κήν άίβεαιο» άπό μικρών δόσεων μέ^ρι 3 0 γρ αμ 
μαρίων.
’Κπί πέντε ίλοκλήρου; μήνας ούδεμία έφάνη βελτίωσι;· άλλ' ύστερο» ή νόσος άρχισε νά μετριάζηται1
διότι ό νοσών έδυνήδη νά μεταχειρίζηται μέν τούς
βραχίονας, νά κινή δέ όπωσοΰν καί τάς χνήμα;, ώστε
Σ π ο τό υ Μ τίζ, t h e τ ιρ η δ ώ ? τής ρά χεω ς. ( \ )
μετά τέσσαρα; μήνα; εκτοτε ήτο έντελώ; ίατρευμένος' o6sv έξετασθιί; παρά τοΰ στρατιωτικού ιατρό*
•Η νόσος αδτη I y ει δύο περιοδους' *οί επί μέ« συμβουλίου, έδεωρήθη ώ ; επιτήδειος, είτε ικανές εις
τή ; πρώτη; ή φυμάτιο σις βραΟεω; προβαίνουσα προ;- υπηρεσίαν.
Ά φ ’ ου έμεινε μετά ταΰτα δυο έτη μιτίβη είς τή»
βάλλει του; οκονδύλους xal υποσκάπτει κοιλώματα
έπί δέ τής δευτέρας οί σπόνδυλοι κατά το μδλλον καί Αφρικήν, όπου περιέπεσεν είς περιοδικόν πυρετόν τό
ήττον διαφθαρέντε; υποχωροΰσιν εί; τό βαρο;, τό μέν πρώτον κατά τό» δεκέμβριον τοΰ ] 849, τό δέ
δποϊον ©ερουσιν, ουτω δέ άποτελιϊται κΰφωσι; τοσο) δεύτερον κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1 8 50. άλλ’ ία*
/.αταφανεστέρα, οΐ(Λ κλειοτεροι υπήρςαν οι άπισω όηΛ. τρευθείς έταλαιπωρήδη πολύ ώς στρατιώτης. Διά
κατά τό σώμα αυτών σαπέντε; σπόνδυλοι’ τά δέ συμ* τοΰτο περί τάς άρy·άς τοΰ 1852 ησθάνδη εκ νέου
πτωματικά αποστήματα, δι ώ/ απορρεει η διαλυθείσα αδυναμίαν εί; τά σκέλη, τήν όποια» ίύ τε σικύαί, ούτε
όστεώδη; ΰλη, έπισυμβ ιίνουσι κατα τά τέλος τής δώρπακε;, ούτε καυτήρια έπί τή ; όσφυακής χώρας
ώφέληιαν.
πρώτης περιόδου.
Έ πιστρέψις τώ 1852 υπηρέτησε μέχρι τινός εις
‘ Η διάγνωσις τοΰ νοσήματος τουτου κατα την δευ.
τέραν περίοδον, αλλα και κατα τήν πρωτην αυτήν, έδωδιμοπωλιΐον, αλλά μή δυνάμενος νά άκολουθήση
δέ» φαίνεται δυσχερή:, αν οί χαρακτήρες ούτοΰ τό εργον του παρητήδη' διότι δσακι; ήθελε νά άνα.
τύχωσι καθαροί, άφ’ ου μάλιστα έπέλθωσι τά απο σύρη φορτίον τ ι, ώζλαζον τά γόνατά του' δδενμετά
στήματα. Ε νίοτε όμως τά πάδος προσβάλλει κα. 4 μ ίνα ; επανήλθε πρό; τόν P i o r r y άλλά τότε ούτε
τού; μή πάσχοντας φυμάτωσιν είς τού; πνεύμονας, νέ- νά σταθή ορδιος πλέον έδυνατο, έκίνει δέ μόνον τούς
μεται δέ ύπούλω; τήν φΰσιν καί άνευ προσέτι πόνων βραχίονα;' έφαίνετο δέ μάλιστα παράλυτον τά αρι
Μόνον ατονία τών σκελών αύξάνονσα πάντοτε, εω ; ου στερόν σκέλο;' ούτε ομω; κατ’ ούτό, ούτε κατά τό
καταλήξη εΐ; αυτόχρημα παραπληγίαν, προδίδει τήν ετερον έπόνει, κατέστη δέ μόνον ισχνότερο; από τίνος
καί υποκείμενο; εΐ; ιδρώτα; νυκτερινού; ιδιαιτέρως
πρόοδον τοΰ κακού.
‘ Ο P io rry μεταχειριζόμινος καί ινταδΟα τήν πράς τό αριστερόν.
‘Η σιηδοτυπ'.α έφανέρωσεν άμβλύτερον ^/ον υπό
«ληξιμετρίαν διαγινώσκει ταχύτερον τήν σπονδυλοφυ
τήν
δεξιάν κατακλείδα κα! τήν ύπίρακάνδιον τής
μάτωσιν, καδώ; τούτο συνέβη έπί τών ακολούθων δυο
ώμοπλάτη;
κοιλότητα' εις τούς «ύτού; δέ τούτού;
παραδειγμάτων.
τόπου; ή έκπνοή ή<ούετο έκτενεστέρα, ή δέ φω·,ή
Είκοσιέξ ετών νέο;, Κ,άρ^ων λεγόμενος, ιίσήλθεν εί;
ήγωδεστέια μετά τινων διεσπαρμένων κριγμών.
τό νοσοκομ&ΐον τοΰ Ελέου τή 14 Δεκεμ. 18ο 2. Ούδέ
Έ κ τή; έπαύριον έδόθη εί; αύτά/ φάρμακον το ίω ®οτε ό veo; ου*ο; Ιτυχε νά άρρωστήστ) βαρέω; κατά
δοΰχον δηλ. ποτάσιον ώ ; ξηρίον άνά 30 γραμμάρια
τήν παίδι-.ήν του ηλικίαν, είχε κρασί» λεμφικήν καί
κ»δ' έκάστην ουτιο δέ ή κατάστασι; τοϋ πασχοντος
Ιξιν άούνατον, ένόσησε δέ διινότερον πρό πεντε έτών
έβελτιώδη άποχρώντω;, ώστε τήν 12 Ία»νουαρίου
τήν αύτήν νόσον, καί έθεραπεύδη παρά τοΰ αύτοΰ
1853 περιεπάτει εύκόλω;.
ιατρού. Τότε έπασχε καί παράλυσι* ούχί μόνον τώ»
‘ Ο άρρωστος ούτο; δέ* ειχεν ογ/.ον τινά, ούτε
χνηυιών, αλλά κα! τών βραχιόνων’ τοσοΟτον δέ ήτο
μετασχηματισμόν τή ; ράχιω ; εί; τά έξω καταφανή,
άνάπτρο;, ώστε έπί πολλού; μήνας κατά συνέχειαν
έ'λειπον δέ εΐ; αύτόν καί τά συμπτωματικά ά^ος-ηματα,
νοσοκόμος τις ητο διατεταγμένο; χαί νά τόν σιτίζη.
