Γε*εσις καί έξώθηιις του ανωτέρω ψευδοπλάστου ύμένος, συχνάχις έπαναλαμβανομένη ενεχα διαρ
κών ερεθισμών, έπάγει τελευταίο/ έξόγκωσιν τής μή
τρας μετά τών ταύτη παρεπομένων. Ούτως ευρεν δ
συγγραφές τήν μήτραν δημοσίων γυναικών συχνάχις
Χ ρ ή σ ΐζ τοΰ όιττυχΛωρούχου υδραργύρου
δίς, ή τετράκις μειζονα τής κατά «ρύσιν χαί μή εγ
κ ατά T&r υπερτροφιών χα'ι σκ.ιηκύου, τήν μυϊ<ήν υφήν σκληράν, ώς τήν ινώδους βγp v ra eo yr XVQ μ ήτρας.
κου, τόν βλεννογόνον υμένα μελανοβαφή,, χαί έρνοβριθή, ( flocknureich ) τούς αδένας τοΰ τραχήλου της
Π αρά του Oldham (G uy’s hosp. R epert.)
μήτρας μεγάλους καί κεχαλυμμίνονς ύπό βλέννας ι 
ξώδους, τούς τοίχους τών αρτηριών πεπυχνωμένους,
Χρονία σχλήρυνσίς τής μήτρας δτέ μεν είναι πρω τό έπένδυμα τών ώοθηχών παχύτερον, έρυτιδωμένον,
τόγονον πάθηυια τού δογάνου, ότέ δέ προερχεται εξ καί πολλαχοϋ δι.^ω γός, πολλά τινά μέν των Γραεέρεθίσεως -ιών ώοΟηχών, δτέ Si τελευταΐον προχαλβί- φικών κυατιδίων τρις χαί έξάχις μείζονα τόν δγκον,
τα ι υπό διαταράξεων περί τήν λειτουργίαν των πε ή τό ούνηθες, καί άνάπλεα ύγροΰ διαυγοΰς, ή αίμα
πτικών δργάνων, Κατά δέ τήν τελευταιαν περιπτω- τος, τινά δέ καί συμπεπτωκότα καί διάκενα, χαί πε
οιν συνοδεύεται υπό οιακρίσεως ουρικου ο,εως αλ ριβαλλόμενα ύπό θήκης πυκνής, σκοτεινής, καί άνω*
λοτε χατ’ άλλο ποσόν, και υπό αίμορροϊδ<χών εςοιδη μάλου, ένώ ό μεταξύ τών άσκιδίων κείμενος Ιστός
διηυλαχίζετο υπό έξα^γειώματος είς διάφορα στάδια
σεων τών προσηκόντων δργανων.
Καί ώς πρωτόγονον μέν πάθημα είναι συνήθως ά άπορροφή-εως ευρισκομένου. Τά δ’ εσωτερικά γεννημέσον αποτέλεσμα τοχετοΰ, ή έκτρώπεως, ένθα, τής τή;ια όργανα περίί'βαλλε πανταχόθεν ψευδόπλαστός
3<ά τών φλεβών κυκλοφορίας μή άντιχαθισταμενης κα τις όμήν, τήν προττεπτωκυΐάν πως, καί κεκλισμένην
τά «ρύσιν* ή μήτρα αύξει τόν δνκον και ύπομενει αι είς τά όπίσω μήτοαν ακίνητον κατά χώραν διαμοπληθής, κατά μικρόν .ίς σκ'ήρυνσιν μεθισταμενη, τηρών. Τοιαύτη μήτρα παρέχει βεβαίως άπόδιιξίν
x ,i διά τόαύξη^έν βάρος συνήθως έχτοπιζομενη προ; άξίόχρεων, ότι αλλοιώσεις περί τήν ύφήν τής^ μή
τά δπίσω χαί χάτω. Τό δ’ έξογχωθέν χαί όπισθεγ- τρας δύνανται νά γεννηθώσιν ώ ; αποτέλεσμα ερεθι
f
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κλϊναν σώμα τής μήτρας εύ/όλως γίνεται άντι η-^ σμού τών ώοδηχών.
Τρίτον δέ άλλοιουται πε?ί τήν ύφη/ ή μήτρα ενε
«τον είς τόν άντεξετάζοντα δάκτυλον, ως το κατ
άρχάς ώς επί τό πολύ εΰαίσθητον δ» πρός τήν ψαυ χα διαταράΕεως περί τήν πέψιν, ενεχα λίαν πλού
σιν τοΰ δάχτυλου, χα'ι μόνον τότε άποβάλλον τήν ευ σιας καί τρυφηλής διαίτης, καί συγγρόνου άεραισθησίαν, όταν έπεισελδη ή σκλήουνσις τοΰ μυωίους γίας, ή και έπί κληρονομικής διαθέσεως πρός άρθρι-ιιστού. ‘Ο έξετάζων δάχτυλος άπαντά τότε είς την δα. "Οτι S’ αρθριτική δυςκρασία γίνεται ^παραίτιος
έπισθίαν καί χατωτέραν μοίραν τής λεκάνης τήν μή υπερτροφιών τής μήτρας άποδειχνύει χαι ή παροετητραν ώς σώμα σκληρόν χαί σφαιροειδές. Ή περι την ρησις, οτι μετ’ άφθονον άπόκρι»ιν ούριχοΰ όξέως δεα
ί»φήν άλλοίωσις αυτη γενναται μετά φλεγμονάς έπι τών νεφρών έπεισέρχεται εναργής άναχουφισις τής
λόχίους, ή μετά μητρίτιδας έχ χαταθλίψεως των εμ νοσούση:· Αί δέ συχνάχις ένταίθα παρου^ιαζόμενα.
μήνων, ή μετά έρεθιστικάς ένέσεις ένεργουμένας προς αίμορόοϊδιχαί έζοιίήηις δέν προ=ρχοντ0 ι; ώς διϊσχυιό θεραπεΰσαι νόσους του βλεννογόνου όμένος τής ρίσΟηΐα*, έκ μηχανικής πιίσεως τής μήτρας επι το
άπευδυσμένον, άλλά είναι ουνέπειαΐ ύπεραιμίας έ» τώ
ιΦρ*<·
,
, . _
. ,
‘Ως συνέπεια δέ τής έρεθίσεω? των ωοθηχων^, οια ουστήματι τής φλιβος τών πυλών. ^
Συνεπεια άναγκαία τής υπερτροφίας καί σκληρυνσυμβαίνει έιιί τής έχροής τών εμμήνων, καυτής έχοεως είναι ή περί τήν θέσιν άλλοίωσ:ς τής μήτρας,
λύσεώς τίνος τών ωαρίων, ή μήτρα άλλοιοΰταί κα
ή θεωρούμενη παρά πολλών έσφαλμένως ώς φαινόμ»τά τόν έφεσής τρόπον. "Απαντα τά ά γ γ ε ϊ α ^αΰτής ορνον πρωτόγονον, οΰχί δέ καί ύ ς ούμπτωμα άλλης τ ί
γώσιν* οί τοίχοι έξοιδαίνουσι, καί μαλαχοϋνται, και
νος καταστάσεως, καί κατά ταϋτα θεραπευομένη.
τό χατά τή< εσωτερικήν επιφάνειαν αυτής κείμενον
σύστημα τών αδένων αναπτύσσεται έναργέστερον Κατ’ έξαίρεσιν μόνον, καί έπί λίαν άκαμπτου και
κραταιας υφής τοΰ χόλπου, ύπομενει ενίοτε^ ή μήτρα
Τό αύτό συμβαίνει, καί όταν αί ώοθήκαί έρεθισθώσιν
έν τη νοαίμιρ αύτής τοποθεσία- συνήθως Ομως, χβι
υπό τίνος νόσου, ή διαταραξεως περί την λειτουρ
χ α τ ’ εξοχήν παρά γυναιξί τετοχυίαις, χλινει μικρόν
γίαν, ή καταγρήτιως τών άφροδιιίων. Είς ατασαπ
πρός τά όπί^ω χαί χάτω, καί σπανίως τοσουτον ώ 
τάς προειρημένας περιστάσεις ό άλλως λεπτοφυή, xat
στε νά ισταται ίριζόντιος δ έπιμήκης άξων αυτής και
διαφανής βλεννογόνος ΰμήν τής μήτρας μεταβάλλεται
σπανιώτερον κατέρχεται ίτ ι βαθύτερον εις^ το χοιλον
είς μελανοδαφή χαί χαλαράν μ ε μ β ρ ά ν η ν , εξωθούμε'Ιτής λεκάνης. Τοιαύτην κατάβασιν τή ; ρήτρας, ως
νην καί έκηίπτουσαν ίπ ί τής έμμήνου £οής. Οτι δέ
τήν τελευταίαν δηλαδή, ούδέποτε ή^υ.ηΟη ο συγγρα*
ή έπί τής δυςμηνορ’£:ίας έξωθουμένη μεμβράνη γ ινφεϋς νά ταρατηρήσιρ, καίπε,ρ έξετάσας παλλας τών
ναται χατά τόν άνω είρημένον τρόπον, αποδείχνυται
γυναιχών· διό καί αμφιβάλλει έν γένε», αν η μητρ»
χατά τό ν συγραφέα καί έκ τής ταύτοτητος αυτής
μή έγχυος δύναται τοσοϋτον νά κλίνη πρός τα 6πί■πρός τόν έπί τής εχτρώσεως εξωθούμενο* φθαρτόν
σω. Έ π ί τής έαισθεγκλίσεως ιύχόλως δuvάμ»θa νά
χιτώνα.
ΦΓΛ 2
1ΑΤΡΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ.

