
Dnia 11-go grudnia ubiegłego 
roku zmarł w Paryżu w 66-ym ro
ku życia Henryk Huchard, zna
komity klinicysta francuski, któ
rego prace w dziedzinie chorób 
serca i naczyń zjednały mu wszech
światowy rozgłos.

Pierwsze swe kroki na niwie 
naukowej stawiał Huchard pod 
okiem przedwcześnie zmarłego 
prof. AxENFELD’a, z którym wy
dał wspólnie obszerne dzieło o neu
rozach. Prof. Potain należał rów
nież do pierwszych jego kierowni
ków.

Ulubionym tematem, który mu 
stałe miejsce na kartach historyi 
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medycyny klinicznej zapewnił, była miażdżyca tętnic, a zwła
szcza jej w c z e s n y objaw, t. z w. napięcie tętnicze. Znane 
ono było od dawna lekarzom praktykom, nawet odległej starożytności; 
w nowszych zaś czasach badacz angielski Stenhouse-Kirkes, a następ
nie prof. Traube zauważyli łączność, jaka zachodzi pomiędzy sklerozą 
naczyń a wzmożonem ciśnieniem krwi w tętnicach. Huchard przystą
pił do przygotowanej już w części gleby. Na podobieństwo jednak wielkie
go artysty, z surowego jeszcze materyału, ze szkicu, rzec można, wyrze
źbił postać kliniczną arteryosklerozy, która swą plastyką w podziw 
wprowadza—tchnie prawdą i życiem!

Czy wzmożone napięcie tętnicze jest główną przyczyną miażdży
cy, jak to pierwotnie utrzymywał Huchard, czyteż jest już jej na
stępstwem- to może być kwestyą sporną, nie ulega jednak wątpliwości, 
że jest ono ważnym objawem towarzyszącym miażdżycy tętnic. Zasłu
gą też wielką H. jest wyodrębnienie tego objawu, w znaczeniu prae- 
sclerosis i skierowanie uwagi lekarza na jego doniosłość w kierunku ro
kowania i leczenia. A zasady, jakiemi się przy wyborze środków lecz
niczych H. posługuje, są szerokie, oparte na fizyologii, patologii ogólnej. 
To nie jest polypharmacia, tak modna w obecnych czasach, oparta na 
coraz to nowych fabrykatach chemicznych, lub na łączeniu w jednej 
recepcie leków wprost przeciwnie działających. Wychodząc z założe
nia, że główną przyczyną hipertensyi są sprawy toksyczne, mające swe 
źródło w nieprawidłowej przemianie materyi, nadmiernem spożywaniu 
białka zwierzęcego, przy małym ruchu i niedostatecznej czynności ne
rek, H. zaleca przedewszystkiem dyetę wyłącznie mleczną, lub mleczno- 
roślinną, masaż i środki moczopędne. Bo choć siedlisko choroby istnie
je w sercu i naczyniach, niebezpieczeństwo tkwi w nerkach {quoiąue dans 
les cardiopathies arterielles la maladie est au système cardioarterielle, le danger 
est au rein), powiada słusznie Huchard.

Ze względu na ważne znaczenie wzmożonego napięcia tętniczego 
pod względem klinicznym, H. dzieli wszystkie choroby o r g a- 
n i c z n e serca i n a c z y ń na dwa wielkie działy: na tak 
zwane tętnicze albo naczyniowe [cardiopathies arterielles] i na za- 
stawkowę (cardiopathies valvulaires). Pierwsze odznaczają się wyso
kiem ciśnieniem, rozpoczynają się od naczyń i serca, a kończą się na za
stawkach, drugie cechują się zmniejszonem ciśnieniem, biorą swój po
czątek na zastawkach, a następnie dopiero przechodzą na mięsień ser
ca i na naczynia. Podział taki jest wielkiem ułatwieniem dla lekarza 
praktyka, oryentuje go bowiem szybko w rozpoznaniu i leczeniu.

Poglądy HuchARD’a przez wiele lat słabym tylko odbijały się echem 
u Sąsiadów-Niemców, którzy pozostawali pod urokiem badań prof. Oer- 
TEl'a nad leczeniem dyetetyczno-mechanicznem cierpień mięśnia ser
cowego i balneoterapii Augusta ScHOTT’a w Nauheim’ie. Dopiero w osta
tnim dziesiątku lat klinicyści niemieccy przekonali się o doniosłości 
zapatrywań Huchard'a, a na ostatnim Zjeździe międzynarodowym lekar-
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skim w Budapeszcie przyjęli jego odczyt z wielkim entuzyazmem 
i uznaniem. Badania sfigmomanometryczne, tak rozpowszechnione obe
cnie w Niemczech, uważać należy za następstwo poglądów francuskie
go klinicysty na ważne znaczenie wzmożonego ciśnienia krwi w całej 
patologii krwiobiegu.