τά δέ άλλα συμπτώματα έ^ύναντο ν άποδοδώσιν εΐ;
Ήσδάνετο δέ πόνους μέν κατά τόν νεφρητικό» τό
νόσον τινά τοΰ νωτιαίου μυελού, ή τών άκροτελευ*
πον, ότί μάλιστα έπέζοντο at ακανδωσεις αποφύ
τίων αύτοΰ νεύρων, άνευ διαφθορά; τών όστεων ή
σεις τών αύτόδι πρώτων σπονδύλων, μυρμηκίασίν δε
σύναψις όμως πάντων τώ» σηυειων και η συμπτωσις
τινα μόνον είς ttu ; βραχίονας καί τάς κνήμας.
τώ» φυμάτων χατά τούς πνεύμονας έβοήθησαν τήν
ΓΙρίν Ιμβΐ) εί; ,τό νοσοκομεϊον έπετεδησα» άνωφε διάγνωσιν, τήν έβεβαίωσε δ’ έπειτα ή πληξιμετρία.
λώς Ινθεν καί 1<δεν έπί τού ό^υνωμένου τόπου καυ
Πριν μορφωθώσιν οί διάφοροι τής (^αχιτίκής) xuτήρια' άφ’ ού δέ είσήλδεν αύτόδι, ό Piorry διέταξε φώσεω; υβοι ποοοδευόντων χαί αΰξομένων τών φ«τήν συνήθη εί; αύτόν έπί τοιούτω* περιστάσεων θερα υάτων, έξογχοΰται τά σώμα αύτό τών σπονδύλων, χα
πείαν, δηλ. τήν ίωδοΰχον πότασαν καί τήν φωσφορι- θώ ; καί αί ακανθώδεις αύτών αποφύσεις βαθμηδόν,
έπειτα δέ καί τά μαλαιά μόρια. Τοιουτοτρόπως
διαστρέφεται χατά μέρος ή ράχις, ώστε 5 δγκβ*
( 1) Σ π ονδν-Ιοφ νμ άτω σις, ή ραχεοφ νμ άτω σκ, εκτεταμένος κατέχει μάλλον τό δεξιόν, ή τά αριστερόν
rachisophimie κατά την χα κύ ζυ-ior κ α ί σο.Ιοιχο- τών πλευρών καί τόάνάπβλιν’ άλλά τότε μόνη ή τΰψ'ς
χατά τούς κανόνας τοΰ Πιορρύ δύναται νά περιγράψτ, χαί
βάρβαρον ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ία ν τον Κ . Πιορρύ.
T e v -ζ. Ι'.Α
1ΑΤΡ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ.

νά οκ)μει»ϊΐ[) τά όριά tou, um pav δέ b ιατρός παρα* όποιον αναχωρούν έκ Twy νωτιαίον χα! δσφυ*»ών
κολβνθίΐ τάν βρόμον τοΰ πάθους, διαχρίνιι δέ χαί σπονδύλων χατήντησιν εις τό δεξιόν μέρος τής χοιτής θεραπείας τά αποτελέσματα.
λίας μέχρι καί αύτοΰ του όμφαλοΰ εκτεινόμενον ώς
Αλλ ισως ειπη τ ις- πώς ή τυψις προχωρεί ριέχρι ζω<η εις δψος ενός δεχατομέτρου έπί τών πλευρών τής
τώ ’ν όστέων χατά βάθος χειμί»ων, καί ύπό αδρών κοιλίας. ‘ Η χατάστασις τής γυναικός ταυτης έκριδη
μυώνων, η δργάνω* στι®ρών όποια,τά νεφρά καλυπτό ΐεινη καί επικίνδυνος, άλλ ομως έδοδησαν καί είς
μενων ; lit? την ενστασιν τούτην ά.ταντώντες οί οπα αύτήν τά αύτά φάρμακα.
δοί της πληξιμετριας λέγουσιν ότι τά σημεία αύτής
Εις το αυτο »οσοκομειον εκ«ιτο καί άλλος άρρω
δέν συνίστανται έκ μόνων άκουστιχών αισθημάτων, στος οασχων παραπληγίαν έπαισδητοτέραν κατά το
άλλά χαί έ* παραλλαγών περί τήν άφήν καί τήν αριστερόν μάλλον μέρος, ίδεν τοΰτο ήτο καί ίσχνόΧΛται/,ετρητιν προτετι αυτών των όττέων. Ουτω τιρον τοΰ έτερου. Ποτέ δέν ^σδάνδη πόνους είς τήν
π. χ . cut της προκ<ιμί»ης πίρ βτάσεω; καί ή διαφορά ?*)(ΐν· Διά τή; ψηλαφήσεως άνεκϊλυπτετο όγκος
τής άντιτυπιας αυτής τοΰ μέρους καί σκληρότητο;, σκληρός αρχομενος εκ τών άριστίρών τής δσφυακής
η τής γνωστή; καί ιτυνηθου; είς τούς τύπτοντας δα- χωράς τής ράχεως, διά δέ τή; πληξιμετρία; περιεγράΧτυλσ.»; αισθήσιως άνευρίσχιι καθαρώτερον τά όρια οετο- επειδή όμως εξείχε πολΰ και έφαίνετο ώς μιτοΰ πάθους πιρά τήν δι/φοράν τοΰ ή^ου.
σχώδης, ό ιατρός τόν έδεώρησεν ώς έίόστωσιν προΕκτελουμε η; τής διίγνα,στική; ταύτη ; τύψεως ό ερχομένην άπό αφροδισιακόν μόλυσμα’ τήν διάγνωσιν
άρρωστο; κατακλίνεται πρηνής επί προσκεφαλαίου τήν δέ ταυτην επεκυρωσαν καί άλλβ ^ νη τή; νόσου ευ*·
κοιλίαν έρείδων, διότι ούτως άπωθούμενον έξέχει πε ρεδεντα εις τον καυλόν. Π ρω τοϊωδί^ ος υδράργυρος,
ρίσσότερον τό όσφυακόν τής ράγεω: μέρος.
καί ίωδοΰχον ποτάσσιον- βελτίωσις τής καταστάσεως
Ε?.ε:4η ό (νάρδων είχε παραλύτους κατ’ άρχάς τοΰ πάσχοντος' διότι στηρίζεται ίιχυ:ώ τερον επί τής
του; βραχίονας, πιθα<ότατον οτι epspsV εκτοτε περί άριιτίρα; κνήμη; καί βαδίζει εόκο/ώτερον.
