Ή νόσος δεν πρέπει νά θεωρήται ώς άρνησις, ή άπόδεσις τής φυσικής ζωής, άλλ’ ώς ΰπαρξίς τις ι
διαιτέρα, ή μειαστοιγείωσις, δηλ μετάθεσις τών στοι
χείων τοΰ σώματος, καί ώς πλαιμα νέον μιμούμενον
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ\ΤΩΝ ΤΗΣ τά κατώτεροι τών ζώων ε?8η κτλ.
"Αλλοι δέ μαθηταί τής αυτής σχολής βαθύνοντες
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Κατά τον OUerbourg.
είς τήν σπουδήν τών φυσιχών επιστημών, μάλιστα
δέ τ ις συγκριτικής ζωηλογίας, άνατομίας καί πα
/"Apffpor d o r . )
θολογίας παρεδέχοντο 2τι ή νόσος ήχο
αυτοτελές
καί
ανεξάρτητον,
ή
ώς
ζώόν
τι
παράσιτον
έμφυόμενον
Τερπνή καί περίβργος (ραίνεται εί; τδν περιηγη
τήν ή Γερμανία χαί διά τοΰ τόκοι) αύτοΰ τα φυσικά εις τό ανθρώπινον σώμα καί έξ αύτοΰώς άμανητάριον
καλλιη, καί Sta των κατοίκων τά αφελή ήδη' άλλ δ έ* τρεφόμενον. (Jahn, Stark, Hoffmann) Τά άχαρι τής
πιστήμων ευρίσκει καί ιδίϊίτερόν τι πλεονέκτημα, το ψώρας καί τό poljstom a sangaicolam «νακαλυφθέν
δ ποιον τρέφει ένταΰτω καί φωτίζει τον νοΰν του, οσονί παρά τοΰ De la Gliiajeeic τό έιπτυόμενον ύπδτών φθιέκ τών άλλων ηδύνεται ή καρδία του' επειδή ούίεμια σιχών αιμ* έχρησίμευσαν ώς έπιχειρήματα πρδς ά άλλη χώρα τη; Ευρώπη; ίσως παράγει γενναιότερα;, πόδειξιν τής τεραστίου ταύτης θεωρίας.
'Π ζωή τοΰ ανθρώπου ουγκειταε έκ δύο στοιχείων
ενίοτε δέ πλέον άλλοχότους και παραδόξους θεωρίας,
ά/τιθέτων
καί άλ/ηλομάχων μάλιστα πάντοτε, τοΰ έ»
ούτε γέννα άνδρας καρτερικωτέρους,ώς-ε μέ κίνδυνον καί
νοργάνου
κα!
τοΰ ανόργανου. Καί έκ μέν τής ίσοσταθτής ζωής των αυτή; ενίοτε, πολύ δέ μάλλον τής ησυχία;
μίας
τούτο>ν
προσγίνεται
ή εντέλεια τής ζωικής οικονο
καί τών αγαθών τοΰ βίου νά τ » ; ύπερασπισθώσιν.
μίας,
τοΰτέιτιν
ή
υγεία,
έκ δέ τής υπεροχής θατέρου
Μόνον τά τής ιατρικής συστήματα, καί κατά τούς
επέρχεται
ή
νόσος,
έκ
δέ
τής επικρατήσεως καί τής
τελευταίους μάλιστα χρόνους, άρκοΰσι ν άποδείξωσιν
νίκης
δ
θάνατος.
Ιν μέρει τών λεγομένων τήν αλήθειαν.
‘Η νόσος ποικίλλεται κατά τήν φύσιν τής νοσοποιοΰ
Έ κ τών νεωτέρων σχολών τούτων αξίαν διαφερόντως λίγου νομίζομιν τήν τών Φυσιολόγων. Βεβα- δυνάμεω;, τ*ς ιδιότητας τοΰ όργάνου, έπί τοΰ δποίου
ρυμένη άπδ τήν ζωηλογιχήν διδασκαλίαν τοΰ R eil, τοΰ ένεργεΐ, καί τήν άτομιχότητα (’Ίσ. ιδιοσυγκρασίαν)
B lum enbach, to3 H uffland κτλ. ώς συγχρητι τοΰ άρρωστου.
Ιδού δί χαί συνοψις τής περ! μιάσματος θεωρίας
βμό* τινα νοθογενή, άσυνάρτητον καί άγονον ή Γερ
μανική φαντασία προσϋλθε πλησίττίος εις τήν at- τών ιατροφιλοσόφων τούτων.
Πασα μιασματική αρχή σόγχειται έκ δυο στοιχείων,
ρεσιν τής απολύτου ταύτότητος, τής οποίας μέγας
βάσεως
δηλ. ιίτε σώματος χα! δυνάμεως' έκ τούτων
άπόστολος άνεδείχθη εσχάτως δ S ch ellin g. .
το
μέν
πρώτον
ευρίσκεται ή υγρόν, καθώς έπί τής
To λεγόμινον σύστημα τής ιστορίας τής φύσεως
άφροδισιάδος
καί
τής λύσσης, ή αερώδες ώς έπί τοΰ
π ρ έπ « νά θεωρηθή ώς κληρονόμος άμεσος, ή ώς τέ
ικτερώδους
πυρετού,
ή άιμώδες ώς έπί τής όστραχιας.
χνον νόμιμον τών ίδιών τοΰ εΐρημένου φιλοσοφου
έφηρμοαμένων εις τήν ιατρικήν περί τάς άρχάς τοΰ Ενίοτε δέ περιλαμβάνει καί τά τρία ταΰτα εΐίη , κα
θώς έπί τής ευλογίας1 ή δέ δύναμις αναλογεί πρός
ένιστώτος αιώνος.
Κατά τά δόγματα τής αί;εσεω; ταύτης δ όργα τδ ήλεχτρικδν ξυστόν.
Έ πί δέ τής θεραπείας εδρίσκομεν δύο τάξεις ένδείνισμός αναπτύσσεται έκ τών κάτω εις τά άνω* πριν
δέ δ άνθρωπος φθάση εις τον υψιστογ καί διαρκή ξεων , 8ηλ. ένδίίξεις είδικάς καί γενικάς' έκ τούτων
αυτού τύπον δ έρχεται πλήθος μορφών, αί δποΐαι ά· α! πρώται άπευθύνονται κατά τών δυνάμεων χαί τών
νήκουσίν είς υποδεεστέρους άλλους' ουτω πρό τοΰ μα αίτιων τής νόσου' αί δέ δεΰτεραι κατά τών τύπων
στοφόροι) γίνεται πτηνόν, προ τοΰ πτηνού έρπετΐν, αυτής καί του χαρακτήρος· φάρμακα δέ ύπάρχουσι
προ τοΰ έρπετοΰ ΐχ66; κτλ. άλλ’ δ S ch eilin g πλη τόσα όσαι καί νοσοποιοί δυνάμεις. Καθώς δέ έκαστη
ς·ηριάζων έξέτεινε τήνίδέαν του ταύτην άπδ τοΰ ύγιοΰ; παθογόνος δύ»αμ'·ς προσβάλλει ιδιαίτερόν τι μέρος
καί εις τδ πάσχον σώμα' οι δέ όπαδοί του έσπου- τοΰ σώματος, έκάστη τάξι? θεραπευτικού μέσου ενερ
γεί είδικώς έπί τινο ; είδικοΰ όργάνου, ή συστήματος.
δασβν νά τήν έφαρμόσωσιν εις τά καθέκαστα.
Κατά δέ τάς γενικάς ενδείξεις πρέπει νά προσέχω’Επειδή έπί τών κατωτέρων ζώων οργανόν τ ι, ή σύ
στημα οργάνων έπικρατεΐ τών άλλων, έν ώ έπί τοΰ μεν εις τούς τρεις πάν-ιων τών νοσημάτων χαρακτήρας
ανθρώπου μόνον υπάρχει τις ΐσσορ^οπία πάντων, οΐ δηλ. τδν έρεθισμόν, τδν σύνοχονκαί τήν νάρκην διά νά
παθολόγοι τής αίρέσεως ταύτης συμπέραναν ονι πά μεταχειρίσθώμεν άναλόγως τήν άντιφλογιστικήν, τήν
σχοντος αύτοΰ δ φυσικός τύπος μεταμορφοΰται, τονικήν χαί έρεθιστιχ^ν, ή τήν προσδοχητικήν μέθοδον.
Έ « τούτων έξάγεται ότι δέν ύπάρχουσι γενικαί νό
ά>τί δηλ. νά άναβή καταβαίνει χαί μεταβάλλεται εις
σοι,
ή ουσιώδεις πυρετοί, ώστε ή αρρώστια σονίσταται
βλλον τινα κατωτέρου είδους ζώων· οδτως έπί τών
έκ
συμπτωμάτων
μερικών συμπεπλεγυένων, οδδέν δέ
γας·ρΐχών ά^ρως-ημάτων καταβαίνει εις τον τών βοών·
διότι ή γλώσσα φαίνεται λευκή, τό ούρον θολόν καί αύτών πρέπει νά θεωρήται ώς παθογνωμονικόν. Διά
πυκνόν, καθώς τών κτηνών τούτω ν έπί τής ρ α χ ίτ ι" τοΰτο έπί νοσογραφίας προτιμητέα ή μέθοδος τών
δος δ άνθρωπος πλησιάζει είς τά μαλάκια' έπί του Βοτανιχών χαί ή διαίρεο.ις s n a φυλάί» γ^νη» ‘ ϊδη,
ποικιλίας χτλ.
