τό νόσημα ώ ; 5 κοχχύτης περιοδικώς- άλλα βαθμηδόν
οί παροξυσμοί έπανιλαμβάνοντο οδχί'μόνον συχνότεροι
/.αί έπιμη*έστε;οι, άλλά καί έπωδυνότεροΓ οΰδέν δέ
έκ τών συνήθων βοηδημάτων ίτχυσε νά άπαλλάίη
την καμνουιαν. Διά τοΰτο ό είρημένος ιατρός επιχύσα; τινάς ρανίδας τοΰ άναισθητικοΰ ύγρ~ΰ έπι ρινο''Y'Jροχή-Ιης ία σ ι ς <)ιά τον Γ αΛ βα ηκ ον
μακτρου αφηνοηδώς κατά τό άκρον .συνεστραμμένου
β ε λ ο ν ισ μ ο ύ .
έπλησασεν αυτό είς τούς ρώθωνας, ότε ό βήξ ήνώχλει περισσότερον. Μετά 5 — 6 εΐσπνεύσεις, άπεσύρθη
Ά π ό τοΰ 1 8 4 2 δ Ίατροδιδάσκαλος τής Σή·ας τά ^ίνόμιχτρον, έπειτα δέ άλληλοδιαδόχως δίς καί
’Ιουλίας (Σιέννα;) Πεχιόλης (Pecchioli) θεραπεύει τρις παλιν προϊήχθη έπ’ όλίγον διά νά μή προέλθ|
ίπ ιτυ/ ώ ζ τήν ύδροχήλην δια τοΰ Γαλβανίχοΰ βέλο αναισθησία. "Εκτοτε ό βήξ έφανη άρκούντως μενισμοΰ. Το παράδειγμα τοΰ είρημένου χαθηγητοΰ τρ:ασθ«ίς· τό εσπέρας μικρά κίφαλαλγία, Ιλλειψις
μιμούμενος ό Δόκτωρ Βιβαρέλλης μετεχειρίσθη τόν ?έ βί)·/ός, οστί; όμως έπαν/,λθε τη επαύριον εωθεν
νέον τούτον τρόπον καί ίάτρευσεν ίκανάς ύδροκήλας, διά το,το έκανελή'ρθη καί b χλωροφορμισμός πρός τήν
οίον την άκόλουθον.
εσπέραν’ μετά δέ ταΰτα είς τό Ιξής ίπαυσ* παντελώς
Κατά τό 1 8 4 4 έθεραπευσεν άνθρωπον τεσσαρακον τά κακόν.
ταετή πάσχοντα πρό 18 μη/ών τήν προκειμένην νόσον
Ό μοίως ώφέλησεν ή ε'σπνευσις τοΰ χλωροφόρμου
Λαβών σωρείαν Γαλβανίχήν κυλΐ/8ρο«ιδή 26 ζεύγη καί έπι τής λεγομένης στηθάγχης* έπασχι δέ ταύκεριέ^ουσαν είσήγαγεν άνά μ αν βελόνην γαλχήν «ις την 64 έτών ά'θρωπος, έπανερχοριένων β:οιοτάτων
τά δύο άκρα τοΰ αηειδυϋς ογκου τοΰ κο.λωματος, έ  τών παροξυσμών μ*τά οδύνης όξεία; τ;ερί τό άνώτεπειτα δε έκαστη βελόνη συνηρμόσδη ιΐς ενα έκ τών ρον τριτημόριον τοΰ στέρνου, εκτεινόμενης δέ μέχρι
δύ® πόλων τής συσκευής, είτε τών ήλεχτρογαλβινικών τοΰ άριστιρϋΰ βρτχίονος κατά τό κκβητικόν νεΰρον,
γευμάτων. Κατά πρώτον ό κάμνων ή;θανθη τοιιοΰτον χαί «πιιεοίύση; αίμωδίασίν τίνα, η νάρκην καί μειά
πόνον, ώ ;τ ε έχρειάσθη νά μετρια^θή ή δύναμις τοΰ τόν παροξυσμόν διαρκοΰσαν. ‘Υπήρχε δέ κατ’ α υ
γεύματος, έλαττουμενου τοΰ αριθμού τών ζευγών είς 18 τήν τήν πιρίστασι» καί καρδιακή τις πάθησις" διότι
οθεν ό άρρωστος υτ:έφ*ρβν ώς πέντε λεπτά. Ενερ- χαί ό ηγος τής «πικρούσεως υπό τόν αριστερόν μα
γοΰντος δέ η3η τοΰ ή'-εκτριχοΰ ρευστοΰ, έφαίνετο ί στόν ήχού«το άμβλύτιρος καί δ παλμός τοΰ κεντρικού
μέν κοεμαστήρ συσπώμενος ( συστελλόμενος ) το δΙ τής κυκλοφορίας οργάνου όπωσοΰν ήλλοιωμένος. Τά
δέρμα ρτιδ:ύμενον. Έ ξαχθεισών δέ τών βελονών, τά συμπτώματα ταΰτα δεινούμενα βαθμηδόν έπαπιίλβυ»
2ι/εα ίχρατοΰντο δ.ά μετεώρου επιδέσμου. *Η πρα τήν ζωήν τοΰ νοσοΰντος- διότι ματαίως εως τότε
ξις έπανελήί,θη μετα 2 4 ώρας διά 2 0 ζευγών καί μετεχειρίοθη διαφόρου, θ*ραπ*ίας.
διήρζεσε δέκα λεπτά. 'Κπειτα δέ πάλιν άλλεπαλλή’Αλλά μόλις έπι τινας στιγμάς κατά τήν ώραν
λως /ana δυο ήμέρας, αυξανόμενων τών ζευγών μέ τοΰ παροξυσμού ώσφράνθη σπογγάριον, ιΓτε τεμάχιον
χρι τών 2 4 Μετά δέ ιόν εβίομον γαλβανισμόν, ή σπόγγου διάβροχον έξ αίθέρος, b πόνος έξηιθένησε,
ίασις ήτο έντιλή ;' S δέ ιατρός είδε τόν άνθρωπον μβτ’ όλίγον δέκαι έντελώς ίξέλιπε, άφ’ ου διήοκεσε πέντε
ύγιέστατον καί κατά τό 1849.
μόνον λεπτά, άλλ επαυσεν άνευ ά*υσμοΰ, ή στενοχώριας
Συχνάκις ή ύδροκήλη έπιπλεκειαΐ μετά χιρσοκή-’.ης. χαί ψυγρών Ιδρώτων, ουτε έπήλθε κατά τά σύ<όταν προσγίνηται έκ πληγής' αλλά καί χατ αυτήν νηθις νάρκη. Τοιουτοτρόπως έπι τρ ίΐ; ήμέρας κατε
τήν πεοίστασιν όμοως ευδοκιμεί ό γαλβαηχός βέλο πραό'θησαν οι παροξυσμοί δ;ά τοΰ αίθερισμοΰ, τόν
νισμός.
όποιο* επ»ιτα άνεπλήρωτεν ό χλωροφορμισμός εΰΠρόδηλον δε ότι ή ώφέλεια προέρχεται ικ τοΰ δοκιμήιας ετι μάλλον. "Εκτοτε ή περίοδος έπανήρερεθισμού τών άναμυζητικών άγγείων.
γετο αραιότερα, εως ου καί παντελώς ήρανίσθη·
έιτεσίοάγισαν δέ τήν θεραπείαν τής νάρδου σκευάσματα
(Gazetta m edica Toscana).
κα! υία τα αυτοφυή του Y ichy κτλ.

ΙΑΤΡΙΚΑ.

(B ulletin de T h erap eutique).
Ν ε ν ρ ο π ά θ ε ια ι ώφε.Ιονμεναι υπό τω ν
α ν α ισ θ η τ ικ ά ? φ αρμάκω ν.
Λ ευκω ματουρία.
Όπωσδήτοτε εξηγήσωμεν τήν δύναμιν τών αναισθη
τικών φαρμάκων, μένει όμολογούμενον ότι ένεργοΰσι
κατ’ άρχάς εί; τά όργανα τής άναπνοής καί κυκλο
φορίας, ιώ ν όποιων τά νεύρα παθαι’νονται χατά τρόπον
ίίσέτι ανεξερεύνητο». Τοΰτο διανοούμενος ό K .C arriere
μιτεχειρίσθη τήν εισπνοήν τοΰ χλωροφόρμου επί βηχός
νευρικού, είτε σπασμώδσυς, τόν όποιον επασχε νέα
ξανθή, λεμφικής κράσεως καί ευαίσθητος- έπήρχετο Si
JATPIK. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

‘Ο ΐατροδιδάσκαλος τοΰ πανεπιστημίου τής Ίδιονίας (Ίέρνης) καί ίατρόί τοΰ νοσοκομείου τοΰ M eath
δόκτωρ C ateh art Lees αναφέρει παραδείγματα τοΰ
προκειμένου πάθους ώφεληθέ»τος υπό τών «ιδηρικών
φαρμάκων, πριν καταντήση ήδη /ρβνικόν.
Έκ πέντε τοιούτων '■ο πρώτον έχαρακτηρίζετο άπό
άνά σάρκα υδρωπα γινικόν έ* δύο μηνώ», ου:α λιοr
ΤΕΥΧ. Η'.