τον αυχένα ογκον συνθλιβοντα τάν εγκεφαλικό* βολβόν
Επί τής σπονδυλοφυματώσεω; ό Πιορρύ,έκτος τώ ν
— ΙΙρό τινων ήαερών νέα τις ένεφανίσθ») πρός ‘τό/ ε'ρημένων ιατριχών, παραγγέλλει τόν άρρωστον νά μή
Πιορρύ μή φερουσα ούοέ βγκον επί τής ρ άχιω ; κατα ίσταται πολύ όρθιος, νά τρέφηται διά τονικών ϊιτ ίω ν ,
φανή έςωτερ κώ;, άλλ ή πληξιμετρία άνεκάλυψε* ότι νά πίν? ευχυμον οίνον καί νά ζή είς τόπον εΰάερον
ήτο πρησμένη κατά τά ανωτέρω ιϊρημένον μέρος, καί φωτεινόν.
outu> δέ εξηγούντο οί πόνοι, όσου; ^σθάνετο έπί τών
Επειδή τά όστα τών σπονδύλων έπί τής νόσου
νώτων και τής όσφύο;, κ α ίώ ; χαί ή αδυναμία τών ταύτης περιέχουσιν όλίγην φωσφορικήν άσβεστον, το
κνημών.
2έ άλας τοΰτο, ώς άπεδείχδη έκ ~ολλών φυσιολογικών
Εδόδησαν δε καί ε’ς αυτήν τήν νέαν ή φωσφοριχή παρατηρήσεων, εισαγόμενον είς τόν πεπτικόν σωλήνα
άσβεστος καί τό ίωδοΰχον ποτάσσιον.
άπορρο^αται, προσέτι δέ καί ότι προδήλως ώφελεΐ, ή ια
— Τή 2 4 Δεκεμβρίου 1 8 5 2 είσή'.θεν εις τό νοσοκο τρεύει μάλιστα τήν ραχΐτιν (μαλδακότητα τών όστέων
μεΐον καί «λλη γυνή, έδεραπεύδη δέ π*ρά τοΰ ΓΙιορ^ύ τ ήί ραχεω;) δύναται νά χρησιμευση καί εις τήν σπον*
πρά εννέα μηνών· τότε δέ έπασχε παράλυσιν τών δυλοφυματωσιν. Εάν δέ ένθυμηδώμεν οτι καί τά πνευκατωτέρων μελών αισθανόμενη πόνους περί τήν όσ- μονικά φύματα άποβαίνουσιν άβλαβή, όσάκις μεταβληφύν. Ή πληξιμετρία άπέδειξίν ότι έπασ/ε σπονδυ- δώσίν εις κρητιδώδη ουσίαν, ώς συμβαίνει κατά τήν
λορυμάτωσιν όθεν καί έβηχε μετρίως. Έδόδησαν εί; γεροντικήν ηλικίαν, ότε πλεονάζουσι τά όστεώδη συγ
αυτήν τό ίωδ:ΰχον ποτάσσιον και ή φωσφορική ά  κρίματα, ουμπεραίνομεν λογικώς οτι καί ένταΰδβ
σβεστος, έπετέδη δέ καί δόρπαξ έπί τής όσφυακής η φωσρορική άσβεστος ενδέχεται δυοΐν θάτερον ή νά
χώρας.
άναπληρώσΐ) τήν ΰπάρχβυσαν έχ τής νόσου Ιλλειψιν,
Ά φ ου διαμείνασα τρεΐ; μήνας έξηχολούθησε τήν η νά μεταποίηση τά φύματα είς στερεάν ούσιαν, έμθεραπείαν ταότην, άνέλαβε τήν κίνησιν τών μελών ποδιζουσα τήν περαιτε'ρω τοϋ πάδους πρόοδον.
καί έπέστρεψεν *:ς τά Βια’ άλλ’ έπειδή ό χρόνος τής
Πρά εξ ετών δ Πιορ^ύ μεταχειριζόμενος τήν τοιθεραπείας ητο όλίγος, ό Πιο^ϋ ουμβουλευσε τήν αυτην διραπειαν ίάτρευσε 17 έξ 2 4 πασχόντων τήν
γυναίκα νά έξακολουδήηΐ) τήν χρήσιν τών αύτών σπονδυλοφυμάτωσιν καί τήν ακόλουθον ταύτης δια
ιατρικών καί κατ' οικο*. Αυτή όμως κατά δυιτυγίαν στροφήν τής ράχεως.
παρημέλησε τήν Ικτέλεσιν τή ; σωτηοιώδους ταύτης
(L ’ Union medicate).
ε^το>ής· καί έπί μέν τέσσαρας μήνας διήγεν δσωσοΰν
χαλώ;* άλλά πρό δυο μηνών ήσδάνδη μυρμηκίασιν
χαί τών κνημών πάρεσιν και οσφυαλγίαν τά συιεπτώματα δε ταΰτα αύςάνοντα τήν ήνάγκασβν νά
Κ/ρρωσις τοΰ η π α τ ο ς ·
Ιχιστρέψη είς τά νοσοκομεΐον, όπου τότε μόλις Ιδύ.
ν ί τ ο να σταθή όρθια, έβκδίζε δέ κλονουμένη πάντοτε
/.αί φέρουσα χαί τού; χαρακτήρας τοΰ προσώπου ήλ‘Ο Μονερέ ορίζει τήν κίρ^ωσιν το5 ηπατος ώς
λοιωμένους καί to σώμα όλβν ισχνόν, Ιβηχε δέ προ- χρονικήν νόίον άνευ πυρίτου χαρακτηριζομένην έκ
ε ίτ ι καί /ατηναλισκετο υπό πυρετοΰ.
τής στενοχώριας, ή μάλλον δυσκόλου κινησεως τοδ
Μετά τινας δέ ημέράς ίφάνη χαί απόστημα, τό αιμαιβς είς τήν φλέβα τών πυλών τοΰ ηπατος· ίντ»ΰ-

• ί » $ έ *ροιγί*ονται περιτονΐτις, άνίϋρυσμός τών πλη- μητρΐτι» γυναίκας' έλαττουται δέ πάντοτε &π3 του

βιβχώρων φλεβών, οίδημα τών κάτω μελών καί at* ιτιτυρίτου (έκ πιτύρων) άρτου, τάν όποιον μεταχειρί
μορραγιαι διάφοροι' τά ηπαρ σκληρΰνεται, ρικνοΰται, ζονται πολύ συνήδως ο! Ά γ γ λ ο ι’ άλλά τό ιατρικόν
περιπίπτει είς ατροφίαν, ώχρια καί γίνετα κεγχρδοες. τοΰτο χρησιμεύει οΰχ ηττον κα! εΐ; τήν έκ πάδους
Πρώτα σημεία τ ίς νόσου’ δυσπεψία, έρυγμοί, σπα τοΰ στομάχου κα! τοΰ ήπατος προερχομένην στέγνωνιώτερον πόνος και στενοχώρια είς τά έπιγάστριον σιν τή; κοίλία;’ ή κατά'/ρησις όμως αύτοΰ αδυνατίζει
χαί τά υποχόνδρια, ίσχνότη; καί έλάττω σι; τών ουνά τήν ορεξιν χαί προξενιΐ αηδίαν όθεν άοκεΐ αόνον 8— 10
μεων* ό δρ^'<)στος αισθάνεται, ότι πάσχει όταν πρη ένθέσεις νά λαμβάνωσκ οι άρρωστοι κατ’ άρχάς τοΰ
σκηται ή κοιλία του μετά τό δεΐπνον, ή οε έξόγκωσι; δείπνου.
