 
ten dotychczas składnik może dać bardzo ważne wskazówki rozpo
znawcze w rozmaitych stanach chorobowych, że jednak, jak dotąd, 
metody jego wykrycia i oznaczenia zbyt są skomplikowane, aby rzecz 
przeszła w ręce szerszego koła praktyków. Prof. Bujwid mówił: 
„O dalszych doświadczeniach nad zastosowaniem tuberkuliny w celu 
wykrycia gruźlicy u bydła“, zalecając, śladem Nocarda środek ten 
bardzo gorąco. Dr. Krzystałowicz przedstawił cały szereg przypadków 
wilka, leczonych pomyślnie nową tuberkuliną (TR.). Praca ta obu
dziła tem większe zajęcie, że opiera się na bardzo oblitym materyale 
i bardzo dokładnych spostrzeżeniach. W  końcu mamy w dniach naj
bliższych, obok laryngologicznego wykładu prof. Pieniążka, słyszeć 
zaciekawiające sprawozdanie prof. Jaworskiego „o sondowaniu i prze
płukiwaniu dwunastnicy“. Oprócz tego mieliśmy już po wakacyach 
posiedzenie „kółka lekarzy szpitala Sw. Łazarza“, na którem oprócz 
wykładu D-ra Krzyształowicza, zbliżonego treścią do wykładu w Tow. 
lek., przedstawiali: Dr. Z. Nowak: 1) przypadek śledziony wędrują
cej; 2) wysokiego stopnia marskości wątroby u osoby z niedomykalno
ścią zastawk i dwudzielnej; 3) wrzodu gruźliczego na dziąśle, —a Dr. 
Rutkowski przypadki: 1) skrętu pętli esowa tej, wyleczony za pomocą 
cięcia brzusznego; 2) bardzo rozległego wgłobienia jelita, wyleczony 
zapomocą rezekcyi; 3) złośliwego guza pęcherza, wyłuszczonego przez 
cięcie wysokie (sectio alta).
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Żałuję bardzo, że nie mogę Wam nic donieść o pracach nasze
go „Towarzystwa ginekologicznego", które odbyło w ostatniem pół
roczu kilka posiedzeń, wypełnionych ożywionemi i ciekawemi rozpra
wami. Towarzystwo to jednak zamyka się w kole specyalistów i ku 
wielkiej szkodzie ogółu nie użycza nam prawie wcale prelegentów; 
oprócz „Roczników” swoich nie ogłasza też niestety żadnych innych 
komunikatów, z którychby przynajmniej o tytule wykładów dowie
dzieć się można. Ta wstrzemięźliwość Towarzystwa przypomniała mi, 
że nasze Towarzystwo lekarskie z niezrozumiałych powodów nie o 
głosiło dotąd swego sprawozdania za rok ubiegły drukiem. Nie mo
żemy toż doczekać się, aby Izba lekarska nasza spełniła powszechne 
żądanie i oprócz swych dorocznych sprawozdań ogłaszała krótkie 
wiadomości o swych czynnościach w któremś z pism lekarskich, 
a choćby i nielekarskich. Już zdawało się, że nastąpi zwrot ku 
lepszemu, ponieważ „Przegląd lekarski” wydrukował kilka urzędo
wych komunikatów Izby; jednakże od niejakiego czasu znowu nie 
spotykamy się z nimi nigdzie. Jest to tem, dziwniejsze, że w ostat
nich czasach poruszono u nas kilka spraw, dla ogółu lekarskiego 
dość ważnych. Jedną z nich była sprawa ogłaszania się lekarzy 
w bardzo niewłaściwej formie i w nader niewłaściwych miejscach, 
przeciw czemu Izba nietylko nie występowała, ale, jak się zdaje, na
wet wcale nie wiedziała, choć zdawałoby się, że wiedzieć powinna. 
Drugą sprawą był wybór lekarzy do komisyj, mających rozdzielać 
wysokość podatków rządowych; — usiłowania podjęte w tym kierun
ku zupełnie się nie powiodły, zrobiono tylko tyle, że dzięki wiecom, 
zwołanym przez obie Izby, lwowską i krakowską, lekarze głosowali 
solidarnie. We Lwowie wniesiono oprócz tego próbę do władz rzą
dowych o zamianowanie jednego lekarza członkiem komisyi podatko
wej krajowej; próba ta jednak nie została uwzgiędnioną. Przynaj
mniej jednak Lwów dał pod tym względem dobry przykład..., które
go u nas nie naśladowano, o ile domyślać się można.

Co się tyczy ruchu we lwowskiem „Towarzystwie lekarzy gali
cyjskich", to sekcya lwowska wysłuchała następujących wykładów: 
Prof. Ziembickiego o przypadku kamienia pęcherzowego niezwykłych 
rozmiarów i o przypadku ciała obcego (kawałek świeczki) w pęche
rzu ; D-ra prof. Sobierańskiego o dalszych jego badniach nad czynno
ścią nerek; D-ra Niczkowskiego o przypadku cierpienia żołądkowego 
na tle dziedzicznego przymiotu i D-ra Barącza o przypadku twardzieli 
nosa i tętniaka górnej tętnicy pośladkowej, o odprowadzeniu zwich
nięć urazowych stawu biodrowego sposobem Lorenza, używanym do 
nastawiania zwichnięć wrodzonych i o „redressement” Lorenza, w sto
pie szpotawej.

