
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α

Κ οΜ οτομ ία .

Ή  έγχείρησις αυτί), έκινόημ» τών Γερμανών, συ- 
νισταται πολύ παρά τοΰ Eichelbeg, δη ις έκτελιι 
«ΰτήν πάντοτε δσάκις ή άν-.ίσιασις τβΰ περιναίου 6μ* 
ποδίζει τής χ*ο*λ^ς τήν έξοδον.

Μεταχειρίζεται δέ δ Ιατρός τβν ακόλουθον τρόπον. 
Κατά τό διάλειμμα τών ώδίνων είταγε» ίκ  τής πλα
τείας έπιφανείβς σμίλην τήν λεγομένην τοΰ Pot μβ- 
τ ιξ ύ  τη ; κεφαλής χαί τη ; περιφερείας τυΰ χολεοΰ' 
αμα δέ έπελθγ; b πό»ος, κατευθύνει τό εργαλείο» τοι 
βυτοτρόπως, ώστε ή αιχμή 'ά ν·ύ>) «ίς τά κατω χαί 
πλαγίως ώ ; πρός τήν ραφήν άπεχουσα αυτής ώ ; ημισυ 
έχατοστόμετρον. ’Ολίγον φροντίζει περί τοΰ μήχου; τής 
τομής, η τ ις  έχτελεΐται αύτομαίαως έν ω συστέλλεται ή 
μήτρα πιεζούσης τής κεφαλή; αύτής τοΰ βρέφους, ώς·ί 
χειρουρ-^ρς έπιττριΐ μόνον τήν λοξότητα τής τομής, διό 

φ ε  καί τόν σχοπόν τής π/.αιύνσεως τοΰ στομίου 
Ιπιτνγχάνει καί ή τομή έπουλοϋται ταχέως.

(Med. zeit. R u ss lan d s)

Κο^ ιί ' ί ΐς .

Τόν στερεόν νιτρικόν άργυρον συμβούλευσεν ό Ρι 
χόρ πρώτος διά τήν θεραπείαν τής όςείας ή χρο»ικής 
φλο'; ώ ιε « ς  τοΰ κολιού, δσακις εξίχροε πυώδες υγρόν 
μετά σφοδρών πόνων, διότι τά ναρκωτικά και μαλακτικα 
καί ά»τιφλογις-’.κά εμενον ανωφελή, τουναντίον δέ ή έπι- 
πόλοιος καυτηρίασις τής έ.ιΐφανϊίας αύτοΰ κατέπαυε τήν 
νόσον τό αΰτο δέ αποτέλεσμα επέφβρ* καί η έπίθεσις 
μοτοΰ διαβρόχου είς τό διάλυμα το1; προκειμένου αλα 
τος, ή κ*ί ή Ιγχυσις αύτοΰ είς τόν κόλπον.

Μετά τήν πραςιν ταύτην τής *αυτηριάσε<βς π) η 
ρούται b τόκος διά ξηροΰ μοιού, ωστε μένο^σι τα 
πλευρά τού οργάνου αποχωρισμένα.

«Προ επτά έτών λέγιι ό Bequerel (ιατρός τοΰ 
τών αφροδισιακών έν Ιίαρισιοις νοσοκομείου) μέ παρε- 
κάλβσε γυνή τις νά ΐατριύσω, δσον τάχιστα, όξεΐαν 
βλεννορραγίαν, τήν όποιαν εΛαβεν ίξ άχαθαρτου συνου
σίας. Τότε διελεγίσθην νά μεταχειριστώ τή» έκτρω- 
τικήν μέθοδον, ητι; ίατρεύιι τήν πυο^οικήν δρθα/μισν 
καυτηριάζομε/ου έπιλίγδην τοΰ δφθα/μιχού ΰμέ*ος· ο 
διαςολιύς εΐσήχθη εί; τόν κολεόν μετά πολλής όίυνης, 
Ι)τις παραταθεϊσα έπί ήμίσειαν ώραν έπαΰβη διά ιών ψυ
χρών έγχυμάτων ή βλεννόρροια ηυξησε προσκβίρως, 
μετά δέ δυο ήμερα; έπανέλαβον τήν καυτηρίασα καια- 
ναλώσας σωλήνα τριών έχατοστομέτρων μήκος έχοντα1 
μετά δέ έτέρας δυο καί αυθις' τήν δέ πέμπτη» έ«.τοτε 
ΐϊδον τήν άζωστο» εντελώς ίατρευμένην.

Μετά ταίτα δοχιμάσας τήν αυτήν θεραπείαν πολ
λά*!; βπέτυχο» δμοίως τοΰ σκοπού’ πρό δέ δυο μη
νών μεταχειρίζομαι τακ ιιχώ ; τήν καυτηρίασιν ταύτην 
εις το τών άφρο?ΐσιαχών νοσοκομείο'/.

Σπανίω; μετά τή; κολε'ίτιδος υπάρχει καί ούρηθ^ΐ- 
τις άλλ’ δτα» τοΰτο συμπίπτη, ή καυτηρίασις α 
παγορεύεται, κατά 2έ τάς άλλας περιστάσεις δσον 
δξυτϊρα τύχη ή νόσος, τόσω άλγεινοτέρα αποβαίνει καί 
ή έγχείρησις αδτη Είς δέ τήν χρονικήν μόλις σχε- 
σχεδον γίνεναε έπαισθητή.

Πριν έ πιχείρήσωμεν τό έργον, πρέπει νά άποπλύ»ω· 
μεν άλλεπαλλή^ως τόν τόπον διά ψυχρού υδατος, ώ 
στε /ά άπομορχθή άπασα ή έπικαθημένη ρυπαρά 
υλη.

Καυτηριάσαντε; δέ άποπλύνιμεν πάλιν τόν κβλεόν 
διά νέων καί άφθόνων εγχύσεων επαναλαμβανομένων 
πεντακις καθ’ έκαστη» ή μέραν.

Συνήθως 5 — 6 καυτηριάσεις άρκοΰσιν έπί τής χρο· 
νική,-, δλίγότεραί δέ προδήλως έπί τή ; δξείας, κολεί- 
τιδο;, πόσον δέ έκαστη καυτηρίασις πρέπει νά άπέ- 
75 τής άλλης' τοΰτο άποφασίζει δ,τε β πόνος τής 
καμνούιης, καί ή ©ύσις καί ή ποσότης τοΰ έκ*ρΐνομέ- 
νου μετά ταΰτα υγ ροΟ.

ΙΙρώτον, ή άμεσον άποτέλισμα τής χαυτηριάσεως 
υπάρχει δ πόνος, καί μαλιστα δίαν τύχη όξυτέρα ή 
»όσος, δτε διβρκεΐκβί μιαν ήμερα», έπί δέ τής χρονι
κής πάντοτε μικρός μόλις ί'νίοτε παρατείνεται. ’Ονο
μάζω δέ χρονικήν τήν νόσον τβύτην έαν ήλλαξ» τά 
χρώμα ή σύσταπς καί τό «άχος,τοΰ ύμένος.

Δεύτερον άποτέλεσμα τής χαυτηριάσεως ό πλεονα
σμός τής υλης επί 2 — 4 ήμέρας ή δέ έλάτιωσις αυτής 
μηνύει τήν «σ ι» ' ά» δέ δίαμένη ίχι απαιτείται καί νεα 
καυτηρίοισις.

Έν γένει τρεις καυτηριάσεις τουλάχιστον άρκοΰσιν 
είς τήν όξεΐαν, είς δέ τή* χρονικήν τέσσαρες ώς έ'ξ.

eO;av τό κοίλωμα τού τραχήλου τής μήτρας ύπάρ’ 
χη καταρ^οΐ ώς πεφλογισμένοί, άπαιτεϊται νά καυ- 
τηριασθη καί αυτό ομοίως.

(Union m edicaie).

Ρ α γ ά ΰ ι ς  τοΰ πρωκτόν.

Ά φ’ δτοί) δ Boyer σομβούλευσε τήν βαδειαν εντο
μή/ κατά τών ^αγαδων τοΰ πρωκτού, δ δέ Dupuy* 
tren περιοίρισιν αΰτήί εις τάς έπιπολαίους ί»ας, δ 
δέ Blandin είς τήν ΰπομυκώδη οτοιβάδα, οί χειρουρ
γοί άνεζήτησα», καθώς ηυχετο δ δεύτερος τών «ίρη- 
μένων ίατρώ», αν δέν ήτο δυνατόν νά θεραπευΟή τό 
πάθος χαί άνευ έγχειρήσεως.

Ό  Brctonneau εκτοτε μετεχε ρίσθη τά κλύομα* 
τα τής ρατανίας’ άλλ’ ό τρόπος οΰτος απαιτεί πο/ϋν 
χοόνον, αρμόζει δέ μόνον είς τούς δειλούς.

‘Η κσυτηρίασις διά τοΰ χυτου νιτρικού αργύρου



όλίγον άσφαλιζίΐ, ϊπ«ιτα ένεργιΐ βραδέως, άλλοτε δέ
προξενεί xai πόνους.

