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Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α

ΠλθΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ 
ΙίΕΨΕΩΣ ΘΕΩΡΙ1ΜΑΤΑ.

‘Ρ α 'ίς υδατος δέν πίπτει έπί τής πέτρας χωρΐί 
νά παρασιίρη μέρος τή ; ουσίας τη ; ( 1) ά λλ ’ ούτε πνοή 
ΰ'/iu.su ΐγγίζβι τή ; γή ; τ ή» επιφάνειαν χωρίς νά με- 
ταβάλη όπωσοϋν τήν κυκλοφορίαν τών έπ αύτής σω 
μ ά τ ω ν .  Ι,Ιαντοΰ ή κί.ησις είς τήν άψυχον φύσιν, 
χαδώ; καί ε ί; τά οργανικά όντα, κατατρίβει άκατα 
παύστω; την ΰλην. Τοϋ γενικοί δί τούτου κανόνος 
δέν έξαιροΰνται our’ αυτοί οί άστέρες· διότι πολλοί 
αυτών όσημέραι ενδεν κακεϊδεν διασκορπίζονται ω ; 
διάττοντις* άλλοι οέ επανίαν καί παντελώς νά λάμ-Ι 
jcu)3tv «ίς το στερέωμα, ή έξ όλοκληρου κατά διάφο
ρου; χρόνου; ήφανίσδησαν.

'Αλλά τά ζώντα σώ ματα  άναπληροΰσι μέχρι τινός 
τήν άδιάλειπτίν ταύτην φθοράν διά τής τροφής, τήν 
δποίαν ίιαφοροτρόπως εισιρχομενην κάτεργά,ονται, 
Κατά πάντας όμως τους κ ιι-ο υ ; δέν γίνεται ομοίως 
ή το;αύτη άντι*αταοτασις. Ούτω π. χ. κατα το εαρ 
κ ϊ ί  τό δέρος, οτε μαλιστα ή ζωή ακμάζει, ανακαινί
ζονται δέ καί μορφοδνται τά φύλλα,τά ανδη και οι καρ
ποί τών φυτώ ν, ή δρέψΐ; εξαντλεί άφδονωτέραν τότί 
τήν υλην άπό τήν γην διά τών ριζών. Τουναντίον δί 
συμβαίνει κατά τόν χειμώνα καί τά φδινόπωρον, οτε 
ό χυμός παλινδρομεί είς τήν γην, οδεν πρότερον άνε. 
8όδη είς τά επάνω.

Τό έαρ καί τά 0;?ο; τή ; δπάρξίως τοΰ άνδρώπο'υ 
συμπίπτει μέ τήν νεανικήν καί άνδρικήν ήλικίαν. Τότε 
Ιχ ίΐ πλίίοτέοας τροφής προρανή ανάγκην. Ά λλ ’ ή 
άνάγκη αυτη τής ποσότητο; άναλογει καί πρός τήν 
ένέργειαν. ή τή» ηρεμίαν τοϋ ζώου" (,2) διότι οστις έν 
γένει διατελεΐ άργος δέν πρέπει νά τρέφεται ώ ; κηφήν, 
εδτε Ivet χρείαν μάλιστα.

Ά λλά  τά μέν φ^τά κοινωνοΰντα μετά τή ; γής 
πναμυζώσιν ά<αταπαύιτως αύ:όδεν τήν τροφήν τω ν  
τά δέ ζώκ Ι·/ουσι συναίσδημά η  ίξιαίτερον, ιό  όποιον 
ώς μηνύτωρ άνιγγέλλ ίΐ π :ρ ο$ικώς είς αύτά τη 
χρείαν νέας τροφής· τοΰτο δί έττιν ή πείνα καί δίψα

’Εκ τούτον ή υέ» πιϊνα άναρέρεται ε ί; τόν στόμα 
χον, ή δέ δψ* έίρεύει κατά τό φαινόμενον είς τόν 
βάρυγγα χαί τά περι"' άμφότερα ομως άποτελοϋσιν 
έσωτίρική» πνα αίσδηπν αναλογούσαν πρός τάς ίξω - 
τερικάς τήν ορασιν, τή» αρην κτλ. Διότι το φως βε-

( 1)  ‘Ο πρώτης δάκτυ.Ιος (ά ν τ ΐχ ε ιρ ) τής χ ιιρ ό ς  
τον όρειχιι.ίχοΰ άνδριάΐ'τος τοΰ άγιον Πέτρον εν 
‘Ρώμη xarayi.lnvjievoc άπό τοσαύτας μνριάόας  
εν.Ιαόών προ τοσοντων α ιώ ναν άπέβα.Ιεν ήδη τό 
η ιιισυ  τον πρώτον όγκον.

( Ί )  Ros;et’ s B ridew ater treatise on an im a 
and vegetal physiology p 112 . v . 11 .

1ATP1KAI ΕΚΘΕΙΕΙΣ.

βαίως κινεί τά νιΰρα τών ορβαλμών, οί δε κλονισμοί 
παλμοί) τόϋ άέρος τά νεϋρα τών ώτων· ή άντιλη- 

ψις ομως γίνεται πάντοτε είς τόν εγκέφαλον, όπου 
συνέρχονται πανταχόδεν αίτε έσωτερικαί καί έξωτίρ ι- 
καί ένέργειαι ώς είς κοινόν’ κέντρον, τό οργανον τής 
διανοία;. Ά λλ ’ ομοίως καί ή τήν όρεξιν κινούσα αιτία 
(όβοιαδήποτε υποτεβξ) μεταβιβάζεται ώς αίσδημα διά 
τών νεύρων τοΰ στομάχου, είς τόν εγκέφαλον.

Καδώ, δέ έπί νοσερας τίνος τοΰ εγκεφάλου καί 
τών νεύρων καταστάσεως άκούομεν ανυπάρκτους ήχους 
καί βόμβους, ή βλέπομεν άνυπόστατα ομοίως άντικεί* 
μενα καί χρώματα πολυποίκιλα, ούδεμιας αιτίας έξω- 
τερικής ένεργούσης έπί τών οφθαλμών καί τών ώ τω ν  
ώσαύτως προσγίνεται καί ε ί; τού; βαδέως σκεπτο- 
μένους, ή μελετώντας κτλ. περιοδικόν Tt, άλλ’ απα
τηλόν όρέξεως αίσδημα, τά όποιον εΰχαριστοΰντες λαμ- 
βάνουσι σιτία άνευ τίνος ανάγκης, καί διά τοΰτο 
συχνάκις, ή μάλλον συνεχώς οί τοιοΰτοι πάσχουοι 
δυσπεψίαν καί ιίς υποχονδριακά πάδη περιπίπτουσιν.

Ό τ ι δε διά τών νεύρων μεταβ βάζεται είς ιόν 
έγκέφαλον τό αίίδημα τής όρέξεω; δηλ. τής ανάγκης 
των φαγητών, απέδειξε διά τοΰ άκολούδου πειράματος 
ό Brachet (I)· επειδή διακόψας τά νεϋρα πεινώντος 
πρότερον κυνά; προσέφερεν εις αυτόν τροφήν ό δέ κυων 
δέν έκινήδη παντελώς, έν’ ω πρότερον έζήτει νά φαγη. 
Ά φ ’ ου δέ έπλησίασεν ή τροφή ήρχι?ε μέν νά τρωγη τό 
ζώονκατά τήν συνήδειαν εως οΰ ό στόμαχο;, ο οισο- 
οάγος καί ο φάρυγξ ΰτιερεπλησδέντίς έκινδυνιυον να 
διαρ^αγώσιν'. άλλά μακρυνδέντο; τοΰ τρυβλίου τής 
τροφής καί κατ’ όλίγους μόνον δακτύλου;, ό κυων 
ΐφαίνετο πάντη άδιάφορος, ούτε παντελώς έκΓνεΐτο.

Ά λλά τό αύτό τοΰτο άποτέλεσμα γίνεται και οταν 
κατακοιμίζοντε;, ώς είπεΐν, διά ναρκωτικών τον ε γ 
κέφαλον, καταστήσωμεν ώ ; μή υπάρνουσαν τήν κοι
νωνίαν αύτοΰ καί τοΰ στομάχου §ιά τών νεύρων,

“Ιτω ; τις νομίση ότι το φάρμακον τότι άπορρο- 
φαται, ή μεταφερεται διά τή ; κυκλοφιρίας τοΰ αίμα
τος. Ά λ λ ’ άν ποτίσωμεν 6  κόκκρυς οπίου δύο κύνας, 
τών οποίων δ μέν κατελείφίη υγιής, τοϋ δέ έκόψαμεν 
τά νεϋρα, ό μέν υγιής θέλει φαίνεσδαι ώς ήλίδιος- διότι 
τό 2πιον διά τών νεύρων Ιφθασεν είς τόν έγκέφαλον* 
ό δέ ετερο; μένιι ακίνητο; πάσχων μόνον δύσ-votav 
χωρίς συμπτώματα κάρου κ?ί ληδαργίας.