Σκευάζεται δέ άναδευομένων ισω» μ?ρών φυράματο:,
διαμένει" ή διεγείρεται ή προσοχή του υπο του οιδη
ματος τών ποδων, τό όποιον παρακολουθεί τάν άσκί- είτε ζύμη; διπύρου άρτου και πιτύρων.
την’ τά πρόσωπον γίνεται υπόχλωρον, φαιοχρουν,
( Α ύτόθι).
χαλαρόν καί κατάςηρον οι σφυγμοί άδύ'ατοι, μικροί,
εύπίεστοΓ ή άναπνοή συχνή καί άσθματική δια τον
ΰδρωπα’ ορεξις μετρία ώς έπί τό πλεΐιτον, ή χαί ούδαμινή έμετος, εκειτα διάρροια χ ο 'ώ ϊη ς’ ούρα ό'.ιγα,
Ο υρα γαΛ αχτύχροα, ή χν.Ιώ δη.
πυκνά άποκρίνοντα υποστάθμην έρυθράν ούρικών αλο:·
τω ν- δ θάνατος επέρχεται δί έρυσίπέλατος, γαγγραι
Οί 'Α γγλοι ίατροχειροΰργοι J. ΜβίβΓκαί G. Peaνης, ραγάδων τοΰ δέρματος, έκτικοΰ πυρετοΰ κτλ.
ne
άνα)ύσαντες δ.άφορα ούρα θεωρούμενα τέως γα λα 
‘Ω; ιατρικά δέ ώφέλησαν μάλιστα τά κυανα κατα
κτώδη
ευρή*αν ότι δέν περιέχ&υσι τύρωμα, άλλά
πότια (5 — 10 εκατοστόγραμμα) άπο ενος εί; πεντε
λεύκοιμα
καί λιπαράν τινα ΰλην, όθεν προέρχεται τά
χαΟ έχάστην προςίθενται δέ (άν έπιτρεπη δ ς-όμαχος
ιδιαίτερον
αύτών χρώμα.
χαί τά αλκαλικά ΰδατα τςΟ Νichy καί τά σοδιχάν
Τά τοιαΰτα ουρα επιφαίνονται μετά μεγάλου; κό
οίωρ, έξωτεριχώς δέ αλκαλικά χαί θειώδη λουτρά.
πους, μακράν γαλουχίαν καί έπί τή ; ΰδαοότητος τοΰ
(A rchives generales)
αίματος’ θεραπεύεται δέ τά πάδος διά σιδηρικών καί
τονικών φαρμάχων.
Τά ούρα τοϋ αρρώστου τοϋ P eurse ήσαν λευκά, ώς
ι
τά γάλα, συνιστώντα εϊδός τι πηκτώματο; πυχνου,
θ ω ρ α χ ο ν ν ζ ία .
άλλ’ ό-ίγον στερεού' μόλι; είχον οσμήν οΰρικήν, διη
θούμενα li't ήλλοιοΰντο, έκοκκίνιζον μετρίως τό χαρΌ ιατρός τοΰ νοσοκομείου Beaujon αναφέρει τρια τίον τοΰ ηλιοτροπίου, άπεχρινο<δέ θερμανθέντα έπί τοΰ
παραδείγματα παρακεντήσεω; του θώρακος-, είς το σαχκελιστηρίου άφθονον ΰπόστασιν λευκήν,είς τήν επι
πρώτον έπήλθε θάνατος' εί; τά δεύτερον ή ΰδροπλευ φάνειαν τή; όποία; έπεπόλαζεν ολίγον λίπος" ούδεμίαν
ρΐτις ήλιττοίθη' είς δέ τά τρίτον τρεΐ; άλλεπάλλη/οι υλην «πέκρινον διά τοϋ έξικοΰ όξέως' θερμαινόμενα δέ
εγχειρήσεις ολίγον έχρησίμευσαν, ή καί πρός καιρόν έκαθαρίζοντο διά προστιθεμένου τριτημορίου αίδέρος
μόνον εμπόδισαν τή< άσφυξίαν' όθεν δ ιατρός γνω θειϊκοΰ καί διηροΰντο είς τρεις στοιβάδας’ έκ τούτων
μολογεϊ οτι ή θωραχονυξία άποβαίνιι 1) άναγκαστική, ή άνωτάτη περιείχε τόν αιθέρα, ή δευτέρα ήτο ώς
δσάχις έπαπειλεΐται δ πάσχων ύπό άσφυξίας. 2 ) ώρε- πήκτωμα τρέμον, ή δέ τρίτη περιείχε τά φυσικόν ουλιμος, ή πρόσφορο;, οταν τό έξιδρωθέν υγρόν πλεονά- οον, έκ τούτου δέ τό νιτρικόν οξύ άπέκρινεν υπο
ζον διαμέντ), ούδ έλαττώται δι άλλων θεραπευτικών στάθμην λευκήν, άλλά τεμάχια μολόβου ταραττόμενα
μέσων. 4 ) άλυσιτελής, ή καί έπ ψογος, έάν ό υδρωψ έντός αύτοΰ ούδέν άπεχώριζον άπόκριμα.
τύχη οξύ; καί ολίγο;’ διότι συχνάκις έπί τοιούτων
(M edicochirurgical. transactions).
περιστάσεων, καί δύσπνοιας ύπαρχούσης, ένδείκνυνται
μόίλλον τά δραστήρια καθάρσια, τά μεγάλα έκδόρια κτλ.
'•Η έγχειρησις επαναλαμβάνεται όσάκις χρειασθή’
Κ α χ ό η θ ίc, (ϊτ ε φ α γ ι δ α ι π κ ο τ £.1χος
άνίσω; όμω; ή πρώτη παρακέντησις ανακούφιση, τά
τοΰ προσώ που.
υγρόν μένει άναύξητον' άν δε επέλδωσι κενωσειςι περιοριζόμεθα εις αύτήν μόνην προκαλι-ϋντες διά φαρ
μάκων τήν εντελή ίατρείαν.
‘Η . . . · μεσόκοπος τήν ηλικίαν, κακοπαθής καί
άπορος είδε πρά πέντε έτών έπιφυομένην είς τό άρι(B ulletin de T herapeutique).
στερόν πτερυγιον τής ^ινός ώς άκροχορδόνα έχουσαν
μέγεθος πίσου, διαφερόντως δέ χνισμώδη· διά τοΰτο
ξυοαένη συχνάκις ηΰξήθη κατά τάν ογκον καί έκαλόφθη ύπό μελάγχροος λέπους.
4υσχοι2ιότη<;.