5$ρ«&πσς εις τούς υδατώδεις σκώληκας κτλ.
Τ Ε ϊΧ . 5.
ΙΑ .Ι ΡΙΚ ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ.

Η MNBS1[ΟΣΥΝΗ
Τοιαΰτι έδόξβζον οί άχολουΟοΰντβς τη» σχολήν τής κρασίαν χαί πασαν τοΰ αίματος εκ τ ίς συνήθους αύ
ιστορίας τή; φύσεω;, της δποίας δ Schoenlein ΐκη- τοΰ καταστάσιως παρέχβασιν.
ρύχθη αρχηγό;" ύπό δέ τήν σημαίαν αύτοΰ έπολέ*
Διττώς δέ άντιστοιχοϋσι πρός άλλήλας ή κρασις
μησαν δ Μάρκος, 5 P heuffer, ό E iscnm ann, δ καί ή φλόγωσις· διότι ή κρασις δτέ μέν έπιγίνεται ώς
F uch s, ό Ja h n άποσκυβαλίζοντες γενναία»; δ,τι ήπε'ιρα αποτέλεσμα τής φλογώσεως, δτέ δέ προϋπάρχει ώς
καί δ δρθός λόγος έχ διαλειμμάτων άναφαίνόμενος αιτία ταύτης, ώ :τε ή φλόγωσις αναφαίνεται ώ ; συμπαρίστανεν ώς παρατράγωδον καί παρένθυρσον' ήναγ- βεβηκός έπαχόλουΰον και τυμπτωματικόν, είτε περιο«·
κάσθησαν ίέ νά περιορισθώσιν είς τήν ακριβή καί φρό· ρίσμάς τοπικό; (έπίσκηψις τοπική) τή; κράσεως.
νιμον έρευναν ύπό τών προσβολών, 03βς οί έναντίοι
Πολλάκις έκ τραυματικής τίνος βφορμής γεννώσης
τήν
φλόγωσιν έπί τίνος μέρους παράγεταί βαθμηδόν
χατ’ αυτών έπέφερον, καθώς καί ύπδ τής παθολογική;
άνατομίας καί τής ζωολογίας, αί δποιαι προώδιυον το- δυσκρασία του αΐματο;- τοΰτο άποδεικνύει ότι ή φλόγωσις αυτη συνίσταται εις πάθησιν, δργασμόν τινα ή
σοΰτον εις τήν Γαλλίσν, Α γγλία ν καί Γερμανίαν.
’Οπαδός τοΰ συστήματος τούτου έκ τών Γάλλων ένέργειαν, δυσκρασίαν.
Μεταξύ <ϊρα τών νόσων τών στερεών δργάνων καί
ύπήρξεν δ διαβόητος φυσιχοϊστοριχός Jo u ffro i S ain t
H ila ire - άλλ’ οί λόγοι του ήχησαν πάντοτε ώς φωνή τών νόσων τοΰ οιματος υπάρχει διπλή π ς συνάφεια*
βοώντος έν τη έρήμω 1 επειδή ούδείς έκ τών τά θετικά ίη λ . ή I. ή παρά φύσιν κρασις προηγείται, καί τότε
καί βέβαια ζητούντων συμπατριωτών του έδελεάσθη άπ® πρώτον πάθος φαίνεται ή γενική νόσος, δ δέ κατά
τόπον περιορισμός γίνεται δεύτερον* ή κρασις δέ χ α 
τοιαύτας βεβιασμένος καί τεχνητά; θεωρίας.
Ά λ λ η σχολή άνεφάνη «ίς τήν Γερμανίαν ή Άνατο ρακτηρίζεται διά τής πληθώρας τον οιματος, ή τί,ς
μιχή, ί Κρασβολογική λεγομε'νη, φέρουσα δε προσέτι στάσεως δηλ. διά τή; φλογώσεως, ή τής έξιδρώσεως,
καί τής Βιέννη; ιό ονομα· διότt άοχηγόν έχει τόν η τις συχνάκις άναπληροΰται διά νέων μορφωμάτων είς
‘ Ροχιτάνσχη, τόν Scoda, τον Engel κτλ. Όρματαε τά άγγειώδες σύστημα [δτλ. πήξεως τοΰ άλλοιωθέντος
δέ έκ τής άρχής τούτος, οτι ή παθολογική ανατομία ινώματος, γενέσεωζ πύου είς μεγάλην τινά αρτηρίαν, ή
αναγκάζει τόν στερεοπαθολόγον ιατρόν »ά έξετάζη καί φλέβα) ή 2 ) ή παρά φυσιν -κράσις υπάρχει αποτέλεσμα
τοϋ αί'ματος τήν χατάστατιν, ώστε ο5ιο>ς αναγνωρίζει ώς προελθοΰσα άπό τοπιχήν νόσον, ή οργασμόν νοσώδη,
ώς ύπάρχουσαν και τήν ύγροπαθολογίαν τόσω μάλλον δστι; έμόλυνε τό αίμα διά τών καχών χ«μών.
Αί δέ έξιδρώσεις φέρονται είς τόν χείμαρρον τοϋ
δσω αί άνωμσλίαι καί αλλοιώσεις τών στεριών δέν
άπο§ίδουσι καθ’ έχυιάς άρκούντω; τόν λόγον τώ» νο·· οιματος δί άναμυζή^εως τών λεμφικών καί τών α ίματοφόρων αύτών άγγείων, ή διά τής εισόδου των εις
σημάτων καί τοϋ θανάτου.
« Τά όργανα πάσχουσι παντοιοτρόπω;. — Ό τι ύ· ταΰτα καθ’ δποιονδήποτι τρόπον (οΐον πύου εις τά
πάρχουσι νόσοι τοπικαί, ανεξάρτητοι, άπό τή; απλής αγγεία).
Ωολλαχώ; δέ συγκοινωνοΰσιν αί κράσεις μετά τών
δηλ. φλεγμο/ής καί τής βλεννορραγίας μέχρι τοΰ φύ
ματος καί τοΰ σκίρρου άποδι«νύ;τχι έκ τή; ατομική; οργάνων Λ'ιότι ένίοτε μέν περιορίζονται διαφερόντως
ο ύιω ; είπείν, ζωής τών δργάνων και τή; πρό; τά έξω εϊς τούς υμένας τών αναπνευστικών οργάνων δηλ. τούς
τερικά αντικείμενα σχέσεώ; των, χαθώ; καί ί*. τή; πνεύμονας (κρασις ίνωματώδη;) άλλοτε δέ εις τόν τοΰ
τοπιχής ένεργείας ερεθισμού τινο; ίξωτιρικοΰ, ή ύπ η’λεοΰ (κρασις τυφώδης) ή ε:’ς τό δέρμα [κρασις έξαν*
άλλου τίνος οργάνου ^ιεταδιδομέ-ν·^;. Τοιοΰτοιδε ερε θηματιχή, έρπητιχή ]
‘ Η νόσος του οιματος, δποιαδήποτε υποτεθή, υπάρ
θισμοί άλλοιοΰντες εμμέσως, ή διά τοΰ νευριχοΰ ου
ιτήα*τος τό ερ ρ ν τ ι ; θρεψεως και ιώ ν έκκρισεων χει πρωτοπαθής, ή δευτεροπαθής [μετασχηματισμός]
κατά τινα τόπον έμποιοΰπ καινότροπον ανταλλαγήν ή δξεΐα, ή χρονική κατά τήν σφοδρότητα, ή τήν βρα
τών άγγείιον καί τοΰ παρεγχύματος· εντεύθεν δέ δύτητα τής προόδου, μάλιστα δέ τήν δυσκρασίαν καί
γεννώ νται ίντα, ειτε προϊόντα έτεροφυή χατά τε την πο τόν βαθμόν τοΰ περιορισμού της «ίς όργανό» τι κατά
σότητα καί τήν ποιότητα. Καί υπάρχει μέν βεβαίως τό μάλλον καί ^ττον λόγου άξιον.
Παύουσιν αί νόσοι τοΰ αίματος, όταν τοΰτο έπανέλθη
προςδιωρισμένη κατά τήν σύ«θεσίν της ή θρέψις χαί
ή' εχκρισι; παρά τή; φύσεως* διατηρούνται όμως εί; τήν πρώτην του ευκρασίαν, δταν άποκατασταθή ή
καθ’ έκαστον opyavov καί καθ’ έκάστην ομοιομέρειαν έλευθέρΐ ενέργεια πάσχοντο; οργάνου διά τόν κατανα'
υπό τής ταχτική:, ή χανονιχής ζωύότητος, χαί ΰπάρ λωτιχδν περιορισμόν τής δυσκρασίας (φύματα χαί καρ
κίνοι γίνονται τόιε ώς το'πιχαί νόσοι) ή ή νόσος τοΰ
ξεως τούτου, ή έκείνου τού παρεγχύματος
Ούτως έκκρίσεις έκφυλοι προέρχονται άπό τής αίματος χσταλ.ηνει «ίς θάνατον, άφ' ου συγχενέπί τών παρεγχυμάτων ένεργεία; άλλοιουσης τήν τρωθή εις όργανα άπαραπήτως άναγχαΰ προς έξάέχκριτικήν υλην τοΰ όλου. ’Ά ν δέ καί ή ανατομία σκησιν τής ζωής, καί καθ’ οσον τό έξαχρειωθέν αίμα
ένασχολήται είς τάς τοπιχάς νόσους, καταντα ομως διά δέν άρκεΐ εις τήν γενιχήν θρέψιν, ουτε είς τήν διατή"
τής έπαγωγής εΐ; τήν γνώσιν καί τών γενιχών, αί ρησιν ιδιαιτέρους τής αναπνοής χαί τής ζωογοιήσεως
δποιαι Ιχουσιν πιθανότατα έδραν τό αίμα ‘Η δια τοΰ νευριχοΰ συστήματος.