Ούτως οί Όδωμανοί κατευνάζουσι διά του οπίου 
τήν πείναν, όταν πάσχωσιν Ιλλειψιν τροφής* οί δε 
ναΰται μεταχειρίζονται τήν νίκοτιανην ως μάτσημα, η 
ώς κάπνισμα.

Άλλά καί άλλως π ω :, οταν ή ές-ί* ' Μ  άντιλτψιων, 
ό έγκέβαλο;, πάσχί, δεδόσδω καί πρός καιρόν, πάλιν 
.αφανίζεται διά μιας ή ορεξις. Μόλις καδήμενος έπί 
τραπέζης λάβη τις δλιβεράν χ_αλεποΰ τίνος^άτυγήματος 
α γ γ ε λ ία ν ,αηδιάζει παραδόξως εί; τά παρόντα έδεσμα- 
τα, ένίοτε δέ μέχρι ναυτίας, ή καί έμετου.

Ό τ ι δέ τά συμπτώματα ταΰτα πάντα προερχον-

( I j  Brachet Recherches experiffientales sur 
les fonctions da systeme nerveux.
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τα! άπό πο(άν τίνα τοϋ εγκεφάλου πάθησίν, ή βλά
βην πληροφορούμεθα έκ τών κατά τής κεφαλής αυτής 
πληγών.

Τέλος όταν τυχωμεν ιίς  βαθείας κα! έμβριθεΐ; βυ 
δισμενοι^σχεψεις c u n  άκούομεν, ουτε βλέπομεν τα  
πλησίον ημών αυτών λεγάμενα, η γινόμενα. Ούτως ό 
Αρχιμήδης δεν ή:θάνθη παντελώς τών Συρακουσών 

τήν όίλωσιν γενομένην μετ' αλαλαγμού καί δούττου τών 
εχθρών, όλολυγή; δέ χαί κλαυθμοΰ τών κατοίκων 
πορθουμενων καί 5 Νιύτων δέν ενθυμείτο άν έφαγιν, 
ιζη'τει δέ νά μάδη τοΰτο παρά τοϋ υπηρέτου ί '

■Αδενίτιδες .τρύχηΛ ιχαΙ% είτε ογχο ι χ ορχ ινώ -  ! 
δε ις  τοΰ τραχήλου .

Τα πρησματα ταυνα συμβαίνουσιν ένίοτε ώ ; πά·| 
9ο; τών 5 — G παρωτιδιχών γαγγλ ίω ν δίότ: χαί
ζύχα  όπόκεινταί είς διαφόρου; αλλοιώσεις, φλόγω- 
σιν, φυμάτιά, καρκίνον κτλ. όθιν αί πλεΐσται ϊκρι I 
ν,ωσεις, ε:re άφϊίρεσεις τής παρωτίδο; ήσαν πραγμα-| 
τικώς εγχειρησίς γενομένη έπί τών γαγγλίων τούτων, I 
η τών jso  τον στερνοχλειδομαστοειδίτην μΰν καί εί;| 
την οιαφυαιν τής παρωτίδος κειμένων.

Παντες δέ βί ογκοι ουτοι φαίνονται τυλωματώδιις,! 
η ανώμαλοι· ένίοτε σύγκειν-αι έξ ουσίας μαλθακή; 
κα: έρυθρας, ως τά υπερτραφή λεμφικά γάγγλια· άλ
λοτε οέ περιεχουσιν ανωμαλίας, είτε μικρούς όγκους, 
έπ! τών όπ:ίων εύρίσκονται φυματώδεις θρόμβοι· 
μεταβάλλονται δί είς έλκος μυκητώδες, ή ιύρίσχονται 
σκληροί κα! οίον ινώδεις, γεννώνται δ’ ένίοτε άπό ό·| 
δονταλγίαν, τερηδόνα όδόντων κτλ.

Πολλάκις ή^παρωτίς καταφθείρεταί Ιπ  αύτών.
Οί ογκοι  ̂ουτοι άφαιροΰνται ώς έπί το πλιϊστον 

άκινδύνως· ουτε γίνεται συνήθως υποτροπή ώς έπί 
τοΰ  σκίνου τών μαστώ ν ένίοτε όμως δ Β«λπώ τοΰ; 
διελυσε διά τινων εντομών, ή κ εντη τώ ν  έπειδή μετά 
τινα καιρόν ήφανίσθησαν αυτομάτως· άλλά συνήθως άφ’ 
ου διαμεινωσιν επί τινα χρόνον σκληρύνονται είςI 
σχίρρον.

Διακρινονται δ ευκόλως έκ τής μαλακότητος, οταν 
περιέχωσιν άπόστημα, η κυστιν τό δέ λίπωμα προσ- 
φιρει τινά κλυδασμόν μετά άπαλότητος.

•Η παρωτίς δέ αυτή πάσχει πολλάκις καρκίνον έγ 
κεφαλοιιδοΰς ουσίας· άλλοτε δέ γίνεται σ κ ιώ δ η ς  κτλ.! 
Συχνακις αφηρεθη άνευ βλάβης τής παρωτίδος καί τοΰ 
προσωπικού νεύρου. '

,  (T riquet. Archives generates de M<Sdecine).j

‘Ύ π ερα ιπ ΰ η ο ία  xal α να ισ θ η σ ία .

‘O T .  T urch , ιατρός τής έν Βιέννη σχολής, ιίς διά
φορα υπομνήματα πρός τήν αυτόθι'ιατρικήν εταιρίαν 
εξέτασε τά διάφορα φαινόμενα τής άναισθησίας‘καί 
υπεραισθησίας.

Νευραλγικοί πόνοι βαθεις έπιφέρουσι τήν ίπικόλαιονί

τών αντιςοιχουντων τόπων άναισδησίαν έκτεινομένην ώς 
άπό κέντρου, τή ; ές-ία; τοΰ πάθους, είς περιφέριιαν, τά 
περιξ, κα! βαθμηδόν ούτως έλαττουμένην. Πολλάκις 
δο κυριευει καί ολόκληρον τά ημισυ τοΰ σώματος μέ
ρος- τοτε ομως ίιπάρχει μετριωτέρα, διακρίνεται δέ 
δια τής επαφής θερμοϋ, ή ψυχροΰ σώματος.

Ή  υπεραισθησία τών κατά βάθος τόπων, δέν έκ- 
;τ « ί « τβι S” v̂ ή αναισθησία- έφάνη όμως χατέχουσα 
και ολον το ημισυ τοΰ σώματος.

( ^  αναισθησία τοΰ ήμίσεως μέρους παρακολουθεί 
ενίοτε τους βαθεις νευραλγικούς πόνους,οίον τών πλευ- 

| ρών, τοΰ έπιγαστριου, τών άκρωτηρίων,καδώς έπί τών 
υστερικών, η επιληπτικών παροξυσμών 2) τους μετά 
τόν τύφο» πόνους τους έπισκήπτοντας είς μέλος τ ι, 
τόν κορμον, η την κεφαλήν. 3) τήν αποπληξίαν, όταν 
πόνοι καταλαμβάνωσι τό ήμήπληχτον μέρος.

(Αυτόθι.)

'Έ ΐ,Ιε ιψ ις  π ερ ικ αρδ ίο υ  ^υ.Ιάκου έπ ί  
τρ ιακονταετού ς  άνθρωπον.

‘Ο D. Baly νεκροσκοπήσας φθισικόν άνθρωπον 
άποΟανόντα εντός τής φυλακής τοΰ MiJbank έπληρο- 
φορήθη οτι ό αριστερός πνεύμων συνείχετο μετά τής 
'.αρδίας· άμφοτερα δέ τά όργανα ταΰτα ιιχον κοινόν 
θύλακον τόν πλευρικόν υμένα έξαπλούμενον έπί τής επι- 
φανείας των κτλ. άλλά καί ό Κ. Breschet είς τό R e
perto ire d ’Anatomie Τ. I. άνέφερε τοιούτου πάθους 
παράδειγμα, καθώ; καί ό Otto, [ta th o l. Anatom ] καί 
ό C urling έσχάτως διεκοίνωσεν άλλο εις τό C h irurg . 
transact.T . 22 . (Α ύ τ ό θ ι . )

Χ ρ ή σ ις  τον Μ α γγα νη σ ίο ν  ά ν τ ϊ  τ ο ί  σ ίδηρον .

‘Ο άπό Λουγδούνου διάσημος χειρουργός Κ. Πε- 
τρεχέν ύπεβαλεν είς τήν ιατρικήν ακαδημίαν τών Πα- 
ρισίων υπόμνημα, δΐ ου άποδεικνύει τήν ώϊέλειαν τοϋ 
μαγγανησίου ώς άναπληροΰντος τόν σίδηρον εις πολ- 
λάς χλωρώσεις, όπου ουτος δέν φέρει ιατρείας όριστι- 
στικόν αποτέλεσμα· ένίοτε μάλιστα καί άφ’ ου φανή 
τοΰτο, έπανερχεται έξ υποτροπής ή νόσος.

Τοτε ήενωσις τών δύο μετάλλων ένδύκνυται υπέρ τι 
άλλο.