Ούδέν ιατρικόν ωφέλησε τήν πάσχουσαν τούναντίον
μάλις·»
οοα μετεχειρισδη, καί τά αρσενικόν αύτά, έ χ ίΈ νο γλιϊ « ί έπί τβ πλεΐστον χαί τ ά ; πασχουσας

τιινον τά ίιιν ίν . Ό τ ι δέ δ Cazenave τήν έπισχέφθη,
πον «ι^οτρβφιχόν, έλαδεν αφορμήν νά 6ερα*ιό*5
τά πρήσμα έξεΐχε κβτά τ ό χέντρον, έσ*έπαζίν ^ο»|
πολλάκις τον τε Ανθρακα καί την φλύκταιναν· πάν
τό δεξιάν μέρος τή ; £ινά; άπό τοΰ χανθοΰ μέχρι!
τοτε H μετεχειρίσθη έ π ιτ υ χ ώ ; τό θυμίαμα, ή τόν
οχ»?ό* τοΰ άνωτίρου χείλους- ητο μέλβν ώ ; βΐθβίλη.ί
λιβανωτόν» ώς κατάπλασμα λειοτριβώ»'καί άναδεύω»
ί ανώμαλο; κ «1 έρπητιχή του έπιφάνειβ, προξεν*.’ έπειτα διά σιέλου τήν υλην.
πόνους νυγμώδεις, το δέ πρόσωπον έλιείνώς παρι
Γά φαρμακον τοΰτο ανανεοΟται μετά είκοσιτέσσαμορφώθη — 50 έκατοστόγρβμμα κόν«ως κβλομελά- ρας ωρβς, εω ; ου άποχωρισδή ή έσχάρα· μ ιτά δί
νου χα! σχαμμωνίας έσωτεριχώς, τή δέ έτταυρίον έπε·
ταΰτοι ή πληγή δερβπεύεται είτε διά μαλακτικών
χρίίθη το ελχο; διά τριχογραφίδο; διββρόχου' είς τά» εμπλάστρων, είτε δί αλοιφών.
<5=υνιτρον υδράργυρον· άλλ' άν χβί έπα»*λήφθη έπί
Γά θυμίαμα οΰτως έπιπλαττόμενον ζωογονεί τάς
μήνα δλόχληρον ή άλοί? ή αΰτη, οΰδ.μίαν «φίρεν ώφέσισηπυίβς η4η καί διεφδοροΰτβς σάρκβς τή; περιφέ
λείαν "0 9,ν ό Cazenave μετεχειρίσθη μέθοδόν Ttva
ρειας, αι πέριξ ρυ»αλίδις διαρ£ΐιγνύμε»βι έζισουνται,
του Βελ-τώ, έπιχέων δηλ. υδαρές θεάκόν οξύ εί; κόή περίμετρος κατ όλίγο» ταπεινοΰται, όλη δέ ή επ ι
viv *ροκκ:υ κατεσχεύασε φύραμα μετριω; μαλαχόν,
φάνεια τοΰ έλκους έρυδραίνετβι· άλλ’ έπί τοΰ υγιοΰς
τό όποιον έπίδηχεν ,ίς το £λχος. — ‘Η διαβρωτιχή
δερμβτος ίνβφΰονται άλλαι φυσαλίδες πλήρεις αίμαχαυστιχότη; τοΰ μίγματος τούχου ένήργησεν εΰδύ;· —.
τώδους όρ^ΰ· συγχρόνως δέ, ή μετ’ ολίγο» περιγράa s ου δέ τό φαρμαχον ξηρανδέν μετά δυο, τ ρ ιΐ; ί,μέ
φετβι ο άνδρβ, υπό χυκλου ερυθροειδοΰς- άμφότερα
ρα; έπεσεν εν ιιδιι λεπίδος μ«λαί»ης παρέσυρε χαί τήν
τά σημεία ταΰτα *ροα»αγγέλλουσιν αίσίαν τής νόσου
έσχαρα»· έπαναληφδείσης δέ πεντάχις τής άλοιφή; έκαάποβαιΐν, αν μεταξύ τής περιρεροΰς τούτης γραμμής
θαρίσθη ή πληγή, και γενομέ.η όοδόχιους έσαρχώθη,
*aj τοΰ άνθρακος μεσολαβή ώς αίλαξ τις δύο γραμ
έπειτα όέ άλκαλικά τινα έπβρέγματα άπήρητβν τήν
μών
πλάχους βνάμεστος υγροΰ κίτρινου, τό όneion
ίασίν.
σημαίνει τήν μέλλουιαν νά άποσπάση τήν έσνάραν
Αναφ«ρ«ται καί οεύτερον παράδειγμα παρά τοΰ έμπύ/iBiv.
Λ
ίατρίΰ ομο:ως ευτυχές, τό όποιον, άποφεύγοντες τήν
Πρόδηλον έκ τούτων ότι ό λιβανωτός ενεργεί ώς
ταυιολογίαν, παραλειπομεν.
ερεθιστικόν, όθεν χαί 4 Γαληνός τάν εθεώρει ώ ς ‘θερμόν,
ξηραντικόν χαί στύφοντα.
‘Ο ^ δέ Mathiol, δ«ομνηματιζων τον Διοσκορίδην
λεγει ^ότι τά θυμίαμα θερμαίνει, συπφίγγει, ιατρεύει
Π α θ ο λ ο γ ία τώ> aizair.
τήν αμβλυωπίαν ενίοτε, έπουλοΐ τά βαδέα ίλχη, ώf t /,εΐ δέ τά κακοήδη χατβπλασ*όμενον μετά γά 
^όκτωρ J Toynbee έ-αιρος τοΰ βατ. συλλόγσυ λακτος, ώ^τε χρησιμεύει είς τά δυσαλθή, τά χ ει»
τών χειρουργών καί ώ τκ ό ς χειρουργός τοΰ έν Λο* ρώνπα καί χοίλα· άναλογεΐ όε χατά τήν δύναμιν ταυ»
δινα) νοσοκομείου τή; αγίας Μαρ'ας διέγραψεν άκρι- τΐ]ν xat ο χΛπνος οιύτου.
6ώ» κα1. εχτεταμενως τας διβφορους νόσου; ιών μορίων
τοΰ ώ ίίου, όσαι άπολήγουσιν εις φλεγμονήν θανάσιμον
( G a ze tta m e d ic a T osca n a ).
τοΰ εγκεφάλου, ή τών μηνίγγων του Έχ τής μαχρας
κα' εύστ3χωτάτη; αΰτοΰ διατριβής λαμβάνομεν μόνον
τόν «πίλογον ώς περιληπτικόν χαί κεφαλαιώδη
«Έ κ -ιών είρημένων άποδεικνύεται ότι ή χρόνιος
Ο ζν θ εα χ η κ α ιιτη ρία σις της χ ρ ο ν ικ ή ς ά ρ θ ρ ίκαταδροϊκή φλόγωσίς τής δερματικής στοιβάδος, τοΰ
τιΰος κ α ι ν ε υ ρ α λ γ ία ς.