Ή ίέ  διάϊασις, τήν οποίαν μετεχ«ιρίσθη δ ‘Ρεχα- 
fj:έρ, Μονόδ καί Maisonneuve, έπειτα δί συμβουλέυ
σαν δ Lenoir, Miclios x a l l in g a r iu , ού μόνον δριμυ. 
τάτην προξενεί άλγηδόνα, άλλοι καί τήν παράλυσιν 
τοΰ σφιγκτήρος, τή» διά^ηξιν τοΰ πρωκτοί, καί φλεγ
μονές επισύρει. Ε*τός τούτου άμφισβητ«ΐται μέχρι 
τίνος πρέπ«ι ν* προβϊ) ή διάτασις· επειδή^ οί μέν *ε 
ριορίζουσιν αυτήν είς δέκα εκατοστόμετρα κατά τήν 
μεγίστην διάμετρον, οί δέ τήν παύουσίν, άφοΰ έκΛ«ιψφ 
καί ή ά»τίστασις.

Τ φ  1851 ό Κ. C am paigner προέτεινε δΓ ύπο- 
μνήματος είς τήν ’Ακαδημίαν τής ’Ιατρικής τήν δια 
τη; λιθαργυριχής άλοιφής θεραπείαν. Τήν μέθοδον ταύ· 
την ένέκρίνιν δ Β«λπώ, Κλοκέ καί Αα^βυ. Κατ’ 
αυτή» «ίσα^τβται είς τδ» πρωκτό» μοτάς μαχρός ώσεί 
καλάμου γραφικού εχων πάχος καί διά μίγματος τής 
προκειμένη άλοιφής καί έλαιο» έλαίνβυ χ«χαλομμέ- 
νβς. Παρεντιθέμενος δέ εις τήν ραγάδα άνανεοΰται 
άπαξ τοΰ νυχθημέρβυ- τουτου δέ γενομέ*ου, ή ίασις 
έπιταχύ*«ται έντδς 1 2 — 20 ήμ«ρών. ‘Ο D. Putey 
nac άπό Luneville επαινεί έπαξίως τήν τοιαύτην θε
ραπεία» ώς εύστοχωτέρα* τών λοιπών.

(Journal de mddecine de B ruxelles.)

Λ αρ υγ γ ΐ τ ι ς .

Δυο μάλιστα είδη τή<: νόσου ταυτης γνωρίζει δ 
Τρουσώ τήν άφροδισιαχήν και τήν φυματικήν, ή φθι 
etxijv.

Τά σπουϊαιοτατα συμπτώματα τής πνευμονιχής 
λαρυγγίτιδος ύπάρχουσι βήξ, βράγχος, εϊτα δέ άφω. 
νία άρχομένη έκ τής άπωλείας υψηλών προσθήκης δέ 
τινων βαρέων τόνων τής φωνής, ^τις γί»εται έν 
τώ μ ιταξΰ χλαγγώδης· τούς αύτούς δέ βαθμούς διατρέ
χει και δ βηξ. Εις ταδτα, προσθετέον το» μαρασμόν, 
τού; νυκτερινούς ιδρώτας, καί τήν ταραχή» τών εντέρων. 
Διά τής στηθοσκοκιας αισθανόμεθα άντηχοΰσα» τήν 
φωνή», άρχομένη* δέ τή* βρογχοφωνίαν, βτα» προοι
μιάζω ηδη ή φθίσις άλλ’ έπί ,τής λαρυγγίτιδος λείπει 
ή φωνή, οθε* τά σημεία ταΰτα ά*απληροΰσι» οί ύπο- 
τρίζο»ιες ρόγχοι ύπό τάς κατακλείδας- διότι άναγγέλ- 
λουσι τη» διαλυσιν τώ» φυμάτων. Προβαι*ούσης τής 
νόσου δ λάρυγξ (λαιμός) γίνεται έπώδυνος, μάλιστα 
ϊέ  καταπίνοντος τοΰ άρρωστου ποτό» τι δριμΰ' ύστε
ρον 5έ τά υγρά παρεχτρεπόμενα τής φυσικής δδοΰ 
χαταηίπτουσίν είς αύτό» τόν λάρυγγα.‘ Η έπ ιγλω ττ ί; έν 
ιούτοις υπάρχει έρυθρά, έξωγχωμένη, έλχώδης κα! 
άνώμαλος, ή οδοντωτή εις τή» περιφέρειον (μασσημένη) 
πρό πάντων δέ γίνεται χαρακτηριστική  ̂ άπόχρεμψις 
διότι έ* μέιω  μυχούς διαφανούς έπιπολάζουσι πτυαλα 
περιφερή, βαθυχροα, ή καί ύφασμα ένίοτε.

Ή  δέ άφροδίΐιαχή λαρυγγϊιις, τριτογινές παρακο

λούθημα τής άφροίισιαχής χαχ«ξί«ς, Ιχ ιι,Ιλ λα  οημεΓβ. 
Διότι καί άφ’ο» χατά τό φαινόμενο» ίατρεύθη δ πάσχω» 
αφροδίσια, κυριεύεται μετά 4 καί ίξ  Ιτη εκειτα ύπό 
χρο»ιχής χορυζης έπιμόνου μετά κιφαλαλγίας αύξα* 
νούσης μάλιστα κατά τό έσπέρας χαί έπί τής κλίνης* 
διαρχεί δέ τό πάθος 4 χα! 5  μήνας συνοδευόμενο» ύπό 
έπις*άξεων καί άποκρίσεως «φε/.κίδων τυπουμένων είς τά 
κέρατα τής ρι\ός· τοΰτο χαρακτηρίζει κυρίως τήν αφρο
δισιακήν νόσον κατ'αύτόν τάν τόπον, χαί αδτη μένένδέ- 
χεται νά ίατριυθή,ή καχεξία όμως βόσκει λαθραίως. Ια- 
9«(σης τής κορύζης προσβάλλεται ό λάρυγξ,δ δέ χάμνων 
αίίθανεταί πόνους δριμι.·τέρους περί τήν πρωίαν ά«ευ 
φλογιστικών σημείων, όλη δέ ή έΐωτιρική έπιφά»εια 
αύτοΰ φαίνεται πελιδνή μέ^ρι τών άμυγδάλω» φέροανα 
καί έξοχάς τινας ως υπερτροφίας τών άδενίσκω*, άλλ’ 
αύται ύπάρχουσιν άρροίι»ιαχά φύματα ί Συγχρόνως 
ίέ αναφαίνονται χαί «ρήσματα τών δ#ισθίων τραχη
λικών γαγγλίων έχτεΐνομένων κομβολογίου δίκην ένθε» 
καί ίνθε», σημείο» σπουδαιότατον τής άφροδισιάδος. 
Καί ίμιβς  ή φωνή είσέτι διατελεΐ άναλλοίωτος, ίως οΰ 
πρησθώσι τά άμύγδαλα (αί άντιάδις). Τοιουτοτρόπως 
μετά τό» ρά^υγγα «άοχει ό λάρυγξ,γινόμενης βαθμη
δόν τής φωνής βαρυτέρας, ά* καί λείπωσι χαί βήξ 
καί πόνος. Αρκεΐ δέ πρός διάγνασι» του χακοΰ] »ά 
μένωσι πρησμένα τά τραχηλικά γαγγλία.

Εν τουτοις ή νόσος προβαίνει έπιτει»ομέ»η μάλι
στα τήν νύχτα. Ε»ίοτε δ άρρωστος συρίζει άναπνέων 
διά τή» στενότητα τοΰ λάρυγγος, διαφερόντως δέ δταν 
περιπατή δρομαίως' κατ ίλίγον δέ δ συριγμός οϋτος 
άπό διαλείποντος γίνεται ουνεχής, κατόπι» δ’ έπέρχβ- 
ται καί δρθόπ/οια, ή δύσπνοια διαρκής, ένταυτω δέ αύ* 
ξάνει χαι ό παροξυσμός χαθ’ εσπέραν· δθε» δ ά»θρωκος 
«γείρεται αίφ»ιδίως έκ τοΰ urevou πολλάκις διά νά 
χαθήσ^ εμχροσθ«ν θυρίδος, όπου ν’ άναπνιύσ^ δροσερόν 
αέρα, δ δέ θάνατος έπέοχεται μετά δέκα, ή δεκαπέντ* 
ημέρας υπ ασφυξίας, άν δέν προφθάσ^ νά τραχεβτο» 
μηθη ό πάσχω».

Εις τήν άφροδισιακήν άρμόζει διαφ«ρό»τως τό καλο- 
μελα»ον 2 κόκκοι π. χ . μετά σάκχαρος διαιρούμε
νοι «ις 24 μίρη καί λαμβανόμ«»οι άνά i t  καθ έχάς·ην 
δραν.

‘Ο χάμνων υποβάλλεται είς δίαιτα», τρεφόμενος 
μό»ον διά ροφημάτων έπα*αλαμβάνει δέ τη έπαυριβν 
χαι καθεξής τή* αυτή» δόσιν μέχρις ότου πρηοθώσι τα 
βυλα.

Αν ή νοσος υπάρχη «φροδισιαχή, ίελτιουταί ή κα- 
τάστασις τοϋ ά^ρώστου είς 12 — 2 4  ώρας1 διότι παύει 
ή ορθοοβια, διαμενούτης μόνον τής ουνήθοιις δοπνοίας. 
Τότε 6 ιατρός έπιμένει ετι μάλλον είς τή» τοΰ φαρμά- 
ΧΟΟ' χρήσιν μέχρι φανερός τώ» ούλώ» έξογχώσεως* 
Παυσας δέ τότε ταύτην έπί όχτω ήμέρας έπα*αλαμ- 
βάνιι πάλι» μέχρις ένός μηνός. ’Εν γένει μετά τον 
μήνα ουτε συρι/μος, outs πόνο; τοΰ λάρυγγος μένει.