αίσδανθώμιν διά της αφής τό οπίσθιον τμήμα τής
κατα^ την χωράν τής μήτρας, καί έλαφράν ίκροήν
μήτρας δια μέσων τώ» χαλαρών πλευρωμάτων τοΰ
υγρού μεταξύ βλέννας καί πύου. Ό κόλπος ήν χαλα
κολπου έπειδή δέ τούτο είναι αυξηυ,ενον τόν δγκον,
ρός, ή μήτρα εκειτο βαδέως εν τή λεκάνη, δ δέ τρά
μαίνεται πολλακι;, ως α» ή μήτρα έκάμφθη είς τά οχηλος αύτής, μάλιστα κατά τό πρόσθιον χείλος ην
πισω τοσοΰτον, ω στι το σώμα σχηματίζει γωνίαν με καί δπερτροφών, καί έκαλύπτετο υπό σαρκιώδους τιτά τοΰ τράχηλου αύτής. Έντιΰθεν έπήγασε καί ή έ νο; έλκους. Καί τδ σώμα δέ, τδ ούχ'ι έπί μικρόν κασφαλμένη ιδέα ή περί τής όπισθοκάμψεως (retrofle· τακλινομενον πρός τά δπίσω, ήτο έσκληρυμένον καί
ctio) της μήτρας, τήν οποίαν ό συγγραφεύς ούδ’ έπί τοσοΰτον έξωγκωμένον, ώστε μετά τήν εύκόλως ένερ.
τής νεκροτομιας ποτέ, owS εν τινι παθολογικο-ανατο γουμίνην άνέγερσιν καί διευδέτηυιν αύτοΰ ήδύ.ατο δ
μ ική συλλογή ευτύχησε νά βη' διό καί θεωρεί αυ
συγγραφευς εύχρι/ώς νά ψαύση αύτοΰ άνωθεν τής συμτήν ή ως μηδόλως υπαρχουσαν, ή ώς έξαιριτικόν καί φυσεως ίκ τών εξωδεν. Ή έμμηνος ρ3ή ήτο τακτιχή,
σπανιωτ^τον τής φυσεως παιγνιον. Μή στερεωθεϊσα άλλ οδυνηρά. ‘Η δέ δεραπεία συνίστατο κυοίως έκ
δ ή μήτρα δια συμφυσεων εις τήν ανοίκειον εκείνην βδιλλών περί τον τράχηλον τής μήτρας, χαυτηριάσεως
χωράν, δυναται ευχερώς νά έπανακάμψη εί; τήν φυ διά τού νιτρικού αργύρου, λουτρών, καί τής προςλήσικήν θέσιν καί διά της συνήθους μιθόϊου. Τοιουτο; ψεως μικρών δόιεων έκ διττοχλωρούχου υδραργύρου έπί
οπισδεγκλίσεως βαθμός ώς diet το πολύ ούδ’ όλως έ3 Ιβδομάδας. ‘ Υπό τήν δεραπιίαν ταύτην έβελτιώδησαν
έπιθλίβιι τήν κύστιν, ούδέ διαταράσσει τήν λεΐτουργί άρχετά ταχέως τά τοπικά συμπτώματα, καί καδόσο*
αν αύτής, καί μόνον σπανίως θλίβεε το άπευθυσμε'νον,
προέβαινεν ή βελτίωσι; έξηφανιζοντο βαθμηδόν καί τά
καί τοΰτο πάλιν, όταν παραμελήται ή κε'νωσις τών τυμπτώματατα της ψυχικής βλάβης. Τό δέ νόσημα
κοπράνων, και η οπισθεγλισις είναι υπέρ μέτρον με τού τραχήλου ΐάθη παντελώς, καί μόνον τδ σώμα τής
γάλη.
1
μήτρα; δπεμεΐνέ πως δγκωδέστερον τοΰ κατά φδσιν.
Πρόπτωσις 81 καί δπισδέγκλισις μήτρας μηδόλως Αί συνήθεις καί ουδέποτε σχεδόν έλλείπουσαι συμπτωήλλοιωμενης τήν υφήν, ο?αν πιρίγράφουσιν ο S im 
ματικαί βλαβαι είναι αί τών πεπτιχών δργάνων ίπά
pson καί άλλοι, γενναται μόνον οςέως καί χατά συνέ τάς διαφόρους αύτων μορφάς, καθ’ α ; ή'θρέψις έπηπειαν σφοδρών μηχανικών επιδράσεων, καθώς νομί
ρεάζεται, καί αί πάσχουσαι έξισθενοΰσιν δσημέρσι.
ζει 5 αυγγραφεύς, οστις κα! αναφέρει τριίς παρα
Τά φαινόμενα ταΰτα λίαν συνήθως έχλαμβάνοντάι ώς
τηρήσεις, ενδα παρά μ α τών γυναικών ή ανωτέρω ά
τδ κύριον πάθημα, χαί θεραπιύονται μονομερώς καί
νωμαλία περί τήν δέ™ προήχθη έξ ισχυρά; πλη
ά/επαρκώς, ώς υπομένοντος αφανούς εις τά δμυατα
γής διά τοΰ έφιππίου εφ’ ίπασ:ίας, παρά τή δεύ
τού ιατρού τοΰ τά φαινόμενα έκείνα παράγοντος νο
τερη δέ έκ καταπτώσίως σύμβαση;, ενώ έβάσταζεν ή σήματος.
γυνή φορτίον τι, καί παρά τη τρίτη έκ παροξυσμού
Τά τοπικά φαινόμενα περικλείουσιν εν έαυτοίς τά
έπΜηπτικοΰ.
τής κύστεως καί τοΰ άπευθυσμένου Ή κύς-ις πρσςβάλΤα συμπτώματα της νοσου διαιρούνται είς συμπα- λεται ώς έπί τό πλεΐστον μο'νον υπό έρεθίσεως νευρι
δητιχά καί τοπικά.
1
κής, καί σπανιώτερον πιέζεται αληθώς έπί τοσοΰτον
Τά συμπαθητικά φαινο'μενα ότέ μέν είναι λίαν πο ώστε νά γείνη αναγκαία ή ειςβολή τοΰ καθειήρος. <0
λυειδή, καί ένίοτε προςβάλλεται οργανόν τ ι μακράν συγγραφεύς είδε περιπτώσεις, καθ’ ά ; ή μήτ ρα <,uve.
τ ί ί μγϊτ?ας κείμενον τοσοΰτον, ώστε δΐ αύτοΰ σκιά πιέζετο ίσχυρώς υπό τινων δγκων πρός τδ έφήβαιον,
ζεται καδ δλοκληοιαν το άρχέτυπον πάδημα' δτέ δέ
καί διά τήν συνυπάρχουσαν δπισθέγκλισιν έπήρχιτο
είναι παλιν ελάχιστου αξία λογου. Ενταΰθα άνήκου εκτρωσις κατά τόν τρίτον καί τέταρτον μήνα, καί
σιν^ ιδίως τά συμπτώματα τού εγκεφαλονωτιαίου συ ομως ούδεμία παρή» διατάραξις περί τήν άπόχρισιν
στήματος, υστερία, νευραλγία! παντοδαπαί, πάδη τών τών ούρων. Αι συνήθεις διαταράξεις, οιον άλγος έν
αισθητηρίων^ δργάνων. Τά χείριστα τών συμπαθητι τή ουρήθρα, ισχουρία, στραγγουρί* έφήμερος, καί τά
κών φαινομένων συνήθως συνδέονται κατά τάς παρα. τοιαύτα προέρχονται έξ έρεθρισμοΰ τών νεύρων χαί
τηρήσεις τού συγραφέως μ ιτά έρεδισμοϋ τής ωοθή έκλειποκσι συνήθως μετά τήν εφαρμογήν θερμών ίπι~
κης, καί μάλιστα αί διαταράξεις τών διανοητικών δυ Ιημάτων, καί ή περί τήν κένωσιν δυσκολία σπανιώ
νάμεων. Παραδείγματος χάριν άναφέρει δ συγγ. την τερον είναι αποτέλεσμα πιέσεως έπί τδ άπευδυσμένον,
έπομένην παρατήρσσιν.
ώ ; ενδιν μέν τοΰ πυθμένος της μήτρας μηδόλως καΓυνή τεσσαρακονταετής,αιματώδους κράσεως,καί ε"ξεως ταπίπτοντος τοσοΰτον βαθέως, έχεΐθεν δέ τού άπιυίσχυρας, μήτηρ 4 τέκνων, ήρξατο πάσχειν δυσπεψίαν, θυσμένου κειμένου πρός άριστεράν τής σπονδυλικής
εί; ήν προσήλδεν άλλοίωσις τοΰ δυμικού όσημέραι' αυ- στήλης. Δυσκοιλιότητες τοιαΰται έξαρτώνται πολλώ
ξουσα, καί τελευτήσασα είς παντελή θρησκευτικήν μάλλον έξ άμελιίας είς εξιν καταστάσης, έκ καταμελαγχολίαν. Πάντα τά άντιγαστρικά μέσα, όσων χρήσεως καδαρτικών, ή έκ γινικης καί συμπαδητικής
έγενετο χρήσις, ούδεμιαν έπέφερον άνακουφισιν, επίσης περί τήν πέψιν διαταράξεως. Ά λ λ ’ όμως παρουσιά
ούδέ το ίωδοΰχον κοίλιον, τό ληφδέν εις χρησιν, άμα ζονται Ιστιν ότε άληδείς δυσλολίαι περί τήν άφοδον
γεννηδειση; τής υποψίας περι νόσου τού εγκεφάλου.
ώς έκ τής πιέσεως τής μήτρα;, καί μάλιστα, ‘ όταν
Πρίσκληδείς δ δ συγγραφεύς εύρε τήν άνω περιγρα- αυτη, καδ' έαβτήν μεγεθυνδιίσα τον ογκον, εστερεώθη
φεΐσαν κατάστασιν τής ψυχής, συνάμα δέ καί διατάπροσέτι καί διά ψευδών μεμβρανών είς τή* ανοίκειον
ραξιν κεπτικών δργάνων καί προσέτι άλγος καί βάρος
έκεινην χωράν' άλλως δέ το εύκινητον τού δργάνου

έπί τής όρθιας στάσεως, καί δσφυαλγίαι, ή συνουσία
γίνεται προφανώς τό καλλίτερον προφυλαχτικόν μέσον
είναι συνήθως όδ.>νηρά, καί μάλιστα έπί σημφορήσεως
χατά τών περί ώ» ό λογος δυσκοηών τής κενώσεω;.
•Ο »υγγραφεύς αναφέρει δύο παρατηρήσεις μεγάλης τού αίματος εις τήν μήτραν.