κωματώδη, ένχεφαλικά συμπτώματα, πνευμονιχάν κα 
τ ά γ ο υ ν ίατρεύ^η δε δ πάσχων διά τοϋ άμμωνιοτρυ
γικοΰ σιδήρου έντός τριών μηνών.
Τό δεύτερον περιείχεν άνά σάρκα υδρωπα, άσχίτιιν,
υδροθώρακα ϊιπλοΰν χατασταθέντα πρά δύο μηνών. ‘Ο
χάμνων τεσσαραχονταετής σχεδόν ίατρευθη χαί αυτός
δια τοΰ αΰτοΰ φαρμάκου εντός £ξ εβδομάδων.
Το τρί τον άνεφέρεπο εις 3 4 έτών γυναίκα παδοΰσαν
τόν άνά αάρχα ΰδρωπα έπί Sjo αλλεπαλλήλων έγχυμονήσεων, ϊατρευθειιαν δέ έπί τής ίιποτροπή; διά τών
οιδηρικών έντός εξ. εβδομάδων.
Τά τέταρτον ήτο πυελίτις χαί χυετΐτις οξεία έπί
παιδίου μετά ουρών πυωδών *<χί λιυχωματιχωτάτων.
1α«ς διά σίδηρου μετά 3 εβδομάδάς.
Τά πεμπτον άσχίτ/ις έννέ* μηνών έπί εΐκοσαετοΰς
γυναικός μετα ουρών λευκωματωδών χαί ονχώδ>υς
η π ϊτο ς' σιδηριχά, μεγάλη βελτίωσις.
Εν τω μεταξύ δέ δ ιατρός μετεχειρίζετο χαί χαθαρ»ια τινα καί πυριατήριι.

τήν ιασιν γινομε'νην Sta σταυροειδοΰς καυτηριάσεως
έκεινου τβΰ τόπου, οπου συγχέονται δ υμήν χαί τό
δέρμα' έχτιινεται δέ ή καυτηρίασις χαί ένδοτέρω δηλ.
έπί τοΰ υμένος αύτοΰ, άλλά μόνον οταν ουτος φαίνηται
χατά βάθος ήλλοιωμένος.
‘Ο χειρουργό; μεταχειρίζεται λυσιτελώς κα! τόν
χλωροφορμισμόν προηγουμινον διά νά μή όδ^νώνται
δωριάν τά πασχοντα παιδία.
‘Ο είρημένο; τρόπος ώρελεί όλιγότερον έπί τής
άναδιπλώσιως τοΰ εντέρου.
(L ’ Union m edicale).

Χ λ ώ ρ ιο ν κ α ί στρύχ> ιον.
Ακολουθών τά μαδήαατα τής χημείας τοΰ περιχλεοΰς Λουμα δ φαρμακοποιός B ardet ή'χουίέ ποτε
αύτοΰ λέγοντος οτι τό χλώριον ίσως χρησιμεύση ώς
άντίδοτον τοΰ στουχνίου.

Προκατειλημμένος έχ τής ιδέας ταύτης μ ετεχει
ρίσθη τό χλώριον είς ιασιν δηλητηριαοδέντων ύπό
έμετικοϋ χαρυου κυνών, καί ευδοκίμησε πάντοτε. Ίδοΰ
Τό νόσημα τοΰτο φαίνεται χατά δύο μάλιστα δέ εΐ; ποιαν κατάστασιν τό χλώριον παρελήφδη ώς
βαθμού:.
άλιξιφάρμαχον.
yd δηλ. υπάρχει άναστροφή τοϋ βλεννώδους υμένος
Χλωρίου υγροϋ 5 γραμμάρια
καί φαίνεται ώς ογκος μάλλον, η ήττον παχύς καί
Ύδατος
διυλισμένού 2 5 0
στρογγΰλος εις τά χάτω, έχων χρώμα ερυθρόν, ή ιώ 
δες, βριζόμενος δέ είς τά άνω υπό του δακτυλίου χαί δίδονται εφαπαξ' μετα δέ λεπτά δεχα προσφέρονται
φέρων έν τω μέσιρ 3αήν, δϊ ^ς εισχωρεί μέν 6 δάχτυ τρυγικοΰ στίμμεως πέντε εκατοστόγραμμα είς 6 — 8
λος, έξέρχονται δέ τά κόπρανα.
κοχλιάρια υδατος χλιοροΰ διαλελυμένα. Ά μέσως δέ
Ή φαίνεται ώς πρίσμα κυλιν5ροειδές καί μαλθακόν, μετά τόν πρώτον εμετόν τέσσαρα άλλα γοαμμάοια
ΙΟ, 2 0 , 3 0 έχατοστομέτρων χαί έτι πρός, άφ’ ου χλωρίου εις την αυτήν τοΰ άπεσταγμένου ΰδαιος πο^
άπβστάζει μυχώδη; χαί αίματόφυρτος υλη· τότε δέ ιο τ η τ α · μ ε τ α δε δέχα λεπτά παλιν άλλα πέντε έχαλέγεται κυρίως άναδίπλωσις τοϋ εντέρου.
τοστογραμμα τρυγίχοΰ στίμμεως, 5 ιτ*ρο« δέ καί
Τό πάδος έπιγίνεται μετά μαχράς δια^ροίας εις τελευταΐον διδοται γάλα συγχεκρο:μέ»ον μετίι υδατος,
χαχεκτιχά καί έξησθενημένα παιδία, σπανιώτερον δέ οσον ενδέχεται πλειότερον πρός κίνησιν νέων έμέτων.
είς εφήβους χαί άνδρας κτλ. προέρχεται δέ όμοίως
(A nnales de chim ie et de p hysique).
καί άπό μακράν στέγνωσιν τής κοιλίας, ένίοτε δέ καί
άπό λιθίασιν τής χύσεεως χαί πολύποδας τή ; έδρας,
χαί αιμορροΐδας.
Π ρόπτωσις τοΰ πρωκτοΰ.

Τά εντερον, χαί άφ' ου ει’σαχθή, εξέρχεται πάλιν
βια;ως χαί άνευ μάλιστα προηγηθεισης είς τά κάτω
ώδήτεως, ώς πλατυνδέντος τοϋ σφιγκτήρος τοσοΰτον,
ώστε ένίοτε εΐσάγομεν έλευδέρως είς τόν άφεδρώνα
χαί δακτύλους καί ολόκληρον μάλιστα τήν χεΐρα.
Καί προσκαίρως μέν θεραπεύεται διά τοΰ είς σχή/α
Τ έπιδέσμου, άφ’ ου τεδή έπί τής έδρας επίχωμα έχ
ξαντού (μοτοΰ) παχύ χαί σκληρόν καί υπό σπληνίου
χεχαλυμμένον.

Α μαύρω σις.
‘O T ravers είδε συχνάχις τά» υδράργυρον ά/αχαιτίσαντα τήν πρόοδον τής άμαυρώσεως.

Ο ίβΐΐΓβηοβωφεληδη ομοίως τά μέγιστα ύπ" αύ*
τοΰ, μετά τήν χρήίίν τών άντιφλογιστικών καί άντιπερισπαστιχών έπί τοΰ εντέρου καί τοΰ δέρματος·
διότι δ υδράργυρος διαλύει, ώς φαίνεται, διάφορα
έκχύματα, τά όποια διατηροΰιι τήν αμβλυωπίαν. Τις
‘Ριζική δέ ίασις έκτελεϊχαι έκτεμνομένων διά άγνοιι Ιπειτα οτι τά μέταλλον τοΰτο ώ φελείιίς τάς φλο
ψαλίδων δυο τριών (τινών) πτυχών τοΰ χαλαρού γώσεις, όσαι γεννώσι ψευδείς υμένας, ή λεμφικά συγ
βλεννώδους υμένος τής έδρας κατά τήν μέθοδον τοΰ κρίματα.
D upuytren.
Συχνάκις τά καλομέλανον καί ή υδραργυρική άλοιφή
Αλλ 6 Κ. Γκερσάν, ιατρός τοΰ νοσοκομείου τών τριβομενα κατά τήν κροταφομετ«πιχήν χώραν ωφέ
παιδιών, εύρήκεν έξ ειδικής πείρας πολυ βεδαιοτέραν λησαν άλλά καί δ διττοχλο»ροΰχος υδράργυρος έπ^-