Συμφερει μετά ταΰτα νά «ξακολουθήση δ πάσχων 
ότέ μ«» τά» Υδράργυρο», ότέ δέ τά ίωδοΰχο* ποτάοσιον 
έπί 2— 3 μή*ας.

Αλλ i t  δ χόνδρος τοδ λάρυγγος τύχυ ^δη άπω* 
ς·εωμέ»ος, Ιπιιτα δέ καί, \ νέχρωσις χ«τ«λάβ5 τοΰτον,

ή νόσος ούσιωδώς μέν δίαμε'νιι άνίατος, άλλά τούλά· 
χις·«ν βεραπιόεται |ή αιτία χαί προλαμβάνονται ετερα 
χαχά δεινότερα.

Κατά δυστυχία» καί μετά τή» ίασι» ή φω*ή ένδέχε 
ται νά διαμεί*^ ήλλθΐωμέ*η, ισχ*ή, ή 6ραγχ*ώ4ης' 
διότι διεφθάρησαν έν μέρ·ι, ή χαδόλου ήτοι αί φων^τι* 
χαι χορδαί, ή αί κοιλίαι αύταί τοϋ λάρυγγος.

A apv y yu i t ,  φυμΆΐ ιχή,  νόσος βαρύτατη, διότι 0κι- 
νθ«» αύτής ύποκρύπτεται ή φυματιχή χαχεξια, τής 
οποίας ύπάρχει αποτέλεσμα.

‘Οσάκις φυματιχός ά»θρωπβς φέρΐ) ελχη είς τό» 
λάρυγγα, δεδόσθωσα» ταΰτα χαί αύτοΰ, ή δέ_ όπή 
φαίνεται όδο«τωτή (φαγωμένη), ή έρυθρά καί ελκώ
δης, πιθανόν δτι ματαίως πολλάκις κοπιώμεν έπιχει 
ροδντες τή* βιραπείαν. Όμολογητίο» όμως ότι ο^μβαί 
νει ένίοτε καί ίασις ούχί τής καχεξίας αύτής,άλλά τής 
λαρυγγίτιδος, διά χαυτηριάσεως, οϊο» του ούενδοβονι- 
χοϋ φυράματος, ή τοΰ χλωρούχου ψευδαργύρου.

"Α* άρα άφορωντες «ίς χληρο*ομικά προηγούμενα, 
τό» σχηματισμόν τώ* δακτύλω» καί τοϋ στήθους, 
•τό* χρωματισμό» τών παρειώ», τό μήκος τώ» βλ«φα- 
ρίδων, καί τήν βαφήν τοϋ σκληρωτικού δμέ*ος, ύπο 
κτεύσωμεν τά φύματα, ή «πιτιθέ*τες τά ώτίον είς τό 
«τήθος εδρίσχωμεν είς τήν κορυφή» αύτοϋ τραχύν τόν 
αναπνευστικό» ήχον χοί ύποτριζοντας ρόγχους, δυ»α- 
μ«θα σχεδό» *ά βίβαιώσωμε» ότι ύπαρχουβιν αύτάθι 
φύματα. *Αν τοτε άλλοιωθή και ή φωνή, όλίγον πρέ 
πει νά έλπίζωμε» τή» Γασιν* διότι σπα»ια ίχομ*» τά 
παραδείγματα τής σωτηρίας, όποια «Τίε» ,ό Baunet 
χαΐ 'Γρουσσώ. Ουτοι τωό*τι έδυνήθησαν νά άκοκα- 
ταστησωσι τή» φωνήν διά τοπιχών φαρμάκων, άλλ οί 
κέσχοντες τή» άφωνία», ή ίσχ»οφωνία» άπέθανο* φθι 
σικοί μ*τά 2 — 4  έτη ! ^

Ένδάχεται όμως νά τύχη ή λαρυγγίτις άπλή, άλλά 
χαί τότε ή αύτή θεραπεία αρμόζει, όποιαν μεταχειρι* 
ζόμιθα ιίς τάς χρονιχάς όφθαλμίας, τάς έλκώσεις 
,οϋ τραχήλου τής μήτρας, τοΰ φάρυγγος, τοΰ 
δέρματος χ ιλ. Σύγχειται δέ β5τη έξ άλλοιω 
«χ ώ », ή μεταποροποιητικών φαρμάκων, κονιωδών, 
υγρών, ή άιρίω». Έκ τούτων δέ τά μέ* έρεθί 
ζβυσιν, βίο» τό χαλομέλανον, τό έρυθρά» έ»ίζημα και 
ί  άχ»η (τοΰ υδραρ γύρου), τά δέ καίουσι χαί φθείρουσι 
τή* έπιφανεια», ώς ό νιτρικός άργυρος, ό χλωροΰχος 
ψευδάργυρος, ό ξύ»ΐτρο; ύδράργυρος, και τά όξέα χλω- 
ρυδρικβ», »ιτρικό», θειίχό», είνε αμιγές, ή μετά τοϋ 
χρόχου ή»·μέ»ο»,

Ή  εισαγωγή τώ* χαυστιχώ* *ίς τό» λάρυγγα συμ 
βουλεύθη πρώτο» παρά του Τρουσώ πρό 25  έτώ», έ
πειτα δέ ίτελ«ιοποιήδη παρά τοΰ Horace Guen ίκ 
Νιοβοράχου τής Άμιρική;. Καί ό μέ» πρώτοί έχ τού- 
Τβ» είσήγ* τό φάρμοκον διά χόνδρου φαλαίνης κυρ 
τοδ, φέροντος κατά τό ετερον άκρον μικρόν σπογγά·- 
ριον διάβροχον έχ τοϋ καυστιχοΰ διαλύματος. Ή νεωγ. 
μένου τοΰ στόματος χαΐ ταπ«ΐ*ωθείοης τής γλώσσης 
διά κοχλιαρίου ωθείτο ό χόνδρος πέρα» τοΰ φάρυγ
γος, εν ω δέ χατέπικεν ό πάσχω», έσύρίτο είς τά εμ* 
προσθί» δ σπόγγος’ ο5-ω δέ άφ ου προήχθη μέχρι 
τής οπής τοϋ οισοφάγου, Ιπα»ηρχ«ο είς τό» πόρον

τ*δ λάρυγγος· τότε άνορθουμε'νη; τής έπιγλωττίδος 
άποστραγγίζβ*ται έ*τός αύτοΰ ρα*ίδ«ς τι*ές τοΰ κβυ- 
σσικοΰ φαρμάκου· δ δέ δεύτερος έπενόησε καί έργα- 
λείο* τά* γΛωσβοκαθίτι\ν , δι’ ου έχαλινοΰτο ή γλώσ
σα μέχρι τή; έπιγλωττίδος διήχοντος. ‘Ως καυστικά» 
ό Τρουσώ προτιμά τό άκόλουθο»· Νιτρικοΰ αργύρου 
γραμμάρια 4 , ΰδαιος δ ϋλισμένου 12. Γί»εται δέ ή 
χαυτηρίασις τό μέ» πρώτον δίς τής έβδομάδος, ΰετερο» 
δέ ακαξ καί τ«λ«υτβϊον απαξ χατά δύο εβδομάδσς έχι 
4 — 5 χα! 6 μήνας. Λιά τούτου τοΰ τρόπου ιατρεύ
ονται πολλάχις αί δ«ι»όταται λαρυγγίτιδας, άν ή άλ- 
λοίωσις πιριορίζηται είς μόνη» τήν έπιφάνειαν ουτ' 
«ξετάβη μέχρι τών χόνδρων.

*Α» ή λαρυγγίτις τύχυ άπλή ή έπιτυχία τής θε
ραπείας γί»εται πολύ ταχυτίρα.

Τό καλομέλα*»* (κοχ. 6 — 8 — 10 μετά 30  γρσμ. 
σάκχαρος λειοτριβημένου ώς χόνις έμφυσαται είς τό 
βάθος τοΰ φάρυγγος διά σωληνίσκου (ή καλαμίσκου) 
λαμβάνομεν δέ έχάστοτε ε» σχεδόν τοΰ μίγματος τού 
του γραμμάριο». "On τά φάρμαχο» προεχώρησε μέχρι 
τοΰ πάσχο»τος τόπου μαρτυρεΐται έχ τοΰ έπερχομέ- 
»ου βνιχός. ‘ Η τοιαύτη χρήσις επαναλαμβάνεται τρις, 
«ε»τάκις τής έβδομάδος, ά* δέ έ» τώ μεταξύ πρησθώσι 
τά ούλα, μιταχειριζόμεθα άντί καλομελάνου τό νιτρι
κόν β.σμούθιο» (γραμ. 4 — »  μετά 30  σάκχαρος' ά- 
χριβώς λειοτριβημένων.)

Τελειοποιών τήν ιδέα» τοΰ Διοτχουρίδου χαί Πλινίο·* 
οΓτίνις μετεχ«ιρίζο*το τό* χαπ*ό* του χαιομένου έπι 
τών ά*θράχων άρσινιχοϋ κατά τή; φθίσεως 2 Τρουσ* 
σώ κατασκευάζει κα) σιγαρέτα έξ

άρσενικής ποτάσσης γραμ. 1
υδατος διϋλιαμ. 20

διά πτεροϋ έμβ«βρ*γμέ»ου είς τό διάλυμα τοΰτο νοτίζει 
τεμάχιο» χαρτίου άκόλλητον, άφ’ ου δέ τούτο ξηρα*θή 
τό συστρέφ«ι ·ίς σχήμα σιγαρέτου* 2τα» ά*αφθή ί»  
τούτω* χαί«ι ώς |άγαριχό*, δ δέ ά ζω στο ; είσπ>έει
8 __10 ριπάς τοϋ αύτόθε* ά*αδιδομε*ου *απ»άϋ, α-
παξ, ή δίς τής ήμέρας έπ! δυο έβδομάδας κατά τό* 
βαθμό* τοΰ έρεΟισμοΰ. Έκ τούτου έλαττοΰταί μέ» κατά 
πολύ ή άπόχρεμψις, άλλά τά φύματα διαμέ»ουσι» ά- 
παραμείωτα.