Συμβουλεύει δέ όμοίως τά τοιοΰτον ίαμα  είς τήν 
έπίσχεσιν, ή τήν δύσκολον ρύσιν τών ίμμήνων, ήτις 
παρακολουθεί τού; περιοδικούς πυρετούς, εις τήν αναι
μίαν τήν συμβαίνουσαν έπ! τών μακρών έμπυήσιων, 
ιίς τήν χοιραδικήν, άφροδισιακήν καί καρκινιχήν δυσ
κρασίαν, τήν φδίσιν κτλ. καθώς καί είς διαφόρους νεύρο- 

, παθείας, τόν όνανισμόν, τήν ταχεΐαν αυξησιν, τήν 
λευκόρροιαν, τόν διαβήτην.

Ό  είρημένος ιατρός μεταχειρίζεται ότέ μέν τό 
ανθρακικόν σιδηρομαγγανήσιον ότέ δέ τά ίωδοΰχον σι- 
δηρομαγγανήσιον είς καταπότια 2— 4 τής ήμέραςκτλ.

(  Α υτόθ ι . )

Ί ώ ό ις  κα< βρώμ ιον  είς τά εδώ δ ιμα  
χα ί  τά  έ χ χ ρ ί ϊό μ ιν α .

Ό  Κ. Grange άπέδιιξε 2ί υπομνήματος ύπββλη- 
δέντος είς τήν αυτήν άκαδημίαν οτ ι  τ ο ύ δ ε ς  καί^βρώ- 
μιον εύρίσκονται μέν καί είς τά ί>2ατα, άλλ ούχ ηττον 
χαί είς τά έδώδιμα καί διαφόρους έκκρίσεις. Μετα
χειρίζεται δέ ό είρημινος πρός άναζητησιν τοΰ ίωδου; 
τά ύπιζωτικά* ( νιτρώδες ) οξυ, τά οποίον  ̂ενεργεί 
ευθύ; έπί τών ίωδούχων' δΐ αύτοΰ εϋρήκε τό ίώ5ες 
είς τό υδωρ τής θαλλάσσης. ‘ Ομοίως δέ άνεκάλυψε 
αυτό τε καί τά βρώμιον είς τά φυσικά ουρα ανθρώπων 
μή λαβόντων παντελώ; ίωδοΰχον ώς ιατρικόν· άλλα τά 
βρώμιον πλιονάζει τοΰ ιώδους είς τά ουρα.

Συγκεφαλαιοϊ δέ τό έργον διά τών ακολουθών πα 
ρατηρήσεων.

Τά ίωδοΰχα καί βρωμιοΰχα, καδώς καί τά χλω- 
ροΰχα, περιέχονται είς διαφόρους τοϋ ανθρώπου τρο- 
φάς, άλλά χατ’ έλαχίστην ποσότητα. Αέν εύρίσκονται 
ικανά είς τά ΰδατα τών υψηλών κοιλάδων, οπου 
λ ιίπ ιι ή βρογχοκήλη.

’Απαντάται άφθονώτιρον τό ιώδες είς τά υδατα 
καί τά πηγάς τοΰ Λουγδουνου καί τής Γενεύης, οπου 
ίνδημεΐ ή βρογχοκήλη !

Τά ΐωδοΰχ* αύξάνουσιν είς τά ΰδατα, έφ’ όσο* 
μαχρυνόμεθα άπά τά ύψη, καθώς όμοίως αύξάνει και 
ή βρογχοκηλη. ( Αυτόθι)

Νευριχή άτροφία .

Διάφορα μέρη τοϋ σώματος ένίοτε ισχαίνονται δι 
άλλοίωσίν τινα ίδιογενή τών ζωογονούντων αυτά νεύ
ρων, *α1 άνευ παραλυσίας,τής οποίας άποτέλεσμα γνω- 
ςόν ύπάρχει η άτροφία. ‘Ο ’ Αγγλος Carswele [lllu  
strat· of the elem entary forme of disease 1836 . 
διέγραψε τοιαΰτα πάθη. Άρτίως δέ ένησχολήϊθη είς τά 
ζήτημα τοΰτο καί 5 Γάλλος Δ. Άράμ. "Αλλος <5έ, ό 
Δ. ‘Ρεϋ άπό Βορδιγάλλων, έξιστόρησεν άνθρωπον 35 
ετών, τοϋ οποίου ολον τό δεξιάν ημισυ μέρος τοΰ 
σώματος ήτο ίσχνότατον· τό κρανίο» συμπεπιεσμενον, 
ή όφρυακή έξοχή καί ή ζυγωματική καμάρα ταπεινό
τερα, αίτρίχες σπάνιαι και λεπταί, τά μέλη κοντώτερα 
(βραχύτερα} καί λεπτότιρα· ή δέ αύτύδεν αί'ιθησις κα 
τηργημένη, ώ ; άν υπήρχε θρεπτική, ούτως ε ί π ε ΐ ν ,  πα* 
ράλυσις τών μερών τούτων*· δ δέ “Αγγλος P arry 
άναοέρει καίαύτάς μονομερή άτροφίαν γυναικός, άνευ 
εύδεμίάς άλλης άλλοιώσεως.

Μετά ταΰτα δ άπό Βερολίνου διάσημο; νευροπαθο* 
λόγος ‘Ρόμβεργ έπραγματεύθη περί τοΰ είδους τούτου 
τής νευροπάθειάς [K linische Ergehnisse gesamme 
von D. Henoch, καί K linische wahnnehm ungen 
1851] Μεταξύ δέ τών άλλων παραδειγμάτων άνα* 
φέρει γυναικός, τής όποιας τό άριστεράν μέρος ολον 
^το £ικνον κα! σκελετώδες ώς έπί γηρως, αί τρίχες ά“ 
ραιαί, καδώς καί αίδφρύες, έλλειψις παντελής βλεφα
ρίδων, βλέφαρον ισχνόν κτλ.

Ένίοτε παθόντος τοϋ νεύρου οίον τοΰ τρίδυμοί) 
π. συνεσπώντο οι μασσητήρες μΰς, ηυξησε δέ ύπερ-· 
βαλόντως ή αιιδησις τών νεύρών^οΰ Ε . ζευγους, έκ
τος τής άτροφίας τών μερών, δπου α ί  παραφυάδις 
τών νεύρων τούτων έκτείνονται.

(  Α υτόθ ι . )

Χ ρήσ ις  τον χΛωροψόρμου ( 1 )  χα τά  
τον υσ τερ ισμόν .

Ό  Α. Η. Desterne συμβουλεύει τάς είσπνεύσεις
τοΰ χλωροφόρμου ώς ώφελίμους είς τήν ΰστερΐτι*, 
καθότι 1) μεταβάλλουσιν εις Ιχστασιν, ή ύπνον προσω
ρινόν τά θλιβερά συμπτώματα τών παροξυσμών τής 
νόσου· 2) περιορίζουσιν αύτούς ιις  4 — 5, έν ω πρό- 
τερον ήσαν άπεριόριστοι’ 3) άναβαλλουσιν ιις πολλάς 
ημέρας έκάστην τών ύςερικών περιόδων, παρατεινουσαι 
τήν ύγιά κατάστασιν τοΰ υποκειμένου ιίς αύτάς, γυ~ 
ναικός, ή άνδρός. ( Α ύτόθ ι . )

Έ .ΐχώσε ΐζ  τοϋ τραχή.Ιον τήζ μή τρας .

‘Ο F. J .  P . Azema θεωρεί ώς άσφαλέστατον Γαμα 
τοΰ πάθους τήν καυτηρίασιν" συμβουλευει ομως νά 
προηγώνται τά άντιφλογιστικά μέσα γενικά και το
πικά, άν ύπάρχη πρήσμα λόγου όπωσοΰν αξιον. Οταν 
δέ ταΰτα άποβώσι μάταια, τότε άνάγχη νά μ ετα χ ιι. 
ρισθώμεν τήν καυτηρίασιν. Συχνακις ώριλεΐ ό νιτρι
κός άργυρος· άλλ’ ή καυτηρίασις πρέπει νά έπαναλη^θή 
τουλάχιστον δίς τής έβδομάδος, εως ου τά μέρη ηδη 
ερυθρά καί κοκκώδη έπαναλάβωσι τήν φυσικήν αυτών 
έπιφάνιιαν. Ά λ λ ’ ή κατάχρησις τοΰ είδους τούτου τής 
καυτηοιάσεως έρεθίζουσα διαιωνιζει ένιοτε το θερα
πευόμενο'/ νόσημα. Τότε χρησιμεύει διαφεροντως το 
ίωδικον βάμμα ώς καυστικόν, & μάλιστα έ τράχηλος 
τή; μήτρας τύχη υπερτραφής. Αν δε τά πάθος συμ- 
πλέκηται μειά  έρπητικής τίνος δυσκρασίας, ένδείκνυν- 
ται μάλιστα τά θειώδη λουτρά. Γα νοσερα ερυθήματα 
ταΰτα ύπσχωροΰσιν εν γενει είς τον νιτρικόν υδράρ
γυρον. Ά ν  όμως συνυπάρχη φλεγμσνή τοΰ τραχήλου, 
χρησιμιύουσι πρό παντός άλλου τα μαλακτικά. Αι 
κοιναί δέ καί άπλαΐ, είτε έπιπόλαιοι, ειτε καί βαθιιαι 
έλκώσεις άρκοΰντ«ι εις τήν χρήσιν τοΰ νιτρικοΰ άρ- 
γύρου. Τά κοκκώδη ελκη άπαιτοΰσι κυρίως τόν 
ό;ύν νιτρικόν υδράργυρον τά δε μυχητωδη θεραπεύον
ται εΰχερώς διά τοΰ νιτρικοΰ αργύρο»' άλλ ώφε-

Κ α τά  τυπογραφ ικόν  α μάρ τημά  εΰζΊοχεται 
γ.Ιωρόμορφον άντ'ι χ .Ιορόφορμον είς το Β  . Τενχ . της 
Μ νημοονν^ς' δ ιό τ ι  το όνομα έδόθη έκ τοΰ χ - ϊω ρ ϊο ν  
χσ'ι τοΰ μνρ[ ΐηχ ιχον ,  είτε yop ft ixov  formique όζεως 
σύνθετον ' ί.Ι .Ιηνιχώτερον βεβαίως νπ αρ χ ε ι  το ( ΐυρ -  
μηχοχ.Ιώριον .