Τά δόγματα ταΰτα κα! άλλα τούτοις δμοια διήγειφθορά δέ αυτη (είτε πρωτεύουσα, είτε δευτερεύουσο) τοϋ
αίμα τ ο ; λέγεται παρά τής αίρέσεω; ταύτης κρασις ραν μέγαν λογομαχιχόν πόλεμον κατά τής σχολής τής
[καραφύσιν]· δυσκρασία δέ ονομάζεται πορ αυτής τό Βιέννης· διότι οί θιασώται αύτής, οίτινες έβλαψαν διά
αποτέλεσμα τής κράσεως. ‘Ο δέ Έ γγελ θεωρεί ώς δυσ τών Ιργων πλειότερον παρά τους όνειροπολουντας ίατρο-
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φιλοσόφου; παντοΰ κραιιν βλίπουσι- κατ αύτήν δέ και τών ήτίων τον χών, τών άρωματιχών λουτρών, ή έξ
τήν έξίδρωιιν κρίνουσι πάσας τά; νόσου; υταγομενα; άρεψήμττο; φύλλων καρύας κα! φλοιού δρϋ^ς, καθώς
έ» γένει εί; τής ανατομίας τό βαιίλειον ουτε άρχι* κ ιί έμβροχαί τινις ροδσμέλιτος «υχολυνουσι την ιασιν.
ζουσι τήν έξέτασιν τοΰ πάθους άπό τ ις έςωτεριχά, Ε/ρησίμευ-ε δέ προσέτι καί το διάλυμά τής στυπτηαιτίας, αιτινες ενδεχομένως τό παρή·|α νον, αλλα περιο- ρίας, τής χαλκάνθη;, τοΰ θειαμμωνίακοΰ χ αλκο ί, τοΰ
ρίζο>ται εις μόνην τήν άνατομιχήν α ύ'ο ϊ καταστασιν, θειϊχοΰ ψευδαργύρου κτλ.
Κσταπραύνουσι δ’ ομοίως τάς όίύνας καί κα τα 
ώστε άπό τόν ήπατισμόν προοιμιάζεται ή έξέτασις τοΰ
πλάσματα
έκ χαμαιμήλων, περουβιανού φλοιού,χαφουκάιινοντο; ύπά περιπνευμονίας !
‘Ο χαθηγητής Henle (έγχειρ λογ. παθολογίας) ρας κτλ. Ά φ ’ ου δέ διαρ^αγώσιν αί φλυκταΐνσι ένδείκατέδειξε τούς παραλογισμού; τής αίρέσεως ταύτης, κνυνται στυπτικαι άλοιφαί οΐον άπό στύμματος (ταννίμεμφόμενο; τούς οπαδούς της ο τι έξέτειναν πέραν τών νου) καί δξικοΰ μσλόβου, καθώς χαί καυτηριάσεις διά
δρίων τή; πιθανότητο; χαί έμεγέθυ'*αν υπερβαλόντως νιτρικού άργύρου.
Ά ν δέ τά ύτοδσρια αποστήματα βραδύνωσι νά δια^·
τήν άτλήν άνατομικήν θεωρίαν διότι αί χρασεις ευ
ραγώσι,
τό δέ οίδημα τής χειρός καί τοΰ βραχίονος
ρίυκονται είς άδιάχοπον άλληλομαχίαν ουτω;, ή
πλεονάζη,
ώιελοΰσι τά λουτρά αρωματικού οίνου συγφυματιχή φθείρεται ύπό τή; φλεβώδου; κτλ.
κεχραμένου
μετά διαλύματος δξικοΰ μολυβου καί δπια‘Η σχολή αυτη δέν ώφέλησε πολύ τήν θεραπείαν,
κοΰ
βάμματος.
σχοίόν πάντων τών ίατριχών πόνων διότι οι ΚρασεοΔιαμένει όμως έπί τινα ; ημέρας χνισμός τις δριμΰς
λόγοι δλιγωροΰντες τήν εκλογήν κ ιί τήν χρήσιν τών
έλαττούμενος
διά τών οξικών λουματων, ξηρών έντρίαρμοδίων ιαμάτων άπ^βλέπουσι μόνον εις τήν αναιεων
έ^ί
τής
χειρός,
ή τών λεμφικών άγγείων κ α ιέμ τόμιχήν βλάβην, ώ ; άν ειχεν εργον δ ιατρό; νά ευρ^ τά
βροχαί
δί
έλαίων
ήπίως
έρεθιστικών.
αποτελέσματα τής νόσου, ουχι δέ ν ΐ τήν προλαβη
Έ τω τερ ικώ ; δέ έδόθησαν λαπακτικά, ποτήματα
ίατρεΰων αύτήν τήν νόσον ! άλλ’ αύτοί έτόλμησαν νά
άποφανθώσι μάλιστα οτι ουτ υπάρχει χυριως ιατριχη οξέα, αερώδη, καί διαβρέγματα πιχρά, ή αρωματικα.
(L ’ U nion M edicale;
δηλ. τέχνη τοΰ ία τρ εύιιν ουτω; ή φλ-:βοτομί^, τήν
οποίαν (κληροδότησαν τόσοι αλληλοδιαΰοχως αιώνες,
G ip a jteia τώ ν dcppo$ιν ια κ ώ ν viijtkov.
παρεδέχ9ησαν δέ πασαι αί σχολαΐ, κατα τους νέους
τούτους παθολόγους άποφθεγγομένους διά τοΰ D ietl,
Συζητήθη πολλάκις πώς πρέπει νά θεραπευωνται
δέν πρέπει νά καταλέγηται μεταξύ τών άντίτασσομέ'
τά
νεογνά φέροντα τώ ν άφροδισίων τήν λυμην άναμνων εις τήν ί<ωματώ5η κρασιν μέσων, καθώ; τοΰτο
φισβήτητον,
είτε τήν έκληρονόμησαν έκ τής μητρος
Ιγίνετο μέχρι τοΰδε. Ακολούθως δ ειρημενος ιατρός
κυοφορούμενα,
είτε τήν ελαβον προκυπτοντα είς το
κατακρίνει τήν φλεβοτομίαν («ίς τό περί κλινικής τών
οώς.
Ό
Κυλλιριέ,
ίατρός τοΰ τών άφροδισιακών νο
εγκεφαλικών νόσων σύγγραμμά του) χαί έπί τής π«ρισοκομείου
έν
Παρισίοις,
νομίζει ότι τά τοιαΰτα παιδία
πνευμονίας αυτής* διότι κατ’ αυτόν ουτε τήν τών πνευ ·
μόνων έξίδρωσιν έμποδίζει, ούι« τόν δεύτερον βαθμόν κινδυνεύουσι τόν έσχατον κίνδυνον, αν δεν λάβωσι τον
προλαμβάνει* τουναντίον μάλιστα δ τρόπος αύιός έπι υδράργυρον- άλλά τοΰ μετάλλου τούτου ελάχιστη
• ταχύνει τόν τ}πατισμόν διότι ουιος ούξάνει, έφ’ όσον ποσότη; εισέρχεται είς τό γάλα* ακολούθως δέν πρέπει
αί φλεβοτομίαι επαναλαμβάνονται, έπέρχιται δ’ άμε νά περιμένωμεν μεγάλην ώφελειαν ύδραργυριζοντες την
μητέρα, ή καί τήν θηλάζουσαν αίγα. Διά τοΰτο συμ
σως ύστερον ή διά τής «μπυησεως διάλυσις.
βουλεύει δ είρημένος κλινικός ώς ώφελιμωτατας τβς
έντρίψεις κατά τάς μασχάλας διά Νεαπολιτιδος άλοιφής (1 5 — 2 0 κόκκων) έναλλάξ έπαναλαμβανομένης
τής έργασίας ταύτης εί; έκάς-ην δευτέραν ήμέραν δίς δέ
ΕΡΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤλώΟΚΑΩΣΤΡΙΩΝ.
τής έβδομάδος έμβυθίζεται τδ βρέφος εις λουτρδν, οπου
διελύθησαν δύο ώς τέσσαρα γραμμαρια διττοχλωρούΤό πάθος τοΰτο διεγράφη «εχάτω ς μόνον παρά χου υδραργύρου.
Ιατρού τίνος έ< Αουγδούνβυ Ποττόν λεγομενου.
‘ Η μέθοδος αυτη άρκεΐ είς τά παιδία άπδ 2 μηνών
Προσβάλλει δέ ιδιαιτέρως μετά μίαν, η δύο εβδομά μέχρι ενός Ιτους κατά τήν ηλικίαν* οταν ομως αυτη
δας τάς ίκμηρυούιας τά νεχύδαλσ,είτε κοκκούλια τή υπερβαίνη τόν όρον τοΰτον, τό φαρμακον αυξεται μέχρί
μετάξης γυναίκας έν είδιι φλυκταινών έμπυουμε'νων χαί δύο γραμμαρίω» είς τήν αλοιφήν, εξ δέ είς τό
είς τούς δακτύλους τώ ν χειρών, τήν παλάμην καί τα λουτρόν·
Ά ν τά αιδοία, ή ή εδρα φέρωσι πλάκας μυκώδεις, ή
νώτα. ‘Ως αίτια δέ τοϋ νοσήματος έθεωρήθησαν ή
σήψις του μεταξοσκώληκος, ή άλλοιωσις τις έντος τοΰ μάλλον ελκώδεις καί ιχωρορροους, κουτηριαζονται ηπινεχυδάλου συμβαίνοοσα καί at έντεΰθεν ανϊϊιδομεναι ως διά νιτρικού άργύρου διαλελυμένου δηλ. 4 S γρ®|ε·
Αναθυμιάσεις. Προξενιΐ δέ πόνους δριμεΐς καί έμπο- μαρίων ιίς ούγγίαν ΰίατβς.