νέθη κατά τοΰτο πολύ δπο τοΰ Lagenbech (1) καί τηρία περιεΐχον πομφόλυγας άέρος* δ δέ δλεννοειδής
υμήν τής τραχείας έφαίνετο έρυθροπέλιδνος, ε?τε πορ
τοΰ T rav ers.
Έ ντίΰθεν δρμώμενβς δ Ch. Deval μετεχειρίσθη φυρούς.
iD. S iajer. U lm . M edicinisches
τή* άχνην τοΰ υδραργύρου ΐέπί τή; άμαυρώιεως (20
C orrespondenz-blatt.)
εκατοστόγραμμα του αλατος είς 2 5 0 γραμμάρια
διϋλκμένου υδατος· δόσες 1]2 κοχλ. *ίς κυαδίσχον
χβμμώδους υδατος μέχρις ενός κοχλιαρίου βαθμηδόν·
τό εσπέρας) άναφέρει δέ πολλά παραδείγματα
‘Τμενογύνος τραχείΐΐς.
ίάσεως.
Περιττόν νομίζομεν νά είπωμεν οτι χατά τάς π ε 
ριστάσεις χατέφυγε καί είς άφαιμάξεις γενίκάς τε καί
Ά φ ’ ου έδοκίμασε διαφόρους άλλα; συνήθεις καί
τοπιχάς (έπί τής έδρας) ενίοτε δέ καί είς τήν άμμω.
νιακήν άλοιφήν τοΰ Gondret έπί τή ; κορυφής, ή τοΰ νέας θεραπείας κατά τής υμενογόνου τραχεΐτιδος δ
D. W a lth e r [A ltdorf— W e in g a rte n ] μετεχειρίσθη
βρέγματος χαί όκιοδεν τών ώτίων.
έπιτυχώς καί ουν.στα ώς ώφελιμωτάτας τάς έντρίψεις
Προτιμδται δέ ό διττοχλωροΰχος τοϋ πρωτοχλωέπαναλαμβανομενας χατά δύο ωρας δλου τοϋ σώμα
ρούχου ώ ; μή προξένων πτυαλισμόν διά τή ; μακρας
τος (έχτός τής κεφαλής) δι άλοιφής συγκειμένης έξ
χρήσεως.
όπ ου κόνεως δρ. 1— 2 καί 2 ούγγιών λίπους ΰείβυ"
(L* U nion m edicale).
Ά φ' ου δέ χατανβλωθή ή ποσότης αΰτη, άνανεοΰια ι δις καί τρ ί;; σπανίως δέ τετράκις καί πεντάκις.
«—
--Έ ίασ ς έξετελέιδη είς 12 παιδία έχ 15 έντός τριών
μονόν ήμόρών, χωρίς βλάβης ούδεμιας τοϋ νευρικοΰ
θ ά τ α ζ ο ς έχ τήζ sia n roq q τοϋ χ λ ω ρ ο φ ό ρ μ ο α .
συστήματος.
Έ πί 2έ τριών άλλων παιδιών μετά τινα βελτίωσιν,
έπελθόίτος πάλιν πνιγμοϋ, δ ιατρός μετεχειρίσθη
Ή Κ. W . έτών 3 2 , εύρωστος, φέρουσα όμως λυσιτελώς άλλην άλοιφήν τήν ακόλουθον, εντριβών δί
τινάς κίρσους είς τάς κνήμας, τή 27 Ιβυνίου μετε- αύτής τόν λαιμόν. Κόνεως κανθαρίδων, διττοχλωρούχάλεσε τάν όδονταχέστορα Sischer διά νά νά άνασπάσιΐ) χου υδραργύρου, χλωρούχου στίμμεως άνά δραχήν,
ενα δδόντα της. Ενωρίς καί περιμένουσα μόνον τό άλοιφή; βασιλικής ήμιούγγιον.
τέλος τής έγχειρήσεως διά νά παραχαθήση «ίς τήν
Το μίγμα τοΰτο ενεργεί δρασηχώτερον· διό πρέπει
η?η έτοιμον τράπεζαν ! έκλινε τήν κεφαλήν της εις τά νά καταφεύγωμεν είς αύτό μόνον έν καιρώ κινδύνου* άρ*
στήθος τοΰ δυστυχοϋς συζύγου της ίσταμένου δπισθέν κοϋσι δέ 3 — 4 έντρίψεις είς τά εμπρόσθια καί πλάγια
της διά νά άποναρκωθή ύίά τοΰ χλωροφόρμου' έπειτα τοΰ τραχήλου καί έπί τοΰ στήθους 1— 2 δακτύλους
ήρώτησε τάν χειρουργόν, ποια συνήθως Οπάρχουσι τά έπάνω τοΰ έπιγαστρίου. Μετ’ όλίγον δ τράχηλος
«ρώ τα συμπτώματα τής τοιαΰτης άποναρκώσεως· ό καί τά στήθος πρήσκονται, οί πόνοι γίνονται ένίοτε
δέ άπεχρίθη· βόμβος τών ώ τίω ν άχολούθω; δέ έχυσε σχεδόν άφόρητοι, σχηματίζονται δέ καί έσχ«ραι·
2 0 ώς 2 5 ^ανίδας χλωροφόρμου εις σπόγγον τυλιγ- ή δέ βραδέως έκτελουμένη ίασις καταλείπει ούλάς
μένον διά ρίνομάκτρου καί τάν έπληοίασεν είς το δυσειδείς καί ένοχλητικάς, μάλιστα επί κορασίων.
στόμα καί τοΰ; ρώθωνας, άλλά κατ άπόστασιν ιχα Εκτός ομως τούτων βραχΰν τινα πυρετόν διαδε^εται
νήν (oicht allzu grosser nache). Μετά δέ τέ:σαρα;, άδυναμία λυπηρά καί υποπτ&ς· άλλ’ ό D. y y a h h e r
ή πέντε «ίσπνεύσεις ήρώτηιεν δ όοοντακέστωρ τήν τήν διέλυσε πάντοτε διά τοΰ φωσφορικού αίθέρος
πάσχουσαν άν ήσΟάνετο ήθη τόν βίμβον. Αύτή δέ (ρανίδων 4 ίίς μίαν και ήμίσειαν οΰγγίαν υγροϋ' δόάπήντησε καταφατικώ ;, άλλ’ ή φωνή της ητο τρέ σϊς χουλιαριον αικρον καθ’ έκαστην ήμιώριον.)
μου:α χαί ρεγχώΒης. Συγχρόνως δέ σχεδόν έςάπλωσι
(Αύτόθι).
τάς χεϊρας, τό πρόσωπό» της έγινε πελιδνόν, τά
δμματα έξηγριώθησαν, ή δέ κεφαλή καί οί βραχίονες
έπεσον αυτομάτως κάτω· ταΰτα ήσαν τά σημιΐα τοΰ
‘ Ε .Ιμινθαγωγά, φ άρμ α κ α.
θανάτου τ η ς !
Γενομένης αυτοψίας δ εγκέφαλος καί ή παρεγκε
Πάντων τ ο ύ τ ω ν έξέχει τά σαντώνιον κατά τάν D.
φαλίς ε5ρέθησαν πλειότερον τ ίΰ συνήθους υπό αίματος
ποτισμένα, ή εγκεφαλικά καρωτίς καί ή ^αχΐτις άρ- K uchenm eister Zittau. Συμβουλεύει δέ αύτό διαλελυμένον είς χίκινον έλαιον δηλ. 5 — 10 κόκκους του
φαρμάκου είς ο'3γγίαν έλαίου, λαμβανομένου χατά
( \ ) *E d id e r έσω τιριχ ώ ς τυΰ όιττογ-Ιω ρονχον ενα μικρά κοχλιάρια.
Δυνάμεθα ομως νά άναπληρώσωμεν τό ελαιον χαί
κόκκον είς ΐ ζ ο ν γ γ ία ς νό α τ ο ς μ ε τ ά γ ρ α μ μ . ό π ια χ οΰ διά λεκίθου ώοΰ, τή δέ έπαύριον νά διορίσωμεν χαβ ά μ μ α τ ο ς χ α ί τριώ ν χόμμεως' χοχ.Ι. μ έ γ α π ρ ω ί χ α 1 θάρσιον. Συμφέρει δέ πάντοτε νά ίοηθήσωμεν τήν
εσπέρας.
θεραπείαν διά γαλακτώδους διαίτης.

Μετά τ4 σαντώνιον έρχονται άλληλοϊιαδόχως κατα'
τάξιν τό τερμίνθινο» έλαιον, τό πετρέλαιον, τά >«
γιποΰτιο*· άλλά χινοΰσι πάντα άηδίαν' (/.ετά ταΰτα
δέ τά μαγίιριχάν αλας, η θε'ύή σόδα, τά αυτοφυή
δία τα , τό σκόροϊον, τά κρόμμυον, τά σίλιιον· άλλ’
ή χρήσίςτων πρέπει νά παραταθή είς πολΰν χρόνον.
Φονεόουσι δέ τοΰ; παρασιτους τ#ΰ πρωχτοΰ όξυ
ουρους «κώληχας ώς κλύσματα διδόμενα· άλλά τότε
χαΐ τά άπλοΰν υδωρ άρκεΐ εις τό άποτέίβσμα τοΰτο'
διότι έκαστον κλύσμα αποσύρει βΐς τά έξω ικανόν
αριθμόν τών προκειμένων έΐμίνθων.
Πάντα τά λοιπά έλμινθαγωγά φαίνονται παντελώς
ανάξια τής φήμης των, olov ό ύδράργυρος, 5 χασσίτερος, ή άλόϊ).