λοΰνται χαί οπό τής »τυπτηρίας έπιπασσομε'νης ώς 
χόνεως· αν δέ τό πάθος έπιμένι;, ΐπίκειται χρεία 
διάπυρου βιδηρου. Τα βληχρά τουναντίον ελκη θερα
πεύονται διά τοΰ όξέως νιτρικού υδραργύρου, άλλά χαί 
το  (ωδίχον βάμμα ώρελεΓ. Τά δέ άρροδισιαχά άπαι* 
τοΰσιν ειδικήν ίατρείαν. (Α υ τό θ ι . )

‘Ο Nelson Batut παριστάνει τήν διά πεπυρακτω 
με’νοι» σιδήρου καυτηρίασιν τοΰ αύχένος τής μήτρας 
ώ ; ανώδυνο»· αυτή ιατρεύει θαυμασίως καί ταχέως 
τάς πλατείας, αιματώδεις χαί πλαδαράς, ή ραγαδώ· 
δεις βΛχώτεις, επιτυγχάνει δέ εΰχολώτερον εις τάς 
μαλθακάς, ή τάς σχληράς· άφαιρεΐ δέ χαί- τους προ
ξενώντας αυτας πόνου;" άλλά χαί ό περιωρισμένος 
εις τόν αυχένα της μήτρας καρκίνος θεραπεύεται 
τελεσφόρως ενίοτε διά τοϋ πεπυρωμένου σίδηρου, οστις 
οΰδε ποτε επιρίρει κίνδυνον. (Α υ τό θ ι . )

Σ ύ σ π α σ ι ς  ( \ )  τοΰ σφ ιγκτήρος  της έδρας  
μ ε τά  ρ α γά δω ν .

Κατά την μέθοδον τοΰ ‘Ρεκαμιέ, τήν οποίαν έξι— 
στορήσαμεν ήδη (τευχ. Μνημοσύνης) δ H enri Bernet 
άναφερει οτι καί δ Κ. M aisouneuve θεραπεύει διά 
τής βιαίας διαστολής τήν σύστασίν τοΰ σριγκτήρος 
τής έδρας· χάριν δέ τούτου εισάγει τού; δύο λιχανοΰς, 
ειτε δεΰτας δακτύλους, έπειτα τούς μακρύνεν κατά 
διαφόρους διευθύνσεις. (Α υ τ ό θ ι )

Θεϊκός σ ίδηρος  ώς δηΧητήριον.

‘Ο αναιτιολόγητος θάνατος ανθρώπου τινός δια- 
φερομένου μετά τής γυναικός του έδωκεν «ί κοψιάν δη· 
λητηριάσεως* άλλά γενομένης νεκροσχοπίας άκριβοΰς 
καί άναλύσεως χημικής πάντων τών κατ’ οικον εί»· 
ρεθεντων έδωδίμων καί ποτών, οϊον του δδατος, τοΰ 
οίνου, καί κόνεως τίνος λευκιοδους, καθώς καί τών 
γαστρικών δργάνων, άπεδείχθη ότι ουτε χαλκός, ουτε 
άργυρος, ή μόλυβδος καί αρσενικόν κτλ. ύπήρξαν τά 
δηλητήρια κατ' αυτήν τήν περίστασιν άλλ' δ θει*κός 
σίδηρος, οστις εύρέΟη καί είς τά πότημα τοΰ άποθα 
νοντος. Μέχρι τοΰδε τά άλας τοΰτο δέν ήτο κατατε 
ταγμένον εις τά δηλητήρια· άλλ’ ή προκειμένη άνάλυ 
σις άπέδειξεν ίκανώς τήν δύναμίν του' οθεν καί 
γυνή κατεδικάσθη οπό τών ένορκων τοΰ A veyron είς 
θάνατον· άλλ' ύπσρχούσης πάντοτε διαφωνίας περί 
τής δηλητηριώδους ένεργείας τοΰ οιδήρου έζητήθη παρά 
τοΰ προέδρου τής Γαλλ. Δημοκρατίας ή μεταβολή 
τής ποινής.

Σημειωτέον ότι δ Όρφιλας έοχάτως έξέδωκεν ύπδ 
μνήμα άποδίίκνύον διά γεγονότων τήν δηλητηριώδη 
δυμαμιν τοϋ θειϊ*οΰ σιδήρου. (Αυτόθι.)

( 1 )  Εις τό περ ι ‘Ρ εχ αμ ιέ  χ α ταχω ρ ισθ εν  άρθρον  
παντοΖ σχ εδόν  έχ τυπογραφ ικού  αμαρ τήμα τος  εύρ ί .  
ακετα ι σύ/τασ ις  ά ν τ ϊ  τοϋ σ ύ σπ α σ ις .

θ£ υ  άρσεν ιχώδ  ις χτ,τά τών τελματωδών  
πνρετών.

Δια παρατηρήσεων πολλών έπί τών κοιτώνων της 
κλινικής τοΰκαθηγητοΰ F aster έν Μονσπελίω ό G irlar 
αποδεικνυει τήν ώρελειαν τοΰ άρσενικώδους όξέως ώς 
αντιπυρετίχοΰ κατα τάς ακολούθους περιστάσεις.

Η θιραπεια διαρκεΐ συνήθως 13 ημέρας μέχρι 19. 
’Ιατρεύονται δέ εύκολώτερον οί τριταΐοι.
Τά σώμα ανέχεται τήν χρήσιν του φαρμάκου έκτος 

τίνων εξαιρέσεων.
Οταν άναφαίνωνται ξηρασία στόματος, φάρυγγος 

καί οισοφάγου, ευαισθησία έπιγας-ρίου, ς·ρόφοι, διάρροια, 
η και εμετός, διακόπτεται πρός καιρόν τά φάρμακον' 
χρηειμευουσι δέ τά έμετοκαθαρχτιχά, καθώς καί τοπι- 
κώς τα μαλακτιχά έπί τοΰ στομάχου.

Ενίοτε συμβαινουσι νευρικά συμπτώματα σπου- 
δαιοτερα, καρδιαλγία, ιλλιγγες, ά’Όνία, λε«ποθυμία, 
οίδημα τών κατωτέρων ακρωτήριων καί τοΰ προσώ
που, ή απλώς λευκοφλευγματία.

Τοιαΰτα συμπτώματα προήλθον έχ τής χρώσεως 
j  12 έχατοστογράμμων τοΰ φαρμάκου εντός 24  
ώρών.

Το άρσενικώδις δξΰ δέν ενεργεί έπί τοΰ έξωγκωμ,έ- 
νου σπληνός.

Συνήθως ίιόοται απο 4· χιλιοστογράμμων μέχρι 
9 12 εκατοστογράμμων ή χρίσις τών έμετοχαθαρ-
τιχών αυξάνει τήν ανοχήν, βοηθεί δέ χαί τήν fa - 
τρείαν' θ:ορί^»ται δέ είς τά τέλος τών παροξυσμών.

( Α υτόθ ι . )

Θρεπτικοτης τών δ ιαφόρων κρεάτων.

‘Ο Κ. Marchal de Galvi άπεύθυνεν εις τήν ακαδη
μίαν ’’"ή; Ιατρικής κατάλογον τής συγκριτικής δυνάμεως 
τών συνηθεστάτων κρεάτων, δηλ. χοίρου, βοάς, προ. 
βάτου, μόσχου, νεοσσού κτλ.

Ελαβον λέγει 20 γραμμάρια καθαροΰ μυός έχά- 
στου τών ζωων τούτων, έξάτμισα (εν διπλώ) διά τοΰ 
)ain man ε αι πολλας ημέρας τά πέντε δείγματα ιίς 

πέντε χωριστά αγγεία.
Ιοου τό αποτέλεσμα, άναφερομένων τών άναλο- 

γιών εί; 1000 .
Ύ λη στερεά "Υδωρ.