υ^ενος τοΰ τυμπάνου, χαί του άκουστίχου πόρου έν
γένει έγχαταλελειμμένη επιφέρει θλιβερά χαί δανάΠρά δέκα ήδη «’τών καί επέκεινα προτρεπόμινος
οιμ,α αποτελέσματα έντός μηνών τινων μέχρι 10 καί
50 έτών, ά- νό ϊίς άλλη δξεΐα προλαβοΰσα 'δέν άναρ παρα τοΰ περίφημου χειρουργού τής ’Ελβετίας Mayor
πάσ 5 τον πάσχο»τα. Τά δστα, ή τραχεία μήνιγξ χαί 'Legroux ιατρός τοΰ έν ΙΙαρισίοις νοσοκομείου Beauδ^ εγκέφαλος άλλοιοϋνται, άρχεΐ δέ μικρά τις a ^ ia ,
‘“ ετ“ Χ.ι 1Ρ ^ τ ά ι τήν όςυθειίκή» καυτηρίβσι» άντί
οιον παροξυσμός ^υρετοΰ, πληγή τής κεφαλής καί τοΰ διαπύρ&υ σιδήρου είς τήν θεραπείαν τών χρονι
άκλή καταρροή νά γέννηση δανατηφόρον έγκεφαλΐτιν. κών άρδριτίδων· εσχάτως δέ ένθα^ρυνόμενος έκ τής
επιτυχίας την έδοκίματε συχνάκις καί έπί τών νευ
ραλγιών. Ή καυτήρια,ις αυτη έπιτροχάδην γινόμενη
πρείΐει, κατ αύτόν, νά προτιμηθή τή ; συνήθους ώς
πρόχειρος^ πρώτον κα! περιοριζομένη εύχόλως κατά τβ
“Α νθραζ κ α ί φ .Ιύκταικα κακοήθης.
βάβος^ καί έπιφά,ειαν τοΰ δέρματος, Ιπε.τα δέ και
ως μή καταπλήττουσα τάν άρρωστον. Έ χτό; όιχως
Α ν τ ί π α ν τό ς ά λ λο υ θ ερ απευτικο ύ μέσου μ ε τ α χ ε ι 
τών σπουδαίων χαι ούσιωδών τούτων λόγων xat 6
ρίζονται συνήθως οί χειρουργοί τά ν καυτήρα, ε ίτ ε
προσγινόμενος πόνος έρχεται μέν βραδύς καί κατ’
τ · » 5ιάπυ ρον σίδηρον χ α τά τ ώ ν είρημένων π α δ ώ ν
ολίγον, καταπαρυνετβι δέ διά τών ψυχρολοσίνών, ή
?λΛ ' ό άπό ΤοσκάνΒς ίατ^ός Καϊφάση διάγω» είς τό.
οροσερών έπιδίμοίτωΓ τέλος δί αυτοδ τοΰ νέου τρό-

Ttoo μ ίλις σχηματίζ«ται έιταιεΟητή ουλή, ώ ιτ * δυνβί- έπί τή; διαβρωδείση; γραμμή; του δέρματος ή έηιδερ μ ίδ α νά τόν μεταχειρισδώμεν καθ όλα τά εκτεθει μις λευχαίνεται,ώχρια μετρίως, Ιπειτα καταπίπτει καί
μένα είς τάς όψεις, είτε γυμ»ά διαμένοντ* τοϋ σώ ίυτιδοΰταί' λαμπρά» ερύθημα έξαλειφόμινον μ ε τ ά τ ινα; ώρας περιστοιχίζει τόν χαυτηριασδέντα τόπον
ματος μέρη.
Ό Legroux μ«ταχειρίζεται τό άκρατον θειϊχον έπέρχεται κνισμά; μεταβαλλόμενος είς καΰϊΐν όρι3 ;ος· άλλ’ ίσως συμφέρει νά τά συγκιρνώμε* μετά μειαν, ή «ιπιον κατά τήν βαθύτητα τοΰ καυτήρια»
ποσοΰ τίνος υδατος, όταν ιιρόχηται περί έπιπολαιου ομοΰ, καί τήν αισθητικότητα τοΰ κάμνοντος, πάντοτε
χαυτηριάσεως, είς δέρμα μάλιστα λεπτόν καί ιδιαιτέ ομως υποφερτήν, διαρχοΰσαν δέάπό δεκαπέντε, ή είκοσι
ρως έπί παιδιών. Καί ώ ; όργανον μέ» τής έγχειρήσεω; λεπτών μέχρι; ώρών δλοκλήρων.
Μετά τήν έπιπόλαιον καυτηρίασιν ή ρικνωθεισα
•ταύτης χρησιμεύει βαμβάκιον ξαντόν περιτυλιγμένον είς
λββήν ξυλίνην, ό δέ όγκος τοΰ βαμβιχίου συμμετρεΐται έπιδερμί; κιτρινίζει, έπειτα δέ μελαί*εται καί τελευπρός τό σκοπουμενον πλάτος τής καυτηριάσεως, ώ^τι ταϊον άπωθεΐται μετά δύο, ή τρεΐ; εβδομάδάς έν είδει
ή διάμετρός του ταλαντεύεται μεταξύ τινων χΐΛΐος-s- λεπίδω», υποκάτω δέ αυτή; τά δέρμα φαί»εται ερυ
μέτρων καί έχατοστομέτρων καί έτι πλέον, χρεία, θρόν καί όΐϊωσοΰν στιφότερον. Ά ν δέ τό μαλεράν όξο;
τυχοΰιης. Ά φ ’ ου τά βαμβάκιον διαβραχή καί άπο· εισεχώρησε βαδύτερον, ή έπιδερμίς λεπιδοΰται, πεμϊχδή μετρίως έπί τίνος ράκους δια νά μή άφήί»; λιδνοϊται πλειότερον καί αποχωρίζεται βραδύτερο»
διαιρέχον τό δέρμα ύπερβαλόντως παχειαν τοΰ δίΐΐ έπιγενομένης καί τινο; έλκώσεως.
Μετά τάν πτώσιν τής έσχάρα; ταύτης, δ τόπος
χοΰ οξους στοιβϊία (διότι τότε έπυυμβαίνει ή πληγή
βαδεϊα) συρ«ται έπιτροχάόη» έπί τοΰ καυτηριασδησο μένει έρυθρός καί Ιμπυος, ένίοτε δέ έπισυμβαίνει χαί
μένου τότ.ου, ώ ίτ ε μικρά τις μόνον ύγρασια νά παρα. φλόγωσι; ένδεικνύουσα καί καταπλασμάτων χρήσιν.