-^ ο
χρι τουοι

δραχμαί καλής κίνα; (C alisaya) ίάτρευπεριοδικόν πυρετόν, διδόμεναι άνά
μίαν δραχ. καθ’ έκάς·ην ημέραν κατότιν του Γ.αροξυσμοϋ
μετ όλίγου οί*ου επειδή έξ έχαστης δραχμής εξά
γ ε τ α ι χημικώς 4 χόκχοι κινίνου, 2 4 άρχοΰσι διδό
μενοι άνά 4 χαθ έχάστην περίοδον.
‘Ο υπολογισμός ουτος σράλλει ισως διττώς καθότι
περιορίζει αΰστηρώ;, ά 'λ εναντίον τής κοινής πείρας,
τό μέν αποτέλεσμα τή; ΐασεως εί; 4 μόνον κόκκους,
τή* δί ενέργειαν τή; χίνας εις μόνον τά κινί-ον, έν ώ
ένεργεϊ βεβαίως καί ή κιγχονίνη χαί ή βυρσοδεψιχή
υλη, είτε το ατυμμα. Εν γ.νει όμως epovsOsi πολλοί
οτι 8 και 10 κοκχοι αρκοΰσι κατά μέσον όρον εις
ανδρικήν ή/ιχίαν, πλειοτέρα δέ ποσότης ούχί μόνον
κώφωσιν, είτε βιρυηχοίαν #αι βόμβους ώ τ ω ν κα! γ α 
[A rc h iv fu r physiologische H eilkunde].
στραλγίαν, άλλά κοί άλλα κακά, μάλιστα δέ νευρικά,
\
δύναται νά επιφέρω" έξαιροΰ»ται δέ πάντοτε έκφυλοι
τίνες καί σπάνιοι πυρετοί άπαιτονντες άφθο»ωτέραν
τήν ίότιν μέχοι τινό; σχοτώσεως χατά τήν γνώμην
Χΰριγζ toD πρωκιοϋ.
μεγάλου καί έμπειροτάτου ίατροΰ τής Γαλλία;, τοϋ
Βοετοννώ.
(Presse m edicale Beige).
Μετά την τομή* άπό τβϋ έξωτερ·κοΰ μέχρι τοΰ
έιωτερικοδ πόρου τής σύριγγος παρεμβάλλεται πάν
τοτε είς τήν πληγήν μοτός διά νά γείνϊ) βαθμηδόν
καίβμαλώς ή συνούλωσις, τοΰτο δέ επαναλαμβάνεται
Ψώρα.
έκάιτοτε έπί πολλάς ήμέρας.
Ά λ λ ’ εσχάτως χειρουργός τις ένός τών νοσοκο
μείων του Αουγδούνου γνωστός, ό Κ. Ά λκιέ, έπενόησε
χαί μεταχειρίζεται νεον τρόπον θεραπείας πολύ συν.
τομώτερον, εξίσου δέ ασφαλή' άφ’ ου δηλ. έπισχεθή
διά μοτοΰ καί έπιδέιμου διατηρούμενων επί 24 ώρας
ή αιμορραγία, άν συμβή, καίονται τά χείλη τής
πληγή; διά νιτρικού αργύρου* ούδεμία άλλη τής πλη
γής θεραπεία άπαιτεΐται ίκτοτε, δ δε άρρωστο; περιπατεΐ έλευθέρως. Μόνον δέ ή καυτηρίασις έπανα
λαμβάνεται κατά πασαν πρωίαν, επειτα δέ χατά πασαν δευτέραν ημέραν, Ουτω κικαλυμμένη υπό έσχάρα; πιπτοάϊης μετά μίαν, ή δυο ήμέρας ή Ικιφάνίια
τής πληγής κατ ούδεμίαν περίστασιν δύναται να
συναφθή, ή συγχολληθή μετά τών παρακειμένων τό
iHdv, ουτε ή πρόσθιξις τών κοπράνων παντελώς έοεθίζεΓ διά δέ τοΰτο δ άρρωστος άφόβιβς χαί άνωδυ
νω : άποπατεΐ.
Τέλ«ς και ό έχ τής καυτηρίάσεως πόνος άπεδείχθη
έκ πολλ ώ» παραδειγμάτων μετριώτατος, έχτός άσυνήθους τινός καί έκτάχτου εύαισθησίας.
(Gazette m edicale).

Δύο καταχρήσεις συμβαίνουσιν άπό τίνος (ώς χαΐ έν
Ά θήναις,) πρώτον ή άσκοπος και άπερίσκειττος χατά
πάσαν νόσον χρήσιςτοϋ κιννίνου, ήτις έβλαψε πολλα'χις
«πολλάς S ί^θίμου; ψυχάς άίδι προΐαψεν» ενίοτε- δεύ
τερον ή υπερβολική δόσις τοϋ αύτοδ φαρμάκου. Κατ'
αυτής δέ χαί άλλοι πολλά είπαν, Βέλγος δέ τις ιατρός
δ H annon «γραψεν άρτίως συλλογιζόμινος οτι ά/μέ-

jav πάντοτι τόν

‘Ο D. Ε. D echange, ιατρός τοΰ νοσοχομείου τής
Αύτουερπίας, ιατρεύει τήν ψώραν τριβών τόν πάσ-yovτα διά μέλανος σαπωνίου, έπειτα πέμπων αύτόν
εις τά λουτράν, όπου πάλιν τρίβεται έπί μιαν ώραν
πανταχοΰ, ύστερον δέ άλείφεται, ή πλύνεται μέ ούγ.
γίαν τής θειούχου άσβέστου. ’Εννοείται δέ οτι μιχά
ταΰτα ένδύεται καθαρά ιμάτια.
(A rchives Beiges de m edecine m ilita ire .)

Ύ δάρθρω σΜ .
Κατά τόν Anache ιατρεύεται ή νόσος αυτη άί®αλώς άν σκεπάσωμεν τά άρθρον διά σπληνίου ήλειμμένου (χ τοΰ άχολούθου μίγματος,
λίπους ούγγίαν
άμμωνία δγρά; δραχμήν.
Κρατουμεν δέ τό σπλήνιον μέχρις ερυθήματος μόνον,
ϋύχί δέ φλυκταινώσεως, τούτέιτι 10— 15 λεπτά,
έπειτα άφαιροΰντες αύτά, άπομάττομεν χαι αιτασαν
τήν περιλειπομένην άλοιφήν, καλυπτομεν τό πρήτμα
διά στυπειου, έπάνω δέ τουτου βάλλομεν κηοοιτόν.
’Επέρχεται καΰσις, άλλ* υποφερτή- επειτα δέ
γίνιτοίΐ ίξ ? :ω 7ΐ:, τήν όποιαν ήπίως άπομάττομε»έπαναλαμβάνομεν δέ τήν αυτήν πραξιν κατά δύο, ή
τρεις ήμέρας μέχρις έντελοΰς ίάσεω.-, δηλ. άπορροφήσεως τοΰ ύγροΰ.
‘ Η ακινησία καί ήρεμια ά πα ιτιΐτα ι ώς ουντελεϊτιχή είς τήν ί'ισ:ν.
(Αύτόθι.)