Τό μόνον δέ μέσον πρός διάγνωβιν άκριβή νοσο»
υπερτροφίας τή ; μήτρας μετ’ δπισθεγκλίσεως τ ο ύ 
τίνός τής μήτρας, elvat έξέτασις εσωτερική καί μετ
της, ώστε δ έπιμήκης άξων τοΰ οργάνου εκειτο σχιδον
έπιστασία; γιγνομένη, άλλη δε πασα διάγνωσις έκ
δριζ'οντείω;. Προσυπήρχε δέ καί ακινησία τοιαύτο,
συμπτωμάτων είναι σφαλερά. Ιίεριγράφων δ ό συγώστε ούδέν μηχανικόν μέσον ήδυνήδη νά άνορθώση τήν
γραφιύ; τόν τρόπον, καθ όν δφείλει να γιγνηται
κατά τά φαινόμενα διά ψιυδών μεμβρανών έκεΐσ» συγέξέταιις τοιαύτη, άποφαίνεται καί περί τής χρήσεως
κρατουμένην μήτραν. Παρετηρεΐτο δέ^ δυσκολία περί
τή; μητρομήλης, λέγων, ότι είναι μέν αυτη άξιόλογον
τήν άπόκρισιν τών ούρων, καί δυσκοιλιοτη; προφανής
βοηθητικόν μέσο* πρός διάγνωσιν καί πρός τινας χ ειέκτή ς μηγανίκης συμπιέσιως τοΰ δρθοΰ εντέρου. Πρό;
ρουργίας, άλλά χρήζει μεγάλης περί τήν διαχείρισίν
rr, συνήθει άντιφλογιστίχη καί μετασυγχριτική θερα
προσοχής. Λίς είδε γεννηθιίσαν μητρίτιδα μετ απρό
πεία διωρίσδη έπί τινα χρόνον χαί ό διττοχλωροΰχο;
σεκτων χρήσιν αύτής άπό υπερτροφία; τής μήτρα;, ένω
ύδράργυρο;· ουτω δέ έπετυχεν δ συγγραφιύ; καί τόν
άλλως συχνάκις αί γυ/αϊκ«ς ήτιώντο σφοδράς άλγηδγκον τής μήτρας νά έλαττώση καί ? τΤ/ν^ ευκινησίαν
δόνα; κατά τήν είςβολήν αύτής, καί άπηρνοΰντο στααύτής νά διενεργήση πρός μέρος, δι ου καί τά τοπικά
θερώς τ.άσαν έπανά/ηψιν τή; χειρουργίας. Τό έργασυμπτώματα ήλαττώδησαν, και γενικώ ; η καταστα
λεΐον δύναται πρός τουτοις καί νά δράση έπιβλαβώς
σις τοΰ σώματος έβελτιωδη.
ι
έπί τή; άρχομένης κυήσιω;, ήτις δέν δυναται πάντοτε
Καί τοι σπανίως άρα πάσχον τό δρδόν απ «ύθείας
νά διαγνωσθή ιύχερώς κατά τήν πρώτην αύτής γένεπίεσίν ώς άπό τής μήτρας, γίνεται όμως καί τούτο, ώ ;
σιν, καί μάλιστα όταν συ^υποίρχη καί υπερτροφία τής
καί ή κύστις, εδρα συμπαθητικών διαταράξεων, καταμήτρας. Διά καί δ συγγραφιύς σπανίως μόνον μετα
δηλουμένων διά δ5υνης καί ανωμαλίας περί την λεΐ
χειρίζεται τήν μητρομή)ην πρός διάγνωσιν τή; προτουργίαν.
<
^ χειυένης νόσου, καί έτι σπανιώτερον πρός άνόρθωσιν
Τά μητρικά συμπτώματα, τά μέν είσίν δργανικα,
τή; δπισθιγχλίσεως, ώς αείποτε τών δακτύλων αύτοΰ
τά δέ ανάγονται εί; τήν λειτουργίαν τοΰ έργανου. Επί
έντελώ; έπαρκεσαντων πρό; τόν άνω σκοπόν.
τής εμμήνου ροής ένεκα τής μ ε γ ά λ η ς τοΰ^ αίματος
‘Η διάκρισις μεταξύ ινωδών όγκων τής μήτρας καί
συμφορήσεως πρός τήν μήτραν, συμβαίνει άφθονο; η
υπερτροφίας καί σχληρύνσεως αύτής γίνεται ^εύκόλως
αιμορραγία, άλλά και λιαν ανώμαλο;. Ενίοτε εξω
διά τή; α νω μάλου τών ινωδών όγκων έπιφανεια;, και
δοΰνται μάζαΐ μεμβράνη; παρεμφερουσης προς τον
δια τής σκληρότητος καί άναισθησία; αύτών. ‘Εδρεύο<φδαρτόν υμένα, καί γεννηθείσης, ώς φαίνεται συμπατος όμως τοΰ προϊόντος ένδον έν τώ δπισδιω τοίχ_ω
θητικώί, κατά συνεπιιαν συμφορησεως και έρεθίσεως
τή; μήτρας ή διάγνωσις είναι δύσκολος, άν μή 2Γως
τών ώοθη<ών. ΙΙερί τήν κλιμακτηρικήν ήλικίαν συμάδύνατος. Έ κ τής περί τήν διάγνωσιν άπάτη; όμως
βαίνουσιν αίμορραγίαι συχνάχις εξαντλοΰσαι τάς δυνά
ούδεμία μεγάλη βλάβη γενναται' διότι οΓα δεραπεία
μεις τής γυναιχός. ’Εξωθούνται δε τοτε μα^αι πεπη
ύπάρ-/ει κατά τών υπερτροφιών, ή αύτή δύναται μά
γότος αιαατο;, αΓτινες μιτά'προσοχή; έξεταζόμεναι
λιστα νά περιορίιη καί τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών
εύρίσχονται ε/^ουσαι τήδε χακεΐσε ακριβώς τόν τύπον
ινωδών όγκων. Ή διάγνωσις μεταξύ όγκων τών ώοτοΰτοαχήλου καί στομίου τής μήτρα;. Ολω; δ είπεΐν,
θηκών, ή έξογχώσεων τών πλατέων συνδέσμων καί
αί διαταραξεις αυται αύξάνουσιν έπί τή; έμμήνου £οής,
μεταξύ τή; προκειμένη; νοσου έν γένει δέν είναι δύ
καί αί άλγηδόνις παρεμφ^ρουσίν δλαι προ; τας ωδίνας
σκολος, όταν διιυθύνωμιν τήν προσοχήν εις τήν παρατοΰ τόκου' κνισμος δέ σφοδρος γίνεται περι τα έξω.ετόπισιν. τήν οποίαν ή μήτρα υφισταται δια τής απο
ρικά αιδοία, καί οί μαστοί έξοιδαίνουσι. Μ εταίυ δε
τών έξογκώσεων έκεΐνων έξιρχομενης πιεσεοις. Είς
τών έπο·/ών τών έμμήκων εκρέει υγρόν άλλοτε αλλο
άμφιβόλου; περιπτώσεις μόνον ήδυνάμεδα να μ ιταχειχατά τά "ποσόν καί τό ποιόν, ήγουν ότέ μβν καθαρόν
ρισδώμεν τήν μητρομήλην προς διευκρίνησιν^ τών άμ.καί ιξώδες, ο!ο< τό έκ τοΰ τραχήλου τής ίλήτρας, δτε
φιβολιών άλλά καί ένταΰθα απαιτείται μεγίστη προ
δέ πυώδες, ώ ; βταν ύπαοχωσιν ελκη, οτε δε πά.
σοχή ένεκα τή; δυνατόν συνυπαρχ,ούστ,ς κυοφορίας. Ό
λιν λεπτόρρευστον, ΰποπράσινον καί ^παρεμφέρον1
συγγραφεύς παρετήρησέ ποτε, οτι ευκρινώς πρός τή
πρός τά λόχια, όταν προέρχηται εκ τής μήτρας. Στειμήτρα συνυπήρχε καί δεύτερός τις ογκος' συμπτώ
ρωσις είναι συνήθης συνεπεια τού νοσήματος τουτου
ματα' όμως κυήσεως ελειπον παντελώς,^ή έμμηνος
άλλά δεν προέρχεται τοσοΰτον έκ τής ακαταλλήλου
‘ροή ήτον ήδη και πρότερον άτακτος, καί μόνον οί μετά
θέσεως, ούδέ έκτής καταφράξεω; τοΰ στομίου τής μή
ταΰτα άναφανέντες παλμοί τής τοΰ έμβρύου κο<ρδίας
τρας, ώς διϊσχυρίζονται δ Simpson και K igby, οσον
άπέδειξαν τήν ύπάρχουσαν κυησιν. ‘Η παρά τοΰ
έκ τής συνυπαργούση; νόσου τών ώοθηκών, και έκ
Sim son άναφερομένη, καί παρά τοΰ συγγραφέως συ*
τής τ ώ ν ήλλσιωμένων αποκρίσεων έπί τά σπερματοχνάκις π α ρ α τ η ρ η Ί ε ί σ α φλεγμονή τοΰ κυτταρώδους ί?οΰ
ζωα καταστρεπτικής έπιδράσεως. Τά δ αμέσως έκ
τή; λεκάνης δέν δύναται εύκόλως νά συγχυσθή μετά
τής έξογκώσεως καί παρατοπίσεως τή ; μήτρα; προ
τής έπασχολούσης ήμα; νόσου, καδο γεννωμένη πάνερχόμενα συμπτώματα είναι άλγη έν τή λεκάνη και
τοτι μεταξύ μήτρας καί χύστεως, χαδώς StSaaxct 13
τή ίερα χ ώ ;α έφαπλούμενα πολλάκις με'χρι τού ^ονατος, αι:θημα πιέσεως πρός τά κάτω, καί μάλιστα πείρα.