Άναλόγως ώφελοΰσι και τά θειώδη λουτρά έπί τή; 
λαρυγγίτιδος, καί οί άτμοί τοΰ ιώδους καί τό Ιλαι·» 
τής τερμινθίνης καί τό Τολουτινό» δάλσαμον ά»τί τώ» 
καυστικώ» κτλ.

Συνήθως οί ιατροί συμβουλεόουσι τούς λαρυγγυτι- 
κούς νά σ ιω κ ώ ί ΐν ,  άλλά καθώς τούς φέροντας έλκώ- 
σεις έπί τών ποδών π«ριτυλίσσων αυτάς διά κολλητι
κών ταινιών διατάττίΐ δ Philippe Boyer »ά κίνώνται 
καί νά έργάζωνται κατά τό σύνηθες άντί νά νήπωνται 
καίήμενοι, διότι καί ή έπού^ωσις ουτω γίνεται στε- 
ρεωτέρα· τινές δέ χειρουργοί άναγκάζουσι τούς πα- 
θόντας νά περιπατώσιν. 'Ομοίως καί δ Τρουσβώ 
άφ* ου παύσωσι» οί πόνοι, μετριασθώσι 8ε και τά άλλα 
συμπτώματα, διαμένίΐ δέ μόνο» άφωνίβ, ποραγγέλλει



τούς χάιμβντας οί μόνον άκλώς νά όμιλώσιν, άλλά 
χαί νά φωνασκώσι μάλΐϊτα- διότι μοναχοί παθόντες 
λαρυγγϊτιν έχ τοΰ επαγγέλματος των, [τόν εβίβαίω 
σνν ότι ή,ωχ)οΰντο μάλλον ψιθορίζοντβς έπί της έξο· 
μολογήσεως, ή κηρύττοντες το» λόγον χοΰ 0 cou in ' 
αμβωνος. ΣυμφΙρίΐ άρα πιντάχις καί έξάκις τή; 
ήμέρας έπ! 4 — 5 μήνας νά άναγινώσκωσι μεγαλωφώ 
/ως χαί βραδέως έχ βιβλίου τίνος, είσπνέοντες έκά* 
οΐοτε 03ον πλεΐστον άέρος, τοότέστι νά άναπνέωιιν 
έχ βάθους, χαί έκβάλλοντες αύτόν χαθάπαξ εί Suva 
τον, η ταχέως. Κατ’ αύτόν τόν άλλόχοτον τρόπον ( 1; 
πολλοί ιατρεύονται έχ τή; αφωνίας. Διότι χαδως ή 
απόλυτο; τών σιρχικών ηδονών έγχράτβια καθιστά 
τον άνθρωπον αδύνατον, είτε άνεππήδιιο» είς ου»ρυ* 
σίαν χαί τέκνωσίν, ωσαύτως ή άργία τού λαρυγγος 
χιθιατα αυτόν άχρηστον είς τόν σκοπό» του.

(Union m edicale)

Οδο> Tcyvi'a.

Πρό πολλοί ό Τρουσώ παριτνίρησεν οτι οί όδόντες 
εκφύονται χατά τίι» άχόλουθον τάξι».

1) Δυο τ·μείς μέσοι τη; χάτω σιαγόνος.
2) Τέσσαοε; τομείς της άνω.
3/ Δυο τοίΛβΓς πλάγιοι τή; χάτω χαί τέσσαρε; οί 

πρώτοι μυλίται.
4) Τέτσαρε; κυνόδοντες.
5) Τέσσαρες δεύτεροι μυλίται.
Κα! άλλοι ιατροί, οιον ό Roger, Blache, Moy 

Tiier, έπεβεβαίωσα» δτι χαδόλου ιίπ ιΐν οί χυ»όδοντ«ς 
ίχρύονται μετά τούς πρώτους μυλίτας.

Αλλ’ δ δόχτωρ H ervieux ακριβολογών τά τής 
οδοντοφυΐας μετά προσεχτικήν αύτών Ιρε.ναν άνέστοε- 
ψ ,ν ί» μερ«ε τήν τάξιν ταύιην ώς επ.ται.

Α. Γομεΐ; μέσοι της χ α τ ω σιαγόνο;.
Β. Τομιΐς μέσοι τής ά*ω.
Γ. Τομείς πλάγιοι τής άνω.
Δ. Τομείς πλάγιοι τής χάτω.
Ε. Κυνόδοντες.
Ζ. Μιχροί τραπεζίται άνΜ) {S n ,a xa; 

κάτω οιαγόνος.
11. Δεύτεροι τραπεζίται.
Κατ αύτόν οί χατώτεροι τομεΓς αναφαίνονται άπό 

τού ένίε*άτου είς τόν δωδέκατον μήνα" οί άνώτ.ροι 
με»οι άπά του δωδεκάτου είς τάν τρισχαιδέχατο», οί δέ 
πλάγιοι περί τά τέλη του δευτέρβυ Ιτους, ώστε τότε 
το παιδί8ν φέριι παντας τούς τομείς.

Οί δέ κυνόδοντες αναφαίνονται άπό τού εικοστού ε?ί 
τόν ιιχοστάν τέταρτο» μήνα, εί πρώτοι μυλίται άπό
τού εικοστού ίίς τάν εικοστόν εκτον, οί δέ δεύτεροι 
χατά τόν τριαχοστάν εκτον, ώστε οί πρωτόβαλοι, 
ή γαλαθηνοί λ.γόμίνοι ό?ό»χες συμπληροδνται μεταξύ 
τοϋ τέλους τοΰ πρώτου Ιτους μέχρι ιού τέλους τοΰ 
τρίτου.

Συμβαΰουσιν ομως χαί εξαιρέσει; τοϋ γενικού χα. 
νάνος. Ουτω π. χ  ένάς Ιτους βρέφος ιΐχε δύο μόνον 
Ονόντας, ίξ  ων ό μέν ήτο ανώτερος μέσο; τομίύς, δ 
δέ κατώτερος μέσο; τομιύς.

Ο H ervieux είδε παιδίον ένδικάμηνον φίρον ενα 
μόνον τομέα «ξ αριστερών τής κάτω σιαγόνος, χα· 
έτερον πλάγιο, ίξ  αριστερών τή; άνω- έλειπον δέ ο| 
μί»οι τομείς τής άνω. t

’Άλλο παιδίον δεχαέξ μηνών |φιρ£ τέσεαρα; οδόν- 
ιας ουο μέν μέσους τ ο μ. ε έ ς τής χατωτέρας σιαγόνος, 
ε»α δέ μέσον τή; άνωτέρας καί ενα πλάγιον τής κα* 
τωτερας' ελειπε δε ο πλάγιος τής ά-ωτέρτς.

Α/λο πάλιν διετές έφερι πάνιας τούς μέσου;
***.TŜ ; “λαγίοος τής χατωτέρας σιαγόνος- 

ουίέ*α δέ έχ τών πλαγίων τής ά«ωτέρας.
Άλλο χατά τήν αυτήν ηλικίαν Ιφερι τούς μέεου; 

τομείς, άνά ενα δέ μόνο» πλάγιον' έπί τής χάτω καί 
τής ανω σιαγόνος.

Πολλάκις οί πλάγιοι τή , χάτω έφάνησαν μετά τούς 
όυο μικροί», μυλίτας τής ανω σιαγόνος, σπανιώτερον 
56 μετά τού; τέσσαρας πρώιου; μυλίτβ;.

Δεχάμηνον βρ|φ0;  ?φί? ι τ ,ύ ; μέσου; τή; άνω σια* 
γονος, ενα δέ μόνον τή; χάτω.

Αλλο δέ πάλιν ένάς Ιιους έφερι μόνον ενα μέσον 
τής ανω σιαγονος έξ άρισιερώ*.

Κφάνησα* δε χαι χυνόδ:».τ«; δύο εις παιδίον Ινδεχα 
μηνών τουναντίον δε άλλο ήλιχίας τεσβάρω» ετών οΰ- 
δένα έφερε χυνόδοντα.

Υπάρχει τέλος γνωστόν ότι έγικνήδησα» παιδί* 
φέρο»τα πολλούς τομείς, οϊος ό δέκατος τέταρτος 
Λουδοβίκος (βασιλεύ; τής Γαλλίας) καί ό Μιραβ» 
(ρητωρ χαι βουλίυτής).

(Λυτό9ι.)

Προαιρετ ική υ τά σ ις  τής xvx .loyop ia c τ ο ΐ  
α ίματος  χα ί τώr r t a J u u r  τής χαρό ιας .