Χοίρος 2 94 ,50  7 0 5 ,5 0
Βοΰς 2 77 ,0 0  7 2 3 ,0 0
Πρόβατον 2 6 5 ,5 0  7 3 9 ,5 0
Νεοσσός 2 6 3 ,5 0  7 3 6 ,5 0
Μόσχος 2 6 9 ,0 0  7 4 0 ,0 0

*Όft~ϊ=ft

Χοίρος
Βοΰς
Πρόβατον
Νεοσσός
Μόσχος

3 0 2 .5 0  
275  00
263 .50  
2 6 3 ,00
2 5 5 .5 0

6 9 7 ,40
7 2 5 ,0 0
7 3 9 .5 0  
7 3 7 ,0 3
7 4 4 .5 0

Ισως κατ αυτήν τήν τάξιν πιστεύσ3 τ ις, ότι τρέ-

φει πλειότερον δ χ^?®ί κτλ. εελλα τα λιπαρα οωμα- 
τα χρησιμεύουσιν είς τήν άναπνοήν, ή είς τήν θρέψιν. 
Όθεν δέν τρέφουσι τά παχέα, αλλά κυρίως τά στε
γνά" τό δέ λίπος άπατα αυτόθι, καθώς καί έπί τοΰ 
εύτριφοΰς ανθρώπου!

ΤΗτο άρα άνάγχη νά άφαιρεθή παντελώς ή παχυλή 
δλη, αν καί δέν φαίνηται, διά τοϋ θει'ϊκοΰ αίθέρος, 
δ :τ ις  διαλύει τά λιπαρά σώματα. Ίδοί» δέ τό νέον 
συμπέρασμα

Βοΰς 2 5 ,439  2 4 9 ,5 6 3
Νεοσσός 2 4 ,0 7 8  2 4 8 ,9 3 0
Χοίρος 5 9 ,7 4 3  2 4 2 ,7 5 7
Ποόβατον 29 643  2 3 3 ,8 5 7
Μόσχος 2 8 ,7 4 3  226 ,8 5 7

Έ ντεΰθίν έξάγομεν πόσον και δ νεοσσός παρ ελπί
δα τρέφίΐ διά τήν πυκνότητα τών ί ών του' ίσως 
όμως δ άΛίγώτερο; χυμός (νοστιμάδα) τοΰ κρέατος 
τούτου οΛίγοστέύει καί τήν θρίπτιχότητα.

"Ωστε κατά λόγον της θρεπτικής των δυνάμεως 
τά κρέατα πρέπει νά κατατάσσωνται ουτω· 1 βοΰς 
2 νεοσσός’ 3 χοίρος· 4  πρόβατον 5 μόσχος.

’Εκτός δμώς τούτου τά νεώτερα ζώα άποβαινου 
βιν άναλόγως ήττον θρεπτικά, καθώς τά τών μεσημ 
βοινών τόπων μάλλον θρεπτικά, ώς καί έ< γένει στε 
γνότερα. (Α υ τ ό θ ι . )

Σ υ γκ ρ ιτ ικ ή  ΰύνα/ιις  τών ά νθ ε .Ιμ ινθ ιχώ ν  π α ρ ά  
τοΰ  D Kiichenmeister.

5 — 15 ώρας διά σχορόδου, χρομμύων, ^ίζη; 
ροιάς, βάμματος κηκίδος, θει'κής 
σόδας πυκνοΰ διαλύματος.

1 5 — 21 ώρας διά καφουρας, άνίσου, γεντια· 
νής, άνθών κοΰσσο.

2 4  ώρας, διά σιλφίου, έλαίου κιχινου, 
άΧάης, κομμιγουτας. ίπεκακουάνας, 
φλοιοΰ δρυάς, cachou κτλ.

Πρόδηλον οτι όσα έκ τών είρημένων ήδη φαρμάκων 
ένεργοΰσι μετά 24  ώρας καταντώσιν ανωφελή. Πρώ
τον δέ πάντων διχαίως θεωρείται τό σαντώνιον' άλλ 
ή πραγματικώς χρήσιμος ουσία toD φαρμάκου τούτου 
ευρίσκεται είς τά σπέρματα· καί εις μέν τό υδωρ δυ- 
σκόλως διαλύεται διά τής μακρας άφεψήσεως ( δηλ. 
1 J2 5 0  αυτής μόνον) τό ελαιον όμως λαμβάνει (άπο- 
μάττεται) απασαν αυτής τήν άνθελμινθικήν δύναμιν. 
Συμφέρει^ άρα νά συνάπτωμεν τά σαντώνιον μετά τοΰ 
κικίνου έλαίου καί νά δίδωμεν αύτά κατά μικρόν 
κοχλεάριον.

Το πετρέλαιον ενεργεί καί αύτό δραστηρίως. Δίδον
ται δέ άνά 16 ρανίδΐς δίς τήςήμέρας’ δ δέ ‘Ρουδόλφης 
συμβουλεύει τάς έντρίψεις πέριξ τοΰ όμφαλοΰ διά τοΰ 
καγεπούτου έλαίου, τά δέ άλατα συμπληροΰσι τήν θε. 
ραπεία*' τά δύσοδμαδέ, οίον τά σχόροδον καίτό σίλφιον, 
φέρουσιν άποτέλεσμα, άφ’ ου είς πολυν καιρόν διαμεί- 
νωσι μετά τοΰ σχώληκος.
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Ταινία ευρέθη νεκρά διά τοΰ Κοΰσσο βρα
στού είς γάλα μετά . . . .  ώρ. ]

‘Ελαίου τερμινθίνης ένωμένου μετά
λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς .............................................. » I — 1 1

B raye raαφεψήματος μετά λευκώματος 1— 1 12— 2
‘Ρίζης ^ ι α ς ..........................................» 3 — 3 1 12
Εκχυλίσματος ά^ρενοπτέριδος μετά

λ ευκ ώ μ α το ς ..................................   » 3  1|2—4
Κιχίνου έλαίου μετά λευκώματος » 8 !
Ά ρα  τά κοΰσσο προτερεϊ πάντων, 'Ισως δέ ή ρίζα 

τής ροιας καί ή άρρενόπτερις άποτυγχάνουσι, διότι 
βιαζόμενοι δίδομεν καθάρσιον, ώστε δέν διαμένει ικα
νόν καιρόν τά φάρμακον είς επαφήν Ίθΰ σχώληκος· ή 
?έ ρίζα τοΐ; ροια; ιδιαιτέρως κινεί χαί άιοδεύσεις μετ’ 
2λίγον, ώττε εξέρχεται προώρως.

Σημε'.ωτέον οτι τά διαμένοντα είς τήν κοιλίαν ώά 
τής ταινίας δέν μεταβάλλονται είς ταινίαν, ώστε άπο- 
βαίνουσιν άβλαβή.

Νηματώδη.
θάνατος αυτών είς 1 ώραν διά διαλύματος σαντωνίου 

είς ελαιον.
1— 2 ώρας διά σωσίκρεως, άλατος μαγει 

ρ'.κοΰ, διττοχλωρούχου υδραργύρου.
2— 3 ώρας, δί έλαίου τερμινθίνης, πετρε

λαίου, χαγεποΰτ, σινηπεοσπέρματος, 
διαλύματος αδυνάτου άλατος μαγει 
ριχοΰ.

Γ αΜ ανοχέν τη σ ις  χ α τά  τώ τ  κ ιρσών  
χα ι  ά νενρυσμά τω ν .

‘Ο καθηγητή; Schuh παρετήρησεν οτι τϋ αίμα έπί 
τών τοιούτων παθών δέ/ πήγνυται εύθύ;, άλλά μετά 

2 πολλάς ώρας'καί τήν δευτέραν μάλιστα ημέραν. "Οσω 
τό αίμα μάλλον ήρεμεΐ, τόσω πιθανώτερον θέλεΐ( πή
ξει' χάριν δέ τούτου συμφέρει νά μεταχειρισθώμεν 
επίδεσμον άνω καί κάτω τοΰ νοοήματος*

‘Ο προξενούμενος υπό της έγχειρήσεως πόνος δια
φέρει' άν κλεισθή δ χύκλος, τότε πάντες όδυνώνται 
ομοίως. Ενίοτε τοΰτο φέρει χαί σπασμούς τών μελών.

Διαρκούσης τής κεντήσεως σχηματίζεται περί τήν 
βελόνην τοΰ ψευδαργυριχοΰ πόλου πομφόλυξ λευκό
φαιος, φακοειδής, ήμιδιαφανής· άλλη δέ ύποκύανος α 
ναφαίνεται είς τόν άρχτιχάν πόλον άμφότεροι δέ πε- 
ριστοιχοΰνται υπό κυκλίσχου έρυθροΰ, όπου άναδίδοται 
γάζ.

Τήν δ’ άκόλουθον ήμέραν παρατηρείται κηλίς φαιά 
έπί τοΰ καέντος δέρματος, όπου ήτο ή πομφόλυξ’ συ- 
γνότερον δέ φαίνεται έσχάρα πίπτουσα άνευ έμπυή- 
σεως μετά 2 — 3 εβδομάδας.

‘Η γενομένη φλόγωσι? τοΰ άγγείου χαρακτηρίζε
ται υπά άδύνης αύξομένης τήν Ιπιοΰσαν, καθώς καί 
ή σκληρότης καί ή θερμότης.