Περί δέ τήν Οιραπείαν ισχύουσι τρεις ίνίειξεις αί( Προς έκπλήρωσι» τής δευτιρας ένίείξιω ς συμββυ*
ίφεξής ά ) έλάττωσις τοΰ δγκου τής μήτρας, 6'.) ένί-' λικτεον έγχυσεις έξ ΰδατος ψ-»χροΰ, διάλυσιν στυκτησχυσις τών χαλαρωθέντων ιστών, γ '.) βελτιωσις τή; ρίας, ταν-ΐνον διχην ζύμη; (1 0 χόκ.) μετά μέλιτος μ«γενικής καταστάσεως τή ; υγείας.
μεμαγμένον, «τυπτιχά αφεψήματα.
Προς έκπλήιωσιν τή ; πρώτης ένδείξεως χρη»ι
Γήν τρίτην ένδειξίν έχπληροΰμεν χατά γενικούς
μεύουσι τοτικαί άραιμάξεις. Το έφαρμόζειν δέ τότε κανο«ας. Το νιτρικόν βισμοΰθον ευρεν δ συγγραφεύς
δδέλλας εΐ; τήν άνωτάτην μοίραν τοΰ χόλπου, ώ ; βί λιαν δραστηριον και ωφέλιμον συγχρόνως δέ συμβοι**
ό ν τ ε έ (γυτερον τού σώματος της μήτρας ει»αι προ λευει άλλαγην άερος, καί άρμόζουσάν τινα καί έρεθιτιμ ώ £ρον τού δ:ατέμν«ιν (scarificatio ) τήν κατά τό στικήν δίϊΐταν.
0 . Α..
ίιρόν όττσΰν χώραν, ή τόν αύχένα τής μήτ;ας, ή και
προσαραοζίΐν βόέλλας icspt αύτόν. Τάς τοπικός a-psceμάξεις όφειλομεν νά μεταχειρισθώμεν έπί συμπτω
μάτων συμφοιήιεως αίματος πρός τήν μήτραν, οτε δή
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ.
ως έπι τό πλείστον χαί έπάγουσι ταχείαν τήν άνακούφ.σιν. Ερεθισμοί άντίπερισπαστικοί ένεργοΰσιν ένίοτε
Χ ρήσις τον η τρ ικ οΰ άργυρον.
μεγάλως, χαί τίθενται εΐ; χοήσιν έπί μεγάλης διαρ*
κειας χαί χρονιότητος τοΰ νοσήματος. Τοπικήν καί
1Τλο J . Μ α ρ ύ τ.
γενικήν χρήσιν τώ» τοΰ ιωδίου σκευασιών ευρε» ό συγγραφεύ; σπανίως μόνον ώρέλιμον, είμή ή?αν Λίαν έξησ
’Αντί τοΰ πεπυρακτωμένου σιδήρου χαί ιώνέκδορίων
Οενημέναι καί χαχεκτικαί αί νοσούσαι· άλλως δέ έ· μετεχειρισθη δ Μ. ώφελίμως εί; τάς νευραλγίας τόν
φαινοντο αί τοΰ ιωδίου σκευασιαι αύ;ά/ουσιι μαλ χυτό» νιτρικόν άργυρον έπί τών έπωδυνωτάτων τόκων
λον, ή έλαττουσαι τό νόσημα. Ή ώρέλεια τών τοϋ 6 - τής έκτάιεως τοϋ νεύρου. Παρατήρησε δέ ότι εύδοίραργυρου σκβυασιών έπι όςειών νόσων τής μήτρας είναι κιμεϊ μάλιστα είς τάς γνησίας νευραλγίας, δσαι δέν
γνωστή· ήττον όμως γ»ως·ή ε!»αι ή θεραπευτική δύνα- προέρχονται άπό γενικήν τινα νόσον τοϋ σώματος.
μις αύτών, χαί μάλιστα τοΰ διττοχλοροΰχου υδραργύ
Ιδίύ δέ δ τρόπος τής χρήσεως του φαρμάκου* άφοΰ
ρου είς τήν υπερτροφικήν μήτραν, διδόμενων έπί τι- βρεςωμεν προηγουμένως τόν νιτρικόν άργυρον, τόν
να μαχρότερον χρόνον καί εις δόσεις σμικροίς. Ό συγ τρίβομεν άλεπαλλήλως ( 8 — ΙΟκις.) κατά τοΰ τόκου,
γρ*<ρίύ; συνειδιζει νά χαρέχη τό φάρμακον συνδεδυ τόν δποΐον προτιθέμεθα νά καυτηριάσωμεν. ’Αν ό πόνος
ασμένον μετά τίνος τονίκοΰ φαρμάκου φυτικοϋ, ή μετά τύ^η δριμύς, τό δέ δέρμα άδρόν καί δυσαίσθητον,
βίδηρου, οπως βελτιωδή συνάμα καί ή γενική τοΰ σώ άνάγκη νά καυτηριάσωμεν δραστικώτερον, παρ άν ό
ματος χατάστασις· εϋρε δ’ έκ πείρας, οτι τό φάρμακον πόνος ήτο νεαρός καί κουφός, ή τό δέρμα λευκόν καί
διδόμενον ουτω καί μεγάλως ώρελεε, καί ούδεμίαν εΰπαθί'ς· παύομε» δέ τήν έργασίαν, αμα δ άρρωστος
φλόγωσιν παράγει. ‘ Η σμίκρυνσις τής μήτρας συμοαί αίϊθανδή τινα καϋσιν καί νύξιν. Τά συμπτώματα
νει μονον βραδέως, άλλ* ενίοτε χρήσις τοϋ φαρμάκου ταΰτα διαρκοϋσι δύο μέ^ρι τριών ώρών, έπειτα τό
έιιι 6 - 8 εβδομάδας έςήρκεσεν, ίνα συντήξη χαί ση- δέρμα άποσπαται έν μέρει- άρκεί δέ τότε νά καλύψωμβντιχάς έξογκώσεις- άλλοτε όμως άπητεΐτο μιίζων μεν τόν τόπον μέ δθόνιον άλειμμένον διά κηρωτής,
χρόνος μέχρις ου σμικρυνθή καί γείνΐ] ευκίνητος ή διότι νέα έπιδερμίς μορφοΰται μετά 4 — 5 ήμέρας.
μήτρα, καί έγκαταλείψη κατά μικρόν τήν ά*οίκειον
Αν αί έσχάρα« βραδύνωσι ν ’ άποσπασδώσι, βοηαύτής δεσίν. Οίαν δ ’ ένέργειαν άναπτύσσει τό φάρμα- ίοΰμεν τήν φύσιν, άποχωρίζοντες αύτάς ήπίως είς τό
κον έπι τό σώμα, τήν αύτήν άναπτυσσει καί έπί τό» ά*ρον διά τόΰ όνυχος, ή σπάθης· άφοΰ δέ πέσωσι, δέν
τράχηλον τής μήτρας, ώς πολλάχις ό συγγραφευς έ- εύρίσκομεν υποκάτω οΐίτε ουλήν, οΰτε έρόθημα.
πληροφορήδη· διό συμβουλεύιι αντί τών ισχυρών το*
Συμφέρει δέ νά καυτηριάσωμεν όλην σχεδόν τήν
πικών μέσων, τών είσαχθέντων είς χρήσιν διά τάς δδυνωμένην τοΰ νεύρου έπιφάνειαν.
περιπτώσεις έκείνας, καί συχνάχις προξενούντων με(Jo u ra des Con. Med. C hirurg.)
γάλην βλάβην, χατά τήν πείραν τοϋ συγγραφέως, ούδ’
οντων τοσοΰτον άθώων, ώ ; κοινώς υπολαμβάνε
Β ο ζό η χατά τήζ χορνζης, η 6ρογγορροίας *τ.Ι.
τα ι, συμβουλεύει νά μεταχειριζώμεδα τήν παρ αυ
τό» διαγραφεΐσαν μέθοδον, καί τά ισχυρά καυστικά
‘ Ο Κ. Κομβλέζ μετεχειρισθη έπιτυχώ ς τούς ά τ μέσα νά μή καταλείψωμεν μέν παντελώς, νά μετα- μους τής βενζόης ώς ίαμα νόσων τινών τοΰ άναπνευ*
χειριζώμεδα δέ ταΰτα μετά μεγίστης κα* προσοχής στίχου συστήματος, οΤον τής βρογχο^όοίας, τής κορύχαί νά άντικαδιστάνωμεν ταΰτα, εί δυνατόν, διά έ- ζης κτλ. Πολλάκις ή άποκρινομένη τοΰ ύγροΰ ποσότης
λαφροτέρων τοπικών μέσων, οΤον βδελλών κτλ.
ύπερέβαινε σχεδόν τάς δυο λίτρας. Ά λ λ ’ οΐ άτμοί
Μεταξύ τών προφυλαχτικών μέσων, ίνα έμποδι- τής βενζόης, έξατμιζόμενίΐ συνεχώς εις τό δωμάτιον
σωμεν τήν έπάνοδον τής νόσου, χρήζιΐ μάλιστα μνείας τοΰ πα'σχοντος, ήρκεσαν νά ίατρεύσωσιν εντός 8 ή 1©
ή έπιμέλεια τώ^ κινώσιων, πρός διεξαγωγήν τών ήμερών ούχί μόνον τήν βρογχόρ’^οιαν, άλλά καί τήν
δποίων σκοπιμώτατα είναι κλύσματα μαλακτικά. Σφο- δύσπνοιαν.
ίραί κινήσεις καί πολυχρόνιο; στάσις είσίν άποφευκτέαι( A rch. Beiges de M^d, m ilita ir e .)
ή δ ’ έξάσκησις τής συνουσίας γιγνέσθω λίαν μετρίως.

Έ χρίζωσις τον irvtfo c. Τοπιχη αναισθησία.