' Ή μφισβητιιτί μέχρι ιι»ό ;, ή μάλλον χαί ώ ; μυδος 
αυτόχρημα έδεωρεΐτο ή ίδεα τινώ» ζωηλόγων αρχαίων, 
*ΐον τοΰ Γαληνού, ένό; δέ έχ τώ» νεωτέρω» τοδ Chey ■ 
ne, οτι δυνανταί τινες νά άναχαιτίσωσι χατά προαί
ρεσή τήν χυχλοφορίβν τοΰ αίματος, ώ ι «  νά φαίνων- 
ται σχεδόν ώς τιΟνηχότες άλλ’ έκτος χαί άλλων 
έσχάτως ό Κ yV eber έπεβεβαίωιε τά λεγόμενον δί 
ίίδιχοδ υπομνήματος.

Πρά πολλοΰ, λέγει, έδειξα εις οοφους φίλους μου 
ίυναμαι να διαχοψω αυτοπροαιρέτως τάς χινήσεις 

ιής χαρ3ιας μου, αχολουδως δέ χαί τάς των αρτηριών,

( 1) ί ί ς  μαθητής τ ο νμ ιγαΛ οφ ιοϋς 'Ρ εχαμ ιε  άφείς τήν 
π ιπ ά τ νμ έ ν η ν  0dbr β α δ ί ζ ε ι  ενίοτε χα ί δ Τρονσσώ  
δ ι  α τραπών, μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι  ασυνήθε ις  τρόπους χαί 
κρ ίν ε ι  χαζά  τ ι  δ ια τό ρω ς  τών ά .ΙΙων.

οτι

ίμποδίζων τή» είιοδο» τοΰ άέρος είς τούς πνεύμονας’ 
χαί πιέζων συγχρόνως το στήθος. Η κυκλοφορία απο· 
χαδ σταται, άφ ου λείψ^ ή τοιαύτη 0Λΐψις, ή δέ χα· 
τάπαυσις τών παλμών τής χαρδία;^αφανίζει άμέσως 
χαί τον ηχον τώ» τε κοιλιών xai τώ» κόλπων, χαθώ; 
χαί τής αορτής χαί τής πνευμονιχής αρτηρίας, είτε 
διά γυμνού τοΰ ώτάς, ι ΐ ιε  διά τού στηθοσκοπίου^' 
χροώμεθα· οιαμένουσι δέ μόνο» Ιτι τρεις εως

διαρχοϋσαν έφ’ όσο» θΛίβεται δ θώραζ, μή προερχόμε
νη»* δέ μήτ' έκ τή ; χαρδίας, μήτ έχ τών μεγάλων 
άγγείων, διότι τάν αίσθανόμεθα οΰ μόνον έπί τού 
προχαρδίου, άλλά πανταχοΰ, όπου ηχεί δ πνευμων. 
Ουτω; άρα πιιζομένου του θωραχος, ή χαρδία έξα- 
χο7>ουδιϊ ένεργοΰοα, ή δυναμις ομως αυτη έξαίθενι*.* 
ταΐ τοοοϋτον, ί>3τε ούδείς άχούιταί ήχος, μονο» δέ 
οφυγμοίις αίσθ»νόμεδ*.

Έντεΰθε» συμπεραίνομεν ότι ίκ τών σφυγμών κρίνο 
μίν άκριβέστερον τή* δύναμιν τής χαρδίας, παρόιον 
έχ τοϋ παλμοδ χαί τών διαφορω» αύτοΰ ψόφων.

Δυνά,υεθα άρα χατά τά πειράματα τοϋ W eb er νά 
χρατήσωμεν τήν άναπνοή» έφ' ίχανύν χρόνον, μή δια
κοπτόμενου, ένίοτε μάλυτα  μετριαζόμενου τοΰ σφυγ^ 
μου κατά τήν συχνότητα, ή τά μέγεθος. Άρκεϊ νά 
έμποδίσωμεν τήν άναπνοή», άφίνοντες άνοικτάν τάν 
λάρυγγα καί κρατοΰντες τά διάφραγμα χαί τά στήθος 
εις δποίαν εΰρίσκονται χατάσταειν.

Επαναλαμβάνομε» δτι δέν ταράττει, ουτ’ εμποδίζει 
αήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος η παϋοις μονον^τής ά- 
νοπνοή;, άλλ’ ή πίεσις τοΰ στήθους, έν ω υπάρχει 
φραγμένος δ λάργζ· τότε δέ παθαίνο»ται χαί οι σφυγ
μοί τής χαρδίας.

Διατί δέ άρά γε τούτο συμβαίνει; ίιοτι το ρεύμα 
τού φλεβώδους αίματος βραδυνόμενο» χατ’άρχας άνα- 
χαιτίζεται άμα ή Εξωτερική πίεσις αύξήοΐ} τοοοΰτβν, 
ώστε ν’ άντιοταθμίζ? τήν έχ τών έσω εί; τά έξω. Τό 
έλίγο» αίμα τών θωραχικών φλεβών τής χαρδίας κάί 
τού πνευμονιχού συστήματος φερεται εις την άορτην, 
ώστε ή καρδ:α οΰδίν !χ · ι νά έξακοντίσιρ, ό δέ σφυγ- 
μάς παραμένει έφ’ οσον ολον τά αΐυα τής χαρδίας ευ- 
ρίσκιται είς τήν αορτήν. Ά λ λ ’ ή χαρδία άχινητεΐ άρα 
γε τότε, καθώς φαίνεται έχ τής παύσεως τώ* σφυγ
μών χαί τών προκαροίων ήχων ; ‘Η ίλλε ψις τών 
ςημείων τούτων δέν άποδεικνύει άληθώς τήν άκίνησίαν 
τής χαρδίας· διότι αυτή μάλιστα δύναται νά συς-ελ- 
ληται, άν χαί 8έν αίσθανώμίθα τον σφυγμό» καί τού; 
παλμούς. Ούτως έϋί ζώων ή καρδία συστέλλεται χαί 
«φ ’ ου δεθώιι» αί χοΐλαι φλέβες, ή μάλλον άφ’ ου α υ 
τη r.pi πολλοΰ έτμήθη ! Ή  κυκλοφορία έξαχολουθεΐ

ου ποτε ήθελησα νά κρατήσω τή» αναπνοήν μου έπέ- 
χεινα τής άνάγχης ουτε λεπιόν δλόκληρον, {πιυσα νά 
αίσθάνωμαι. Εντούτοις οί παρυτάμενοι παρετήρησβν 
ότι οί μδς εσπώντο τοδ προσώπου μου. Έπανήλθον 
δε ε ί; έμαυτάν ουδόλως ένθυμούμίνος τά γενόμε»*, 
ουτε πού ήμην, εττιιτα δέ μόνον άνεπόλησα οτι χαθ' 
ψ  στιγμή» ήρχκσα νά λειποθυμώ, έπαυσα νά πιέζω 
τά στήθος. Πιθανόν ότι ά» τοΰτο δέν Ιπραττο», ήθε- 
λον έκνσυμβή θλιβιρά αποτελέσματα και ή ζωή μου 
έκινδόνευε,

(Archives G^nerales de medecine.)

‘Υ σ ζ ερ ιζ ις .

Δίς επί παροξυσμών δεινώ» ύστερίτιδος δ Κ. Φισ- 
σών μετεχειρίσθη ώφελίμως ξηράς συχίας έπίτιθει- 
μένας είς τά υπογάστριο».

Έχ δύο άρρώστω», ή μεν 8τε έπλησίαζον τά κατα- 
μήνια έπασχε παροξυσμούς υστιρίτιδος, δηλ. έστενοχω- 
ρεΐτο, έπνίγετο, ε!χε βάρος ενοχλητικά» είς τό ύπογά- 
ς-ριον, xcpi λύζουσα σχεδόν ύλάκτει,οΰτε νά καταπιη έδύ- 
νατο, ϊάθη δέ διά τών ξηρών σικυών έπί τοδ υπογας-ρίου' 
ή δέ ήτο νέα είχοσιπενταετής πάσχουσα πρό δύο ωρών, 
όίπαν αύτής τά σώμα έσφάδαζεν ύπό φρικαλέων σπα* 
ομών, τά πρόσωπον έφαίνετο έξημμένον καί πελιδνόν, 
αί δέ φλέβες τοϋ τραχήλου ήσαν ιξωγκωμέναι. Μ ίτά 
τήν άνωφελή χρήσιν τοΰ αίθέρος πράς εισπνοή», τά 
ψυχρά έπιθίματα έπί τής κεφαλής, καί τά συναπί- 
σματα έπί τών κνημών, ό Φισοώ» έπέθηκε δύο σΐ· 
κύας έπί τοϋ υπογαστρίου1 παρεοδύς δέ σχεϊον Ιπειτα 
έπήλβε γενιχιί τ ι; χαύνωσις, Ιπαυσαν οί σπασμοί καί 
έπανήλθεν ή διάιιοια. Ά λλ ’ έπιιδή μετά τινα μόνον 
λεπτά άνενεώθησαν αί ανώμαλοι κινήσεις αυται, αί σι- 
χύαι έπαναληφθεΐσαι διετηρήθησα* έπί δεκαπέντε λε
πτά. Έχτοτε ίπαυσεν εντελώ; ή ύστερΐτις.

(Bulletin de la  societe de m edecine de la  Sarte).

<dια λ ε ίπ ο υ σ α ι  πνευμον/αι.

‘Ο Κ. Η. Constans ίξ^κρΐβωσε δι’ ειδιχοΰ ΰπο* 
μνήματος τά διαγνωστικά σηυεΐα τώ» διαλίίπουσών 
περιπνευμονιών.