Ά ν όμως ή Ιεκρισις τύχη μετρία, ή υπάρχωσι φύ
δίζει τή» εργασίαν.
ματα
ξηρά, μιταχειριζόμεθα τά μαλακτικά λουματα,
Τά άντιφλογιστιχά καί μσλακτικά ^άποβαίνουσιν
ή
μάλλον
έπιπάσσομεν τήν έπιφάνειαν αύτων δί άπορανωφελή ιίς τήν ακμήν του καχοΰ, ένιβτε μάλιστα
ρσρητικής
τίνος
κόνιως, διαχ«ρίζοντΐς αύτβ δια ζηροΰ
Ιφάνησαν ότι χ ιί τδ ηύξησαν. Τουναντίον δέ ή χρήσις

όδονίου καί μοτοΰ. Αυτά τά λούματ* χρησιμεύουσι καί
ΈρνσΙπε.Ιαζ.
είς τό αφροδίσιαχά* im p etigo τοΰ προσώπου, έπειτα
δέ αί άλοιφαί.
‘ Ο Μάσκαρέλ μετεχειρίσθη διαφόρους μεδό?ους
(B ulletin de T herapeutique)
θεραπείας τού έρυσιπέλατος είς πολλάς περιστάσεις'
άλλά κατ’ εξοχήν (ύχαριστήθη άπό μό-ην τήν άκόλουδον, τήν δποίαν καί συηστα.
Θεραπεία, τών εγκλίσεω ν τής μήτρας.
Ό ταν τό έρυσίπελας τύχη άτλοΰ» καί δέν έκτείνηται,
τοπικώς μέν σκεπάζεται διά λίπους καθαρισμένοι»
Έ κ τώ» διαφόρων έγχλίσεων της μήτρα; κατά τόν
προσφάτως,
έσωτερικώς δέ δίδομαι είς τόν πάσχοντα
Βάλλεϊξ ή εις τά έμπροσθε* ιατρεύεται σπανιώέμετοκαδαρτικόν, (άν ή κατάστασις τοϋ στομάχου·
τατα.
Μ εταχειρίζίται δέ δ ιατρός ουτος ώς μέσα θ«ρα- καί τών έντερων τά άπαιτίρ) επιιτα δέ τά καλομέλανΟ»
πείας τό» καδετηρισμάν άλληλοδιαδόχως έπαναλ^ιμβα* λεπτομερώς, δηλ. είς κόκκος εις σακχαρο; δραχμήν
νόμενον (μέχρις είκοσάκιο) διά νά έπαναγάγΐ) βαθμηδόν διαιρούμενος εις δώδεκα ξήρια,ών ε<αστον λαμβάνεται
τό όργανον είς τήν πρώτην του δέσιν τόν εναρθρον κατα πασαν ώραν άμα δέ άναφανώσι σιαλιασμοϋ
όρδωτήρα, ή καί τάς καυτηριάσεις διά τοϋ νιτρικοΰ συμπτώματα, διακόπτεται τοΰ φαρμάκου τούτου ή
υδραργύρου. Έ κ τούτων ό μέν καδετήρ είσάγεται χρήσις (περί τήν Β'. ή Γ . ημέραν). Επιτρέπονται δέ
πασαν ημέραν, ή έναλλάξ, διατηρείται δέ όλίγην ώραν εις τόν άρρωστον ποτήματα όςώδη καί τΐ»α ζωμοϋ
είς τόν τόπον καί εξάγεται. Ά ντ ί δέ τούτου πολλάκις κοχλιάρια.
Αλλ άν καί τούτων γενομένων ή νόσος προβαίνη,
μεταχειρίζεται τόν evapOpov όρδωτήρα red resseur
έπαπειλή
δέ εγκεφαλικά συμπτώματα, δ Μασκαοέλ
articu le) διατηρείται δ’ ουτος άπό μιας μέχρι 5 ήμε
δίδιι
καθ’
ώραν, ή κατά δύο ώρας τό ακόλουθον καρ«* είς τήν μήτραν, άλλά συνήθως μέχρις 2 4 ωρών
ταπότιον.
μόνον.
Νιτρικής ποτάσσης γραμ. τέσσαρα, καφουρας εν,
Ένίοτε έκ τούτου προέρχεται μικρά τις φλόγωσις,
ήτις καταπαύιται ευκόλως διά τών βδελλών καί τοι- γλυκασματος ροδίνου οσον άοκΰ πρός κατασκευήν
είκοσι καταποτιων. Αν δε δυσφαγία τις έμποδίζτ|
ούτων άλλων βοηθημάτων.
τήν κατάποσιν, διαλύεται τό φάρμακον ιις κοχλίαριον σακχαρώδους ΰδατος.
Νόσοι των ούροποιών οργάνω ν.
Δυο, ή τρ ίΐ; δόσεις τούτων τών καταποτιων ηρκεσαν πάντοτε εις κατάπαυσιν τώ ν έγχεβαλικων φαινο*
Τό άμμωνιακό* άλας, πρό πολλοϋ ήδη παρετηρήθη μένων. Σπανιω; δε έχρειάσδη ή προσβή/.η σιναπισμών
ώ ; ωφέλιμον είς νότους τινάς τών οΰροποιών δργάνων είς τά κάτω μέλη καί πολύ· δλιγώτερον έκδορίων.
παρά του F isch er (Δρέσδας) H autzm ann, C ram er Διότι ή κρίιις άποτελείται ευκόλως διά δυσωδών
C asperi, W e rn e c k , Schm utziger, R echnitz, ιδιαι ίΰρώτων, ή άφθονωτέρας διουρήσεως.
τέρως δέ επί χρονικών φλογώσεων τοϋ προστάτου.
Αν δέ τό έρυσίπελας τύχη πλανητικόν, τότε δ ια 
Τήν ωφέλειαν ταύτην έπιβεβαιοΐ διά δύο παρατη τρός μεταχειρίζεται τοτικώς τοϋ κρυσταλλώδους νιρήσεων καί 5 άπό Βελγικής Κ. V anoye
τρικοΰ αργύρου γραμμάρια τέσσαρα, υδατος διας-αλαΤά πάθος εχαρακτηρίζετο άπό δυσουρίαν έπώδυνον, κτοΰ ούγγίας τέσσαρας. δηλ. αλείφει διά τριχοπτερίητις οίρελήθη ένίοτ* ΰπό τών άντιφλογιστικών χ·π του δος ζωγραφικής, ή δια μοτοΰ βρεγμένων εις τό διάλυμα
καθετηρίσμοΰ έπανειλημμένου, έπειτα δέ μετεβλήθη τοΰτο τήν περιφέρειαν, τοϋ έρυσιπέλατος ώς 3 — 4
είς στραγγουρίαν, κυρίως δμως έμαρτυρείτο άπό τήν έκατοστομ. έντεΰδεν καί ίκείθεν. Ή πραξις αυτη έπαέσειαν καϋσιν καί σκληρότητα του άδένος.
ναλαμβάνεται δίς, τρις, τετράκις τής ημέρας κατά
Έδόθη δέ τό φάρμαχον εΐ; 4 γραμμάρια ώς πότημα τήν ηλικίαν, Ιπειτα καλύπτεται δ τόπος δί οθονίου
μαλακτικόν, προστεθειμένου καί τοΰ εκχυλίσματος μεσοτριβοΰς.
τής άγρώ»τεως. Ηύξήθη δέ ή ποσότης βαθμηδόν μέ
’Από τής δευτέρας ήδη, ή τρίτης ημέρας, ένίοτε δέ
χρι 3 καί 4 δραχμών άλλά κατά τοιαύτας περιστά- έκ τής πρώτης αυτής δ νοτισθιίς τόπος μελαίνεται, καί
σεις έπιφέρει διάρροιαν, ανορεξίαν, ίδρωτας άφδόνους η επιδερμις αποχωρίζεται έν είδει φλυκταινών. Τούκαί τινα συμπτώματα ς-ομακάκις ίδρώα, άφθος, κηλί. του δέ γενομένου σπανίως τό έρυσίπελας υπερβαίνει
δας,αίμορραγία:. "Οθεν διακόπτεται ή χρήσίς του έπί τά διαγραφέντα υπό τοΰ φαρμάκου ορια* άν δέ, πάλιν
τινα ; ήυέρας· άλλ’ ή έλάττωσις τοϋ πρησμένου προ άναφανή όπωσοΰν μικρόν ερύθημα, βρέχεται δμοίως,
ς·άτοι> δέν εμποδίζεται, ένίοτε μάλιστα φαίνεται σχεδόν μετά δέ 2 4 ή 30 ώρας ή αντίδρασης παύη παντελώς.
τελεία ή ίασις μετά ενα μίνα.
(B ulletin de T h erap eutiq ue).
Εις τους πάσχοντας συμβουλεύεται αποχή οίνου καί
μεθυστικών ποτών έν γένει.