Αί ^ευματιχαί πλήθουϊΐ κατά τό έαρ χαί τον χ ε ι
μώνα, σπανίζουσι κατά τό φθινόπωρον, μάλιστα οέ
κατά τό θέρος.
Αί νευραλγικαί πολλαπλασιάζοντα: κατά τό έαρ,
Εϊς τήν ιατρικήν άχαδημίαν τών Παρισίων ό άπό
Γε*εϋΓ,ς Κ. Lom bard άνέγνω υπόμνημα περίεργό, ι;*λείπου5ΐ δέ σχεδ4ν κατά τά θέρο; χάί τό φθινόπωρον.
Αί α ίμ ^ ιγ ικ α ί έπιπολάζουσι χαί βαρύνονται κατά
τατον περί τοΰ χλιματος τής Γε.ευης- επειδή πολλαί
τό
έαρ *αί τό φθινόπωρον, άραιοΰνταί δέ χαί χρηιτοη*
έχ τών παρατηρήσεων αύτοΰ εφαρμόζονται ίσως κα)
^εύο'ται
κατά τόν χειμώνα καί τά θέρο;.
εις άλλους τόπου;, ένδέχεται δέ νά χρησιμευσωσιν
Α!
καταρ^ϊχαί
πλεονάζουσι τόν χειμώνα καί τό
καί ώ; τύπος τοιούτων έρευνών, άναφέρομεν αύτάς
>
,
περιορίζονται
δέ
κατά τό φθινόπωρον καί ιό θέρος.
ουνοπτί^ώ; ένταΰΟα.
Αί
σποράδες
έξανθηματιχαί
περισσεύουσι κατά τό
Εΐ; τό κλίμα τής Γενεύης οί μήνες κατατάσσονται,
έαρ
καί
τό
θέρος,
ΰποχωρουσι
δέ κατά τόν χειμώνα
ώς έφεξή;, θεωρούμενοι κατά τήν δύνιμιν τής νοσερο
•τητός των έλαττουμένης βαθμηδόν μέχρι τοϋ τε* καί τά φθινόπωρον αί δέ έπι5ημικαί έπιχρατοΰσι χατά
λε^ταίου' 1 Φεβρουάριος, ο νοσερώτατος. 2 Απρίλιος. τά Ιχρ.
Αί τυφοειδείς πλεονεκτοϋσι κατά τόν ’Οκτώβριον
3 Μάρτιος. 4 Ιαννουαριος. 5 Μάϊος. 6 Ιούνιος. 7
Δ·.κέμβρ»ς. 8 Αυγουιτος. 9 Ιιύλιος. 10 Νοέμβρ ο; ώς 7), μειονεκτοΰσι δέ κατά τόν Μάρτιον (πρός 1).
11 Σεπτέμβριος. 12 Οκτώβριο; (ό υγιεινότατο; Θϊνατοι δέ πλειότεροι συμβαίνουσι μάλιστα κατά τάν
’Οκτώβριον, ολιγότεροι δέ κατά τόν ’Ιούλιον.
π ά ντω ν).
‘Οταν έπικρατή χρασι; ψ^χρά διαρκής, ή ξηρά εύ
‘ Η μεταβολή τής άτμοσφαίρας ένεργεΓ έπί τών
μετάβλητος- όταν ή βαρομετρική στήλη άναβαίν») καί άχολοόθων νόσων βαθμηδόν έχ τών προηγουμένων εις
καταβαίνΓ/ οταν χυριεύ^ ό βορράς, σπανίως δέ ή όμί τάς έπομένας όλιγότερον.
χλη (αΐθριάζΐ}) τότε αύξάνει ή νοσερότης τοΰ καιροΰ
1)
τών τυφοειδών 2 ) τών περιοδιχών πυρετών 3)
Τούναντίον δέ έπί χρά:εως δερμή; διαρκούση;, τών χαταρροϊκώ» 4 τών φλογιστικών νόσων 5) τών
υγρά; δέ καί εΰμϊταβλήτου, σπανίζόνιων τών βορείων νειιραλγιχών 6 ) τών αίμορραγιχώ» 7) τών ριυματι.
άνέμων, μή κι «ουμένου ταραχωδώς χαί βιαίως, ή ά- χών 8 ) τών χ&λωδών.
θρόως τοΰ βαρομετρικού υδραργύρου, πλεοναζούση;
— Πρό πολλοΰ άνεφύη είς τήν ΐατριχήν άχαϊηδέ τή; δμίχλης, έλαττοΰταί ή νοσερότης.
μ!αν τών Παρισίω* σπου5α!α σ^ήτησις μεταξύ ενδό
Όσον πλειοτέρα υπάρχει ή άντέχουσα δύνααις
ξων ίατοο/ειρούργων, τοΰ Βελπώ καί τοϋ 'Ριχάρ
είτε διά τό φύλον, ειτε διά τήν ήλιχίαν, τόσω βλά
ώς ποβιταγωνιστών καί άλλων τίνών, τους οποίους
ίΐτει άναλόγως ή θερμότη;" έν’ ώ τουναντίον ή
εχαστος αυτών έλάμβανεν ώ ; ύπασπιστάς, ή συμμά
νοσοποιός έπφροή τοΰ ψύχους επενεργεί ιδιαιτέρως
χο υ;’ ή'-ι.φισβητεΐτο δέ κυρίως άν, τά δευτερογενή
ιίς τά άσθενέ^τερον φυλον χαι τήν άπαλοτέραν ήλικ α».
ή; άφροδισιάδος συμπτώματα μεταδίδωνται. Ή λο
Αί κατώτερο» δηλ. αί ενδεείς χαί έργατιχαί τάςιις
γοτριβή παρετάθη είς πολλάς καί αλλεπαλλήλους
τοϋ λαοΰ άντέχου»ι μαλ/.ον είς τήν όλεθρίαν επιρροήν
συνεδριάσεις, περιέλαβε δέ κ α τ ’ ολίγον πάντα σχε.
τώ ν καιρών.
δόν τής τών αφροδισίων θεωρίας τά επίκαιρα μέρη
Λαμβανομένων ώς γενΐχωτ*ρων τών γαϊτρι*ών
καί παντοΐα έπιχειρήματα έχρησίμευσαν ένθεν κοί έν
νόσων, ό Αυγουστος καί Σεπτέμβριος φίρουσι πλειοθεν είς τών λεγομένων τήν άπόδειξιν. Ά λλά , καθώς
τέρους αρρώστους καί θανάτους, ό δέ χειμών φέρει
συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, ή φιλοτιμία και ή άντιζήλία
ίλιγοτέρας νόσους καί άποβιώσεις.
έχυσαν τό δηλητήριον είς τά; έπιστημονιχάς συνδια
Μεταξύ τών δύο άκρων, τοΰ Ιουλίου καί Δεχεμ
λέξεις' διέπρεψε δέ μάλιστα κατά τήν δριμύτητα τών
βρίου, ή ουξηιις καί έλάττωσις τώ ν άρόώστων άκο
σχωμμάτων καί τήν ειρωνείαν ό Βελπώ αύτό; ομως
λουθεί δρόμον τινά τακτικόν, βραδύν μέν άπό τοΟ
έτυγε κατά συγκυρίαν υπερασπιζόμενος κα! τό θέμα
Δεκεμβρίου είς τόν Ιούλιον, ταχύν δέ άπό τοΰ Ιου
τοΰ άπολύτου μολυσμοΰ, τό όποιον οί πλεΐσται άσπάλίου είς τόν Δεκέμβριον.
ζονται. "Οθεν έπεμελήθη παντοιοτρόπως νά έξελέγξη
Ή έπιρ^οή τών άτμοσφαιρικών μεταβολών φαίνε
τήν λύμην τών δευτερογενών άφροδισιακών σ υμ πτω .
ται περισσότερα έ^ί τών άποβιώ^εων, ή έπί τ ώ ' νο
μάτων βοηθουμενος μάλιστα καί ύπό είδιχών περί
σούντων
τά τοιαότα παθη ιατρών, οίον τού Α ινιώ . G ibert,
Αί φλογώτεις συχνάζουοι κατά τόν χειμώνα χα: τό
C azenave, καθώ; καί παρ άλλων τινών τοϋ Μ^ρώ,
εαρ, περ'.σσεύουσι δέ μάλυτα κατά τάν Ίαννουάριον
Βι^άλ, ‘ Ροΰ κτλ.
καί Φεβροο.ά-13^, κα5ώ; αί αποβιώνεις κατά τό< Φί·
Ιδού δέ έν συνό'-Ιηι ή μεταξύ τών διιμαχομένω ;
βρουάριον καί Μάρτιον.
διαφορά.
Ολιγότεροι άρρωστοι συναντώνται χατά τό φθίνο ‘Ο ‘ Ρικόρ δέν θεωρεϊ ώς μεταδοτικήν τού γενικοΰ
πώρον άλλ’ δ κίνδυνος των περισσότερος' ώστε άνα
μολύσματος
τών άφροδισίων τήν βλεννορραγίαν, όταν
λόγως πρός τό πλήθος των άποθνήσκουσι πλειότεροι
Αί χολώδεις νόσοι αυξάνονται νωθρώς τόν Δεκέμ δέν ύπάρχ»; έντάς τής ουρήθρα: κακοήθες, ή φαγεδαιβριον μέχρι τοΰ Μαίου, έπειτα διά μιας πηδώσι νικόν έλκος, τό λεγόμενον Γαλλιστί ch an cre- ο9εν
κατά τόν Μάϊον καί Ιούνιον, οτε πλεονάζούσιν' εκτοτε ουτε βασανίζει ματαίως τόν πάσχοντα δί υδραργύρου
καί άλλων το ούτων φαρμάκων.
δέ ελαττοΰνται μέχρι Δεαμβρίου.
ΕΠΙΣΤΗΜ0ΝΙΚΑ1 ΣίΖΗΤΗΣΕΙΣ.