1) Άρχονται, καδώς αί άλλαι, έχ ρίγους, άλλά διαρ* 
χεστέρα καί δριμυτέρα.

2 ) Ή  πλευρωδυνίι υπάρχει σχεδόν άδιάλβιπτος

τά δύο συστήματα ά*αγκάζετ»ι νά σταθή.
Αλλά δέν συμφέρει, λέγιι ό W eber, νά παρα 

τείνωμεν τό πείραμα πίρα» τοδ δέοντος· διότι ενδέχε
ται Β ραγματ«δ ; νά n au jj ή κυΛλοφ^ρία Επειδή άφ

καί έλαττοϋται έφ ο:ο» προγωρεΐ s παροξυσμός είς 
τά τέλος’ - ιατρεύεται δέ μάλλον διά τώ* προσωρινών 
έχδορίων, ή τών βδιλλών.

3) ‘Η κεφαλαλγία ένοχλε: τον άνθρωπο συγχρόνως,



ή xai κρ4 tou ftyou« xaxci τ4 μεχωκον, )  τ4 δρόγμβ. 
Συμπίπτει συχνάχις μετά δεινής τίνος ό»ρυαλγίας, jj- 
■Ης^,έλαττοΰται καχά τόν αύτά* καιρόν.

4) ‘Ο διαδεχόμενος τό £ίγος πυρειτός Ιπίρχεχαι 
οφοδράς, διαρκεΐ 6— 12 ωρας χαχά τάς πιρισχάσεις 
Ιπειτα έλβττοΰχαι παρακολουθούμενος ύπ’ άρθόνβυ ί .  
δρώχος ά «αν τό σώμα περι^έοντος- τό πρόσ»πον ραί- 
νειαι έρυθρο'ν.

5) Οί σφυγμοί άντΐ συντόνων xa! ισχυρών, χαθώ; 
συμβαίνει έπί τής φλογιστικής πνευμονίας, ύπαρχουσι 
πλατείς, μαλακοί, εύπίεσχοι, κυμαχώίεις, ίξίβου δέ 
βυχνοί.

6) Ό  βήξ άναφαινόμενβς πρωίμως αυξάνει μ ,γ ά. 
λως τήν πλ«υρδυωνίαν x a i ’ άρχάς μέν ξη?ός μ ιτ · $χ(_ 
γον δί κι*εΐ άπόχρεμψιν, ίτ έ  μέν χιτρίνη», δτ ί δί 
αίμαιόρυρτον. Ούδέποχε ί  συγγραρεύς είδε πυώδη 
πτυαλβ ή ώς τό άφέψημβ τών προύνων, άπόδειξίς 
οτι ουδειτοτε οί διαλ«ίπουσαι πνιυμονίαι χα! ai θα
νάσιμοι αύταί, ύπερβαίνουσι τόν διύτερον βαθμόν δηλ. 
τήν ερυθρά*^λεγομένην ήπάχωσιν τοΰχο προέρχεται 
ix χής μίχρας σροδρότηχος της φλεγμονής.

7) ‘Η στηθοσχοπία €οηθ«Γ, διότι άναχαλύπχει χβί 
χαβ έαυτήν πολλάκις τό πάθβς, άπόντων άλλων ση- 
μ ιίω ν  πολλάκις μ5ί συνέβη, λέγει δ Constans, νά 
βλέπω πάντα τά συμπτώματα τής περιπνίυίΛονίας, 
στηθοσκοπήσας δί ούδέν εύρήκα, ή τούλάχιστο’ν μό
λις ρόγχον τινά κρίζοντα .ίς  πιριωρισμένον τόπο* χοΰ 
πνιύμίνος. Έπερχόμε.ος δέ 8— 12 ώρας δττερον «ίς 
τήν αυτήν έρευναν «υρισχον όλόκληρον τό ήμισυ μέρος 
ηπατωμένον, έντελή άμδλύτητα, άναπνοήν άνήχουστον, 
φύσημα πωληνώδ«ς, άντήχη,ίν fUv?i; κα| άπβρ>εγ . 
ματωσίν αιματώδη. ‘ Η ταχύτης «δτη τή; ήπατώ 
σεως μετα τόν^σρυγμά* χρησιμεύει είς διάχρισίν τής 
γνη ϊ.7;  και τής διαλειπβΰσης περιπ»«υμονίας. Άν 
όμως ή ήπάτ^σις συμβαίνη το,οΰτον ταχέως, Ομοίως 
σχεδόν χαί άρανίζ.ται διά „ ΰ  βαϊχοϋ Xlv{>0’u ,£; 
μεγάλος δόσεις. Τότε τήν διαδέχετβι ίπο.ρίζων 2όγ- 
χος δ λιγόμινος παλίντροπος, άλλ’ αναφαίνεται πάλιν 
έπι τ ίς  ύρέιεως εϊς τότ άχόλουθον παροξυσμόν.

8). Χαρακτηρίζεται δέ έ ρόγχος βύτών ώς ύγράς, 
σπανιωτατον δέ άχούιχαι ξηρός ώς χής προστριβ,μένης 
περγαμηνής δ ηχος καί άν δέ τύχη Γβιοΰτος, όλίγον 
ομως διαμένει- περιοριζόμ.νος δέ *ατ’ άρχάς ,|ς μιΧρόν 
τοπον έχτεινιται ίπειχα εις μεγάλη» έπιράνειαν έϊρεύ.ι 
δε ιδιαζόντως είς τά όπίσω, ή -ά πλευρά, ουδέποτε 
οε εις χα ίμπροσ0«ν.

9). Αί διβλείπουσαι π«ριπν«υμονίαι κατέχο*σι χό 
όπισθεν^ μέρος τών «ν.υμόνων, έξαιρε'τως δ« τόν κατώ 
χερον αυτών λοδόν, σπανίως δέ xai τάς ύπομασχαλιους

 ̂ 10). Έπικρατοΰσι κατά χά ρθ/,ώπορον, τουτέστι 
χάν χαιρον τών τελματωδών λεγομένων πυριτώ», έν ω 
αί γνησιαι π«ριπν«υμονίαι είσδάλουσι χατά τά έαρ χαι 
χον χειμώνα.

, 1 Α) Πασχουσι δέ έξ αύτών πασαι α! ήλιχίαι άδia- 
ρορως, έκτος (τούλάχιττο* χαχά τάς μέχρι τ «αδ« πα . 
ραχηρηιεις) τών μικρών παιδίων.

15, ΦΑ«δ3τομη9έντο; τοϋ ΐρ’ρώττου χό βίμα έξέρ-

χ ιτα ι ^ττον θερμό» τοΰ συνήβοος, paivixat δί μελχ- 
νάν, ροωδέστερβν άρ’ ου χβτβοτηΟή «ίς τό δβχ«ΐο» 
γίνεται ύποχυανον είς τήν έπιράνιιαν, τό δέ χρώμβ 
χου αυξά*«ι ά* ήδη δ χάμνων ίλαβ» χινίνον.Ό θρόμβος 
απυτ·λ«ι«3ΐ βραδύτερος, μαλβχός χαί «υθρυπχος· λ ιίπ ιι 
4 ρλογιετιχός^ ίπίπαγος, δταν δί υπάρχω, ραί*«τβι 
λ««τός, υχοχυανος χαΐ «ύιχιστος. Ό  ό ^ ίς  σπβνιώ· 
τ«ρος κατά χο ραινθμ«νον, έπειδή συνέχεται μιχά τοΰ 
βρόμδου- τά έχ τοϋ αίματος σημ ιΰ δηλ. ή θ«ρμοχρβ* 
σί*, ή ^υς-ότης, χό χρώμβ, ή έλλειψις, ή λεπχότης 
Χ5ΰ έπιπαγου, ή μαλαχότη; τών σρυγμών χαί ή τα- 
χυτης τής ή/ϊΒΐώιεως χρησιμ«υουσιν ώς διακριτικά 
χής διαλιιπούσης περιπνευμονίας.

Αί διαλείπουσαι π«ριπνευμονίαι δι^ρείηιαν είς γνη- 
σίως διαλειπουσας καί είς συ*εχ·ΐς μετά παροξυσμών* 
ίπ αύτών ή φλ*γμονή καί ή διάλιιψις μένουσιν άνε- 
;άρτητοι, αναπτύσσονται παραλλήλως μηδέποτε συγ· 
χεομεναι, άπβιτοΰσι δέ ιδιαιτέραν έχάστη βεραπιίαν. 
Υπαρχ*ι καί τρίτον «ιδος, 2nou ή ρλεγμονή καί ή 

διάλ«ιψις βΰτη δαϊιζουσι παραλλήλως «όδιάχριτοι, 
συνδυάζονται καί συμπλέκονται, ώστε δυσχόλως in -  
χρίνονται.

(Bulletin general de therapeutiquee).

' J r t i y a p f i a x o r  τον έ μ ι ι ΐ χ ο ΰ  καρό ου.