W  wydziale lekarskim wszechnicy lwowskiej przybyło dwóch 
docentów: Dr. Widmann do chorób wewnętrznych i Dr. Piotrowski 
do fizyologii. Po objęciu katedry chorób wewnętrznych przez prof. 
Gluzińskiego, a chirurgii przez prof. Rydygiera oczekujemy w naj
bliższym czasie otwarcia klinik ginekologicznej i okulistycznej i no
minacyi odnośnych profesorów, oraz. otwarcia zakładu hygieny. Mó
wiono tutaj o tem, że ten ostatni ściągnie do Lwowa tak znakomitą
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siłę, jaką jest prof. Marceli Nencki; jednakże co do tego pojawiają 
się ciągle coraz to nowe pogłoski, zbijające się wzajemnie i osta
tecznie nic pewnego nic wiadomo. Za to rozchodzą się wie.ści o kil
ku dalszych habilitacyach.

Na naszym wydziale w Krakowie mianowa ny został prof. 
Wachholz zwyczajnym profesorem medycyny sądowej i doczekaliśmy 
się dawno spodziewanej i upragnionej powszechnie nominacyi prof. 
Obalińskiego na profesora zwyczajnego chirurgii.

Przed objęciem kliniki, spotkała zasłużonego profesora serdecz
na owacya ze strony lekarzy szpitala Św. Łazarza, w którym pra
cował on przez ćwierćwiecze bez przerwy i stworzył jakby drugą 
klinikę chirurgiczną, tylu ztamtąd wyszło dzielnych specyalistów i po
ważnych prac naukowych. Pożegnanie to było też prawdziwie wzru
szające; znać było, że szpitalowi ciężko się rozstawać z jednym z naj
tęższych swych pracowników, a i jemu niełatwo przychodzi opuścić 
niwę, którą lat tyle z ciężkim znojem i z niezmordowanym zapałem 
uprawiał.

Frekwencya słuchaczy na obu naszych wydziałach lekarskich 
okazuje w roku bieżącym znowu pewien spadek. Na obu wszechni
cach zapisało się na pierwszy rok razem już tylko około pięćdzięsię- 
ciu uczniów, i to wbrew oczekiwaniu, nieco więcej w Krakowie, niż 
we Lwowie.

VII. B I B L I O G R A F I A .
Dr. W. R ü hl. Die Anatomie und Behandlung der Geburtsstörungen 

nach Antefixirung des Uterus. (Verlag von S. Karger Berlin 1987).

Liczne w ostatnich latach operacye przyszywania ku przodowi 
macicy wadliwie położonej znalazły szerokie zastosowanie, gdyż w wię
kszości przypadków dawały trwałe wyniki pod względem zmiany po
łożenia chorobliwego na położenie normalne, a jednocześnie usuwały 
związane z wadliwem położeniem macicy dolegliwości. Dobre wyniki 
operacyi wywołały, zwłaszcza w Niemczech, istny „furor operativus“. 
Niedługo też dała na siebie czekać reakcya. Zrazu oddzielne głosy 
zaczęły się odzywać o ciężkim przebiegu porodu, po przyszyciu ma
cicy do przodu, później posypały się coraz liczniejsze i cięższe oskar
żenia, wreszcie sami ojcowie nowych sposobów operowania (Macken
rodt, Dührssen) przyznali, że po przyszyciu macicy do przodu, zwła
szcza zaś po przyszyciu jej do pochwy, powstaje podczas porodu cały 
szereg zaburzeń tak typowych, że porody te ochrzczono słusznie mia-
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nem „Vaginofixationsgeburten“. Ująć fizyologią i terapią porodu po 
przyszyciu macicy do przodu w ramy zwięzłego lecz zupełnego wy
kładu jest zadaniem książki W. Rühla. Stosownie do tego zadania 
dzieli autor swą książkę na dwie części: w pierwszej rozpatruje fi
zyologię porodu po umocowaniu macicy do przodu, w drugiej — lecze
nie zaburzeń porodowych, powstałych po tym zabiegu.