Μόνο» τοΰτο το τελευταίον άναφυόμινον είς διά
φορα μέρη τοΰ καυλοΰ, καί ότα» μάλιστα τύχΐ) οχλη
ρόν, άναγγέλλει τον μολυσμόν χαί γίνεται άρχή της
νόσου’ όθεν άν λαβών τις τό έν αύτώ πύον έγκεντρίση ιίς άλλο μέρος, ή εις υγιή άνθρωπον, μεταδίδοται τό μίασμα, χαθώ; επί τοΰ έμβολισμοΰ τής
εύλογίας. ‘ Οσάκις δέ δ έγκεντρισμός ουτος δέν γεννά
έλκος, ή φλύκταιναν άνάλογον, δέν ύπάρχη κίνδυνος
μολυσμοΰ.
‘Ο εξ εφόδου μετά την συνουσίαν άμέσως άναφαίνϊμενος βουβών, ώς συμπαθητικός, δέν αναγγέλλει
τήν άφροδισιαδα· άλλ’ εκείνον πρέπει νά θεωρώμεν
ώς σημείον, ή αποτέλεσμα αύτής, οστις έπιγίνεται
κατόπιν' διότι τούτου χαί τό πύον έγχεντριζόμενον
γέννα κακοήθες ελχος, ή αφροδισιακήν φλύκταιναν.
Τά δευτερογενή παθήματα, efov τ ι κονδυλώματα,
τό έκζεμα, οί ερπητες χτλ. ουδέποτε χοινωνοϋσι τό
μόλυσμα' διότι ή έξ αυτών υλη έγκεντριζομένη δέν
γεννά ελχη, ή φλύκταινας.
Μετά εξ μή/α; άπό τής έμφανίσεως τοΰ πρώτου
Ιλκους φακεροΰται ή γενική νόσος.
Οί δέ έναντίοι άντιτείνουσιν, ότι ή άφροδισ.άς έγεννήθη έκ τής άτλής βλεννορραγίας και άνευ δηλ. έλκους.
Ό τ ι ούχί μόνον τά άκληρό» ελχος, άλλά καί τά
μαλακόν (δποίον ώ ςέ η ί το πλεΐστον φέρουσιν αί γυ 
ναίκες) έγεινεν αφορμή, ή πρόδρομος τών άφροδισίων
Ό τ ι δ έγκεντρισμός τής ύλης δέν πρέπει νά λαμβάνηται ώς κριτήοιον καί λοδία λίθος τής ύπάοξεως
μολύσματος· επειδή πολλάκις αποτυγχάνει.
Ό τ ι βεβαίως τά πρωτοφανή συμπτώματα μετά
διδουσιν «ύκολώτερον κα: ταχύτερον τό μόλυσμα'
διότι τά πάθος τότε ά.«μάζει, ή εύοίσχεται είς την
όξείαν αύτοΰ /.ατάστασι»' άλλ’ έντεΰδε» δεν άποδεικνύεται πάντη αδύνατος χαί δ μολυσμός τών δευτε
ρογενών ϊυμπτω μάτω ν ώς χρονικοί* νοσήι/ατος.
Επιφέρουν δέ καί παραδείγματα πάμπολλα πρά;
έμπέδωσιν τών ένα τάσεων τούτω ν οίίτω π. χ. μή
τηρ σεβασμία καί κατά τά ήθη άμώμητος έπυθε
<Ηα μιας και εξαίφνη; ελκωσιν τών αμυγδάλων αυ,α
έφιλήδη περιπαδεστερον έπί τοϋ στόματος π*οά τοΰ
έξ άποδημιας έλθόντος υίοΰ της, όςτις ειχεν έλκη είς
τήν γλώσσαν,
Νέος τις οέρων έπί τής βαλάνου παρασάρχωμα
άμ»νιτώδίς ειχεν άνάγκην νά νυμφ;υδή καί προσ»'/ώ;
μάλιστα' δδίν εζήτησ»» άμεσον τήν βοήθειαν του Κ.
Ε οιιχ,ος-ις δέν ήδύνατο νά τήν ύποσχεδή, έπειδή άπητεϊτο χρόνος ίχανάς πράςίασιν. Ά λλ' δ νέος ίζήτησεν
επιμόνως τήν άδειαν τοΰ γάμοο, υποσχόμενος έ»τελή
σωφρρσυ<ην τοσω μάλλον, όσω ή νύμφη ήτο νεωτάτη
καί πάντη άφελης, ή άθώα' δ δ.άβολος ομως έφάνη
έκπαλαι πονηρός ! Διότι τό μόλυσμα δέν έβράίυνε νά
μεταδοδί, καί είςαύτήν μετ' όλίγον.
Επειτα τροφοί πάμπολλαι έμολύνδησαν ύπό παιδι
ών άφροδισιακών, έμόλυναν δ’ έπειτα καί αύταί τά
« ~ /
ιοια αυτών τίκνα.
Αλλ’ δ Ρικάρ άπαντών είς ταΰτα εύρισκε πάντοτε
πιθανούς τινας λόγους υπεκφυγή; άναφέροντας τάν
μολυσμόν εις λαθραίας xal αφανείς αιτίας άλλας,

Τοΰτο ενθυμίζει τό ιστορικόν άνε'χδοτον περί του Delpech, οςτίς μη πιστευων ότι δ λαιμάς τοΰ χατεαγμένου μηροΰ δυναται να συμπωρωθη άνευ πηρώσεως,
υπισχεδη 2 0 0 0 φραγκβιν βραβεΐον είς τάν δυνάμενον
νά τώ δβίξ-g τοιοϋτ# παράδειγμα' ότι ομως μετά τινα
χρόνον τοΰτο συνέβη, ώμολό/ησε μέν τό πράγμα ώς
βέβαιον, έλθόντος δέ τοϋ λόγου χαί είς τά βραβεΐον
είπεν, οτι άφ ότου προεκήρυξεν αύτό *ατώρβωσε αυ
τός τήν συμπώρωσιν τοΰ τραχήλου' όθεν ειχε δικαίω
μα πρώτος χαί άκολούθως τό ελαβιν.
’Επειδή υπήρχε πολλή ή άμφίσβήτησις έπί τοϋ
προχειμένου καί ή λογομαχία παρ«τείνετο μετά σκαν ·
δάλοο, άνευ δι τίνος επιστημονική; ώ φιλείας, ή ’Ακα
δημία άπεφάσισε νά διατάξη επιτροπήν, ήτις θέ
λει έρευνήσει τό πράγμα κλινιχώς, έπ’ αύτών δηλ.
τών αρρώστων.

Είς τήν χ ε ιρ ο ν ρ γ ικ η τ έ τ α ιρ ία τ τών Παρισσίων
άνεγνώσδη παρά του D. B ouissoa υπόμνημα, όπου δ
συγγραφεύς σπουδάζει νά άποδείξη.
Οτι τάς χειρουργικάς εγχειρήσεις άκολουθοΰσϊν ε 
νίοτε τινες αίμορραγίαι περιοδικαί, ή διαλείπουσαι.
Αύταί συμβαίνουσι άνευ έσωτεριχής τίνος αιτίας άλΛης παρά την γεννώσαν τάν άπλοΰν περιοδικόν πυρετόν.
ΓΙρέτίΐ να τάς θεωρώμεν ώς κρίσιν τοΰ πυρετώ^ους
παροξ^ιμοΰ άνάλογον πρός τούς ιδρώτας.
Επέρχονται Ινίοτε ά « υ πυρετικών συμπτωμάτων
φανβρών, καδώς «ΐς τούς λαθραίους πυρετούς.
θ*ραπευονται ίατρικώς διά τοϋ περουβιαχοΰ φλο’.οΰ,
οστις προλαμβάνει τήν ύποτροπήν των.

Πραγματευόμενος πιρί τής ένεργειας τών φαρ.
μάκων εί; τό Γαλλικόν Αύκειον δ διάσημος φι/.ολόγος
M agendie άπίδίΐξεν ότι ή κατάχρησις τών αλκαλι
κών, όνομαστί δέ τοϋ αΰτοφυοΰς υδατος Y ic h y
προςεν.ΐ αίμο^αγίας, ώς χαθ,στώσα τό αίμα δρρ’ω δεστερον.
Ο δέ Ch P etit ύπερασπιζόμ·»ος τήν φήμη» τών
ύδάτιον τούτων, διϊσχυρίζίται οτι χορίως ταραχήν τής
πεπτική; δυνάμεως παοίτήρησε προερχομένη» έκ
τής τοιαύτης χαταχρήσεως καί διάρροιαν, καί μαρα
σμόν, ουδέποτε δέ αύτος είδεν αιμορραγίας ώς άποτέλεσμα.
Επιφερει δε ώς μαρτυρα καί τόν χημικόν L ie lig
(Ν«αι επιστβλαί περί χημείας 1 8 5 2 ) όςτις άπέδιιξεν
ότι τά αλκάλια συντείνουσιν είς τή» κατασκευήν αύτήν
τοΰ αίματος· τουναντίον δέ δ πλεονασμός τώ» όξέ»ν
ταράττει κα! τήν θρέψιν χα{ τήν άναπνοήν' ότι ή εύ·
κολία τής κίνήσιως τοδ αίματος έντός τών λεπτότα
των αγγείων μέχρι τοΰ μυχοϋ τών δργάνων, προσγινεται έκ τοΰ έν αύτω απολύτου αλκαλίου* ένεκα τού
του καί τό κοινόν άλας τόσον ωφελεί. Έ πειτα ή
άλκαλικότης τοΰ αίματος γεννά τήν έμφυτον θερ
μότητα.