Έ φ' οσον λείπει υγρασία εί; τά καυτηρια^θέ^τα
μείνη έπί τοΰ δέρματος. Πρόδηλόν δέ οτι έφ οίον
προβαίνομεν μακρυνόμενοι εκ τοΰ σημείου, οθεν ώρ μέλη, ή πληγή μένει ούτως είπεΐν, ζτ,ρν, τά δέ άνα*
μήδϊ·μεν, έπερείίομεν βαθμηδόν δ.ά τής χειρός μαλ βλύζον πύον μεταβάλλεται ε ί; λεπο; ξηραΐνόμινον- όταν
λον κα! μάλλον τήν τοίαυιην έπομάχτραν, ώστε νά όμως ή έπιδερμίς μαλαχδή ύπό λουτρών καί κατα
έκπιειδή αύτάρκης ποσότης τοΰ καυστικοΰ ύγροΰ πλασμάτων, ή χαί δί αύτοΰ τοΰ άφ^ό ου ιδρώτος, απο
καθ’ όλη» τήν διανοχα?αττομένην γραμμήν άλλ'άν κατα χωρίζεται ταχύτερον, ή δε άνακαλυπτομ»νη επιφάνεια
τά πέρατα ταότης ίδωμεν τάν δρόμον τοΰ καυτήρος διατελεΐ μέ'/ρι τινός ελκώδης.
Γενίμέ-ης δέ έντελώς τής συνιυλώ ιεω ς, το δέρμα
μή άπ^χρώντως βρεγμένο», έπανερχόμιδα βσυστροφαίνεται
φέρον α^οκας έρυθράς, κατά τά μάλλον δέ
φηδόν είς τά δπί:ω χαί αυμπληροΰμε» τά Ιργον.
‘Ο άριδμός τών τε σειρών τής χαυτηριάσεως, και καί ηττον έξεχο 6σας καί σκληρά;, επειτα δε συστέλτοΰ μήκους, ή πλάτους προσδιορίζεται κατά τε τά λετβι καί αποχρωματίζεται χατ δλίγον καθόλα δε
είδος και τή» φυσιν τής νόσου χαί τήν πάσχου 7αν είπεΐν, ούδέν σχεδόν ίχνος επιμένει τή ; καυτηριάσει»;
y ώραν" ουτω π. χ. έπί τών άρμώ», προχειμένης τι~ άλλο, παρά σειράν τινα λευχώδη, λείαν χαί έπιπόλαιον,
νός χρονίου άρθρίτιδος, ό καυτήρ επιτίθεται εις τ» ή βαδυτέραν.
Όποιαδήποτ* ύπήρχεν ή νόσος, άρδρΐτι; δηλ. χρο
μάλλον έξοιδαίνοντα, ή πρηγμένα μαλακα μέρη· έπι
νική,
ή νευραλγία, ό Legroux ειδι πάντοτε ώ ; ά δέ τοΰ γόνατος ό Legroux έχτελει ένδεν καί ένδεν
μετον
θεραπευτικόν άποτελεσμα τών άλγηδονων τήν
δύο, ή τρεις σειράς έπ.ποΛα'ου καυτηριάσεω; έχούσας
μετρίασιν.
ε» εκατοστόμετρο» σχεδόν πλάτους, υπερβαίνει δε κατα
Έ πί χρονική; άρδρίτιδος, μάλιστα δέ γονάγρας τά
τινα εκατοστόμετρα τάν έξωδηχοτα τόπον είς τε τα
χάτω κα! τά άνω’ έπί δέ τών μιχρών άρδρωσεων, ω ; μέλος μετά τήν καυτηρίασιν ά'άγχη πάσα νά διατηρήτών μετακαρποραλαγγικών, υπό χρονίου ρευματισμού ναι κολεού καί έντός νάρθηκος άρμοδίω; έσωθεν έπε~
κακουμένων «ύλακίζει έπιπολαιως τό δέρμα διά χαυ- στρωμένου.
Ό ταν δέν πάσχϊ) τά άρθρο» βαρίω;, έκπρησθή δέ
τήρος μή ύπερβαινο^τος χατα το μ—
Υ^δός τι»α χι·
μετά
μίαν, ή πολλάς καυτηριάσεις, ό Legroux άναλιοστόυετοα μόνον" τούναντίον δέ έπι τοΰ ϊσχιακοΰ
πληροΐ
τήν ειρημένην δή/.ην δί έπιδε?μου αμυλονεύρου απαιτείται μαχρα, ουτω; εικεϊν, τροχιά δΐ
πάστου·
διότι αί καυτηριάσεις έπουλοΰνται εύκόλως
άδροΰ καυτήρος τα δπισω τοΰ σκελοο, κατα μήκος
ύπ’
αύτόν,
ώ ; ύπαρχούίης «ντελεστέρας τής τοπικής
έπιθίγοντος· καυτηριάζονται ομως και τής κνήμης
καί τοΰ ποδός διά^ο^α μίρη,όπου ύπάρχει άλγος διά άκινησίας, άν καί δ άρρωστος έξερχηται τ ις κλίνης,
ένίοτε δέ καί περιπατή άκινδύνως· έπειδή ως έπί τά
σειράς δλιγότερον πΛατει<ς.
Έν γένει κατά λόγον τή; αφθονίας τών ύποχειμε- πλεΐστον ή πέοα» τοΰ δέοντος παρατείνομένη οριζοννων σαρκώ» κα! τή; γυμνότητος, ή τή; διά τών εν τειος χατάκλισις έξασδενεΐ γενικώς το σώμαΈ π! χρονικής άρθρίτιδος έπίχειται άναγκη συχνάκις
δυμάτων έπιχαλύψεως τής χαυτηριαζομένης χώρα;
νά
έποναλαμβάνωμεν τήν χαυιηρίαίΐν, ε ίτ ι νωθρότεχαυτηριάζομεν μάλλον, ή ήττον βαθέως διά νά προ·
ρον
προβαίνει ή διάλυσις, είτε τό άλγος παροξύνεται1
λάβωμεν έκουλώσεις δυσμόρφους.
διότι
πάντοτε έχ τούτου ώίελούμεθα. Γο αυτά ειρή’ Κχτελεσθείσης τή; έγχειρήοεω; δ Lcgrou σκε
πάζει τόν τόπον διά βαμβακιού, ή δοδέντο; όξυτέρου οθω χαί περί τή; νευραλγίας, άν άντιστή είς τήν πρωτοδ πόνου διά σπληνίων διαβραχέντων εί; ψυχρόν υδωρ. ττ,ν καυτηρίασιν, καί ή οδύνη άναφαίνηται κατα μήκος,
Ίδοίι τή ; καυτηριάσεω; ταύτης τά αποτελέσματα· ή πέριξ τοΰ νοσοΰντ«; νεύρου’ διότι καί τ ο ιι ή καυ-

τηρ ίασ ις γίνετα ι λ υ ιιτ ε λ ή ς
Ίβπου.