Macica ciężarna podlega w stosunku do macicy nieciężarnej 
dwóm głównie zmianom: powiększeniu objętości i ruchowi około swej osi 
poprzecznej. Powiększenie objętości macicy, jej rozrost, nie jest we 
wszystkich częściach macicy jednakowy. Podczas gdy szyjka prawie 
wcale nie podlega rozrostowi, a dolny odcinek macicy tylko nieznacz
nie się powiększa, reszta, a mianowicie trzon i zwłaszcza dno, przyj
muje największy udział w rozroście macicy podczas ciąży. Ma to 
doniosłe znaczenie praktyczne w przyszywaniu macicy do przodu i w 
wyborze miejsca przyszycia do macicy. Gdy bowiem jakiś 1 ctm. 
szyjki nie przyjmuje udziału w powiększeniu się macicy podczas cią
ży, to i w końcu ciąży nie wiele więcej ,,ściany macicznej zostanie 
wykluczone z ogólnej powierzchni, lecz przyszycie 1 ctm. dna daje 
w końcu ciąży wypadnięcie z ogólnej pracy mięśniowej około 100 cm. 
sześc, ściany macicznej. Co do ruchów około osi poprzecznej, leżącej 
na wysokości ujścia wewnętrznego szyjki, to odbywają się one w ten 
sposób, że w początku ciąży aż do 4-go miesiąca dno macicy opada 
ku dołowi do spojenia łonowego, a szyjka przesuwa się ku górze 
i ku tyłowi; począwszy od 4-go miesiąca dno macicy unosi się ku 
górze, występując z miednicy małej do dużej, a jednocześnie szyjka 
kieruje się na dół i ku przodowi. Ma to doniosłe znaczenie w uła
twieniu porodu. Po przyszyciu macicy do przodu stosunki zmieniają 
się w zależności od wyboru miejsca przyszywania na macicy, od wiel
kości przyszytej powierzchni, od mocy i rozciągliwości zrostów. We 
wszystkich stosowanych obecnie sposobach przyszywania macicy (ven
trofixatio, vaginofixatio, vesicofixatio, operacya Alexander-Adama) na
pięcie zaburzeń podczas porodu jest w stosunku prostym do stopnia 
przeszkód w ruchach macicy około jej osi poprzecznej oraz do sto
pnia zatrzymania w rozroście przedniej ściany macicy po jej przyszy
ciu. Jako bezpośredni skutek przyszycia macicy do przodu następuje 
skrzyżowanie osi macicy z osią miednicy, co ze swej strony wywołuje 
znaczną zmianę kierunku wytłaczania płodu, wadliwe położenie płodu 
i wysokie położenie części pochwowej macicy. Dalszym skutkiem bez
pośrednim przyszycia macicy do przodu jest zatrzymanie przedniej 
ściany macicy w rozroście podczas ciąży, co ze swej strony wywołuje 
nadmierny rozrost ściany tylnej, zmiejszenie ruchliwości płodu, zwięk
szenie tłoczni wewnątrzmacicznej, tyłopochylenie szyjki. Dla prakty
ka przy badaniu rodzącej po umocowaniu przedniem macicy, jako ty
powe objawy, występują: 1) niskie położenie dna macicy 2) wysokie 
bardzo położenie części pochwowej, 3) tyłopochylenie części pochwo
wej 4) wczesne zgładzenie wargi tylnej 5) powolne i niedostateczne 
zgładzenie wargi przedniej podczas porodu 6) niezwykłe naprężenie 
ścian macicznych podczas skurczu 7) trudne albo też niemożliwe 
przemieszczenie szyjki.
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Po tym ogólnym rozbiorze fizyologii porodu po umocowaniu 
przedniem macicy, przechodzi autor do fizyologii porodu w każdym 
sposobie przyszywania oddzielnie.

Najmniejsze zaburzenia spotykamy w porodzie po umocowaniu 
przedniem macicy sposobem Alquie-Aleksander- Adam’a.

Przyszywając macicę do powłok brzusznych, należy umocowy
wać nie więcej niż 1 cm. powierzchni macicy w odległości 1 do 1½  
cm. od dna do powłok brzusznych, na wysokości 4 cm. ponad spoje
niem łonowem, by uniknąć powstawania zbyt silnych i rozległych zro
stów.

Najpoważniejsze zaburzenia porodowe następują po przyszyciu 
macicy do pochwy.

Przechodząc do terapii porodu po przyszyciu macicy do przodu, 
autor zaleca gorąco postępowanie wyczekujące. Pod wpływem dzia
łania mięśni powoli mogą się rozciągnąć krępujące macicę zrosty i po
ród w większości przypadków idzie drogą naturalną. Przeszkody do 
porodu siłami natury mogą zależeć od tego: 1) że płód nie wstępuje 
do małej miednicy wskutek silnego skrzyżowania osi miednicy z osią, 
macicy i jednakowo z nią przebiegającą osią płodu, 2) że wszystkie 
3 osie krzyżują się ze sobą, 3) że, wobec jednakowo przebiegającej osi 
płodu z osią miednicy, płód wstępuje do małej miednicy, lecz skrzyżo
wanie silne osi płodu z osią macicy wytwarza podczas porodu znacz
ny uchyłek macicy (diverticulum), stanowiący absolutną przeszkodę do 
dalszego postępu porodu.

W przypadkach 1-ej kategoryi można przez silno uniesienie dna 
macicy wywołać wobec dobrych bólów porodowych ustąpienie płodu do 
małej miednicy i dalszy poród prawidłowy. W razie słabych bólów po
zostaje, jeśli płód jest ruchomy obrót, w przeciwnym razie—kleszcze 
lub wymóżdżenie.