Z pomiędzy postaci chorobnych, które Huchard starał się wyod
rębnić, zasługuje na uwagę t. zw. duszność toksyczna, po
chodzenia p o k a r m o w ego (dyspnée toxique d'origine alimentaire). 
Zjawia się ona podczas ruchu, wysiłku u ludzi ze stwardnieniem naczyń, 
wtedy, kiedy ani w płucach, ani w sercu, ani też w mózgu nie jesteśmy jesz
cze w stanie wykryć nic patologicznego. Dychawica taka jest zdaniem H'a 
zależną od niedostatecznej sprawności nerek, które nie są w stanie wy
dalać toksyn, powstałych w przewodzie pokarmowym lub wprowadzo
nych do niego. Czy patogeneza podobnej duszności, a mianowicie za
trucie jest jedynie taka, jak chce autor, mogą istnieć różne zapatry
wania, w każdym razie fakt pozostaje faktem, że zalecana przez niego 
wyłączna dyeta mleczna, roślinna, zamiast mięsnej, środki czyszczące, 
usuwają szybko cierpienie.

Badania nad sklerozą tętnic w i e ń c o w y ch serca 
i jej wpływem na mięsień serca, jak również na powstawanie anginy 
piersiowej zajmują poważne miejsce w jego pracach. Należą one do lat 
młodzieńczych autora, a zwłaszcza rozprawy: „Myocardite dans la varioleu 
[Paryż 1870] i „Etude sur les causes de la mort dans la variole“ [Paryż 1872], 
które stały się kamieniem węgielnym dalszych jego studyów nad układem 
naczyniowym. Poszukiwania nad zmianami w mięśniu serca, powstałemi 
pod wpływem stwardnień naczyń odżywczych serca, doprowadziły go do 
upatrywania patogenezy anginae pectoris w zwężeniu światła tętnic wień
cowych, czyli inaczej mówiąc, w niedokrwistości mięśnia sercowego, 
zgodnie z poglądami Ienner'a, Parry, Potain'a, jak również do ścisłe
go odgraniczenia anginy piersiowej od astmy sercowej.

Symptomatologia ang. pectoris, jakkolwiek naszkicowana już 
wiernie przez Heberdena, przedstawiona jest przez HUCHARD’a po mi
strzowsku, jak również rozpoznanie różniczkowe pomiędzy anginą 
prawdziwą [z której się umiera] a rzekomą, nerwową [z której są wyzdro- 
wiewa].

To samo można powiedzieć o anginie, przebiegającej pod postacią 
kardyalgii (angine de poitrine à forme pseudogastralgiąue).

Klasyczną jest także r o z p r a w a HUCHARD’a o  n a p a r - 
stnicy pod tytułem: „Kiedy i w jaki sposób należy przepisywać na
parstnicę" („Quand et comment doit on prescrire la digitale". Paryż 1888).

Z chwilą wstąpienia do Akademii Paryskiej w r. 1896 wygłosił H. 
kilka interesujących rozpraw: o ostrym obrzęku płuc, występującym 
w cierpieniach aorty (periaortite), o stosowaniu chloroformu w chorobach 
serca i naczyń, o leczeniu obniżającem ciśnienie tętnicze.
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W ostatnich latach H. zwracał swą działalność w ki e r u n~ 
ku klimatologii i balneologii. Był też założycielem związ
ku lekarzy francuskich, odbywających corocznie Zjazdy w miejsco
wościach kąpielowych nadmorskich [Riviera, Biarritz], lub też we
wnątrz kraju. Szło mu o zwrócenie uwagi świata lekarskiego, że nie 
tylko Niemcy, lecz i Francya posiada miejscowości kąpielowe i klima
tyczne, które nie tylko dorównywają niemieckim, lecz nawet je prze
wyższają, dzięki niezmiernie pomyślnemu położeniu geograficznemu 
kraju. Zaznaczał też wielokrotnie, że w leczeniu chorób płucnych 
ciepło, słońce, warunki ciśnienia barometrycznego i t. p. nie są bez zna
czenia i że ich lekceważyć nie można, jakto wnosić było można z za
patrywań prasy niemieckiej.

Mówiąc o miejscowościach kąpielowych, nie podobna pominąć, że H. 
bardzo krytycznie zapatrywał się na znaczenie Nauheim’u w terapii cho
rób krwiobiegu. Ostrzegał przy każdej sposobności lekarzy, zdaniem 
mojem, zupełnie słusznie, aby chorych z cierpieniami serca i naczyń 
o wysokiem ciśnieniu tętniczem nie kierowali do Naucheim’u i wogóle 
unikali w podobnych razach kąpieli z dużą zawartością kwasu węglo
wego. Natomiast zalecał podobnym chorym kąpiele obojętne w celu 
podtrzymania działalności nerek i słabo alkaliczne wody mineralne, np. 
Vittel, Contrexeville, a zwłaszcza Evian do wewnętrznego użytku.