|ι παρά του Τρουσσώ καί Λασέγ είς τά μικρά παιδία,σπα-

νιώτιρον δέ είς τούς νέου;, άποτελεϊ τήν φωνήν τό
Εκτός τοΰ χλωρομόρφου καί άλλων αναισθητικών σον δύσηχον, ώ ; άν έξήρχετ» μόνο» έκ τών £ωθώφαρμάκων δυνάμεθα, όταν πρόχηται περί μικροτέρων νων. Έρωτώμενοι οί γονείς τών παιδίων π«ρί τής άρίγχίΐρήιεων, είς τά άκρα μάλιστα τοΰ οώματος, να χής τοΰ χακοϋ, δτέ μέν λέγουσιν ότι ά-εφάνη έξαίμεταχειριζώμεθα τήν κατάψυξιν κατά τήν μέθοδον τοϋ φνης μετά τινα μιχρον πυρετόν, ότέ δέ ότι προηγήθη
Άρνότ. Οΰτως άρκεϊ νά περικυκλώσωμεν πανταχό- δυσκολία τις πιρί τήν κατάποσιν, επί πολλάς ημέρας
θεν διά μίγματος χιό»ος *αί μαγειρικού άλατος τούςI διαρχέσασα, ή κυνάγχη σφοδρά μέ αλλοίωσιν τής φω 
δ*κτύλους, τή» ρίνα, τόν πόδα κτλ. έπί 3 — 4 λεπ νής. Καί άμέσως μέν έπέρχεται είς τόν νοΰν μήπως
τά. Κατ’ αΐύτόν τόν τρόπον έκριζοΰται σχεοόν ά-| ή ύπερώη, ή ό γαργαρεών (*ίων) ύπάρχουει παρά φύ
νωδύνως 6 δνυξ, όστις άλλέως προξενεί δριμυτάτου; σιν δΐζρημένα" άλλ’ ή αύτοψία δέ» έπιοιβιιο.ϊ τή» i .
πόνους άνασπώμενος. Τήν έγχείρησιν ταύτην έπράςα- ποψίαν ταύτην χαί ουτε αί άντιάδες φαίνονται πρη
μεν έπιτυχώς πρό ολίγων έτι ήμερών, άκολουθοΰντε;!γμένα!. *Οταν όμως προσεχτιχώτερον έξετάσωμεν τόν
τήν μέθοδον τοΰ De Long, συμβουλεύοντος νά άπο I[τόπον, βλέπομε» ότι δ βλεννώδης ύμήν τοΰ φάρυγγος
χωρίζωμεν πρώτον διόΐ τής σπάθης τό έπικειμενον ειςιΙδιαοώζει ίτ ι ίχνη άρτίως παρελθούοης φλεγμονής, καί
τήν βάσιν τοΰ όνυχος δέρμα, έπειτα δέ έμβαλλοντεςι τά παρίσθμια πολλάκις εϋρίσκονται έξωγχωμένα κυ
τήν πλατείαν άκραν τοΰ έργαλειου έπιτηδειως μετα-| ρίως δέ προ;βάλλει τήν όρασιν δ γαργαρεών, ώς χ α 
ξύ τής ^ίζης τοΰ όνυχος καί τοΰ υποκειμένου δέρμα λαρός καί δ ια φ ρ ά ττ ω ν σχιδόν καθέτως τόν ισθμόν τοΰ
τος, νά προχωρι/σωμεν έκ τών όπίσω είς τά Ιμπρο- ίάρυγγος, ώστε και γαργαλιζομενος, η πιε,ομείης τής
γλώσοης κατά τήν βάσιν διά κοχλιαρίου, δέν άναλαμϊθεν καί νά άνασπώμεν ήπίως τόν δνυχα.
βά<ει τήν φυσικήν του ορθότητα, άλλά μένει ακίνητος
( B ulletin de T h e rap e u tiq n e )
ώ ; έγγιστα. ’Εντεύθεν δέ συμπεραίνομεν λογικώς ό
τι συνέβη παράλυσις, ή τούλάχιστον πάρεσις τοδ^γαρΚ \ΥΜ ΑΤΑ.
γαρεέΛνος, οί δέ φθόγγοι άντί νά διέλδωσιν ή διά μόΙνου τοΰ στόματος, ή δι αυτοΰ συγχρονο>ς και τών
Χ ρήσις ε.Ια,ίον χαί ν.ιτριχοϋ άργύρου.
Άνθρωπός τις έχαύθη έλεεινώ; είς διάφορα μερη Ι μυκτήρων, διέρχονται διά τής ^ΐνός μόνον’ έχ τούτου
δέ γίνεται ή προκειμένη μυκτηροφωνία 1 έκτός όμως
40 Δ. Κάλτ προσκληθείς, τό» εύρήκε δείνώς πάσχον
I
τα ' τό στήθος, τό πρόιωπον, ή κοιλία, τά ακρα ή ταύτης τά πάσχοντα παιδία, πολλάκις καταπινοντα,
σαν τεραστίως έξωδηχότα χαί φλυκταινώδη, τά 2 μ- έκβάλλουσι διά τών ρωθώ-ων μέρος τοΰ ύγροΰ, ώς
ήνεψγμένων, οΰτως είπεί», καί άφράκτων τών χοανών.
ματα παντελώς μεμυκότα, οί πόνοι άφόρητοι, οι δέί
‘ Η τοιαύτη παράλυσις ώ ; έπί τό πολύ θεραπεύεται
σφυγμοί πυρετώδεις καί σκληροί. ‘Ο ιατρό;, άφελω··
Ιαύτομάτως
μετ’ δλίγας ημέρας· αν δε διαμενη, θιγοτήν άπεσπασμένην έπιδερμίδα, ήλειψε τήν ελκώδη επι
μ ιν, ή βρέχομεν τό μόριον έπιπολαίως διά νιτρικού
φάνειαν διά πτερού, βρεγμένου είς τό άκόλουδον μίγμα
ύδραργύρου διαλυτοΰ, ή άδυνάτου άμμωνίας. Ά ν δέ
Νιτρικού άργύρου
δρ.
4.
περιπλέκηται ή νόσος μετά εγκεφαλικών συμπτωμά
Ύδατος άπεσταγμένου όσον άρχει.
των, μεταχειριζόμεθα τό καλομέλανον, τά έκδόρια
Ελαίου λίνου
ούγγ. 8 .
καί
τόν Περουβιανόν φλο:όν.
Διάλυσον, Μίξον
κτλ.
J
Ό
Μορισσώ, ιατρό; τοϋ νοσοκομείου de !a F leche,
Μιαν ώραν μετά τήν άλοιφή> ταύτην αί άλγηδόνε;
I
παρετήρησε
τό άρρωττημα ιδιαιτέρως εις γυ»αΐκας*
χατεπραύνθησαν, τά δέ άποψ.λωθε»τα μερη εκαλυ
ιίς
πέντε
δέ
περιστάσεις τετράκις αυτό προήλθεν άπό
φθησαν υπό έπιπολής μελαίνης, διά τής οποίας άπέ
I υμενογόνον κυνάγγη»,απαξ δέ μονον απο απλοΰν λαιμόδαινο* άναίσδητα ι ί ; τόν άερα κ α ί.εις την δίξιν. Γην
δέ δευτέραν ήμέραν δ άρρωστος δέν υπέφερε πλέον, πονον. Αί πέντε άρόωιτοι δέν ήδύναντο νά φυσήσωσι
διά τοΰ στόματος, έξέβαλλον μέρος τών καταπινοτήν πέμπτην δέ ήνοιξεν ήδη τούς όφδαλμους' αλλά πε
I μένων υγρών χαί έμυλίττ,ροφώνουν. Ά λ λ δ Μορισσώ
ρί τήν δεκάτην τετάρτην, πεαόντος τοΰ έπιπλάσμαμετεχειρισθη εύδοκίμως εί; θεραπείαν καί τόν γαλβα
το?, έφάνη νέα έπιδερμίς.
νισμόν διά συστοιχίας καψών, πεπληρωμένων δξους.
‘Ο Δόκτωρ Κάλτ έπληροφορήδη χαί είς άλλας δύο
περιστάσεις περί τής δραστηριότητος τοΰ νεου τουτου Αέκα δέ ζεύγη ήρκεσαν πάντοτε* ήδη δέ, ά*αδιδομένου
τοΰ ηλεκτρικού £ευστοΰ, δί ένός μέν τών πόλων έθιγε
βιραπευτιχου μέσου.
[τήν
σταφυλήν (τήν κιονιδα) διά δε τοΰ ετέρου τόν
( Med. Zeit. ν . ν . f. lle ilk in P reassen .
Iύυένα
τοΰ φάρυγγος. Κ ατ’ αύτήν τή* περίστασιν οί
annal. med. de F lan d re O ccident.)
[άρρωστοι βλέπουσι και σπινθήρας, άλλοι δέ ερώσιν.
Έ πί τών τεσσάρων δέ ίάσεων, τρεις μόνον τιναγμοί
Μνκτηροφωνία ( 1) , ν ρινοφωνία ix τ/jc Jta[ηλεκτρικοί έφάνησαν, οί δε άρρωστοι ωμιλησαν ορθως
ραΛνσεως τον γαργαριώνος.
Ιαύθωρεί, κατέπιον εύκόλως, και έσβεσαν λαμπαδα,
Τό δυσάρες-ον πάδος τοΰτο, παρατηρηθέν συχνάκις φυσώντες διά τοΰ στόματος. Μόνον μία άρρωστος δέν
ώφελήθη· άλλά τό πάθος τη; ήτο επταετές.
(Union m^d. — B ulletin de T h^rapeutique.)
{1 »' Τό zoic μ ι ·*Γήρσ« φ θ έ γ γ ισ θ α ι, εΛεγοι οί άρ-ι
γ α ϊυ ι “ΕΛ.Ιηνες.
]

Β.Ιετόρροιαι χ ρ ο π χ α ΐ της ούρήθρας.

πιχαχουάνα, δηλ. 1 J 16 κόκκου χατά δόσιν, εναλλάξ
λαμβανβμένη μέ το βράδυ.
Επαναλαμβάνομεν ότι ή δεραπεία γίνεται πάν
τοτε πρό τής κυοφορίας.
Ό Μετσχης φέρει διάφορα παραδείγματα τής επι*
τυχ ίβ ίι τά όποια νομίζομεν περιττόν νά καταγωρίσωμεν.
(A beille M edicale)

Τ4 νόσημα τοΰτο πολλάκις καταντά δυσίατον, ή
καί άνίατον, όταν μάλιστα δοθη, φλεγματική τις, ή
χοιραδιχή κρασί;· ώς επί τό πλεϊστον δέ άποστάζει η
νοσερά υλη έκ τι]; ούρήθρας τά πρωί.