W przypadkach 2-ej kategoryi, t. j. gdy płód nie wstępuje do 
małej miednicy wskutek skrzyżowania wszystkich 3 osi (oś płodu, oś 
miednicy, oś- macicy), należy zawsze przystąpić do wykonania obrotu 
i wyciągnięcia płodu. Gdy obrót z powodów technicznych nie daje 
się wykonać (zbyt wysokie umiejscowienie ujścia, niemożność wpro
wadzenia ręki), to należy: po usunięciu operacyjnem zrostów pozosta
wić dalszy przebieg porodu siłom natury lub też wykonać odpowiedni 
zabieg w celu ukończenia porodu, 2) wykonać cięcie cesarskie 3) umo
żliwić poród przez przednie przecięcie pochwy i macicy (vorderer Uterus- 
Scheidenschnitt).

W przypadkach 3-ej kategoryi, należy zawsze wykonywać cięcie 
przednie pochwy i macicy, a w razie martwego płodu poprzednio pró
bować wymóżdżenia i ekstrakcyi. Stosując to cięcie, usuwamy uchy
łek macicy, stanowiący nieprzezwyciężoną przeszkodę do dalszego po
stępu porodu. Przed przecięciem należy się przekonać o stosunku 
pęcherza do macicy i pochwy. Zwykle w tych przypadkach pęcherz 
jest odsunięty ku górze i zranienia go obawiać się nie należy. W ra
zie przeciwnym należy pęcherz odłuszczyć i usunąć kn górze. Cięcie 
zwykle nie przewyższa 8 cm. Poród następuje zadziwiająco szybko
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i łatwo po tej operacji, a gdyby nie nastąpił, nic łatwiejszego, jak 
wykonać obrót.

Chociaż Rühl bardzo chwali podany przez siebie sposób postę
powania, ochrzczony mianem vorderer Uterus-Scheidenschnitt, i uważa 
go za typowy w porodach po umocowaniu przedniem macicy i wy
tworzeniu się uchyłku, jednak brak do dziś odpowiednich danych sta
tystycznych, co do wyników takiego operowania każe wstrzymać się 
z wydaniem sądu, dopóki nowa operacya nie przejdzie przez ogniową 
próbę dłuższego doświadczenia. A priori nie można się pozbyć obawy, 
że doradzane przez autora cięcie może się okazać niedostatecznem dla 
dalszych rękoczynów (obrót, ekstrakcja) i rwać się, samo się przedłu
żać, wywołując znaczne krwawienia.

Niepodobna iść za autorem w opisie przebiegu porodu przy każ
dym z istniejących obecnie sposobów przyszywania macicy oddzielnie; 
odsyłam przeto czytelnika do oryginału, który zalecić można ze wzglę
du na wyczerpujące i sumienne opracowanie poruszanej sprawy, wy

ł ożonej jasno i przystępnie, do czego obfitość dobrych rysunków zna
cznie dopomogła. Ignacy Mucha.

VIII. S P R A W O Z D A N IE

z posiedzenia W arsz. Towarz. Lekar. dnia 2 8 -go września.

Przed porządkiem dziennym: 1) Neugebauer przedstawił: a)wia
nek maciczny, założony przez akuszerkę wiejską trzydziestokilko
letniej kobiecie, która od 3 lat miała przetokę pęcherzo-pochwową 
i od kilku lat rodziła 4 razy z rzędu nieżywe dziecko (4 poprzednich 
dzieci — żywe). Wianek ten, zrobiony z konopi, inkrustował się 
tak dalece solami wapiennemi i moczanami, że przedstawiał się cał
kiem skamieniałym. Przy tej sposobności N. zwraca uwagę na nie
uctwo akuszerek wiejskich i szkodę przez nich wyrządzaną i uważa 
za konieczną reformę w tym względzie; b) Torbiel jajnika, 
wydobytą u trzydziestoletniej chorej w czwartym miesiącu cią
ży. Podobny przypadek N. widział dopiero po raz drugi. 
W pierwszym chora w 5-tym miesiącu ciąży donosiła płód po opera
cyi i urodziła zdrowe dziecko; w danym zaś przypadku nastąpiło 
niebawem poronienie martwego oddawna płodu. Ciężarna, macica jest 
bardzo toleracyjną względem operacji; c) Trupa 8-godzinnej dziew
czynki, urodzonej przy pomocy cięcia brzusznego sub graviditate ecto
pica. Ciąża pozamaciczna była rozpoznana przez lekarzy prowincjo
nalnych i chora została skierowana do N. z powodu silnych bólów 
w brzuchu. Przy oględzinach znaleziono silne rozchodzenie się mię
śni prostych brzucha i ruchy, oraz bicie serca płodu. Prześwietlanie 
roentgenowskie nie powiodło się. Operacyę wykonano na wyraźne
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żądanie chorej. Dziecko po operacyi żyło zaledwo 9 godzin. Łoży
sko przymocowane było do tylnej ściany pęcherza i oddzieliło się 
samo bez krwotoku znacznego. Błon płodowych nie znaleziono; tyl
ko w okolicy lewego jajowodu było coś w rodzaju resztek worka 
płodowego. Wód płodowych było w jamie miednicy koło 4 uncyj. 
Chora po operacyi ma się dobrze.