‘ Η κέντησις πρέπει νά έπαναληφθή πολλάκις’ μία 
δέν αρκεί. Επιφέρει δέ ένίοτε φλεβΐτιν έπιχυνδυνον* 
πρέπει δέ άναγχαίως νά προτιμαται, οσάκις ή περί~



δεσις τοΰ άγγείου αποβαίνει άδυνατβς, άλλά συμφέρει 
νά έπίτίθωνται επίδεσμοι πέριξ τοΰ μέλους. 

| y ie rte ljah rseh rift fur die praktiche 
H eilkunde Band. I. 1851 .

Προσωπα.Ιγ ία.

Κατά τον παρελθόντα Ιούνιον γυνή τις είκοσιπεν· 
ταετής συμβαυλιυδη τόν Jam es Β. Allan διά προσω
παλγίαν άρχομένην άπό τής δεξιάς όφρύος καί έκτει- 
νομένην εις τό πρόσωπον. ‘ Η νότος έχρονολογείτο 
άπό 6 ετών και βαθμηδόν ηύξανεν έπανήρχετο δέ είς 
προσδιωρισμένην ώραν. Έξετάσας τό πάθος δ ίατρός 
εύρήκε οχληρόν τ ι σώμα ώς πίσον, το όποιον έξήγαγε 
δί έν τομής μιχρα;- ήτο δέ αυτό τιτανώδες αμέσως έ 
πα'νω τοϋ δφρυακοΰ τρήματος κείμενον καί είς τό νεΰ- 
ρον αυτό προσκολλημένον. Έ κτοτι ή πάσχουσα ιατρίύ 
0η έντελώς. Πολλάκις ΐσως αί προσωπαλγίαι έχουσι 
τοιαΰτας αιτίας.

(M onthly jo u rn a l. Ίανν. 1852 .)

Κ αρχ ϊνο ς  προστάτου .

‘Ο Δ. Σόλλυ παρετήρησεν έπί νεκροσκοπίας παιδιού 
τριετοΰς ότι ό προστάτης ήτο μεταβεδλημένος είς 
πρήσμα σκληρόν, λοβώδις, εχον όγκον ώοΰ όρνιθος, 
χρώμα δέ πίαοο; γάλακτος' ίνώ ίη ; δέ ΰλη περιιλάμ- 
βανε τους λοβούς, ωστε τό παν έφαίνετο ώς χον. 
δρώδες.

‘Ο Στραττφόρδ εξιστόρησε και αυτός άνάλογον 
πάθος είς τόν 22 τομ. τοΰ M edico-chicuzgical 
T ransactions. [London medic, gazete ]

To απαισιον τούτο ατεοτελεσμα εφερον ενίοτε καί 
αί ήθικαί τή; γυναΐκός συγκινήσεις.

(  Α υτόθ ι . )

Αλοιφή κατα. τής ψώρας.
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Εντρίψίΐς κατα πασαν πρωίαν καί εσπέρα» έπί 10 
ημέρας· τή ε»0εχατη λούεται ό πάοχων μετά οάπω*ος.

Μ ίγ μ α  χατά. τής άρθροχάχης , τής ά ρ θ ρ ί ί ι δ ο ς  
χα ί τών νδραρθρώσεων.

Βάμ. d ig it, purp. . . .  Sp. 4
Χλωρούχου σοδίου . . .  » J [2

• σόδας . . .  » 1|2
Επιθες συχνάχις επι τών πρησμάτων, ή τών όδυ- 

νωμένων τόπων διότι πολλάκις εξαλείφεται τό οΓίημα 
μετά 8 ημέρας. ‘Η άρθριιι; όμως ώφελεϊται μάλλον, 
όταν προηγώνται αί αναγχαιαι γενικαί καί τοπιχαΙ 
αφαιμάξεις, καθώς και τά συνήθη μαλακτικά έπιπλά- 
σματα (Mergues).

(Journal des Connais. medic. C h irurg .)

Σ τρ α γ γ α λ ισ μ ό ς ,  ειτε δ ιά σ τρ εμ μα  τοϋ ποδός.
Π αρά  τοΰ  Κ. Baudens.

Α ΰτοπρησ ία ,  είτε αυτόματος  χ α ΰσ ις  
του α νθρω π ίνου  σώματος .

Πολλά παραδείγματα τοΰ εξαίσιου τούτου συμβίβη- 
κότος άναφέρονται. Και ημείς δέ αΰτοί ήκούσαμεν διά 
φορα καί παρ’ άλλων καί μάλιστα παρά τοΰ περιω
νύμου Δουπουϋτρέν. ’Αλλ’ έσχάτως ό Bischoff και 
L ieb ig  έδοκίμασαν νά άποδείξωσιν αδύνατον τό συμ- 
βεβηκός τοΰτο, ψεύδη δέ, ή ύπερβολάς τά περί αύτοΰ 
είρημένα. Τούτου; έξελέγχων ό D uvergie έξέδωκεν 
υπόμνημα, οπου θεωρεί τό πραγμα ιστορικώς τε καί 
φυσικώς.

(Annales d ’ Hygiene et de Medecine legale .)

'Ενέργεια  τών (φυσικών, ή ηθ ικών  
προσβολώ ν  έ π ί  τοΰ κυήματος.

‘Ο Δ. Η. B ayard  μέμφεται τήν άστυνομίαν τινών 
τόπων συγχωροΰσαν τούς έπαίτας νά έκτίθωσιν είς τό 
ίμφανές τάς πληγάς καί άλλας πηρώσεις τοΰ σώματός 
τ ω ν  διότι ή θέα αυτη έπενεργοΰσα διά τοΰ εγκεφάλου 
τής έγκύου γυναιχός Ιβλαψε καιρίως τά κυοφορούμενα 
έμβρυα' οθεν έγεννήθησαν πολλάκις άνάπηρα, ή φέ 
ροντα σημεία τών διαφόρων πηρώσεων, τάς οποίας 
ετυχε νά ΐ'δωσιν αί μητέρες εγκυμονούσα:.

Δυο τινα, άπαιτοΰνται εις τήν θεραπείαν τοΰ πά- 
)ους τούτου Ο- νά προληφθή ή φλόγωσις 2 ) νά δια
τηρηθώ ή ακινησία τοΰ άρθρου 

r πρώτον ό ίατρός μεταχειρίζεται μόνον τό
ψύχος, δηλ. τό ψυχρόν ύδωρ, ή τόν πάγον μετά προ»· 
θηκης (αν τυχη χρεία) καί μαγειρικοΰ α'.ατος.

Ο πάγος άφαιρεΐ τρόπον τινα τήν νοσεράν, είτε 
πλεονά^ουσαν θιρμοτητα τοΰ πάσχοντος τόπου’ διότι 
και οταν ό άρρωστος κρατή τόν ποδα εις τό ψυχρόν 
υίωρ, η τον πάγον, πάλιν τόν αισθάνεται πολύ θερ- 
μοτερον τοΰ ετιρου. Γοΰτο δέ διαρκεί έφ’ όσον δια
μένει η φλόγωσις' άλ.Ιά τέλος πάντων ή αίτθησις τής 
πλεοναζουσης ταυ:ης θερμότητο; καταπαύει, τότε δε 
διακόπτεται καί τών ψυχρών ή χρήσις.

Ο άρρωστος βυθίζει τον πόδα είς καδίσκον ψυχρού 
υδαζτος καί τόν άφίνει νύκτα καί ημέραν μάλλον, ή 
ήττον κατά τάς περιστάσεις, π. χ . μίαν εβδομάδα, ή 
καί πλειοτερον, οδηγούμενος ύπό τών άποτελεσμάτων 
χα! τής συναισθήσεώς του-

Αν το αίμα και το ορθικόν υγρόν δέν άπερ^οφήθη, 
κεντοΰμεν κατά τό παράδειγμα τοΰ J . Gueriu τό πρη- 
σμένον μέρος διά τήν διέξοδόν των. Έ κτοτε δέ κρα- 
τοΰμεν τόν αρμόν πάντη άχίνηεον, μεταχειριζόμενοι 
τον επίδεσμον τοΰ αναβολέως λεγόμενον όμαλώς καί 
εξίσου παντοΰ ίφηρμοσμένον εως 2 δακτύλων άνω- 
τε'ρω τών άστρογάλων.

Γίνεται δέ ό επίδεσμο; ουτος στεριώτερο; διά πυ- 
κνοΰ διαλύματος κόμμεως, διατηρούμενος είς τήν θέσιν 
10, 20 , 30  ήμέρας, ή καί πλειότερον κατά λόγον τοΰ 
πόνου χαι τών άλλων συμπτωμάτων.

‘Ο Κ. Baudens, μετεχειρίζεται είκοσιν ήδη ετη 
έπιτυχώς τόν τρόπον τής θεραπείας ταύτης.

—  ‘Ο Κ. Άββαδίας έγνωστοποίησεν είς τήν άκα· 
δημία» τών έπιστημών της Γαλλίας νέον ίατριχάν 
τής ταινίας, τό δ ποιον Ιφερεν έκ τής Άβυσσηνίας, 
οπου διέμεινε πο*ύν χρόνον ώς πίριηγητής, ονομάζει 
δέ αύτό μουζάνα.