Ν υ χτερινή Ιν ο ύ ρ η σ ις , εΐ'τε ά χ ρ ά τ ε ια ονρυυ
Τά χαλαστικά αποτελέσματα τοϋ άμμωνιακοϋ άλα
τώ ν π α ιδ ιώ ν .
τος κολάζονται διά της τονικής διαίτης, κρεάτων, ό.
πτών, οίνου καί αρωματικών,ή πικρών φαρμάκων κτλ,
Τά πάθος τοΰτο προέρχεται άπό διαφόρους αίτιας
(A nnales M edicales de F lan d re occidentale.)
ώς σύμπτωμα νόσου' άλλ' είς τά παιδία φαίνεται α
ποτέλεσμα νευρικής τίνος ταραχής. Συμβαίνει δέ κα*

τά τήν νύκτα καί σχεδόν άπαξ μόνον τής νυκτάς, μ ι δυσκίνητους, τάς νευρικάς γυναίκας κτλ. ’Ανάγκη άρα
αν δέ, ή τό πο/ύίύοώ ρας άφ' ου κατακλιθή το παιδί πασανά ευρωμεν καί νά μεταχειρισδώμεν τά καταλλη·’
ον, άν καί πρότερον παρεκίνήθη νά ούρησή, ή να *ε_ λότατον βοήδημα’ δεδόσθω καί άποπείραματικώς.
’Αγαθή τύχη ό Κ. Βελλόκ έβιβαίωσε καί ή Α κ α 
νώση τήν κυστιν.
δημία
τής ’Ιατρικής έπληροφορήδη υπό τής έπιτροπής,
Ένίοτε ή αρρώστια παρατείνεται μέχρις έφηβικής
ηλικίας καί έπέκεινα- ουτε δέ γάμος ισχυσε πάντο τήν οποίαν πρός έξέλεγξι» τώ» λεγομένων διώρισεν,
τε νά φέρη τινα μεταβολήν είς τάς πασχούσας νεα- δτι δ φυτικός άνθραξώφελεί (άνά κοχλιάριον ξηρίου,
πρωί καί εσπέρας) πολύ πλειότερον τοΰ βησμουθίου,
νιδας.
Φαίνεται δτι κατά τόν ύπνον τά γιννητικά όργα τοΰ οπίου, καί άλλων τοιβύτων βυνήδων μέχρι τοΰδε
να εΰρίσκονται εις έντάσεώ; τινα κατάστασιν' άλ φαρμάκων είς τήν προκειμένην νόσον.
(Αύτόδι).
λά διατίό σφιγκτήρ δέν ισορροπεί κατά τοΰτο με τήν
>ύστιν ; διατι αδυνατεί νά κράτηση τά ουρα τά δ
ποΐα Λυτη άπωθεί ;
ΣχεΛοτίρβΐ], είτε ά ι ώ ι ι α ί ο ι χ α ί α τα χ τοι κ ινήσ εις.
Συνήθως ή τοιαύτη ένούρησις ιατρεύεται δια τής
ηλικίας· άλλά συχνάκις, ώ ; έρρέθη, διατηρείται.
‘ Β νόσος αυτη άπανταται σπανιώτερον ώς μερική,
‘ Ως μηχανικόν τρόπον τινα μέσον δ Τρουσοω
συχνότερον δέ ώς γενική τών πλείστων τοΰ σώματος
συμβουλεύει νά άφυπνίζωμεν τά παιδία κατά τήν ω μερών. Ή όξεια μοί φαίνεται πάντοτε έπικίνδυνωτέρα.
ραν περίπου τής ένουρήσεως· Ιπειτα δέ βαθμηδόν να
Εΐδον νέον πάσχοντα τοσοΰτον, ώστε άδύνατον ητο νά
βραδύνωμιν κατά τρία, τέσσαρα, πέντε λεπτά τό πρώ*
τά* χρατήσωσιν ιις τήν κλίνην' ή κίνησις τών χειλέων
τον, υστιρον δέ περισσότερα εως ου άποβαλ.η παν
του ^το άδιάχοπος·· πολλάκις σφιγγόμενα υπό τών
τελώ ς ή κύστις τήν έξιν τής τβιαύτης περιοδικό*
όδόντων έσχίζοντο μέχρις αίματος· ή κατάποσις, η
τητος.
προφορά κατήντησαν άδύνατΟί' διέμενον δέ άβλαβεΐς
‘Ως φαρμακευτικόν δέ βοήθημα άπεδειχδη ωφέλι
μόνον ή κυκλοφορία καί ή άναπνοή· άλλ’ δ άρρωοτος
μον τό μώριον, τό έκχύλισμα τοϋ δποίου άναβιβάζομεν
άπέδανε μετά τέσσαρας ήμέρας έλεεινώς βασανιζόμενος.
κατά τήν ποσότητα μετά μίαν εβδομάδά άπό ενός πεμ
Όσον έπί τής χορείας, ή οξείας οκελοτύρβης δ ύπνος
πτημορίου κόκκου εις δύο καί τρία, σπανίως δέ είς όπαρατείνεται, τόσον ή πρόγνωσις άποβαίνει αίσιωτέρα.
λόκ/.ηρον τόν κόκκον. Τά παιδίον άς αφυπνίζεται κα‘Ως αιτία τοϋ πάθους θεωρούνται δ ρευματισμός,
πασαν δευτέραν νίκτα άν δέ κράτη τά ούρα κατά
ή χλώρωσις, δ δνανισμός κτλ.
τήν άλλην νύκτα καταλείπεταί ήσυχον' τέλος άν ε«ς
Ένίοτε εις τήν θεραπείαν ώφέλησε καί τό κινινον*
διάστημα δεκαπέντε νυκτών έκράτησε τά ουρα, έ·
άλλά συνήθως αυτη ποιχίλλεται κατά τάς περιστάσειςλαττοΰται καί ή ποσότης τοΰ φαρμάκου.
οδτω π. χ. άν προήλθε τό νόσημα άπό χλώρωσιν, έν*\ν ή βελτίωσις διαρκίση, παύομεν ααντελώς καί
δείκνυται δ σίδηρος' μάλιστα δέ δ ΐωδικός, τά χλιαρα,
τήν θεραπείαν· τήν έπαναλαμβάνομεν όμως μετά τ ιή και ψυχρά λουτρά.
να χρόνον άπαξ, ή δίς πάλιν έκ διαλειμμάτων.
Οί δέ τοπικοί σπασμοί προσβάλλουσι συνήθως τά
’Αν δέ τά μώριον δέν ώφελήση, καταφεύγομεν εις
βλέφαρα καί τήν γλώσσαν (οτε δυσκολεύουσι τήν προφο
τό θειϊκά* στρυχνίον.
ράν, ή τήν κατάποσιν ) τά άνω, ή κάτω μέλη' άλλοτε
Επειδή δέ γνωρίζομε» οτι οί έγγηράσαντις είς τήν
μΰς τινας τών νώτων, ή τής κοιλίας κινούμενους σπαάκολασίαν άναλαμβάνουσι δυνάμεις άνδρικάς διά τής
σμωδώς άμα ψαυσθώσιν. Εΐδον προσέτι καί άλλα
μαστιγώσεως καί τής κνιδώσεως, τί παράδοξον άν
παραδείγματα πολύ παράδοξα.
τά μηχανικά ταΰτα ερεθίσματα ένεργήσωσι καί έπί
Νέος τ ις συνιιδισμένος είς τήν ιχνογραφίαν, τήν
τής κύστεως ;
δποίαν κατ’ εξοχήν ήγάπα πρός διασκέδασίν του, όταν
(L ’ U nion m edicale)
λαμβάνη τόν χρωστήρα είς τήν χείρα, κυριεύεται άπό
τήν άκατάσχετον έπιδυμίαν νά τόν συντρίψη άκουσιως
έπί τοΰ χάρτου. ’ Αν τύχη έμπροεβέν τίνος ποταμοΰ,
Ν t o r ία μ α τής γ α σ τ ρ α λ γ ία ς .
ή ρύακος ρίπτεται είς αδτάν μή δυνάμενος νά έμποδίση
τήν αυτόματον εις τοΰτο δρμή». ’Αλλά το χακον
Ούδέν σπανιώτερον τής δξείας γαστρίτιδος, οδτε
έκτείνεται χαί είς τού; μΰς τών έντέρων ! Οβεν οταν
συχνότερον άλλο πάλιν τής γαστραλγίας' ώστε δπου
μέν οίκουρη, αί κενώσεις τών κοπράνων καί τών ουρών
δ Βρουσσαί άλλοτε διώριζε βδέλλας καί κομμώδες
έκτελοΰνται περιοδικώς κατά τήν χρείαν, ή τό σύνηδεςπότημα, δ αντίπαλος αΰτοϋ B arras συμβούλευε τή»
άν δέ προσκληθή νά δειπνήση είς ξένην οικίαν κτλ.
τονικήν δίαιταν !
συχνάκις άποβάλλει ά*ουσίως καί τά ούρα καί τα
Τοιαύτη επικρατεί παλίρροια έπί τής ιατρικής
κόπρανα είς τό βρακίον του.
ουχί μόνον κατά τή* διάγνωσιν, άλλά καί κατα τήν
Έ κτος τής ειδικής κατά τοΰ αιτίου θεραπείας εΰθεραπείαν, ώστε μεταβαίνομεν άπό τοΰ ένάς άκρου
ρήκα ώφέλιμον τή» μορφίνη» διά τοΰ δέρματος εισαίίς τό άλλο.
γομένην.