2) Kraków przedstawił macicę 41-letniej kobiety, wyciętą z po
wodu włókniaka wielkości dużej pięści.

3) Gepner (syn) przedstawił chorego z błoną o wyglądzie meta
licznym na lewem oku, błoną, pokrywającą całą tęczówkę i będącą 
podług G., osadem cholestearyny.

Na porządku dziennym: dalszy ciąg dyskusyi nad odczytem 
Markusfelda: o leczeniu objawów t. zw. parasyfilitycznych.

Gepner (syn) zaznacza, że tylko wielkie cyfry procentowe (70 
i wyżej %) mogą dowodzić związku pomiędzy syfilisem i wiądem oraz 
paraliżem. Małe odsetki (np. 20) niczego nie dowodzą wobec częstości 
przymiotu; w przeciwnym razie łatwo możnaby poszukiwać zależności 
np. zapalenia płuc włóknikowego od syfilisu lub alkoholizmu. Popra
wa widzenia w razie zaniku nerwu wzrokowego pod wpływem leczenia 
swoistego jest możliwa tylko przy istnieniu przymiotu; jeśli sprawa 
jest wiądem, to leczenie rtęcią sprowadza raczej pogorszenie.

Perkowski zalicza do najważniejszych objawów zmian parasyfili- 
tycznych — zaburzenia w narządach moczopłciowych. Chorzy tego 
rodzaju uważają się często za wyleczonych z przymiotu a wszelkie 
objawy chorobowe kładą na karb przebytego lub nie trypra, na któ
ry leczą się, rozumie się, bezskutecznie. P. przytacza 5 takich przy
padków ze swej praktyki i przychodzi do przekonania, że wobec 
pierwszych objawów zaburzeń moczopłciowych u syfilityków należy 
uciec się do leczenia swoistego, które daje wtedy dobre wyniki. Ocią
ganie się z leczeniem może prowadzić do rozwoju w następstwie wią
du lub bezwładu, w których leczenie swoiste może zawieść oczeki
wanie.

Markusfeid odpowiada Ciąglińskiemu, że bynajmniej nie uważa 
przymiotu za jedyną, wyłączną przyczynę wiądo-paraliżu; inne mo
menty, wywołujące locus minoris resistentiae w pewnym odcinku ukła
du nerwowego, sprzyjają rozwojowi choroby. Trudno obecnie powie
dzieć, czy objawy parasyfilityczne i objawy późnego przymiotu są 
tem samem; jest to jednak bardzo prawdopodobne. J eżeli rzeczywi
ście istnieje ścisły związek pomiędzy wiądo-paraliżem i przymiotem, 
to nie może ten ostatni grać roli jedynie momentu osłabiającego or
ganizm (dysplastycznego), i swoiste leczenie musi dawać dodatnie wyniki. 
Nie mamy danych, któreby upoważniały do twierdzenia, że toksyny 
przymiotowe istnieją w ustroju, wolnym od zarazka przymiotu. Do
świadczenia Kraft-Ebinga, wobec naszej niewiadomości, czy ustrój 
wytwarza antitoksyny, przemawiałyby za istnieniem w organizmie, 
jednocześnie z objawami parasyfilitycznymi—i żyjącego zarazka przy
miotu, przeciw któremu powinno być skierowane leczenie. Rychliń
skiemu M. odpowiada, że można mówić o wiądoparaliżu, jako o je
dnostce chorobowej, ponieważ w wiądzie i paraliżu spotykamy dużo
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wspólnych objawów anatomicznych i klinicznych. Przy dokładniejszem 
badaniu autorowie w nowych wydaniach swych dawniejszych prac 
wykazują coraz większy odsetek przypadków przebytego przymiotu 
w wiądoparaliżu. Rzadkość wiądoparaliżu u Negrów i Arabów 
nie dowodzi niezależności tego cierpienia od przymiotu, bo prócz tego 
ostatniego są potrzebne jeszcze inne bodźce, o których istnieniu 
u tych ludów nie wiemy nie, również jak o dokładnej statystyce po
mienionych chorób. Niema powodu, żeby zmiany anatomiczne były 
zawsze identyczne, jeżeli toksyny przymiotu są przyczyną wiądo-pa
raliżu, bo i w innych cierpieniach, np. w gruźlicy skóry, spotykamy 
rozmaite obrazy. Skuteczność leczenia swoistego w otępieniowej po
staci paraliżu jest ważna bo ta postać jest najczęstsza; w maniakal
nej zaś postaci upadek odżywiania następuje bez leczenia rtęcią. — 
Trzcińskiemu M. odpowiada, że syfilis jest częstszy u mężczyzn i że 
remisye w wiądzie spotykamy częściej, bo rozpoznajemy tabes inci
piens; ale też i wcześniej teraz, więc i skuteczniej leczymy to cier
pienie. Steinhausowi M. odpowiada, że leczenie swoiste nie szkodzi 
w zaniku nerwów wzrokowych. Gepnerowi:odsetki przypadków 
przebytego przymiotu w wiądoparaliżu są wysokie (75% i więcej), 
nic można przeto mówić o takiej przypadkowości, jak związek zapa
lenia płuc z przymiotem. Obawy co do szkodliwości rtęci w zani
ku nerwów wzrokowych przypominają dawniejszej zapatrywania, że 
objawy trzeciorzędnego przymiotu zależą od leczenia rtęcią.