‘Ο A. Τ ενεν αντί παντός άλλου δεραπευτιχοΰ μέσου
σ υνυτα ώς προσφυέστατον χαί τελίσφόρον τό έχδάριον τοΰ περιναίου, μή παραμελουμένης όμως συγχρό
Λ ενχοπ ά θεια .
νως καί τής χρήσεως έγχυμάτων στύμματος (tan*
i l i n i ). Κ αίδΛ . Μίλτων είς τήν ’Αγγλίαν μετεχειΕίς τό όρδαλμιατρεΐόν του έδείχνυε κατά τοΰ; τ ε 
ρισδη το εκδοριον" άλλ’ έδηκεν αυτό πάντοτε ύποκατω λευταίους μήνας ό έν Παοισίοις Κ. Δουβάλ παράδειγμα
τοΰ καυλου άπό τής ρίζης μέ'/ρι zr,c στεφάνης τής λευχοπαδείας περίεργον, τοΰ όποιου συνάπτομεν τούς
βαλάνου.
(A bcille M e d ic a le .)
πρωτίστους χαρακτήρας |νταΰδα.
Ονήσιμος Μ ο υρώ 12έτώ ν, έγεννήδη άπό μητέρα
' E U εχτρωσεως.
μελαγχροίνήν" το δέρμα του φαίνεται λευκότατον
καί ωχρόν συγχρόνως Αί τρίχες τής κεφαλής του
Είτε άπό ατονίαν τής μήτρας, ήτις αποτελεί συα' κρεμανται λευκαί καί ς·ιλπναί, ώς ή μέταξα, έχουφίρησιν αίματος ιίς τά άγγιΐοτ της, τό Ιμβρυον έκ-.r σι δέ τό αυτό χ^ώμα καί τήν αυτήν λεπτότητ# καί αί
τρώσκεται ώς άπόπληκτον, είτε άπό έρεθισμόν, ίπιβε- οφρυες. Ή ίρις τών δφδαλμών φαίνεται σχεδόν άχρους,
ροντα βιαιας συστολάς τοΰ δργάνου προώρως άπο χλινουσα δ όπωσοΰν εις τό ιώδες, ή δέ γλήνη έρυδρά,καί
βάλλεται.
συςελλεται σπασμωδώς έμπροσδεν άπλέτου, ή λαμπρού
Συχναχις ομως πασχον αυτό τοΰτο, πίπτει πριν ίω τος. Τότε μάλιστα ολος ό όφδαλμός σαλεύει έκ
ώρΐμάσΐ), καθώς άπό τό δένδρον ό καρπός, δηλ. οταν δεξιών είς άριστερά καί τάνά πάλιν, καδώς συμβαίνει
τά αίμα πλήδη είς τό παρέγχυμα τοΰ πλακοΰντος, έπι τινων άμαυρωτιχών, διά τόν κλονισμόν τών ίρδών
ή ύπάρχη φλεγμονή τοΰ άμνίου, εκτεινόμενη διά τοΰ μυωνών έσωτεριχοΰ τε καί έξωτεριχοΰ.
(5j ιραλικοΰ λώρου μέχρι τοΰ περιτοναίου τοΰ εμβρύου
Τό παι δίον τοΰτο δεν δυναται να κινηδή έν μέσΐϋ
Κατά τάς διαφόρους ταύτα; περιστάσεις ποίκιλλε τοΰ πολλοΰ φωτός, άπό τό όποιον ή ορασίς του σκο
ται ή δεραπεία τοΰ πάδους. Είς δέ τήν έξ άτονίας τίζετα ι- οδεν περίπατε?· φέρον τήν κεφαλήν εις τά κά
προερχομένην εξιντής έκτρώσεως ό Μέτσχης μετεχει- τω νευουοαν. Περί δέ δυσμά-, ήλίου, ή οταν ό ούοαρίσδη ώφελίμως τό βράδυ vSabina) Έδωκε δέ πάντοτε νός τυχη συννέφαλος, διακρίνει πάντα τά αντικείμενα,
αυτο προ της συλλήψεις καί μετα τό τέλος έχάςης ως καί τά μικρά, άφ* ου ομως τά προσέγγιση εις τους
περιόδου τών καταμηνίων, άποφεύγων προ?εκτικώς όφδαλμεΰς· οίιτω δέ άναγίνώσκει έπις·ηρίζον σχεδόν
τή' χρήϊΐν τοΰ φαρμάκου τούτου δσακις υπήρχε φλεγ τό χαρτίον είς τό άχρον αΰτό τής ρινός Τά κυρ
μονή όποια δήποτε καί αύτών τών γεννητιχών δργά τά, ή κοίλα δίοπτρα δέν βελτιοΰσι παντελώς τήν
νων και άπωτερων άλλων, οίον τής καρδίας χαί τών δρασιν τοΰ παιδίου τούτου, ώς-ε ή μυωπία, τήν όποιαν
πνιυμόνων.
πάοχει, δέν προέρχεται άπό τάς συνήδεις αιτίας, τήν
^ Διορίζει δέ συνήθως τό βράδυ ώς διάβρεγμα. δηλ μεγαλην δηλ. ή υπερβολικήν διάδλασιν τών αχτίνων
μίαν ώς δύο καί τέσ?αρας δραχμάς ιίς εξ ούγγίας και άλλας τοιαύτας. Τέλος ή διάνοια αύτοΰ δέν πά
βραστού υδατος προστιθεμένου καί σιροπιού τινός σχει- διότι καί έννοεΐ, καί συλλογίζεται, καί ένδυμεΐεύαρέστου. Έκ τοΰ σκευάσματος δέ τουτου λαμβάνει ται, καί γράμματα Ιμαδεν.
πρωί καί Ι*πέρας ή γυνή άνά κοχλεάοιον. Διαρκεΐ δέ ή
‘Η μερική, ή γενική ϋλλειψις τής συμφυοΰς βα«ής
δεραπεία μόνον ενα μήνα, διατηρούσης τής άρ^ώς-ου τοΰ δέρματος, τών τριχών, τοΰ χοροειδοΰς ύμένος
αρμόδιον δίαιταν, περιπατούσης όπωσοΰν είς τό υπαι χαί τής ίριδος δέν ανήκει εις φυλάς τι·<ας μόνον ιδιαι
δρον καί άποφευγούιης τήν σαρκικήν μίξιν.
τέρας άνδρώπων. Διότι ευρέδη είς άτομα διαφόρων
/ Α ν δέ ουνυπάρχη καί άτονία τής μήτρας καί έδνών, πολλά μάλιςα έγεννήδησαν καί άπό γονείς πάναυξησις των συςολών της, τουδ οπερ συμβαίνει ένίο τη υγιείς. Ούτως ό Άλιβέρ άναφέρει γυναϊ<α εύρως-ον
τε, ό είρημένος ιατρός συμβουλεύει τήν ενωσιν τή; νυμφευμενην μέ άνδρα όμοίως ύγιή, τίκτουσαν ομως έ
έρυσιβώ?ους βρίζης (κατά τό ημισυ τής ποσότητος) ώς τος παρ ετος άνά εν παιδίον σύνηδες χ"ί εν ετερον λευεπιτηδείου εις τακτοποίησίν τών συςολώ^, άν αί έξαμ- κοπαδες. Γονείς δέ αΐθίοπες εγέννησαν παιδια μαΰρα χα
βλώσεις έπη/δον άνευ τινός προηγηδείσης αίμο^αγίας. τά τά λοιπά,φέροντα ομως ουλας χαί λεύκάς τάς τρίΕάν δέ προ τών έςαμβλώσεωνυπήρχε σπασμώδης κα* χ α :, καδώς καί τό δέρμα. Ε κτός τούτου ή λευχοπάταςασις τής ουροδόχου κύς·εως, άποτελοΰοα τει δίΐα παρατηρεϊται και είς ζώα διάφορα" οίον τούς μΰς,
νεσμον αυτής και έπωδυνον τήν οΰρησιν, προςίδενται τούς δαούποδας,τούς κύνας, τούς ίππους κλ. Κατά δέ
είς τό διάβρεγμα καί 6 ρανίδες κανθαρίδων βάμματος. τόν Δ. Έδουάρδο* Κορνάζ λευκοπαδιις έκλέγονται
Οσάκις τελευταΐον προηγήδησαν συμπτώματα γ α  κάί οί ελέφαντες, τούς όποιους λατρεύουσίν ώς δεόν
στρικά, οϊον ανορεξία καί ίμετος, καί νάρχη στομά οί κάτοικοι τοΰ Σιάμ.
χου, καί πνευμάτωσίς, χαί διάνοια κτλ. ώ'φελει ή :π·
‘ Η ελλειψις τής βαφής τοΰ χοροειδοΰς υμένος έξη-

λοοιιν ιίς διάφορα τοΰ προσώπου μέρη μετά δδύνης δξείας,
όποια προηγείται τών έπιληπτικών παροξυσμών. Ά ρ χομένη δέ αοτη αίφνηδίως άπό τοϋ υπό τήν κόγχη»
τοΰ όφβαλμοΰ, ή τοΰ πωγωνικοΰ τρήματος, άχτίνο’
βόλεϊ είς πασαν τοΰ προσωπικού νεύρου τήν εκτασιν,
καί παρατείνεται άπό τινων δευτέρων μέχρι δύο, ή
τριών λεπτών τό πολύ. ‘ Β τοιαύτη νευραλγία συνοδεύε
ται ώς έπί τό πολύ άπό σπασμώδεις κινήσεις τοΰ πασχοντος μέρους, δξείας ώςό πόνος, ιατρεύεται δέ, αλλά
Κ α ν τ η ρ ία σ ις τήζ ε,Ιιχος τοΰ ώ τ ίου π ρ ί ς ϊα σ ιν
δυσκόλως, διά τών όπιακών καί σιδηρικών φαρμάκων,
της ίπχιά όος.
τώ ν λουτρών καί μάλιστα τής αλλαγής κλίματος.