Ποΰ άρά γε κεϊται ή άλήδεια ;
(S an d ras α ύτόθι)
Έ ν τούτοις ή γαστραλγία βασανίζει ιδιαιτέρως τών
άνωτέρων τάξεων τούς ανθρώπους, τούς λογίους, τούς
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αύτόν έπί τής φυσικής καταστάσεως ή φλόξ λαμπάδος κρατουμένης έμπροσθεν τοΰ όφθαλμοϋ παρισ
‘Η νόσος αυτη κατά τό* M ialhe προέρχεται έξ τάνει τρεις εικόνας διαφόρως διατεθειμένα;' έξ αύτών
ελαττώσεως τοϋ λευκώματος της υλι^ς τοϋ αίματος δέ ή μία εκλείπει, ότα* δ χρυσταλλοειδής, φακός τύχη
καθώς ή χλώ ρω πς γενάτα'. έχ τής έλαττώ σίω ς τών σκιερός. Ό δέ H elm holtz καθηγητής τοΰ έν Καινιαιματωδων μορίων. — ή τοιαυτη άλλοίωσις τών ό σβ:υργ πανεπιστημίου, δί δπτικοΰ τίνος . εργαλείου
χοών εχει άφορμήν άλλας προηγούμενα?, ώστε χαί ή διέ χρι.νε τήν εικόνα τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος*
ίασις αύτή<: αποβαίνει κατά τό μάλλον και ήτταν δύ αυτό δε τό έργαλεΐον τελειοποιήσας ό Φολλέν διορα
σκολο;- τωόντι άν προέρχεται άπό έμπόδιο* της κ υ εύχρινώς τά έντός τοΰ δμματος συμβεβηχότα’ καί
κλοφορίας τοΰ αίματος 3ι;λ. νόσους τής καρδίας καί κατ’ άρ·/άς μέν τοΰ πειράματος ή κόρη κλονίζεται'
τών αγγείω ν, άνευρύσματα κτλ. διαμένει έφ ’ οσον άφοΰ όμωςαί σπασμώδεις αύταί κινήσεις παυσωσιν, α 
διατηρείται ανίατος καί ή κυχλοφορία' άν δε τύχ») ναφαίνονται δ άμφιβληστροείδή; χ ιτώ ν καί τό άγγειό*
αποτέλεσμα όργανιχής τών νεφρών άλλοιώσεως, δέν πλεκτόν αύτοΰ κέντρον Τά κίτρίνον δμως αύτίΰ
ιατρεύεται πριν βίλτιωθή ή νόσος τών νεφρών1 ένιοτε στίγμα (τήν κηλίδα) δέν έδjvtqOiq νά διακρίνη ό Φολλέν,
ά^ρωστήματά τινα τοΰ δέρματος καί πυρετοί διάφοροι καδώ; δ Helm holtz αν καί μετεχειρίσθη χ ρ ω μ α τι
παρακολουθοΰνται ΰπό τής προ«ειμένης νότου, οθεν σμένους υέλους·
Έ π ί άρρωστου πάσχοντος πληγήν τοΰ κερατοειδοΰς
τότε εκλείπει καί αυτή άφ’ ου άρθώσιν έκ μέσου τά
αίτια. Πολλάκις όμως άναφαίνεται ανεξαρτήτως τών χα! αμβλυωπίαν διεκριθη γραμμή τις μέλαινα εις
άλλων.
τόν δρίζοντα τοΰ φωτός· άλλος δε τις άρρωστος
Έ π ί τοιαύτης περιστάσεως πρέπει είς τήν άποκα- έξόχως ευαίσθητος είς τό φώς καί εχων αίμοφότάστασιν τώ ν στοιχείων του αίματος κυρίως νά άπο ρυκτα τά δμμάτια έφερε τόν αμφιβληστροειδή πλή
βλέπη δ ιατρός, άπ οβάλλω ν τοΰ σώματος το πλεονά ρη αίματβΐόρων αγγείων, ώστε διά τοΰ εργαλείου
ζον ύδωρ δηλ. δρείλει 1 ) νά άποχαταστή^, ν’ αύξησή ό Φολλέν διαγινώσκει τούς διαφόρους βαθμούς τής
μάλιστα τάς φυσικάς έχχρίσεις διά τών ιδρωτικών, δίου συμφορήσεωί τοΰ αίματός είς τόν άμφιβληστροειδή
ρητ'ικώνκαί λαπακτικώνέπειδή ταΰτα πάντα άφαιροΰν- χ ιτώ να , προσέτι δέ καί τούς κιρσούς καί τήν καρτα έχ τοϋ αίματος τό υδατώδες μέρος, συμπυχνοΰσιν κίνωσιν αύτοΰ, τέλος δέ καί τήν σχιερότητα τοϋ κρυ*
σταλλοειδοΰς φανοΰ.
αύτό χατά τήν φυσιολογίαν αύτοΰ κρασιν.
2.) Νά διορίσωμεν τονικά πικρά ρευστά, οίνον
‘ Η διορισθεισα παρά τής εταιρίας επιτροπή διέπερουβιανού φλοιού, σιδηρικά σκευασματα, μεταλλικά κρίνεν έπί Ογιοΰς άνθρώπου τά αγγεία τοϋ αμφιβλη
ΰδατα, άλκαλι*ά ποτέ πρός διατήρησιν τής δυνάμεως στροειδούς' έπί τίνος δ’ άλλου πάσχοντες πληθωρικήν
τοΰ στομάχου καί ένίσχυσιν τοΰ σώματος.
αμβλυωπίαν δέν εύρήκε τόν αμφιβληστροειδή ερυθρόν*
3 .) Νά έπιτρέψωμεν δίαιταν θρεπτικήν, κρεατώδη έπί δέ τρίξου άλλου πάσχοντος αρχήν υποχυματος
πρόςάναγέννησιν τών λιυχωματικών μορίων,ώς βα'σεως [καταρδάκτου) κεντρικού, παρετήρησε στίγματά τινα
τοϋ αίματος, προστιθέντες χαί τά λιπαρά καί γλυκά. σκιερά.
Ούτως ώφέλησε συχνάκις τά μέγιστα τό γάλα, ώς
’Αλλ’ είς άλλας περιστάσεις τό εργαλεΐον άπέπερίληψις τών τροφίμων ουσιών όμοίως δέ καί τό τυχε. Αιότι έπί τίνος άρρωστοι» γυμνό; δ δφθαλΙλαιον τοΰ όνίσκου ωφέλησε μεγάλως άποκαθις·ών τάς μός διέχρινε σταυροειδή τινα τοΰ κιυσταλλώδους
διά της όξυγονώσεως ήφανίσμένας εύφλεκτους υλας.
φανοΰ σκιερότητα, δια δέ τοΰ έργαλείοι* ούδέν τοιΚαθώς δέ ιατρεύεται ή χλώρωσις άποκαθισταμένων οΰτο έφαίνετο* άλλοτε δέ άραιρεθέντος τοΰ φα
τώ ν μορίων τοΰ αίματος, διατι νά μή έλπίζωμεν τή» κού τά ένδότερα τοΰ όμματος δεν έφωτίΰοντο, ούτ’
ίασιν και τής λευχωματουρίας άποκαθιστώντες τό έφαίνοντο χαθαρώτερα διά τοΰ έργαλείσυ.
διαφθαρέν λεύκωμα ; Ό » δέ τρόπον τό σάκχαρ τών
— Εις τήν ία τ ρ ο π ρ α χ τ ιχ η ν εταιρίαν δ δόκτωρ
ούρων προέρχεται άπό γενικήν άλλ»ίωσιν τδ ν υγρών,
C h arrier έδηλοποίησεν oti προσκληθεί; νά θεραπεύση
καί τό λεύκωμα αύτών ίσως γενναται άπό άλ*
φλεβίτιν, αποτέλεσμα φλεβοτομίας, άντί παντός άλλου
λοίωσίν τινα γενική» τών υγρών, δηλ. τήν τοϋ
μέσου μετεχειρίσθη μόνον έντρίψεις αλοιφής υδράρ
λευκώματος.
γ υ ρ ο ς , συγχρόνως δέ καί ποτόν περιέχον 8 — 10
κόκκους τρυγιχοΰ στίμμεως, τήν δέ τρίτην ήμέρα»
άμέσως δ άρρωστος ήτο ή3η έξω κίνδυνου.
Ό ιατρός ουτος δέν πιστεύει γενικήν άπο^όφησίν
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ1 ΣΓΖΗΤΗΣΕΙΣ
πύου είμή δτα< ύπάρχωσι φλογώσεις έξωτερικαί,
Είς τήν χ ε ιο ο υ ρ γ ικ η γ εταιρίαν τώ ν Παρισιων δ τραύματα, πληγαι, μώλωπες κ τ λ. ή δηλητηρίασις
Δόκτορ Φολλέν F o llia υπέβαλε πρό τινων μηνών τις είδιχή τοΰ σώματος, οίον ύπο τής όξείας ίπποόπτικόν έργαλεΐον επιτήδειον εις τήν εοευναν τοΰ κορύζης χ τ λ .