Ciągliński tłómaczy, że objawy parasyfilityczne nie są syfilisem 
i jako takie leczone być nie mogą; podobnież jak chory, który prze
był ospę lub tyfus nie jest chory na nie ciągle, chociaż jest odporny, 
tak i paralityk może nie mieć śladu przebytego przymiotu.

Rychliński odpowiada, że określenie wiądo-paraliżu jest nieuza
sadnione. Paraliż przebiega często bez udziału rdzenia, w którym 
zmiany znajdujemy tylko w bardzo przewlekłym przebiegu. R. nie 
zaprzecza wpływu przymiotu na powstanie paraliżu, lecz nie wie, na 
jakiej drodze powstaje to cierpienie. Niekiedy przymiot mózgu ma 
przebieg bardzo ciężki w postaci encephalitis subcorticalis. Bezwładu 
postępującego nie możemy nazywać objawem parasyfilitycznym. — 
M. słusznie twierdzi, że sam bezwład upośledza odżywianie; jednak 
leczenie rtęcią potęguje upadek jego, jak to możemy wnioskować ze 
znaczniejszego stosunkowo zmniejszenia wagi ciała u leczonych para
lityków, niż u nieleczonych. — Ciągliński powstaje przeciw zdaniu M., 
że nie znając toksyn przymiotu, nie mamy prawa mówić o ich wpły
wie na wiądoparaliż; per analogiam z innemi chorobami, możemy mó
wić o tem napewno. Prof. Brodowski powiada z tego względu, że pa
sorzyty działają albo mechanicznie, lub zapomocą wytworzonych toksyn. 
Znanem jest szkodliwe działanie toksyn, wytworzonych przez paso
rzyty, niemniej, jak pozostających w samym ustroju i zobojętnionych 
przez odpowiednie narządy.
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P o s ie d z e n ie  d n ia  5-go p a ź d z ie r n ik a .

Przed porządkiem dziennym: 1) Neugebauer przedstawił 33 letnią 
kobietę, ciężarną po raz pierwszy i wyczekującą porodu od 5 1/2 mie
sięcy. Płód donoszony obumarł. Nie można orzec, czy mamy do czy
nienia z „missed labour“ w prawidłowej macicy, czy z zatrzymaniem 
płodu w rogai macicy dwurożnej, czy z ciążą pozamaciczną.

2) Kozerski przedstawił 33 letniego ślusarza z ogólną nadczułością 
skóry, wzmożonymi odruchami, płaczliwością i silnie swędzącą wysypką. 
W ciągu roku obserwacyi wystąpiły parestezye (ściskanie w pasie, 
drętwienie kończyn) i jednocześnie wyprysk w postaci blado-różowych 
plam wielkości ziarnka fasoli. Plamy te znikają same lub też wypu- 
klają się w małe pęcherzyki. Zawartość pęcherzyka mętnieje i przy- 
sycha w postaci strupa. Wczasie wysypki silne swędzenie dokucza 
choremu. W ostatnich wysypkach przeważają pęcherzyki. K. przypu
szczał początkowo, że ma do czynienia z urticaria chr.; pasorzytów jed
nak nie wykryto w tym przypadku. K. znajduje pewne podobieństwo 
do przypadków wstrząśnienia rdzenia, któremu chory mógł podlegać 
przy swem zajęciu w fabryce. Dalej K. przypuszczał dermatitis her- 
petiformis Dühringa i wyklucza pemphigus pruriginosus.

3) Ciechomski przedstawił 29-cio letniego mężczyznę po podwiąza
niu tętnicy szyjowej wspólnej. Po zranieniu nożem prawego kąta 
żuchwy nastąpił silny krwotok, potem utworzył się guz tętniący w oko
licy ślinianki przyusznej; po przyjściu do szpitala znaleziono wywich
nięcie jednostronne żuchwy, przekrwienie łącznicy, nieodmykanie powiek 
prawego oka. skrzywienie ust na lewo, chrypkę, wypuklenie łuku 
i prawego migdałka, bezwład prawej struny głosowej. Rozpoznawszy 
tętniaka tętnicy szczękowej wewnętrznej, C. wykonał operacyę z do
brym skutkiem.

4) J. Kramsztyk przedstawił dziecko, u którego przypuszcza wy
lew krwawy w mózgu. Przed 3-ma miesiącami u 3 letniego dziecka 
po napadzie krztuśca wystąpiły drgawki, które trwały całą dobę, 
a potem porażenie lewostronne, które w ręce trwało niedługo, a w no
dze trwa dotąd. Wylew krwi miał pewno miejsce w obrębie kory 
mózgowej.