"Έχυχε, λέγει 5 Τρουσσώ, νά έπισκεφδώ γυναίκας
Πρό πολλοϋ αί ιατρικά! εφημερίδες Ιδημοσίευσαν
πολλά παραδείγματα ίσχιάδος ίατρευδείσης μετά τήν λεχώς,, μή δυναμένας νά κρατήσωσι ,τά βρέφη τω ν,
'καυτηρίασιν τής ελικος τοΰ ώτίου. Ούδεμία ανατομι ή νά σφίγξωσι *·άς χεϊρας, καί πασχούσας έπί τινα
κή, ή φυσιολογική σχέσις δύναται βεβαίως νά έξηγήσιρ χρόνον πόνον κατά τόν βραχίονα, τόν ώμον καί Τον
τήν συμπάδειαν τούτην" ώστε μένει καί τό φαινόμενον τράχηλον διαρκεΐ δέ δ πόνος ουτος άπό 1|4 μέχρις
ολοκλήρου ώρας, έπανερχόμενος ενίοτε ώς καί είκοτοΰτο μυστηριώδες, καδώς πλήδος άλλων.
*Av χαί ή ιδέα αυτη κατήντ?;σε σχεδόν κοινή, νο σάκις τοϋ νυχδημέρου. ’Αλλοτε δέ ε?δον τό αύτό
μίζομεν καλόν νά τήν έμπεδώσωμεν καί διά νέας μαρ τοΰτο νόσημα είς τάς κνήμας, ώστε οί άρρωστοι δέν
έδύναντο ούτε νά σταδώσιν (όρδιοι), ουτε νά περιπατήτυρίας τοΰ Δ. Δουχών.
Αδτός βέβαιοί τωόντι ότι έπληροφορήδη έκ πολλών σωσιν. Εκτός δέ τών κνημών παρετήρησα όλως άκαμ
χ«ί άναμφισβητήτων παραδειγμάτων τής καυτηριάσεως πτους καί αύτούς τούς μηρούς. Τέλος συμβαίνει ένίβτήν δύναμιν έπί τής ίσχιάδος. Δοκιμάσας προσέτι κο- τε νά πάσχωσι τοΰτο καί αί σιαγόνεο, καί ή γλώσσα,
τήν γαλβανικήν ένέργειαν επί τής ελιχος είδεν ό ώστε ή λαλιά αποβαίνει δυσανάρδρωτος καί κακόηχος.
τ ι τήν αισδησιν τής καύσεως παρηκολούδησεν ιασις, ή Ιΐροσέτι δέ καί αύτός δ φάρυγξ. καί άκολούδως ή κατουλάχιστον μιτρίασις τοϋ ΐσχιαδικοΰ νοσήματος" άλ τάποσις έκτελεϊται δυσχερώς, ή καί τό παράπαν έμ ·
λα τά πειράματα τοΰ είρημένου απέδειξαν ότι καί άλ. οδίζεται.
Οί σπασμοί ουτοι ήσαν άρά γε ρευματικής φυσεως,
λων μερών γαλβανιζομένων, παράγεται τό αύτό άηο
νευρικού
χαραχτήρος ; Έ κ τών συμπτωμάτων φ α ί
τέλεσμα. Ουτω π. χ . γαλβανίσας μέρος τοΰ δώρανεται
μάλιστα
τοΰτο περίεργον. Ά ν δ νοσών μενη κακος πρό; θεραπείαν μεσοπλευρίτιδος νευραλγίας, είδεν
τάκλιτος
είς
τά
δεξιά, ώστε δυσκολεύεται ή κύκλοέατρευδεϊσαν άπροϊδοχήτως και τήν ίσχιαδικήν, ήτις
οορία
τοΰ
αίματος
είς τόν αύτόδι βραχίονα, ή σκληέβασάνιζε πρό πολλοΰ τόν πάσχοντα, ώστε δέν έρότης
καί
ό
σπασμός
αναφαίνονται παρευδύς' άν δέ δ
δόνατο νά περιπατήτη" ή ιατρεία όμως δέν υπήρξε δ ι
αρκής* έσκόπευε δέ δ ιατρός νά έπαναλάβη τόν αύτόν πάσχων μεταβάλιρ δέσιν, μεταφέρεται όμοίως και ή
τρόπον τής δεραπείας. Ά λλο τε δέ γαλβανίζων τούς έ συστολή" άν δέ καδήση, ώστε ή κυκλοφορία τοΰ α ί
ξωδήκότα; μετακαρποφαλαγγικούς αρμούς αρθριτικού ματος νά βράδύνηται, ή Ιντασις καταλαμβάνει τοτε
αρρώστου, ιίδε πάλιν ότι αντί τούτων ίατρεύδη ίσχι- τάς κνήμας. Συντόμως δέ είπεϊν, συμπιεσδέντος τοΰ
μέλους, όλον τό κάτω τής συμπιίσεως ταυτης μέρος
αχός πό/ος παμπάλαιος.
λένει άκίνητον, ή τούλάχιστον δυσκίνητον.
(Uoion m edicale).
Τά άρ^ώστημα τοΰτο φέρει πολλάκις πυρετικήν τινα
δερμότητα, σπανίως δέ συμπτώματα καρδιακής νό
Περί μ ε ρ ικ ώ ν σιτα σμ ώ τ.
σου καί διαρκεΐ άπό 15 ήμέρας μέχρι 4 μηνών, ή
Μεταξύ τών διαφόρων άτακτων κινήσεων, τάς ό παρατείνεται έπ’ άπειρον" ένίοτε μόνον παρατηροΰμεν
ποιας πάσχει πολλάχις ό άνθρωπος, συνήθης μάλι καχεκτικήν τινα κατάστασιν καί ωχρότητα, όποια πα·
στα υπάρχει ό μερικός σπασμός τοΰ προσώπου, συμ ραχολουδεΐ τούς χρονικούς ρευματισμούς. Αλλοτε
βαίνων εις τούς δεχομένους παραφυάδας τοΰ προ 3λέπομεν συμπτώματα νευρικά, άναλογοΰντα μέ τά
σωπικοΰ νεύρου μΰς, έπαναλαμβανόμενος δέ άνωδύνως τών έγκεφαλικών, ή μυελικών νόσων.
Θεραπεύεται δε διά φλεβοτομίας, άλλοτε δέ διά πε
κατά πέντε, ή δέκα λεπτά" ενίοτε όμως ουτος προςρουβιανού
φλονοΰ.
βάλλει καί άλλα τοϊ σώματος μέρη, οίον τόν λαιμό
Έ
χομενείς
τόν κοιτώνα τής υπηρεσίας ήμών δεκαε
τήν γλώσσαν, τήν κνήμην, τούς βραχίονας κτλ. τά
τές
παιδίον
πάσχον
πρό είχοσιν ήδη ημερών. Και κατ
όποια κινοΰνται άκουσίως, άν καί μέχρι τινός δύνα
τα ί τις προσέχων καί διά σταδεροίς άποφάσεως νά άρχάς μέν προοεβλήδη ύπό πυρετοΰ μετά έμετου και
έμποδίση, ή τουλάχιστον νά μετριάση τήν άτακτον διαρροίας- πρό δέ τριών ημερών, διαρκούσης ετι τής
ταύτην κίνησίν, καδώς έπί τών ψελλών καί τραυλι δερμότητος, ίπαδε τήν προχειμένην σύντασιν, είτε
ζόντων. Τό είδος τοΰτο τ ώ ν σπασμών ώς έπί τό πλεΐ σκληρότητα είς τάς χεϊρας' τό πάθος δέ έξέλιπεν εύστον καταντα θεραπείας άνεπίδεκτον, ώς επιληπτικόν δύς μετά τήν φλεβοτομίαν" άλλά τό παιδίον φαίνε
Ά ν όμως άλλάσση τόπον, ούτε περιορίζεται είς τό αύτό ται βληχρόν καί οίδηματώδες, τά δέ ουρά του δέν φε1 »·ιιι <Αι«λλ ^
FMI^lAii ΤΛΙΙΤΛ
rrrC Vi Tfl
μέρος συχνάκις ιατρεύεται. "Αλλοι δέ σπασμοί είσβάλ- Jioitai
ρουσι λεύκωμα.
ΆAνII ινΛ
τό D
παιδίον
τούτο <
πιέσ?
τό ffXE
σκέ “

γεΐ αρκούντως τήν φωτοφοβίαν τών λιυκοπαδών. Έ *
•πειδή δέ καί επί τινων γερόντων άπο^οφαται έν μέρει
ή σύμφυτος αΰτη μελανία τοΰ πυδμένος τον όρδαλμοΰ,
g Βήρ νομίζει ότι αΰτόδεν πολλάκις προέρχεται καί
ή αμβλυωπία, τή. όποιαν πάσχουσιν, ώς προσβαλ
λομένου ζωηρότερα τοΰ άμφιβλης-ροειδοϋς χιτώνος
υπό τοΰ φωτός.

λος καί τήν κνήμην, μόλις μετά εν λεπτόν ίοχιμάζει
ύποκάτω τού σφιγχθέντος τόκου «ρώτον μέ» νάρκω'
σιν, ή αίμωδίασίν τινα, έπειτα δέ «ovToutv είς τά ά
κρα, προχωρούσαν εις ολον βαθμηδόν τό μέλος· άν δέ
βλίψη τις τήν μηριχήν αρτηρίαν μόνον περί τό< βουβώνα,
μετά τινας στίγμα; έπέοχβνται βιιντάσεις έπώδυνοι,
μή υπάρχοντος άλλοκ cfirewpiToO, ούτε πάθους τ ί
νος προφανούς τη ; χαρίίας.
‘ Η προκειμένη νόσος πρέπει δρά γ ί νά θεωρηδί; “ ί
^Ευματίσιιό; τοΰ νεαρειλιξ^χατος,ή τοΰ νωτιαίου μυελού;
ή αναλογεί μέ τήν κοινήν νευραλγίαν; διότι καθώ:
γνωρίζομεν αρθρίτιδα; μονάρθρους καί πολυάρθρους,
άποδεχόμεδα καί νευρίτιδας μονήρεις, ή πολλαπλά;.