‘Υπηρέτης μεθυσ0«ις κατ«πι« δώδικα χαταχοτια 
εκχυλίσματος έμετικοΰ καρυ3υ εχαστον Ιλκον ενβ 
χό«κον έπ«ιτα δέ χατεχλί0η. Μιτά ήμίσ«ια* ώραν 4 
jOrrc «uf ?x«v  αυτόν υπό δεινότατων στρόρων δασβ* 

νιζόμενον, τά πρόσωπον έδείκνυε τ&ύς πόνβυς, χά 6μ-  
ματα ή?αν βλοσυρά χαι άγρια, τά στόμα  ήδυνάτει νά 
«χαρδοώοη λέξεις καί νά χορ^γήσρ χάς άν«γχαίας 
πληροφορίας· ή σύντασις όμως χής σιαγόνος χαί τώ» 
μελών άρχουνχως έδήλουν τήν ρύσιν τής δηλητηριά
σ ε ις  Διά τοΰτο δ ιατρός άνευ άναβολής «ισαγαγύν 
δυσχόλως τον δάκτυλον μβταξύ χών όδόντων οπασμω- 
δώς συνεγγιζομε'νων έκίνησεν Ιμετον, δί αύιοΰ δέ 
έξ«βλη9ησαν θρύμματα χαχαποτίων. Τουτου γενομέ· 
νου εϋρων καί γαλα έχ τοΰ προχείρου έπότιζε τόν 
παθοντα ex διαλ«ιμματων διά χυάθου πλήρους. Κατ’ 
αυτόν τάν τροπον έδοθησαν ώς τέσσαρβς λίτραι γά 
λακτος μεταξύ δυο ωρών. ‘Ο στόμαχος δ:αταδ«1ς 
υπ«ρβαλοντως έξέδαλεν έκ διαλειμμάτων μιγάλας πβ- 
σοτητας γάλβχτος έχ τοϋ καταποθέντος, 6 δέ Gorre 
«νθαρ^υνόμενος έκ τής τών συμπτωμάτων έλαττώσιως 
έπέμ«ιν«ν έτι μάλλον είς τήν χρήσιν τοΰ γάλβχτος 
ανταπαντάς άλλου ραρμάχου. Έχάρη δέ ίδών έχ 
τοΰ αποτελέσματος οτι έμαχριίνετο χβτ ολίγον ό iisa* 
πιιλών το* ίνθρωπβν κίνδυνος τοΰ θανάτου.

(Αύτόθι).

Έ . ί χ ί ύ κ κ  τώ r  ονλων.

Βλέπομεν συχνάχις άνθρώπους πρό εβδομάδων, ί 
χαΐ μηνών πάσχοντας κβχά τινα μέρη τών *ί>λων- 
έξετάζονχες δί χάν τόπον «υρισκο,Μν χατά χήν γρα- 
μήν τής π«ριρερείας τών όδόνχων μιχράν τινα σειράν 
ραιόχρουν, είδος έλκώιεως τεινουσης είς άπόσπασιν 
χοΰ οδλου. Τό πάθος τοΰτο υπάρχει ρλεγματική ρλό* 
γ«*σις μ«χαβαλλομε'νη εις έλκος, τοΰχο δέ μόνον διά 
χαυτηριάι«ως, ή δριμέων στυπ-ικών ιατρεύεται. ’Ιδιαι
τέρως δέ χρησιμεύει ή χόνις τής στυπτηρίας έπιπασ 
σομένη κατά δυο ήμέρας χαί άλίεπαλληλως τρις καί 
χ«χράχις, άν χό £λκος χήται όπεράνω χής άκρας τών 
ουλών. "Οταν ομως ορμαται άπ’ αυτής τής άκρας 
χατά τήν θέσιν αυτήν χών βοθρίων, έχτιίνηται δέ κατά 
βάθος έπ’ αυτής, ή πιριορίζηται εις χό έσω μόνον, 
τόχε οί πόνοι υ*άρχο»ισιν έξΰτεροι, τά ούλα πρήσκον- 
τβι, οί δέ οδόντες γυμνοΰντβι έπ! τής ρίζης. Κατ’ αΰ· 
χήν χήν περίστασιν ό Βελπώ μ«ταχειριζόμενος έπιτυ
χώς σωληνίσκον νιχρικοΰ άργύρου εισάγει είς τήν μι 
χράν κοιλότητα χαΐ χαυτηριάζει απασαν αΰχής χήν 
έχχασίν. Τοιουτοτρόπως τά ελχη faxρευονχαι έντός 
8 — 10 ήμερών, οί δέ πάσχονχες άπαλλάχχοντβι τής 
δεινήί ταύτης χών ουλών άλλοιώσεως.

(Αύιόθι).

Π ιρ ιχ η υ μ ο γ Ι α  τών π α ιύ ίω τ .

Οτι αί άραιμάξεις ώρελοΰσιν είς χήν νόσον χαύ 
την συμρω*οΰπν οί χλεΐσχοι χώ» συγγραρεων άλλ’ 4 
μίν Στόλ ίχρράζεται γενικώς, 4 δέ Συδενάμ συνιστα 
χήν ρλεδοχομίαν έπ) τής μετά τήν έρυθΐτιν έπισυμ- 
δαινουσης φλεγμονής τών πνευμόνων* δ δέ Chomcl 
έπαινέσας βΰτήν ώς «νδεδ«ιγμένην, άλλαχοΰ έγκρίνει 
τάς ίικύας χαί βδέλλας* μόνος σχεδόν 4 G uersent 
έχ τών άρμοδιων τοΰ θέματος τοότου κριχώ» κατβ- 
χρί*ει τό θεραπευτικόν τοΰτο βοήθημα, έπειδή «?δε 
πολλά παιδία ύπό συγκοπή? άποθανόνχα δί όλίγ«*ν 
μό*ον δδελλών έπίθεσίν* αυτή* δέ τήν γνώμην Ιχ«ι 
xat 4 Bequerel Άλλά ν«ώτεροι ίλλοι πολλοί επι* 
με»5*σΐν είς τήν χρή*ι» χών άραιμάξεων, δπάρχουσι 
δέ βδτοι 4 Τρουσσώ, Blache, Bergeron, Delaberge, 
Rufz, Gherard, Burnet, Barthez xai R illiet.

‘Η πείρα όμως άπ«δ«ιξ«ν ότι έχ χών διαφόρων τής 
άραιμάξιως τρόπων αί σιχΰβι ώριλοΰσι μάλιστα τά 
«αιδία.* επειδή δέν έξασθε«ουσιν οσον αί ρλιδοτομίαι, 
προτιμώνχαι δί χώ* 6δ«λλών, διότι έκ χούχων ού 
μόνον ρλεγμονα! καί άποσχήματα καί έλκώσεις ένίο
τε κροσγίνονται, άλλά καί αίμο^αγιαι συχνάχις 
δυσβ»αχαίτιστο·. Τωότι δ Dupuqtreu, δ Guersent, 4 
Loewenhard άνέριρον παραδείγματα παιδίων άπο- 
θανό ντων έχ τούτου χα! μόνου τοΰ συμδεβηκότος· I. 
π«ιτα οδτε προχείρως πάντοτε οί σκώληχες ουτοι 
εύρίσχοηαι, οδτε ή ποσότης χοΰ έξαγομενου δί αύτών 
οιματος ευχόλως είχάζιται. Διά τοΰτο 4 H ervieux 
μεταχιιρίζετβι π«?χβτε χάς σιχύας, άναρέρει δέ πολ*

λάς παραχηρήσιις τής άντι^λογιντίχής αύτών ένερ-
γείας, είς τή» δποίβν πρόσθες καί τά άντισπαστιχό» 
άποτέλεσμα ούχ’ ^τχον σωτήριο*.

(Union m edicale).

Α διαχώ ρητα  ε π ιχ ρ ίσ μ α τ α  ώς ά τ τ ι* 
φ λυγ ισ τ ιχ ό ν  βοήθημα.

Αλ«ίψας θ«ρμόαιμα ζώ* δί ά>αλελυμένης £ητίνης, 
ή άπλο8 έλαίου 4 Fourcau lt ειδεν αυτά άποθνήσκοιτα 
μετα τρεις, η τέσσαρας ωρας, άρ’ ου ήλαττώθη χατά 
πολύ ή φυσική αυτών θερμότης.

Αν ή άμ»σος ένέργειβ χοΰ άέρ·ς έπί τοΰ δέρματος 
υποθαλπη τήν ζωικήν θ«ρμοκρβσίβν, ή δέ τοπική αυ- 
ξησις αυτής άπειελή τόν πρώτον χαρακτήρα, ή τό 
κύριον σημ«ΐον χής φλεγμονής· ΰπ«ξαιρουμέ»ου έκ τοΰ 
άέρβς τοΰπάσχοντος χαύτην δργάνου, άποσδέννυται 
άκολούθως ή νοσοποιάς αίχία.

Οδτ» συλλογιζόμενος δ Robert L atour έσπούδα- 
σεν έπι πολλών παθολογικών περισχάσεων νά κάλυψη 
τά δε'ρμα δί άνεισδύτων έπιχρισμάχων. Έκ πάντων 
δί χών δοχιμασθεντων παρ αυτοΰ προτίμησε χά έξής,

χολλοδίου γραμμάρια 30
τερμινθίνης ΐνετικής s 1 1|2
έλαίου χιχίνου » 10

άνάδιυσον ταράττων πρός διάλυσίν.
Το δέρμα αλειριχαι διά πτεροΰ έμίεβρεγμένου «ις 

τά μίγμα τοΰχο* δυο δέ στοιβάδες αύτοΰ συνήθως άρ- 
κοΰσιν αν δ ίν  χω μεχαξύ συμδώσί χινες ραγάδες 
τοΰ έπιχρίσματος, ή χαί μέρη αύχοΰ άποχωρισθέντα 
πέσωσίν, άναπληροΰνχαι δί άλλων έπιχρίσ«ων, ώς «χ 
««ρισσοΰ δέ, ή χάριν μείζονος άσιραλείας έχτείνεχαι ή 
π̂ !ΧΡ,!σιί  *̂ 5 ^ χαι 4  έχατοστόμετρα χ̂οΰ πάσχοντσς 

χόπου.
‘Ο Robert Latour άπαριθμεΐ όγδοήκοντα δκτώ 

παραδείγματα νόσων, όπου μετ«χειρίσθη ίπωρελώς τό 
προκιίμενον επίχρισμα, ησαν δέ αυται.