Είς τήν Ί α τ ρ ο χ α ρ ο υ ρ γ ικ r/r h a i p l a r τών Παρι- δείγματα τής τοιαύτης «νεργείας- !κ τούτων τό πρώτον
σίων ά»εγ*ώσδη υπόμνημα τοϋ Κ. Bourdin έπιγρα- έξιστορήθη παρά τοΰ Baum es εις τήν έν Μονσπελιέρω
φόμενον Observations su r l'u s a g e ^ u chloroforine έταιρίαν τής πρακτικής ιατρικής- έγένετο δέ αύτόθι
κτλ. Ό ίατράς ούτος θεωρ«Γώς σημεΐον τοΰ άναισδητι* λόγ»ς περί συάς, ήτις δαγκασθεΐσα ύπό λυσσώδους
κοΰ άποτελέσματος τήν χαλάρωσιν τών μυώνων. Τότε κυνός έλύττησεν· όδεν δ κύριος αϋτής χατακλείσας αύ
καθη υένου τοΰ άρρωστου ή κεφαλή φέρεται εις τά τήν είς τά κατώγα:ον έθρεψε μέ πίτορα άναδευμένα εις
κατω, ή κάμπτεται αυτομάτως. Κ ατ’ αύτόν μάλιστα όξος, διά τούτου δέ μόνου τοδ βοηθήματος ίατρεύθη
τά ζώον. Τό δέ δεύτερον παράδειγμα άναφερόμενον
τόν καιρόν δ χειρουργος οφείλει νά χειρουργήση.
Ά λ λ ά πάντοτε τό υγρόν πρέπει νά προσφέρηται παρά τοΰ λ ιξ ικ ίϋ τών ιατρικών έπιστημών, άρθρον
κατά τινα άπόστασιν, διά νά μέντ] ικανός άήρ ζ ω τ ι R age, παριστα άίδρωπο» λυσσώδη, όςτις πιών μ ετ’
κός είιπνεόμενος· έπειτα άπεδείχθη άνωφελής, ίσως δέ έπιθυμίας όξος ίατρεύθη.
χαί επιβλαβέστατη ,ή παράτασις τοΰ χλωροφορμισμοϋ
Ο Κ. A ndouart υποβάλλει εύλαβώς τά παραδείγ
μέχρι παντελοϋς έξαλείψεως τής αίσθήσεως.
ματα ταΰτα μόνον διά νά δώση νύξιν είς τούς ια 
Κατά τινας όμως ιδιοσυγκρασίας περιστάσεις έπέρ τρούς πρός έπιχείρησιν νέων πειραματων.
χ ετα ι θάνατος, καί τούτων πάντων τηρούμενων, ειπίν
δ Κ. F o rget. Τοΰτο μόνον συμφέρει νά ένθυμώμεθα
ότι ή ζητούμενη αναισθησία ύπάρχιι πάντοτε, αμα
ήλαττώθη ίκανώς ή αΐσθησις' άν καί b πασχών βΛεπη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ α γ γ ε λ ι α ι .
ότι χειρουργεΐται, άλλά δέν φαίνεται ότι πονιΐ, καια*ολούδως ούτε ύστερον ενθυμείται ότι έπόνεσεν.
*0 Κ. Μορώ παρετήρησε» ότι κί»δονος συνέβη πάν
τοτε δσάκις τό χλωροφορμισμένον σπογγάριον, ή ρίνό
Ο J . F le u v y έξεδωκεν άξιόλογον σύγγραμμα περί
μακτρον έτέθη εμπροσδεν τής ρινός άμέσως, ή επι τοΰ υδροθεραπείας. Διαιρείται δέ τά βιβλίσν είς δύο μέρη,
στόματος, ώστε έμποδίσθη ϋ φυτικός άήρ.
έξ ων τό μέν πραγματεύεται ίστοριχώς καί κριτιχώς
Ό Κ. Bounafout έπΛηροφορήθη έκ τής Ιδίας του περί τής διαφόρους χρήσεως τοϋ ψοχροΰ, ή δερμοΰ ΰ*
πείρβς 5τι δ αιθήρ έπιφέρει πολύ δλιγότερον κίνδυνον δατος πρό τοΰ ίΐριεσνιτοο καί μετ' αύτόν' έπειτα δέ
έν φ έπίσης έξαλείφει τών πόνων τήν αίσθησιν.
περί τής έμπειριχής μιδόδου τοϋ τελευταίου τούτου
Ό Κ. D uaert είπιν οτι δοκιμάσας έφ' έαυτοϋ συγ- ύδροδεραπευτοΰ· τά οέ ερευνά καί προσδιορίζιι τινάς
κριτιχώς τήν ένέργειαν τών δύο αναισθητικών ύγρών τρόπους τής ένεργειας τοΰ υδατος δηλ. τάν άντιφλογιείδεν φείποτε ότι διά τοΰ αίθέρος διετήρει τήν διάνοιαν, στιχάν, υίμοστατιχόν, καταπραϋντικόν, άσθενωτικόν,
τήν όρασιν καί τήν άκοήν, καί έν ω έβλεπεν ότι ή γ γιζί τονικόν, έρεθιττικό», άντιπερισπαστιχό», διαλυτιχάν
τό δέρμα του διάπυρος άνθραξ, ή'χουε δέ τόν σιγμόν, (διαφίρητιχόν,) ίδρωτικάν, μετασυγκριτικάν, άντιπε^σθάνετ» μέν τήν έπίψαυσιν αύτοΰ, ούχί όμως παντελώς ριοδιχάν καί υγιεινόν.
καίπδ'ον. Έ π ειτα ό αιθήρ ένοχλεϊ μεγάλως τή» ανα
Επιφέρων δέ μαρτυρίας πολλας χα! διαφόρους λέγει
πνοήν, άφίνει δέ καί κεφαλαλγίαν δί όλης τής ήμέρας. μεταξύ τών άλλων ότι ίατρεύθησαν δια τής ύδροθερα*
Τουναντίον δέ τό χλωροφόρμιον προξενεί έξαίρετόν πείας πόνοι άφόρητοι τής λεκάνης καί τοϋ ύπογαστρίου
τινα ίλαρότητα, Ιπειτα άναισδησίαν παντελή' ή άφύ- μετά πρήσματος τής μήτρας χαί ταραχής τών λει
πνίσις δέ γίνεται εύκόλως, καί έντός Ολίγου ό νοϋς τουργιών της' άναιμίαι άπλαΐ χαί συμπτωματικαί χλω
άνχλαμβάνει τήν δύναμίν του.
ρώσεις άρχαΐαι καί μετατοπισμάς τής μήτρας ( διά καΌ Κ. Μορώ άναισθητήσας διά τοδ αΐδέρος έ- ταιονημάτων άνιρχομένων έπί τοΰ κολεοδ, ή τοΰ πρω
κεντήθη διά καρφίδων, καί τοΰτο μέν ησθάνθΐ), ούχί δέ κτοΰ].
καί πόνον.
Ό αΐθερισμός κατά τόν F o rget κνίζει τάν ύμένα
τών ^ωθώνων καί βρόγχων, έμποιεΐ δέ βήχα /.αί μέχρι
Ο Δ. Σ. Σανδράς ιατρός τοΰ νοσοκομείου B eaujon
πνιγμού ένίοτε. Τά δέ χλωροφόρμιον είσπνέομεν πολύ έξιστόρησεν είς τούς άκροατάς του τήν ώφέλειαν τοΰ
ευκολώτερον* όθεν κυρίως αύτό προτιμά· άλλ’έπειδή μέ ηλεκτρισμού καί τάς περιστάσεις, όπου συνήθως *τάν
χρι τοΰδε έξ αύτοΰ άπέθανον ώς i x a r o r ά ν θ ρ ω π ο ι, έξ μεταχειρίζεται. ’Αλλά χαί αύτό τά μέσον τής θερα
άνάγχης πρέπει νά τά άναπληρώσωμεν διά τοΰ αίθέ πείας, καθώς καί τά λοιπά, αποτυγχάνει οσάκις λεί
ρος, άν ούτος άποδειχθή ήττον έπιχίνδυνος.
πει ή διάγνωσις τής πρώτης καί χυριας αιτίας τοϋ
Ά λλά καί ό B lattin ύπολαβών είπεν ότι προτιμά τόν πάθους, ή ήχρήσις τοϋ ήλεχτρισμοΰ δέν γίνεται έγκαίαιθέρα είςτή» συ»ήδη χρήσιν, προσεχών δέ προλαμβάνει ρως καί καταλλήλως. Έχτός τούτων ανάγκη πάσα νά
τά κακά του έπακολουθήματ», οίον τόν βήχα καί τόν έξαλείψωμεν τήν παρεμπίπτουραν κατάστασιν, ήτις
πνιγμόν.
προηγίΐται τοΰ άποτελέσματος. Ουτω π.χ. οταν πρόκηται νά θεραπευσωμεν διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ τήν προερχομένην έκ τής έξασθενήσεως, ή τοΰ μολύβου, ή τής
Ό Δόκτωρ A ndouart άναγίνώσκων είς τήν έν Π α. χλωρωτικής καχεξίας παραλυσίαν, πρέπει νά πολερισίοις Ακαδημίαν τώ* έπιστημών υπόμνημα περί τοδ μήσωμιν πρότερον τήν έξασθένησίν, τήν χλώρωσιν,
δξους ώς άντιλύσσου φαρμάκου, διηγήθη δύο παρα καί τήν μολυβικήν δηλητηρίασιν.