‘Οπωσδήποτε δοξάτιομεν περί τούτου, ή θεραπεία δέδιαφερει τη; τού αρθριτικού όξέως ρευματισμού' αί
φλεβοτομίαι χαί b καδαρισμό; διά τοΰ χαλομελάνου
ωφέλησαν το είρημένον παιδίον· πρός τιλείαν ομακ
ίασιν σκοπευομεν νά μεταχειρισδώμεν χαί τινα τονικά
( Gazette des h 0 p ita u x ).

■»ών διδομιν τροφήν χαλώς βραστό* ίρυζιον, θρύμματα,
ή ψιχία άρτου, άρτον δρασμένον ει; γάλα, γαιώμηλα,
προσέτι δέ κα! μικρόν τι μέρος ελαφροΰ t/θάος.
Γστβρον επέρχονται οί κυνόδοντες μεταξύ τών 17
χαί 2 0 μηνών υπάρχουσι δέ άνά δυο εις πάσαν σια
γόνα· ώς τότε ή δίαιτα πρέπει νά διατηρήται άλιπής χαί
ελαφρά' διότι συμφωνιΐ πλειοτιρον μέ τήν ά δ υνα μ ία ν
τοΰ παιδίου’ ομοιάζει ίέ καί μέ τό γάλα.
Μονον τών κυνοδόντων τό σχήμα παριστάχει σαρχοφαγον τόν άνθρωπον διότι δπάρ^ουσι μαχροί, κυνικοί,
όςίΐς και χοπτεροι. Τοτε διδομεν εις τό παιδίον λιπαρά
βρώματα οίον ροφήματα χαί ζωμόν, οχ αν οί όδόντες
ουιοι φαίνωνται κατά σειράν. Συγχρόνως δ! φροντίζο
μ ε νά άπογαλαχτίζωμεν βαδμηίόν τό παιδίον.
Κυρίως όμως ή ένιελής μάσσησις γίνβχαι 5ταν φα.
νώσιν οί τέσσαρίς τελευταίοι μυλίται, ή τραπεζίται1 τότε
αρα μόνον επιτρέπεται νά προσφέρωμεν ώς τροφή/ πρώτον
μέν λεπτοτομημένον τό χρέσς,έπειτα δέ κ α ίει; τήνφυοι·
>.ην του χατάστασίν, άφ’ου φανή δ τελευταίος τραπεζίτης.
Αλλά διατί ή οδοντοφυΐα ότέ μέν γίνεται πρώιμος,
ΠΕΡΙ Ολ ΟΝΊΌΦ ϊ ΊΑΣ.
ό;έ δέ όψιμος ; Διότι τά παιδία φέρουπν ήδη όδόντβς
Οταν τά βρέφος ά^ρωσιήση κατά τά πρώτα τρία
άπό τά τέταρτον έτο; μέχοι τοΰ εχτου μηνό;, άλλα δέ καί
ετη από της γε»νήσεώς του, τό πάδο; άποδίδοται «δε
πε^ί τούς 15 καί 18 μήνα; δέν έχουσίν ούτε ενα όδόντα.
αφόρω; εΐ; την όδονχοφυίαν οδεν λεγουσι κοινώς οι<
‘Ω; λόγον τού φαινομέτου τούτου θβωροΰμεν τόν
ΐ) υγεία του θέλει κατασταθή, άφοΰ φανώσιν οί όίίόνάχόλουδον [λέγει ό Δελαβά?.] ότι δηλ. υπάρχει σχέσις
τες. Ε* τφ μεταξύ ομω; τούτω ιό πα·διον κινδυνεύει
μεταξύ τών δεόντων καί τών όργά ων τή; πέψεως'διότε
πολλάχις νά άποδά^.
ό υμήν,Ιντό; τού δποίου γιννώνται καί μορφοΰνται οϊ ό
Διατ! ενίοτε ,ή όδοντοφυία έχτελεΓιαι όταράχως,
δόντες αποτελεί παράτασίν τινα τών υμένων τοΟ στομά
άλλοτε δέ γίνεται προφανώς αιτία δα/άτου εις τό 1(6
χου- αρα οί όδόντες παράγονται άπό τόν στόμαχον* α
τουλάχιτσον των παιδίων;
κολούθως δέ ή όψιμος, ή πρώιμο; έμφάνισι; αυτών δη‘Ο Κ. Δίλαβάρ νομίζει οτι τούτο προέρχεται άλοϊ τήν κακή*,ή καλήν κατάστασιντοΰ στομάχου.
πο τήν κα«ήν ποιότητα, τήν πολλών ποσότητα καί τήν
Κοθώ; δέ πολλάχι; όστις τρώγει όλιγώτερον υγ ι
βταςίαν της τροφής-. Συγκρίνει δέ τό βρέφος μέ άνα
αίνει μάλλον άλλου τίνος πολυφάγου, ουτω χαί του
λαμβανοντα έχ τή ; νοιου άνθρωπον, εΐ; τόν όποιον
[■άλαχτο; ή άπλή τροφή ωφελεί μάλλον παρ άλλην τι»ά
ΐιρεκει βαδμηδόν νά δίδωμεν τήν δύναμιν καί τήν ί.
θρεπτικωτέραν, έκτό; σπανίων έξαιρέσεοιν.
νεργειαν. Ί οΰτο δέ γίνεται διά πολλή; προσοχής καί
Τά προωρως άπογαλαχτιζόμενα παιδία έχουσίν άπαρατηρησεως, ώςτ« ά άγχη π α ια νά άναλογίζωμεν τήν
χρειους όδόντας. Διότι τό γυναικεΐον γάλα περιέγει διτροφήν μέ τήν πρόοδον τή; πεπτική; δυνάμεως.
αφερονιω; »ά συστατικά στοιχεία ιών όττέων, τών
Δια τούτο χαί τά γαλα τής γυναιχός μεταποιείται μυών, ϊώ » νεύρων, τοΰ αιματο; *τλ.
χατα τήν ήλιχίαν τηΰ παιδ ου.
Οί όδόντε;, *αβώ; καί οί περιστο^ουντες αυτούς
Πότε πρεπει να άρχισωσι νά τρώγωσι ΐά παιδία ·
υμένες, στηρίζονται έπί ί3λης τίνος σπογγώδους· έ®'όσον
Τ ί πρέ πει νά τρώγωσι ;
δέ τό υψος τής σιαγό<ος αύξάνει, οί πόροι τής ουσίας
Πότε συμφέρει νά απογαλακτίζωνται ;
ιαύτης διαστέλλβνται, αότή δε ή ουσία πρήσκεχαι υπό
‘ Ω; οργανον αναγχαιον τού oi ouayou οί όδόντ*;
τα β;θρια χαι εξωδεΐ πρός τά ουλα τόν όδόντα χαί
προκύπτουσιν εξω τών σιαγόνων έφ* 5σ;ν αύξάνε: ί; αύτό 'ό βοδρίον.
Πεπτική δυναμις, ώστε να δεχδή θρεπτικήν τροφήν. ’Ά ‘Ο δέ δυΛαχο; τοΰ όδόντοί μαλασσόμενος συμπτύσ
ρα βιδμηδον αυτη πρf ιτ*ι *α γίνηται τονικωτέρ·».
σεται εις σχήμα μικροΰ μΰχητο;, ΰσιερον δέ περιοριΜέχρι τών εζ μηνών λίίπορσιν οί όδόντες" Ιχτοτε
ζόμενο; επάνω τής κορώνης χατατρώγει τό πρός τή*
δέ άναφαινοντιι άλλη\οδιοδύχυ>; οι τομείς. Ουτοι
εςοδον αυιοϋ εμποδίον. 1(αν όμως τό βρέφος τρέφηται
έξέρχοντοίΐ άδραυϊτοι, σχίπαρνοιιδίΐ; εις τό άχρον
ύπέρ τό δέον καί χατακόρω;, τότε αυτό φλογιζόμενον
δια να χοττωσιν ώς ψαλιδες, ή νά διαιρώοιν άδρο.
προξενεί κνισμόν καί πόνον εί; τ ί ούλα, τόν όποιον ζημερώο τό σώμα, αλλά δέν δίνανται παντελώς νά τό
τιΐ τό παιδίον νά κατϊπραύ/7; τριβον αύτά- ύστερο» δέ
μ^σοητωσι. Διότι 5ιαν π ρ ο 'ύιιω σ ιν, ό στόμαχος δέν
συμβαίνουσι καί άλλα διάφορα συμπτώματα εί; τή»
δύναιαι είσέτι νο χωνεύσζ· έφ’ όσον άρα οϊ τομεϊ; συμ
χεφαλήν εξίσου κα' τήν γαστέρα, οΤον άϋτνία χαί πόνος
πληροΰντυι, προστίθεμεν »ί; τό μητρικό» γάλα, χϊτ'άρτής κεφαλής,καί σπασμοί, χαί εμετός, χαί διάρροια x jl
χάς μέν άραιον, έπειτα δέ πυχνοτέρϊν ά^λην τροφή
σιαλισμός, χτλ. ία όποίχ εις τή» φυσικήν κατάστασιν
Απο δέτοΰ —
11 ί**ΧΡ*
μέχρι τοΰ 17 urvo;
μηνό; προχύπχο
προχύπχουοιν δέν ύπάρχουσιν.
ένϊλλάξ τέσσαρες οί πρώτοι τραηεζίται. Σημεΐίν ότι ή
^ομπεραινομεν εντευΟε»
οτι των
ούλων ήij άλε
ψις
Συμπεραίνομεν
εντεύθεν ότι
των ούλων
άλε ψις
ροφή πρεπει να γινετα, τ0τ* τονιχωτέρα- δ.ότ^οί ό$ό.. δ^ά μαλακτικού σιροπιού, πρό πάντων Si τροφή μετρία
λέ' τ ο Γ 'Τ * ^ 11 Λ τρΙ?“ ,1ν» ^ va “λιΊ®'ύσ>. ° ‘a τοΰχο ώφιλοΰβι φανερώς τή* οδοντοφυΐαν.
λε,ο ,τα ί προσέτι χαί μυλααι· όΟ.ν ίμφιαν^ομένων αΰ__ ?

(A beille m0d.)