Ερυσίοελβς, ζωστήρ, δοθιήνες, χραύμαχα, χαύμαχα, 
^ευμαχισμοί άρθριχιχοί, ποδάγρα, περιτονΐχις, ώοθη- 
κΐτις, πλευρϊτις.

Τά έρυσιεέλαχα, «Γιε τραυματικά, «ιτε αύτόματα 
άπ’ άρχής βαρέα αναγγελλόμενα, έξαλιίρο*ται σχεδόν 
μετ’ όλίγον, χαί τά γενικά συμπτώματα άναλόγως 
χολαζόμενα Ερανίζονται ώρεληθη δ’ έμοίως έκ τοΰ 
επιχρίσματος και τά όυραλικόν τών βρ«ρών έρυσίπε- 
λας τοσοΰτβν ουνήθιβς έπικίνδυνον.

Τρεις ζωστήρες ίατρ«ύθησαν διά τής προκειμένης 
θ«ραπείας έντός τινων ώρών μόνον.

Άθραξ ηδξ«το κατά συνέχειαν άπά 5 ήδη καί 6 
ήμερών, άλλ ’ έπιχρισθιίς διελύθη.

‘Ωσαύτως ίατρεύθηεαν κα! φλογώδη πρήσματα άλλα 
{γνυαχά, γαγγλία, βουβώνες, χαί ίγχοι τοΰ μα»τοΰ



*β1 τών όρχέων χαι παρωτίδες, χαι ίχζέματα, χαί 
σπαραγμοί νεωπηί, χαΐ παρωνυχίδες, χαί συστρέμ- 
ματ®, η στραγγαλισμοί.

ΈπίJ fk  ρευματιζομένων μερών μόλις έπετέθη τό 
χρίσμα, καί μετά 8» ώρας τέταρτον έκώπησαν μέ» αί 

ψ ' ,  β ίλ β ε  δέ άναπαυτιχώτατος ύπνος χαί τής 
ρασίας μετριασθείσης ήλαττώθησα*

Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α

(Αύτόδί).

π ιχ ρ ίσ μ α τ α  ά ό ια χώ ρη ια .

ΙΙοία ίή άμεσος αίτια της φλεγμονής ; ή στάβις, 
ή δύσχό ι̂τς χαΐ βραδεία χίνησις τοΰ αΓματος κατά τινα 
τόπο». Ό ,τ ι άρα επιταχύνει τήν χυχλοφορίαν «ίς τά 
τριχοειδή μάλιστα άγγεΐα διαλύει τήν φλεγμονή».

Είς τή» Γαλλίαν άποβνήσχοοσι κατ’ Ιτος 9 έχ 
καί οί ί 42 · είς την Αγγλία» 1 έκ 46 είς 45 ' ιϊς τήν Πρω- 

βία» I έχ 38  είς τήν Αύς-ριαν 1 έκ 33 *ις τήν’Ισπα
νίαν 1 έξ 2 8 ’ αύτόθι 3 ,5 9 0  άποδνήτκουσι» είς εξ 
100 ,0 0 0  Ρώσσω» άποδνήεκουσι 3 ,5 9 0  έτησίως είς 
δε τήν ’Αγγλία» 2 .207 .

Είς πολλάς χώρας τ ις  Ιταλίας αι άποβιώσεις ώς 
πρός του; έπιζώ»τας ίχουσι* δ» λόγο» τό 3— 4 έπί 
100 Είς τή» Νεάπολη» έξ 1 0 0 ,0 0 0  άποθνήσχουσι 
4 ,0 4 6  κατ'Ιτος. Είς τή» ’Αγγλίαν άρα άποδνήσχου- 
31» βλιγότεροι.

Είς τή» ’Αμερικήν οί ίκ  θρησκευτικών αίτ:ων δηλ. 
Ιδεοβλαβείας κοί ζήλου ΰπερβάλλοντος περιιτίπτοντίς εις

Ίδ ί Μ  μικροσκοπίου τήν τριχοειδή κίνησιν τοΰ μανίαν, ή ? ρε»β6λαβείαν ίσοφαρίζουσι πρός τοί.ς ίξ  άλ- 
αίματος είς τούς βατράχους καί κατά διαφόρους διαφόρων παραφρονούντας. Το5το βεβαι-ς εις το
ριστάσεις τής θερμοκρασίας· ή πρόοδος τοΰ αίματοςινοοο*ομεϊον τοΰ ouela.
μεταβάλλεται διαφίρως, τό (ίέ ζώο» κατά τή» τα- 
χ«ιαν, ή οραδεΐαν τών σφαιρίων τοΰ αίματος κίνησίν 
δεικνύει ώς θερμόμετρον έμψυχον τοΰ περιέχοντος, 
ειτε τής ατμόσφαιρας τήν θερμότητα, διότι οσο» αυτη 
■πλεονάζει, τόσω ταχύτερο» φΐρεται καί τό ο!μα' 8υ- 
νάμεδα δέ καί διά μηχανικών μέσων νά πληροφορη- 
Οώμιν τοΰτο είς στερούμενο» εμφύτου δερμότητος βά
τραχον πλησιάζοντος τοΰ ποδός αύτοΰ πεπυρωμένον 
σί?ηρον.

Έ πιγίνεται άρα φλόγωσις όπου πλεονάζει ή δερμό- 
τη:, οίίτη δέ προέρ^ειαι ούχί έκ τ ίς  ταχυτέρας κι 
νήσεως τοΰ αίματος, έπειδή ή θερμό'ης συγχαλεΐ τό
αίμα, ου$’ έκ τής πληδώρα; αύτοΰ κατά τινα τόπον,
δ.όπ ή αΰζησις τής ποσότητος τοΰ ύγροΰ τούτου είς 
τόν έπιπεφυχότα τοΰ όφδαλμοΰ υμένα ουδόλως άνα 
λογεϊ πρός τή/ αυξησι» τής βερμότητος κατά δύο *α!
τρεΐ; Ινίοτ» βιδμοΰς, ή καί ϊχ ι πλέον.

Όταν πλησιάζη τήν χοΐρα έμπροσθεν τοΰ πυρές τή? 
εστίας δέ» τήν βλέπεις κοκκινίζουσιν, πρ?/σ<ομένη 
καί λαμβάνουσαν τους χαρακτήρας τής φλογώσεως ; 
τό αύτό συμβαίνει πανταχοΰ' άλλ’ ένταΰδα μέν ή δερ- 
μότης έρχεται έξωθεν, έπί δέ τώ» νόσων γενναται 
έντός αύιίίς τής οργανικής υλ^ς.

Ό  Latour παραδέχεται προσέιι ότι ή φλόγωσις 
προϋπάρχει καί της αύξήσεως τοΰ ινώματος, ώφελού- 
μένος έκ τής Φ υ σ ιο λ ο γ ία ς  ήτις υπάρχει ή έξήγησις 
τής Ιατρικής.

(f?= Promenade en Amerique de M. J. J .  Amper* 
Revue des deux mondes.)

=  Ό άπό Raya ( Άμερ. Νοτ. ) καθηγητή 
Abbot έγνωστοποίησε πάδος τι, ή πήρωσίν τινα σπά
νιο» και άνήκουστ;* ίσως μέχρι τοΰδε εΤδ* τωόντι 
αι’διόπισσαν άργυρώνητο» τριαχονταετή, μητέρα τριών 
παιδιών εύρωστο» καί ΰγιεστάτη» μή έχουσαν στερνόν.

Έκπνεούτης αύτής τά πλευρά τοΰ θώρακος χινοΰν- 
ται άπί'/ο-τα ώς δύο δακτύλους τής χατά μέσο» γραμ
μής, έχπνευούσης δέ πλησιάζοισιν, ή συνεγγίζοντβι.

Ό ταν γε. α τό διαχωοίζο» αύτά μεσότοιχο» πλ«- 
τυνεται εις τέσσαρας δακτύλους, δύναται δέ τις νά 
πιάσ<] τήν καρδίαν καί οισδάνεται τούς παλμούς της, 
ώστε ά* τήν σφίξη τις επιφέρει τόν βά»ατόν της. Οι 
χόνδροι τών πλευρών άλλεπαλλήλως συνέχονται, κα
δώς οί τώ» ψευδών, ουτε δέός·οΰν, ούτε χόνδρος, ουτε 
σύνδεσμος συνάπτει Ιμπροσδί» τά δυο παράλληλα μέρη.

—  ‘Η χολέρα άνεφάνη είς τήν Ευρώπην, τή» 
Πρωσσίαν δηλ. (Δαύτσικ) τήν Δαννία» καί τήν ‘Ρωσ- 
σίαν (Μόσχαν).

Είς τή* Κοπεγχάγην άπέδανον 4 ,0 0 0  άνθρωποι, 
4 0 ,0 0 0  δέ μεταναστέυσαν. Σημειωτέον δε δ«ι όλο» 
τό π/ήθος τών κατοίκων μόλις ύπερέβαι»ε» τάς εννέα 
μυριαδας.