Ά λ λ ’ β£ς τοΰτον ένιστάμενος ό δόκτωρ Περρίν
αμφιβληστροειδούς χιτώνος, τοϋ κρυσταλλοειδοΰς φακοΰ και τών διαφόρων άλλων τοϋ ίφθαλμοΰ μορίων; έβι6αί®σιν, ότι ιΐδ* φλεβίτιν, οΰτως εΐπιΐν, Ιδιοπαθή
Πρώτος δ Σανσών *!χ* μεταχειρισμένο» τό φώ ; μή προσγ*»ομένην δηλ. οπό εξωτερικής αίνος αίτιας,
ώ ς μέσβ» διαρώσεως τώ» νόσων τής ό^άσεως. Κ ατ’ ·!·ν δήγματος, κεντήβεως, πτώσεως, εκδοράς ύπερβολ-

γαλοφυίας τοο* ούδιις Ιφαίνιτο ώς Ινδεος καί κάτοχος
όμιλών πιρί τών υψηλών τής έπιστήμης θεωρημάτων,
διά τοΰτο οί άκατάσκευοι καί αυτοσχέδιοι λόγοι του
ήσαν ώς τύποι τενές μαθηματικοί περιλαμβάνοντες
έκτεταμένην έννοιαν, ή μάλλον ώς οί Δαρεικοί τής
Περσίας, ή καί τής Μακεδονίας αύτής τά χρυσά νομί
σματα,τά έποΐα εις μικρόν καί άτεχνον σχήμα περιεΐχον
βάρος πολύ καί αξίαν μεγάλην. Έξήρχοντο δέ αί λέ
ξεις έκ τοΰ ς-όματος τοΰ μεγάλου άνδρός ώς πυκναί καί
αλλεπάλληλοι νιφάδες' άλλ’ όμως νομίζομεν ότι πάλιν
δέν ήδύνοντο νά παρακολουθήσω»! τήν άκατάπαυστον
τών ιδεών καί άλληλουχίαν.
‘Ο ‘Ρεακαμιέ ήτο τό μαντεΐον τών άπηλπισμένων*
είς αύτόν έπρεπε νά καταφύγωσι χαί ίατροί καί άρ
ρωστοι, όσοι εύρίσκοντο ήίη είς αμηχανίαν τοΰ πρακτέου' έπειδή έχτός τής μεγαλοφυιας είχε καί πείραν
πεντήκοντα δλοκλήρων έτών.
Σπανίως άλλος ιατρός κατεδαπάνα τή ί περιου
σίαν του είς αγαθοεργίας* σπανίως άλλως έτρεχεν
άχάματος πρός πάντας πλουσίους έξίσου καί πένητας.
Σπανίως τέλος άλλος έφάνη τοσοΰτον φιλότιμος καί
γενναίος καί συμπαθητικός πρός τούς πρωτοπείρους
νέους ιατρούς* διότι εύχαρίστως έθυσίαζεν είς ούτούς
ΕΠΙΣΤΗΜ0Ν1ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ.
καί τά ίδιά του συμφέροντα, συνιστών αύτούς είς τούς
Πρό τίνος χρόνου ένεφανίσθη είς τό τοΰ Λονδίνου πελάτας του, καί πολλάκις παρ’ αύτών άναπληρούμενος.
νοσοκομεΐον C haring cross Έ λβετή γυνή εικοσαετή;
Διά τά φυσικά ταΰτα τής τε καρδίας καί τοΰ
ζητοϋσα επίσημον αποδεικτικόν περί τοΰ γένους της* νοός πλεονεκτήματα δ θάνατος τοΰ ‘ Ρεκαμιέ έλυδιότι έτοιμος ήδη νά έ'λθη είς γάμον καί μάλιστα εγ* πησε πάντας τούς φίλους τής επιστήμης καί τής
κυος πέντε μηνών ούδένα έπειθε περί αύτοΰ ώς έκ άνθρωπότητος. Ποτέ «ηδεία σοφοΰ δέν έτιμήθη ύπό
τοΰ έξωτερικοΰ της σχήματος. Διότι εφερε κα! μύστα- τοσουτων είς διαφόρους άνωτέρας τάξεις άνδρών άνηκα καί γένεια δασέα καί μεγάλα ώς άν ήτο άνήρ, άπό κούντων άπό τής άρχαιοτάτης αριστοκρατίας, τοΰ
1 εως 4 δαντυλων μήκους,αί δέ τρίχες αύται έκτείνοντο πλούτου καί έπί τής διανοίας καί τών παντοίων
μέγρι τών παρεών καί αύτών τώ» ύπωπιων. Εν έπιστημονικών συλλόγων μέχρι τοΰ κοίνοΰ λαοΰ.
θυμείτο δέ οτι τά άνδρικά σημεΐα ταΰτα ειχεν από
μικρας ή?η ήλικίας, κατ’ δλίγον ?έ τό γένειον βλαστήσαν ηυξησι τόσον, ώ ιτε χατά τό 8 ' έτος είχε δύο
‘ Η Κ. Γκαγκώ, πωλήτρια έπίπλων, άπερχομένη
δακτύλους μή<ος* κατά $έ τό 18. τά καταμήνια ήρχοντο τακτιχώ ς μέχρις ότοο διεκόπησαν έπί τής κυο- πρό τινων εβδομάδων μετά τών οικείων καί τινων
φοριας. Έ κτος τοΰγενείου ή γυνή αυτη εφερεν έπί τοΰ φίλων είς εορτήν τοΰ Πασσΰ, προαστείου τώ ν Πα»
τραχήλου κσί υπό τος μοσχάλας πολυαρίθμους τρί ρισίων, άπήντησεν είς τό δάσος τοΰ B oulogne μικρόν
χας, άλλ’ όπωσοΰν άοαιοτέρας παρά τάς τών άν τινα σκόλον λευκόν παρημελημένον, τόν όποιον ήδέλησ*
δρών είς δέ τούς ώμουί, τούς βραχίονα; καί τούς πή- νά πιάσ») καί νά λάβη μεθ’ έαυτής* άλλ’ ό σκύλος
χεις μέχ^ρι τών καρπών τό τρίχωμα ήτο λασιώτατον, φανείς κατ’ άρχάς ειρηνικός, μετ’ ολίγον έξκγριώθη
καθώς καί είς τήν περιφέρειαν τ ώ ' σκελών καί κνημών, καί ήρχισε νά δαγκάνη εις τήν χεΐρα τούς άνθρωπους,
είς τά νώτα, τά ισχία καί τούς γλουτού;* οί μαστοί οί όποιοι ήθίλον νά τοΰ βάλωσιν είς τόν λαιμόν τόν
δμως ήσαν άπηλλαγμένοι καί ομαλοί, καδώς έπί τών ρυτήρα, ώστε εξ άνθρωποι, άνδρες γυναίκες, παιδία,
έδαγχάαθησαν άλληλλοδιαδόχως' ά λλ’ ομως τό ζώον
γυναικών.
Τόάνάστημα τής γυναικός ήτο μικρόν, τό στήθος μετεκομίσθη ίίς Παρισιού;, ούδείς δέ ενθυμείτο ήδη
καί ήλεκάνη έν γένει έφαί*οντο γυναικεία, καδώς και τάς πληγάς, δσας προξένησεν. Ά λλά μετά τήν έξηκο’
οί πόδες καί οί βραχίονες καί αί χεΐρες καί όλοι οί στήν πέμπτην ήμε'ραν ή Κ. Γκαγ*ώ ήρχισε νά σφαδάζη
κυριευθεΐσα άπό τούς σπασμούς φανερωτάτης υδρο
τρόποι τής συμπεριφοράς.
— Περί τήν εικοστήν τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου ά- φοβίας* πολλοί ίατροί συνέδραμον είς βοήθειαν της,
χέδανεν εν Παρισίοις έντός δύω ώρών άπόπληκτος ό άλλά ματοίως- διότι ή δυστυχής αυτη γυνή άπέθανεν,
ό δέ σχύλος εμεινε μόνον δύο ήμέρας είς τήν οικίαν,
παριώνυμος ‘Ρε^αμιε.
Όσοι ηύτύχησαν, ώς ημείς, νά τόν γνωρίσωσι ύστερον δέ ήρανίσθη κ τ λ .
— ‘ Ο Κ. Hannon συμβουλεύει νέον τρόπον τής
και τόν άκούσωσιν διδάσκοντα μόνοι, αίιθάνονται
άχριβώς τήν έκ τοΰ θανάτου τ;ότου ζημίαν. Ού- χρήσεως τοΰ ϊώδίυς.
‘Υπάρχει ήδη γνωστόν οτι τό σώμα τοΰτο εύρίδείς άλλος ιατρός εθαυμαστώθη τοσοΰτον διά τής με-

λοντος δδοιπορικοΰ χόπου, στενού υποδήματος, πληγής,
κ τ λ . άνετράνη δέ έξαίφνης έπί τοΰ έξωτερικοΰ
άσ-ραγάλου άνευ πυρετοΰ μεγάλου, χαί τήν παρηκολουθηαε σχεδόν εύθύς παραφροσύνη. — Μετά δυο
δέ μόνον ήμέρας παρετηρήδη μικρόν τ ι οίδημα καί
εγχυσις ύποκύανος τών υποδορίων φλεβών μέχρι τοϋ
τοΰ ποδός* έπειτα δέ ιό «σθος έξετάθη ταχέως είς
τάς έπιπολαίους φλέβας δλου του μέλους, δ δέ άν
θρωπος άπέθανε τήν £χτην ημέραν φέρων τά συμπτώ
μ ατα τής έμπυϊχής άπορροφήίεως.