‘Η ταινία θεωρηιαι σχεδόν ενδημικόν πάθο; 
τής είρημενης χώρας" διότι έν γένει φερουσιν αυτήν 
οί πλείστοι τών κατοίκων χριστιανών, οσοι τρώ- 
γουσιν ώμόν κρέας. Κατά τούς εγχωρίους μάλιστα 
άναφαίνεται καί είς τά παιδία αμα άρχίσωσι νά λαμ* 
βάνωσι τήν τοιαύτην τροφήν, ένώ των άλλων θρη
σκειών οί άνθρωποι, οσοι δέν ώμοφαγοΰσι, σπανίως 
ένοχλοΰνται άπό τόν παράσιτον τοΰτον σκώληκα.

Είς τήν Γαλλίαν, λέγει δ Κ. Άββαδίας, γνωρίζο- 
μεν 8 — 10 ιατρικά τής ταινίας· αύτών δέ πάντων 
εξέχει τό χοϋσοο.  Ά λλά τοΰτο ώ ; δραστικό» καθάρ- 
σιον ένοχλεϊ πολύ τόν στόμαχον, προξενούν πολλάκις 
ναυτίας τοιαύτας, ώστε δ άρρωστος δέν δύναται νά 
τά χωνεύσρ’ εκτός τούτου πρέπει νά έπαναλν,φθή 
κατά δύο μήνας* τέλος ουτε ιατρεύει πάντοτε έντε- 
λώς, αί δέ δυσεντερία!, τάς οποίας επιφέρει ενίοτε, 
καταντώπ πεισματώδεις, ή καί θανατηφόροι

‘ Η μουζάνα δέ τούναντίον δέν έχει τά ελαττώμα
τα ταΰτα υπάρχει δέ φλοιός δένδρου φυομένου ποίρά 
τήνΈρυθράν θάλασσαν. Δίδονται δέ 6 0 — 70 γραμμάτια 
ώς ξήριον λεπτομερέστατον άναδευμένον μετά τίνος 
μελιτώδους ύγροΰ. Συνήθως δέ ή χρησις αύτοΰ γίνεται 
δύο, ή τρ ιΐς ώρας πρό τοΰ δείπνου, ή τοΰ άρίστου* 
ή δέ ταινία εκβάλλεται τή έπαύριον, ώ ; έπί τό πλεί- 
στον άνευ αφοδεύσεων καθαρτικών, ούτε στρόφων. 
Ε νίοτε ή ιατρεία συντελειται μετά τι/ν δει,τέραν, 
ή καί τρίτην ήμίραν.

Ά ν  καί ή είδικότης τοΰ νέου τούτου φαρμάκου 
ύπάρχη άναμφισβήτητος είς τήν Άβυσσηνίαν, δ Κ. 
Άββαδίας έπίθυμεΐ νά πληροφορηθή άν διατηρήση 
καί έπί τών Ευρωπαίων τής ένεργείας του τή» φή· 
μην. Χάριν τούτου εδωκέτινα ποσότητα εις τόν Δ. 
Ιΐρούννερ, ιατρόν τοΰ Κάιρου, οστις ίάτρευσεν ήδη δε- 
καεννέα άρ^ώστους ταΐνιακού;’ έδωχε δέ δ αύτός περι
ηγητής τρεις δόσεις τοΰ αύτοΰ φαρμάκου καί είς τήν 
άχαδημίαν.

—  Ό  Κ. L un ier άρχίατρος τοΰ παραφρονοκομείου 
τοΰ Niort έξέδωκεν ύπόμνημα περί φυσιολογικής 
καί θεραπευτικής δυνάμεως τών βρωμιωδούχων φαρ 
μάκων. Κ ατ’ αύτόν τό Ιλαιον τοΰ ονίσκου ένεργεΐ διά 
τε τής λιπαρας ούιίας καί τοΰ βρωμιούχου ποτασίου, 
τό όποιον περιέχει’ επειδή τοΰτο μέν βοηθεΐ τήνπέψιν τής 
λιπαρας ούσίας αύξάνον τή» έικκριοιν τοΰ πάγχρεως’ 
η δέ λιπαρά ουσία χρησιμεύει είς τήν αναπνοήν καί αύ- 
ξάνει τήν φυσικήν θερμότητα τοΰ σώματος. Τό ιώδες 
καί τό βρώμιον ένωμένα ώφελοΰσι μάλλον, ή έκαστον

ίλαιον διά τοΰ βρωμιωδούχου ενωμένου* μ*τά ούίΐών 
ύδρο^ονανθρακιχών, οιον τοΰ σοκολάτου. Τό βρωμιω- 
δοΰχον αύξάνον τήν εκκρισιν τώ* γαστριχών χυμών 
κινεί τάς όργανικάς λειτουργίας, βοηθιΐ δέ τήν γένε- 
σιν τοΰ λίπους., Ενίοτε προξενεί ερηητας τοΰ δέρ- 
ματοί, ή φλεγμονάς τών μυκωδών υμένων, άλλ’ 
ακίνδυνους’ άλλοτε δέ (άλλά σπανιώτερον) καί εγκε
φαλικά συμπτώματα ώς τοΰ νευρικοΰ πυρετοΰ καί 
ετι μάλλον τά τής γε»ικής παραλυσίας. Αί λιπαραί 
ουσιαι τών μή άζωτιχών άμεσων μιγμάτων, άφ’ ού 
«θάσωσιν είς τό αϊμα καίονται έν γένει, καί άπο- 
τίθενται κατ’ άρχάς είς τάς όμοιομερείάς διά νά γρ η - 
σιμεύσωσιν επειτα είς τήν άναπνοή». ‘Η άπόθεσις 
αυτη τούς λίπους συμβαίνει οταν δ εισερχόμενος όξυ- 
γόνος δέν αρχή είς τ«ν άμεσον καΰσίντου. Ή  μή προ
ερχόμενη έξ όργανιχής τίνος χαί βαρείας νόσου 
ίσχνότης θεραπεύεται έπιτυχώς διά τοΰ έλαίου τοΰ 
όνίσκου, ή τών ίωδοβρομιούχων φαρυιάκων καί λιπαρών 
ούσιών ένταυτώ, Τό οπιον έν γένει αναιρεί τά άπο- 
τελέσματα τή; ίωδοβρομιούχου θεραπείας. "Οθεν μετά 
προοοχής διδόμενον δύναται μέχρι τίνος νά ώφελήση 
έπί τής πολυσαρκίας’ Τά ιωδοβρωμιοΰχα φάρμακα 
ένδείκνυνται έπί τινων χρονοπαθειών τοΰ πάγκρεως. 
Έ πί φθισικών τό Ιλαιον τού ονίσκου ώφελεί ώς παρέ- 
χον υλην είς τήν πνευμονικήν καΰσιν. Βλάπτει άρα έπί 
τοϋ όξέως σταδίου τής νόσου ταΰτης, οτε μάλιστα ε- 
χει χρείαν νά άναπαυθή τά όργανον. Τά θειώδη υδατα 
ώφελοΰσιν έπί τήο φθίσεως διά τοΰ έμπεριεχομένου έν 
αύτοίς ιώδους καί βρωμίου. Κατά τινας περιπτώσεις 
χλώρώσεως παλαιάς ωφελεί ή ενωσις τώ» βρωμιό- 
δούχων καί σιδηρικών φαρμάκων. Έ π ί τής ραχίτιδος 
τό ελαιον τοΰ ονίσκου φαίνεται ωφελούν διά τής λιπα- 
ρας υλης. Έ πί τής χρονικής κορύζης καί τήί ελκώδους 
όζαίνης ή βρωμιωδοΰχος θεραπεία μεταποιεί επωφε
λώς τόν μυκώδη τών ^ωθώνων, είτε τών χοανών υμένα' 
ώρελει δέ πολλάκις καί ώς έμμηναγγάν. ‘Η ενωσις τών 
βρωμιωδάχων καί σιδηρικών συμβάλλει έξειρέτως είς 
τήν θεραπείαν τής προίούση; γενικής παραλυσίας κτλ.

Ό  διαβόητος χημικός τή ; Παβαρίας Buchner 
συγγραφεύς διεξοδικωτάτης πραγματεία; φαρμακευτι
κής είς 4 τόμου; άπέθανεν.