Na porządku dziennym: J. Kramsztyk i Ciągliński mówili o dziew
czynce 6-cio letniej, która nagle zaczęła wymiotować, gorączkować, 
utraciła przytomność i dostała drgawek, które trwały 6 dni z przer
wami. W ciągu całej choroby trwało przykurczenie kończyn górnych 
i dolnych, drżenie głowy, rąk i pleców. Odruchy kolanowe i skórne 
zniesione, zapalenie obu nerwów wzrokowych i zupełna ślepota, drże
nie gałek ocznych i pod koniec zez zbieżny, wyprysk wargowy, pora
żenie nerwu twarzowego prawego — oto całokształt objawów choro
bowych. Po 2 1/2 miesiącach dziecko zmarło.
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Ciągliński, badając mikroskopowo mózg tego dziecka, przyszedł 
do przekonania, że przyczyną wylewu krwawego do mózgu w tym 
przypadku był nowotwór w korze i istocie białej lewej półkuli między 
oponą miękką i ciałem Vieussen’a, z bardzo silnym rozrostem naczyń 
krwionośnych w samym guzie i jego sąsiedztwie (gliosarcoma telan- 
gectodes. W tętnicach opony miękkiej znaleziono zgrubienie ścian 
i zwężenie światła. Wyłączywszy syfilis, gruźlicę, rozlane zapalenie 
opon. C. uważa za przyczynę zmian zapalnych w naczyniach jakieś, 
bliżej nieokreślone toksyny.

W dyskusyi Brodowski zaznacza, że zwrócił uwagę Ciąglińskiego 
na twory mikroskopowe, wyglądające na gruczolaki, dalej na rozrost 
śródbłonka w naczyniach włosowatych. C. wyłączywszy syfilis, skła
niał się do gruźlicy. Że zaś ta ostatnia występuje w mózgu albo w po
staci tubercula solitaria, albo w postaci gruzełków w oponach, stąd 
dopiero przechodzi na mózg, i że nie spowodowywa takich znacznych 
krwotoków, przeto B. od początku uważał podejrzenie nowotworu za 
bardzo prawdopodobne. Radził też Ciąglińskiemu barwić skrawki 
metodą Hollory’ego, dzięki czemu zostało dowiedzione, że przyczyną 
krwotoku był nowotwór, złożony z neuroglii i angiosarkometu.

Chełmoński pyta, dla czego Ciągliński, mówiąc obszernie o arterio- 
sklerozie, nie uwzględnił teoryi Thoma'y i na jakiej zasadzie wyłączył 
gruźlicze zmiany w naczyniach, skoro uznaje możność powstania ich 
na tle gruźlicy. Chełmoński nie zgadza się na tę możność, nie znaj
dował bowiem nigdy zmian w obwodowych naczyniach, zmian które 
możnaby wytłomaczyć jedynie gruźlicą.

Przewoski uważa endoarteriitis obliterans jako pewną postać ana
tomiczną, zależną od rozmaitych przyczyn. Fizyologiczny prototyp 
widzimy tu w zarośnięciu ductus Botalli i pępowiny, w zmniejsza
niu się macicy po porodzie, prawdopopobnie w zaniku gl. thymus 
itd. Patologiczną tę zmianę widzimy po podwiązaniu naczynia, 
w emboliach itd.; dalej w syfilisie, gruźlicy, promienicy i innych 
cierpieniach zakaźnych, gdzie zmiany w naczyniach występują w do- 
tkniętem ognisku, lub poza obrębem jego pod wpływem toksyn. Arte- 
riosclerosis występuje tylko w wielkich i średnich naczyniach, w ma
łych zaś nie można jej odróżnić od endoarteritis obi. W raku 
i mięsaku naczynia ich przedstawiają niekiedy zupełny obraz endoert. 
obliter.

Na zapytanie Krysińskiego, z jakiego naczynia był krwotok, prof. 
Brodowski odpowiada, że naczynia na podstawie mózgu były zdrowe, 
i wylew miał miejsce z naczyń samego nowotworu.

Baranowski w odpowiedzi Przewoskiemu podkreśla wpływ toksyn 
na powstawanie endoarteriitis.

J. Kramsztyk wspomina o trudnościach rozpoznania cierpienia 
w danym przypadku za życia, na co Gajkiewicz nie godzi się, ponie
waż były za życia typowe objawy uciskowe: wymioty, drgawki i ne- 
uritis optica, przemawiające za nowotworem.

Rychliński zaznacza, że preparaty mikroskopowe z mózgu oma
wianego dziecka zrobiły na R. wrażenie, że ma do czynienia z mózgiem
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paralityka. Na tej zasadzie przypuszcza w danym przypadku jakąś 
infekcyę.

Ciągliński odpowiada Rychlińskiemu, że w razie infekcyi, zmiany 
w mózgu były by rozlane, a nie umiejscowione tylko w jednym pun 
kcie. W. Miklaszewski.

K R O N I K A  B I E Ż Ą C A .
— Jak donosi „Kuryer Codzienny" z 1-go listopada Rada miej

ska dobroczynności publicznej postanowiła otworzyć dwa nowe przy
tułki położnicze, które mają być utrzymywane z dochodów podatku 
szpitalnego.