Co do arsonwalizacyi, którą niektórzy uważali jako niezawod
ną metodę leczniczą, zmniejszającą zwiększone napięcie tętnicze, a więc 
i miażdżycę wogóle, a zwłaszcza anginę piersiową, to H. nie należał do 
jej entuzyastów, radził zachowywać się wyczekująco w obec danych, 
nie opartych na ścisłej obserwacyi klinicznej. Twierdził, że ponieważ 
hipertensya jest przedewszystkiem następstwem zatrucia ustroju, więc 
leczenie powinno być przeciw ternu skierowane [dyeta mlecznoroślinna, 
środki moczopędne].

Co się zaś tyczy modnej u nas przed kilku laty antyskle
rozyny Truneczka mającej jakoby zapobiegać osadzaniu się soli 
wapiennych w ścianach naczyń, wyrażał się o niej bardzo sceptycznie 
i nigdy jej swym chorym nie przepisywał.

Nie mając zamiaru wchodzić w dalsze szczegóły wielce doniosłej 
działalności naukowej HUCHARD’a, jak np. w kierunku wyodrębnienia 
różnych typów nieprawidłowego rytmu serca (embryokardya, arytmia, 
choroba Adams-Stokesa), zachęcałbym tylko do zaznajomienia się 
z 3-tomowem jego dziełem (Traité cliniąue des maladies des coeur et de 
1’aorte. 3 volumes. Paryż. 1889—1905) O. Doin, édit. Dla zrozumienia 
wszakże całości, należy nie żałować czasu i systematycznie rozdział 
po rozdziale czytać. Myśli bowiem autora, jak górskie potoki, napływa
ją z różnych stron, dążąc do jednego wielkiego łożyska, do jednej pod
stawowej idei: że w patologii i terapii układu naczyniowego uwzględ
nić należy dwa ważne motory: i serce i naczynia, ciągle na siebie od-
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działywające. Znaczenie i wzajemne oddziaływanie serca centralnego 
i obwodowego, od dawna uwzględniła fizyologia, praktyczne zastosowa
nie wszakże tej zasady w klinice—jest zasługą HUCHARD’a.

Całokształt poglądów H. w streszczeniu podałem w Gazecie Lekar
skiej w 1899 i 1905 wkrótce po wyjściu dzieła.

Nie mniej interesującą dla lekarza jest praca jego Consultations 
medicales, w której porusza także tematy i z innych dziedzin patologii 
szczegółowej.

Na ostatnim Zjeździe międzynarodowym w Budapeszcie [r. 1909], 
Huchard wygłosił z wielką swadą odczyt „O arteryosklerozie" — stre
szczający owoc jego przeszło trzydziestoletnich badań nad tą sprawą 
patologiczną.

Pomimo, iż od czasu Kongresu w Budapeszcie zdrowie coraz wię
cej zaczęło mu niedopisywać, co skłoniło go do opuszczenia szpitala 
[Necker’a] — nie ustawał w pracy, brał czynny udział w utworze
niu i prowadzeniu wykładów w klinice dla chorób serca i wydał du
ży tom: Consultations medicales (Maladies du coeur. Arteriosclerose). Pa
ryż 1910.

Również dodać winienem, że przez lat wiele był redaktorem pi
sma Journal des Praticiens (Revue générale de Clinique, de Therapeutique), któ
re z wielkiem powodzeniem prowadził, dzięki swoim zdolnościom lite
rackim i zastosowaniu się do wymagań lekarzy prowincyonalnych.

Z powyższego okazuje się jak pracowity i pożyteczny H. prowa
dził żywot, co dla nauki zdziałał. Nie mając katedry, a będąc tylko- 
lekarzem szpitalnym, miewał zawsze liczne grono słuchaczy, liczniejsze, 
niż niejeden profesor z urzędu, a to dzięki swej wymowie i łatwości synte
zy, którą często w postaci bardzo udatnych aforyzmów wypowiadał. 
Przez swe uzdolnienie kliniczne, wytrwałą pracę wybił się na pierwszo
rzędne stanowisko lekarskie. Był, jak to paryscy lekarze przyznają 
w ostatnich kilkunastu latach najwięcej poszukiwanym konsultantem, do 
którego się z całej Europy o poradę zgłaszano.

Wreszcie nadmienić mi wypada, że zawsze wielką sympatyę okazy
wał dla polskiego piśmiennictwa, zachęcał do przesyłania streszczeń 
z gazet lekarskich naszych do pism francuskich, co, niestety, nie dało się 
w czyn wprowadzić.

Na zakończenie tego szkicu działalności wybitnego klinicysty, któ
ry dla terapii chorób serca i naczyń odsłonił nowe horyzonty, niech mi 
wolno będzie przytoczyć ulubioną dewizę HUCHARD’a, wyrytą na pamiąt
kowym medalu, ofiarowanym mu w dniu jego jubileuszu [22-go lipca 
1904 r.]: „In corde spes, vis et vitau.