— Είς τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστημών τής Γαλλίας
ύπέβαλεν υπόμνημα δ Κ. H atin, δίου παρά τήν γνώ 
μην τοΰ ’Ανδράλ χαί Γκαβερέ, διισχυρίζεται ότι ή ού
ξησις τοΰ ινώματος fib rin a δέν προέρχεται πάντοτε
άπό φλόγωσιν,άλλά συμβαίνει καί είς φυσιολογικά; πε·
ριστάσεις, ώς τοΰτο άποδεικνύεται είς τάς χοιράδας,
xijv κυοφορίαν, τήν χλώρωσιν, όπου πολλάκις ευρίσκεται
είς πενταπλασίαν ποσότητα

σκεται if; τδν ·ζ«ρα, εις τά ΰδατα καί εις διάφορα
— ’Ανίατο; σχεδόν μέχρι τοΰδε παρά πάντων έ9ε*
φυτά εδώδιμα· όπου δέ λείπει, ή ευρίσκεται «ίς μικρο- ωρεϊτο ή έπιληψία' Ά λ λ ’ ’Ελβετό; τις ιατρός έκ
τέραν τοΰ δέοντος ποιότητα, εκεί επικρατεί ένδημι- Γενεύης διά συγγράμματος νιω στί έκδοδέντος άπέχώς ή βρογχοκήλη καί δ κρητηνισμδς’ διότι το ιώ  δειξεν οτι τδ θλιβερόν τοΰτο συμπέρασμα ποοήλδεν α
δες φαίνεται τόσον άναγκαΐον εις τδν χυλόν καί τό πό το αψίκορον και τήν άνυπομονησίαν τώ ντε πασyόvΓ
λέμφος, όσον δ όςυγόνο; εις τό αιμοί' άνιυ αύτοΰ ή ε των αύτών καί τών ιατρών.
νέργεια τών λεμφικών αγγείων έλαττουται, αναφύονται
‘ Η θεραπεία τοΰ νοσήματος τούτου απαιτεί επ ι
δέ οιδήματα πολλαχοΰ τοΰ σώματος, μαλιοτα δέ μονή·/ ώς είπέρ τ ι άλλο.
περί τά γά γγλια καί τούς αδένας.
Κατά τδν H erp ia τδ πάθος χαρακτηρίζεται υ 
Τ ί παρατηροΰμεν τωόντι μετά τινα; ήμέρας της
πό αναισθησίας, σπασμών κλονικών, ή τονικών. Συμχρήσεως τοΰ ιώδους ; αυςησιν τής δρέξεω;, ευκολίαν
βαίνουσι δέ έκιός τής γενικής προσβολής ταότης καί
τής πέψεως, δραστηριότητα τής κυκλοφορία;, έρεδισμερικαί άλλαι, ότε καί ή διάνοια φαίνεται πολύ, ή
μδν ιώ ν έκκρίσεων- ϋπάρχουσιν ομω; καί εξαιρέσεις·
δλίγον βεβλαμμένη' επειτα καί επιληπτικοί ίλ ιγ γ ε;
διότι ιίς τούς έχοντας τδν στόμαχον καί τά έν
καί σκοτόδινοι, οτε οι άρρωστοι χαί περιπατοΰσί
τερα ευπαδέστερα τοΰ συνήθους καί μάλιστα δπωσοΰν
καί δμιλοΰσι μάλιστα, ένίοτε δέ καί εις Ιργα τίνά
ήρεθισμένα ΐπισυμβαίνει κυνάγχη κατά τδ μάλλον
ένασχολουνται.
καί ηττον βαρεΐα ώς προάγγελος τών άκολούδων
Περί δέ προγνώσεως ό H erpin λέγει τά έςής
ταραχών τήςτε πέψεως καί τής αναπνοής.
αξιοσημείωτα.
ίίολλάχις ά'ρα δέν επιτρέπεται νά δίδωμεν έσωΕπί άρρωστων πασχό'τω ν μόνον ίλιγγας, άν τα
τερίχώς τδ ?ώδες* επειτα ίχ τ ο ς τής ιιο η μ ένη ς α ιτί
ας έπέρχεται σ,ινήδως εις πάντα; τούς αρρώστου; συμπτώματα ταΰτα δέν έπέρχωνται συχνάκις, ούτε
διαρχώσιν ήδη άπδ επέκεινα δέχα ετών, ή ΐασις υπάρ
αυτόματός τις αντιπάθεια πρός τδ ιώ δ ε ς.
Δ ιά τοΰτο δ Κ. Hanaon εισάγει εις τδ σώμα τδ χει σχεδόν άσφαλεστάτη.
ίώδες διά τοΰ δέρματος μόνον, ή δέ πεΐρα τής έχ του
Αν οί παροξυσμοί δεν Ιφδασαν ετι τόν αριθμόν
τρόπου τούτου γενικής ώρελείας έπεβεβαίωσε τήν ιδέαν 100 ή πρόγνωσις αποβαίνει αίσία.
τής θεωρίας. Ι ιω ς νομίσωμεν δτι ή μέδ.οδος αυτη τής
Αν άπδ τούς 1 0 0 προχώρησαν μέχρι τών 5 0 0 ,
χρήσεως τοΰ ιώδους συνίσταται εις τήν αλοιφήν, ή τδ αί περιστάσεις τής επιτυχίας ίσορρσποΰσι μέ τήν
β'τ'μμα, τά όποια συνειδί^ονται ήδη έκ π ο λ λ ο ΰ - α λ λ ά αποτυχίαν.
ταϋτα έρεδίζουσι, φλογίζουσι μάλιστα τδ δέρμα, α£Ά ν δέ ύπερέβησαν τούς 5U0, ή ιασις σπανιώτατα
τιώ ντα ι δέ ένίσιε καί ερπητας, λειχήνας κ τ λ, Ά ν
Λκοτγυγ άνεται.
τουναντίον άναγχάσωμεν τδν άναδιιόμενον εκ τοΰ
Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται ώς γενικοί τι»ες I pot
ίώοους άτμδ» νά εισχώρηση εντός τοΰ δέρματος, τοτε
uovov.
Κατ’ αύτού; δ Herpin είιρήκεν 5τι ίχτρεύονται
δέν Ιχομεν νά φοβηθώμεν κανέν κακόν τοιοΰτον.
διά
τής
υπομονής καί προσοχής ούχί μόνον τά 3 (4
Χάριν δέ τούτου κεριτειλίσσομεν 5 — 20 χόχκους
τών
άπηλπισμένων
μέχρι τοΰδε έπιληπτικών, άλλ’ ώς
ιώδους ιίς ξαντόν βαμβάκιον (βάτα) τδ όποιον διπλώκαι
τά
7[8.
σαντες έπειτα ^άπτομεν εΐ; δδόνιον, ώ ; σακχύλιον,
’Εκ δέ τών φαρμάκων, τά όποια ή πίΐρα απέδειξε*
ή μαοσυπιον.
Τδ τοιοϋτον σακχύλιον έπιβάλλομεν εις τούς ογ* εις αύτόν ήρωΐκώτατα, αναφέρει κατά λόγον τής δυνάχους. Τδ ξαντόν βαμβάκιον άφίνει μόνον τόν άτμόν τοΰ μεώς των τά έςής 1) S eliau m palustre, τό έλειοσέ*
ιώδους νά ΐξέλθΐ), ενώ μέ τδ άπλοΰν πανίον κινδυ- ληνόν 2) τδν πομφάλυγα δηλ. τδ όξείδιον τοΰ ψευδαρ'
νευομεν νά φλογίσωμεν μέχρι φλυκταινών τδ δέρμα, γύρου 3) τόν θειαμμωνιοΰχον χαλκόν 4) τό φ ;ϋ,
καθώς διά τοΰ άμμωνιαχοΰ, ή τοΰ τών κανδαρίδων ε’π ιίτα τό ύοσκύαμον, άρτεμυίαν, άμμωνίίν χτλ.
βάμματος.
Έ κ τούτων τών φαρμάκων τό πρώτον έδόδη ά*ό
Μετά τινας ημέρας τδ δέρμα θερμαίνεται, ή κυ 2 εως 16 γραμμαρίων, τό δεύτερον από 6 κόκκων εις
κλοφορία κινείται ταχύτερον, αΐ έκχρίσείς αύξάνουσι, 6 γραμμάρια καθ' ημέραν, τδ τρίτον εις 1 1 [2 κόκ
περιλαμβάνουσι μάλιστα καί ιώδες ικανή; ποσότητος. κον διηρημένον εις 4 καταπότια έπί ενηλίκων. ‘Ο άρ
Ε πειδή ομω; τδ ιώδες φέρεται φυσικώς πρδς τδ ρωστος πρέπει νά λάβΐ) τούλάχιστον τριάκοντα γραμ
αμυλον, καί δίδει εις αυτό κυανήν χροιάν, τά λευκά μάρια τούτου τοΰ φαρμάκου πριν παύση· τδ τέταρτον
Ινδυματα τοΰ άζω στου λαμβάνουσι τήν βαφήν ταύ- εις 16 γραμμάρια ώ ; ξηρίον καί 3 2 εις έγχυμα τδ
την έκ τοΰ άναδιδομένου άτμ ο ΰ· οδεν άνάγ*.η νά σκε- πέμπτον άπδ 1 — 4 ή καί 6 γραμμάρια ώς κόνις κτλ.
πάσωμεν ακριβώς τά σακκόλια μέ άπλοΰν κηρωτόν*
Ά λλο Si πλεονέκτημα τής προκειμένη; μεδόδου
χαί τούτο- οτι τδ ιώδες ενεργεί, άν καί δέν έπίκηται
loco dolenti έret το ί πάσχοντος τόπου, αλλά πλη
σίον αυτοΰ' τοΰτο δέ ευχαριστεί πολύ, δταν πρόκηται
περί ογκωδών άδέ*ων, μάλιστα τοΰ τραχήλου.
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