— „Kuryer Codzienny" donosi za „Gaz. gub. lub.", że władza 
wyższa powzięła projekt urządzenia w całym kraju przytułków gu- 
bernialnych dla spokojnych obłąkanych i w ogóle dla chorych chro
nicznych.

Prejekt ten ma na celu uwolnienie szpitali, zwłaszcza specyal- 
nych dla chorych umysłowych, od przepełnienia przez chorych chro
nicznych i nieuleczalnych.

— Z nadesłanego nam przez sekretarza zarządu Tow. doraźnej 
pomocy lek. sprawozdania za m. lipiec, sierpień i wrzesień dowiaduje
my się, iż wezwań w ogóle było 569, wyjazdów 503, pomocy na sta- 
cyi udzielono 34 osobom, w ogóle udzielono pomocy 488 osobom — 
54,3% wszystkich wypadków stanowiły urazy, mianowicie ran tłu
czonych było 81, stłuczeń 52, złamań prostych 39, powikłanych 7, 
wstrząśnień mózgu 14 przypadków, zwichnięć 6, ran ciętych 23, kłu
tych 15, oparzeń 9 i t. d., z cierpień wewnętrznych, stanowiących 
37,3% ogółu przypadków, najwięcej było przypadków padaczki i liiste- 
ryi (49), osłabienie ogólne notowano 37 razy, osłabienie serca 14 r., 
kurcze żołądka 14 r., ostry nieżyt kiszek 19 r., alkoholizm 19 razy 
i t. d. Samobójstw było wogóle 18, porodów i poronień 8, śmierć 
stwierdzono w 17 przypadkach, w 11 była symulacya. Fałszywych 
wezwań było 59.

Pomocy udzielono następującej: przewieziono chorych 274 (do 
domu 34, na stacyą 13, do szpitali 204, do przytułków 18). Środki 
wewnętrzne stosowano 143 razy, opatrunków na miejscu wypadku 
zrobiono 187. na stacyi 51, oddech sztuczny robiono 4 razy, prze
mywanie żołądka 6 razy.

Pomijamy na teraz inne rubryki bardzo szczegółowego sprawo
zdania, zaznaczyć jednak musimy, iż największa liczba wypadków 
dotyczy pracujących fizycznie (58%) i że wiek 15—50 lat najwię
cej obfitował w wypadki (64%).

W sposób powyższy zbierany materyał statystyczny niewątpli
wie z czasem stanowić będzie nader ważny przyczynek do statystyki 
wypadków w naszem mieście.



K R O N IK A  L E K A R SK A .

— Przed miesiącem donosiliśmy na tem miejsca, że Rada miej
ska dobroczynności publicznej postanowiła urządzić w jednym ze szpi
tali warszawskich pracownię do zdjęć Roentgen’a, przeznaczając na 
ten cel rs. 2,000. Obecnie projekt ten wchodzi już w życie. Urzą
dzenie pracowni poruczono kol. Mikołajowi Brunnerowi naczelnemu 
lekarzowi szpitala Ewangelickiego; wybór ten był przez nas przewi
dziany, nie wątpimy też, że kol. Brunner wywiąże ,się z tego zada
nia znakomicie. Pracownia powstanie w szpitalu Św. Ducha.

— W r. 1896-ym w gub. kaliskiej w służbie państwowej było 
24 lekarzy, 8 weterynarzy, 22 felczerów i 12 akuszerek; wolnopra- 
ktykujących: 48 lekarzy, 5 dentystów, 1 weterynarz, 92 felczerów 
i 51 akuszerek.

W gub. kaliskiej znajdowało się 48 aptek, w których oprócz 
właścicieli zarządzających było czynnych: 3 prowizorów, 7 pomocni
ków i 20 uczniów.

Jeden lekarz wypadał na 14,339 mieszkańców, jeden felczer na 
9,056, jedna akuszerka na 641 urodzin, jedna apteka na 21,509 
mieszkańców.

Z pomocy lekarskiej korzystało 42,414 osób, recept wydano 112,511 
t. j. na aptekę przeciętnie 2,344. Ospę ochronną zaszczepiono 29,967 
dzieciom, co w stosunku do ogólnej liczby narodzonych stanowi 74%.

(„Kur. Warsz.“ Nr. 311).
— W d. 7 b. m. odbyło się odsłonięcie pomnika Billrotha 

w Wiedniu.
— 13-go października zmarł w 63 roku życia sławny fizyolog 

Rudolf Heidenhain z Wrocławia, promotor kierunku celularnej fizyolo- 
gii. Wybitniejsze prace zmarłego, które były epokowe dla wspo
mnianego kierunku, dotyczą zmian w komórkach gruczołów w cza
sie czynności. Następnie znane są powszechnie jego ważne badania 
nad funkcyą nerek, fizyologią kiszek, limfą etc. Kilkakrotnie zabie
rał też głos w broszurach ulotnych dotyczących kwestyj bieżących 
(o wiwisekcyach w usługach medycyny, o tak zw. magnetyzmie zwie
rzęcym).
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