Τούτων δοθε'ντων παρετήρησεν ότι ό ή.\«κτρι*μός
αποβαίνει σωτήριο; A ) είς ατροφίας τινας τών μυών
μεριχάς, γενικά:, άν δέν προέρχωνται άπό ανίατόν
τινα άλλοίωσιν ή τοΰ εγκεφάλου χαί τοΰ νωτιαίου
μοελοΰ, ή τώ* αύτόθεν εκφυόμενων νεύρω*- δεόχι ή
αναστέλλει τήν πρόοδον τοΰ χαχοϋ, ή χαί εντελώ; το
ιατρεύει. Ε ί; δέ τόν κοιτώνα τοΰ άγιου Φραγχίσχου
έδειξε νεά/ΐδα, τ ή ; όποιας έμαράνθησαν οι μυώνες
τοΰ πηχεως χαί τών χειρών ϋπό τη ; άφροδισιακής
λόμη;· επειδή ip' ου έδερα'πειισε δεόντω; τή/ άρχιχήν
νόσον τχύτην, ήΑέκτρισεν άλλεπα'/ή^ως τού; μυώνα;
καί ε?ίε φανερώς ότι άνελάμβχνε βαδμηδόντόν πρώτον
OfXCV.

βλέπωσιν οί πάσχοντες σπινίήρβς κτλ. όταν ήλεκτρίζωνται.
Η.) Εΐ; χωφώσεις· πολλάχις τωόντι οί χάμνοντες
άκουοιισιν αμα ήλεκτρίζωνται, διατηρούντες τήν άχοήν
χαί ώρας πολλάς μετά τό» ή'-εχτρισμόν. Γνωρίϋω
τι«ά κυρίαν, ει*ε, τής όπιίας ίατρεΰθη καί χρονική
κεφαλαλγία συγχρόνως μετά τή ; κωφώοεως, διά τήν
όποιαν ήλεχτρίζετο.

— Έ χολέρα μαστίζει την Πολλ·«νίαν χα! μέρος
τής Ρωσσίας. Τή 31 Όχτωβ. ( 19 Σε^τεμ. ) ήσαν
Θεραπευόμενοι έν Πετρουπόλιι 19 5 χολερικοί.
Αυθημερόν δέ ε’φανερώθησαν 42 μολύσματα νεα,
έξ ώ/ 6 ίάσιις 16 6ά»ατοι.
Τή 1 Νοιμβρ. ( 12 Όχτωβρ. ) ησαν 2 1 4 άρ
ρωστοι.
Ήκούσθησαν δέ νέα μολύσματα κατ’ αυτήν τήν ή*
μέραν 3 8 , ές ών 8 ιάσεις 21 δάνατοι.
Έ μινον 2 2 3 άρρωστοι τή 2 Νοεμβρίου ( 2 0 ’Ο κτω
βρίου).
‘Ο ίχτερώδη; πυρετός έξακολουθεΐ τήν θανατιχήν
τ ου έ^ι^ροήν εις τάς ’Αμερικανικά; κυκλάδας.

Συχνάχις όμως άπετυχε τοΰ σκοπού, είτε διότι
τόν διέρυγεν ή δ ιά γνω ιι; τη ; α ίτια ; είτε διότι υπήρχε
τις άλλοίωσις τοΰ νευριχοΰ συστήματος.
Bj. Ε ί; νάρκας τινα :, ή αίμωδιάσεις καί '/λω
ρώσεις τών άκρων, προδρόμου; έντελοΰς παραλυσίας.
Κατ’ αυτήν μαλιστα τήν πιρίπτωσιν έπληροφορήδη
ότι ό ηλεκτρισμός βοηδεϊ έξαιρέτως, άν δέν ύπάρχη
άλλοίωσt; ύλικη, ή έυσίατο; πάδησις άλλου «ιδού;.
‘ Η τοιαύτη αίμωδίασις ποτέ μεν κατέχ<ι τά κώλα
μόνον, ποτέ δέ εύρίσχεται σποράδην εί; διάφορου:
τόπους τή ; έπιφανείας τοΰ σώματος, ά λ Λ ο τ ε δέ φαί
νεται ώ ; ημιπληγία. Καί κοινώ; μέν ί) προγνωσις
— ‘Ολόκληρος οίκσγενηα έχίνδύνευσε νά άποθάνι]
τών τοι^υτων συμπτωμάτων έκφέρεται άιιαισιωτατη
έκ
δηλητηριάσεως φαγοΰσα (ίκτό ; μόνον έ/ός παιδιού,
έπαπειλοΰσα, ή γενική» παραλυσίαν, ή φρενοβΛαβειαν
τό
όποΐϊν καί δέν ε’ παδεν) άρτον, όστις αμα έξαχδείς
ό Σανδράς όμω; παρετήρησι ότι πολλάχις λείπει δ
έκ
τοΰ κλιβάνου ίτιδη επί σανί3ος, όπου έτυχε κεί
τοίοΰ-τος κίνδυνος καί οί φόβοι αυτού παρα'όγως έμε
μενος κατά τυχη/ σωρός φωσφορικών έναυσμοίτων'
γαλύνδησαν.
Γ·) Εί; άχινησία;, ή αναισθησία:, προερχόμενα; *ο ότι ύγρά και 6ερμή ένταυιώ οΰσα ή ζύμη άπερρόεξ άλλων αιτιών, οΰχί δέ ύλι*ής τών νεύρων τίνος Ιίησεν εΰδύ; τόν φώσφορον όδιν έπήλδον στρόφοι
|ό;ύτατοι χαί άλλα συμπτώματα δηλητηριάσεως, τά
άλλοιώσεω;.
! όποια διά τό άδρόον προσχληδείς ιατρό; έδιράπευσε»
Ούτως ΰπήρχεν είς τον κοιτώνα τή; Ste claire
ι εγκαίρως
δί λη νεάνι;, τή ; όποια; ό ί* ^ευματισμοΰ παρα·
— Ούδείς τόπο: εχει π'ειοτε'ρους μεδύσους είς
λυτιχός δελτοειδής μυώ» ίατρεύδη μετά τινας ή λ ΐ'
τ ά ; κατώτερα; τά ςει; παρα τήν Γ»ρμανίαν όθι·/ χαδ'
*τρισμούς.
Ποόδηλον δέ ό’.ι ή παράλυσις τή ; κΐ/ήσιως ένταυ- εχαστον έτος άποδνήσκουσι 4 0 ,0 0 0 ανθρώπων υπό
τή; χράιπαλης. Μόνον είς τάς χώρας τής τελωνιατω χαί τ ή ; ευαισθησίας δυσχερέστερων ίατρεόιται.
κή; όμοσπ^νδ’α: πωλοΰνται 3 6 0 εκατομμύρια λιτρών
Ένθομιϊοδε, εϊτζε, πάντοτε ότι αί παραλύσεις δέν
ρ·»χής. Κίς δέ τήν "Εσσην ιδιαιτέρως τό ήμισυ τών
πρ'.σ (ίνο,ται πάντοτε άπό άλλοίωσι», άλλο καί έτερο·
σιτηρών χρησιμεύω είς άπ;σταξιν τοΰ όλεθρίου αύτοϋ
γενη τ;να άλλη/ παδησιν τών νεύρων ενίοτε.
ποτοΰ.
Έ πειτα δπάρχουσί τινα είδη παραλυσεως έφικτό( Gazette m edicale.)
τερα εις τοΰ ηλεκτρισμού τήν.ενέργεια», οισν αί ύ
στερικαί, αί τής περιφερείας τοΰ σώματος, αί μεταχΐνοΰμεναι.
Δ.) Εί; χρονιχάς συσπάσεις τών δάχτυλων, τοΰ
καρποΰ, τής ωλένης, τού ώμου κτλ. νευροπαθειών
αποτελέσματα.
Ε.) Εις τάς σχελοτυρβιχάς, ή σπασμώδεις συς·ολάς·
είδε π. χ . ό ιατρός νιον, τοΰ όποιου τοιαΰτη αιτία
ήσχίμιζεν όλον τό πρόσωπον’ εμπόδιζε δέ τήν κίνησιν τού βραχίονος χαί τής χειρός.
Ζ.) Είς τινας άμβλυωπίας, ή αμαυρώσεις, καί ά* δέν