‘Η Παυαρική Κυβέρνησις φιλοτιμουμένη πάντοτε νά 
συγκαλή είς τήν πρωτεύουσαν, τό Μονάχον, τού; δια- 
σημοτάτου; κα'ίηγητάς, έλπίζιι νά άναπληρώση τόν 
άποθανόντα διά τοΰ ούχ ήττον περιωνύμου χημικοΰ 
βαρώνους Αίεβιγ, τοΰ δποίου αί περί τήν οργανικήν 
χημείαν άνακαλόψεις ύπάρχουσιν ήδη είς τούς φιλο
μαθείς γνωσταί. ‘Ο καθηγητής ούτος παρητήθ/ι πρό 
πολλοΰ τής καθέδρας του είς τό πανεπιστήμιον τής 
πρωτευούσηϊ τοΰ μεγάλου δουκάτου Δάρμς·αδ.
—  Άπέθανε δ ’ δμοίως καί ό άστρονόμος Γρουϊθούϊζεν 
όγδοη/ονταιτής σχεδόν τοΰ αύτοΰ πανεπιστημίου τοΰ 
Μονάχου καθηγητής. ’Ιατροχειροΰργος τό πρώτον 
καί ώς τοιοΰτος ύπηρετήσας έπι τοΰ πολέμου τής 
Αύστρίας κατά τής Τουρκίας, ύστερον έσπούδασε 
τήν αστρονομία», έπέδωκε δέ τοσοΰτον, ώστε διέτρε- 
ψεν ώς άστρο νόμος τε'λιιοποιήσας τό τηλεσκόπιον κτλ.

αύτών κ α τ ’ ιδίαν λαμβανόμενον Άναπληροΰται τό άλλά δέν ήμέλησε διά τοΰτο τήν παλαιάν τέχνην.



δθεν αύτός Ιφεϋρε πρώτος καί την λιΟοθρυπτικήν μη
χανήν) διά τήν δποίαν ή ακαδημία των επιστημών 
τής Γαλλίας τον εβράβευσε μέ 1000 φράγκα.

—  Άπέδανον και εις τη» Γαλλίαν [έν Παριοίβις| 
δυο γνώριμοι ιατροί δ R o c h o u x  από λιδίασιν καί δ 
Dezeim eris άπό ήπατΐτιν.

*0  R o c h o u x  άφ’ οϋ εστάλη εις Ισπανίαν μετάτοΰ 
Αουή καί Τρουσσώ προς έξέτασιν του τότε ένδημοΰν- 
τος αυτόθι ϊκτερώδους πυρετοΰ, διέπρεψε πάντοτε 
εις τάς συζητήοεις τής ιατρικής ’Ακαδημίας επειδή 
πάντοτε η-to τακτικός εις τάς συνεδριάίεις της, και 
ποτέ δέν παρέτρεχε την ευκαιρίαν νά όμιλή. Είχε δέ 
ίδφυίαν μεγάλην καί κέντρον λόγου, ώ ιτε  εφερε πάν
τοτε αποτέλεσμα’ ιδιαιτέρως δέ Ιφτμίσθη διά την 
περί άποπληξίας έχδιδεΐσαν μελέτην' επειδή πρώτος 
διέγραψε τήν νόοον τβυτην καδ όλας της τάς έποψης. 
Έκτος τούτου τό όνομά του φέρεται εις πάντα οχε
τόν τά έκδοθέντα λεξικά τής Ίατρ ικ ΐς κτλ.

‘Ο Dezeimeris ίχρημάτισεν έφορος τής βιβλιοθή
κης τοΰ ϊατρι*οϋ σχολείου των ΓΙαριοίων· ειχεν έπς·η 
μονιχήν καί φιλολογιχή» πολυμάδειαν, κρίσιν βαδείαν 
καί άντιληψιν λαμπροτάτην έπαινεΐται δέ καιδΐ αλλα, 
μάλιστα δέ τό ιστορικόν λεξικόν τής Ιατρικής, εις τό 
έποΐον συνειργάσθησαν καί τρεΐ; άλλοι, χαθώς και δι 
όσα συνεισέφερεν εις τό Ιατρικόν λεξι/.άν 31 τόμων. 
Έξηκολούθησε προσέτι εις ειη  πολλά συνεργαζόμενος 
μ ιτ ’άλλου ouy ήττον ενδόξου ίατροφιλολόγου τοΰ Littr^
*ίς τήν σύνταξιν ιατρικής έφημερίδος 1 Experience.
—  Κατά τής ταινίας έφίυρέδησαν διάφορα φάρμοκα, 
olov δ κασσίτερος, ί) ^ίζα τής άγριας £οιας, τό κοΰσ- 
σον, ή κόσοον άλλ’ έκ διαλειμμάτων κατά καιρούς 
άναφέρονται καί άλλα νέα' τοιοΰτό τ ι έγνωστοποιη. 
σεν έσχάτως είς τήν ακαδημίαν τών επιστημών ό ίί. 
!Αντώνιος ’Αββαδίας, μετακόμισές έκ τής Άβυσσΐ)- 
νίας, όπου δ σχώληξ ουτος ένδημ,ίΐ τρόπον τινά καί 
εμφωλεύει εις τους πλείστους τών κατοίκων, όνομα- 
ζεται δέ αυτό μουζάνα' υπάρχει δέ φλοιός δένδρου τών 
παραλίων τής Έρυθρας θαλάσσης και δίδοται κατά 
δυο οΰγγίας ώς κόνις (ξηρίον) άναδευμένον μέ μέλι,Ι 
δυο ή τρεις ώρας πρό τοΰ άρίστου, ή τοΰ δείπνου.

—  ‘Ο Κ. ‘Ριχάρ (Ricord) άναγορευθείς ήδη εταΐ- 
ρος τής έν Πετρουπόλει αΰτοχρατοριχής ίατροχειρουρ- 
γικής άχαδημίας, έδέχδη συγχρόνως παρά τοΰ αύτο- 
χράτορος Νικολάου καί τον σταυρόν Ταξιάρχου τοΰ 
τάγματος τής ‘ Αγίας Άννης.

—  ’Εφημερίδες τοΰ Βελγίου κατά τόν παρελδόντα s 
Φεβρουάριον περιεΐχον τά άχόλουθα.

* Γυνή τις κάτοικος τής'Λεύδης (Liege) εχουσα 
ήλικίαν 33  ετών, έγέννησεν έοχάτως τό 22ον, 23ον 
χαί 24ον παιδίολ της. ’Εντός δέ 9 έτών, άφ ου ένυμ- 
φευδη, έγέννησεν 24  παιδία, τά όποια πάντα ήλθον 
εις τ ό ν  κόσμον άνά τρία καί υγιέστατα. Κατά δυστυ
χίαν όμως τοΰ έπιδυμουντος νά μεταβιβάση τό ονομα 
τής οίκογενείας του, τά τέχνα ταυτα έγεννήθησαν 
πάντα δήλεα1

‘Ο Σατράπης τής Αίγυκτου είχε χαρισμε'νην εις 
τήν ζωολογικήν εταιρίαν του Λονδίνου λεοπάρδαλιν 
ή οποία πηδώσα άτάχτως είς τό χλωβίον της έσπασε 
κατά δυστυχίαν μίαν κνήμην. Έπιιδή δέ τό ζώον 
έκινδύνιυεν δ κτηνοχειροϋργος Τίμμωνδ έξετέλεσε τόν 
ακρωτηριασμόν. Διά νά- μη πονέσ») όμως καί ταρατ- 
τομένη έμποδίση, ή δυοκολεύση τήν έγχείρισιν ή κα- 
μηλοπάρδαλις άπε3αρχώ0η προηγουμένως διά τοΰ 
χλωροφόρμου* σπόγγος βρεγμένος εϊς τό υγρόν τού
το έκρατεΐτο πάντοτε ΰποχάτο) τών ρωδώνων χαί εις 
τό στόμα τοΰ ζώου, τό όποιον κατ’ άρχάς μέν ε- 
φάνη ότι δεν ευχαριστείτο πολλύ από τάς τοιαυτας 
περιποιήσεις- διότι ώρύετο τρομερώτατα· άφ οΰ ό
μως τό φάρμαχον άρχισε νά ένεργή, έπεσιν είς το- 
σοΰτον λήδαργον, ώττε ή έγχιίρισις έξετελέσδη ά*ευ 
ελάχιστου σημιίου οδύνης* έπειτα τό ζώον κατετέδη 
είς παχεΐα» στιβάδα χόρτου, μετ* ολίγον τά άνακήψαν 
περιεπάπι εις τά κλωβίον, ώς άν δέν εΐ^ε παθει 
τίποτε.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Du ponostic et da traitement curatif de Γ 
epilepsie par le D. Γ H. Herpin.

prix 7. f. 50 . c.

De Γ filiminalion des poisons par M.
A. F. Orfila

D. en medecine, laureat de la faculte de Me- 
decioe. prix 2 fr. 50 . c.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

Είς τά ιατρικά.

17 Νά γράψωμεν περί νά γράψοιμεν κεφαλαιω-
ζωολογίας χεφα- δώς περί ζωολογίας κτλ.
λαιωδώς έφηρμο-
σμένης κτλ.
Τά όστα εΐαχον Τά όστα π. χ . έλαχον
‘Η κοιλία π. χ . ‘Η χοιλία υπάρχει
υπάρχει
ιστών ιστών

20 ου^τάσεις συσπάσεις
συντεταμενων μυων συνεσπασμένων μυων
σΰντασίν σύσπασίν
συντάσεως συσπάσεως

21 συντασιν σύσπασιν
όπώσος ότνώραι

23  παραφροσύνη κεφαλαλ,γία, παραφρο
σύνη.

25 φλεβοτιμίαν φλεβοτομίαν