έ κ ’ αυτού

τοϋ έ δ υ ν ω μ έ ν ο ·

? “ί*ς το 8 πλακοΰντος· τβύτου 5ί γινομένου καί όλος
δ Αο.πάς άποσπώμε νος έχβιάζε™ δ,τερον ιίς τά
Ο Legroux συνιστα δμοιως κα! τήν άμμωνιακήν
έξω χαι άπωθεϊται μ.τά τοΟ έμίρύου- Ιχ τούτου δέ
χαυχηρίασιν ώς Οιραπιίαν πρόσφορο» της προσωπαλ
προπίνεται ή έκτρωαις, ή J πρώίκος χ3χ,τός νεκρού,
γίας. Κατά τινα περίστασιν μάλιστα Sxg ήίελε »ά
η ζωντος χοΰ εμβρύου, μετά αίμο^αγίας, ή ‘χΛ|
άποτελέσι^πεμφήγωσιν ταχεΐαν δ ι ά νά « Μ ξ 9 τό αν*> α μο^α-νίας χατα την ταχύτητα τή ; άτιοσχάf/opipeov, ιίδεν οτι τό άλγος ήφανίσθη χ0ί; π?<ν ά * ·'
τ©5 πλαχοΰντος.
τιλιοθή ή πεμφήγωσις, καί Οτι γενομένη αΰτη 5υνε‘Ο Barnes αναφέρει δύο παραδείγματα του θέααπληρωσε την ΐ'ισίν. Έ κτοτε κατιπολέμησε σταβερώς
τος τούτου· καί έπι μέν του πρώτου έξημβλώθη ‘ τά
τούς τοιούτους πόνου; διά τοΰ αύτοΰ πρόπου, δηλ.
εμβρυον^ άποχωρυθέντος κατά μέρος τοΰ πλακοΰντος
ίισχων σαγίου βρεγμένων ει’ς τά άμμων.ακόν ύγράν,
χαι 4ι αιμορραγία;· έπί δέ τοΰ διυτέρου, ί *ρώίμος τοκατώρθωσε δέ νά ίατρεύσ») τά α'λγος χαί ά'νευ έλχώχετος προήλθιν έχ τοΰ θανάτου τοΰ έμβρύου. Κατ' άσεως, 09εν διαπορεί, αν jrci τών πόνων τ ώ ν μεγάλω»
«οτέραςδέ^τάς περιστάσεις δ θάνατος αΰτος ητο άπ·νεύρων δύναται τις νά μεταχ.ιρισθή χαΐ τάν δ,ά της
τε εσμα τής έμφράξεως τών πόρων δί ών κυκλοφορεί
αμμωνίας έρεθισμάν αντί τής δξυθιιίκή; έπικαύσεω;. το αίμα.
1 Γ
Περίεργος^ δια®ιρόντως φαίνεται ή ταχ υτη ; τής
ιπωσεως τοΰ πλαχοΰντος, διότι ό Barnes διαγράφ«
π^ακο;ντα ^μεταβίντα κατά τον έβδομον μήνα άπο
Λ ιπ ω σ ίζ t o v π.Ιαχοϋντυς.
τής κατά μέρος είς τήν ίλόιληρον λίπωσιν. Τά λίπος
αιιοτελεΐ ογχους έχοντας μηχος λίπτοκαρύου μέχρι
Η λιπ&ίοης άλλοιωσς τοΰ πλακοΰντος επιφέρει
τήν εκτρωσιν καί τάν θάνατον τοΰ εμβρύου, ή αιμορ και ω 5υ περ^ς-ερα; έσφηνωμένους είς τήν μητρικήν έπιραγίας και πρόωρόν τοκετόν. Διάφοροι ιατροί οιον ά ρα/ε.α/^τοΰ πλακοΰντο;, σπανίως δέ εκτεινόμενους
μ«χρ« τής έμβρυακής, ώ ττε νά πλη:ώσωσιν δλον τάν
‘Ροχιτανοκ^ έ Bowm an, ά Johnson, o Q uaiu, ό .τλα<ουντα.
Saget καί άλλοι εσπ^ύδασαν τά παθολογικά άποτε. Κ“ τά
Barnes ή λίπωσις προέργεται ότέ μέν
λέσματα τή? τοιαύτης νόσου.
ιχ της^μεταβολής του ινώματος καί του λευχώματο;,
Από τοϋ 1 8 5 0 δ καθηγητής Κιλίας παρετήρησ.
τα οποία εχχεονται διά τής ολονώσεως, ότέ δέ τ α 
λιπώδεις ογχους έπί τοϋ πλακοΰντος, άλλά δέν τού:
ραχής τίνος περί τάς ένεργείας τοΰ πλακοΰντος ή
άπέδωχεν εις τήν άληθή αύτών αιτίαν· διότι ένόμίσε»
άλλου τινά; απώτερου οργάνου.
οτι συνεβησα» μετα θάνατον, ή χά ο-φαιρΆ τοΰ αίμα
το; μετεβληθησαν είς λίπος* ά λλ’ ό Barnes δί υπο
μνήματος έκοοθέντος παρά τής ίατροχειρουργιχίς έ '
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
ταιρίας χοΰ Α:»δίνου έθεώρησεν εύλόγως το πάθο;
τοΰτο ώς τήν λιπώδη άλλοίωσιν τοϋ ή.ίατος, τή .
χαρδίας καί άλλων όργάνων.
Επειδή ό πλακοΰς άποτίλεΐ το μέσον τής κοινω
νία; μεταξύ τοΰ έμβουου καί τής μήτρας, πρόδηλον ι Ο απο Αργεντορράτου Σεδιλ ώ έπεμψ, ποάς τήν
ότι ή λίπωσι; αύτοΰ βλάττει καιρίως τά κύημα- διότι ό εν ΓΙαρισιοις ακαδημίαν τών επιστημών έκθετι» πε-ι
σπερματικής ϋδροχήλης.
εύρήχεν έπι άνδρών έχόνπΛβκοΰς άποβαίνει άπά ημέραν ύ ς ήαέραν άνεπιτηοειότων π ασαν τή ν γονιμοποιόν αύ-ών δύ^αμιν ογκώδη
τερος προ; έκπληρωϊΐν τών φυσιολογικών αύτοΰ
ένεργειώς εως ου χαταντήση τοιοΰτον, ώστε τά δια- *αι απιοσχημον ύδοοχή^ην xar ’ Ολίγον ά*α®ανε?σαν
μένον υγιές αύτοΰ μέρος δέν έξαοκεΐ ει; τήν κυκλο π.ριέχουσαν δέ ορ’^όν γαλακτώδη, όπου ένήν'οντό
Αναρίθμητα σπεραατίκα ζωυρίχ.
φορίαν τοΰ αίματος καί τήν αύ'ξησιν τοϋ εμβρύουΣυμ-ερανε δέ τήν διήγησίν του διά τών άκολούδων
όθεν άποθνήσχει μέν τοΰτο, έπισυμβαίνουιι δέ * ά*αν- σκεψεων.
χαιως εςαμβλωσις και πρόωρος χοκιτός.
’ περματιχη υδροκήλη υπάρχει άναμφισβήτη‘II σπογγώδης σύστασις τοΰ πλακοΰντος υπάρχει
τος, οθεν ^πρεπβι νά χαταταχθή καί αΰτη είς τήν
άπαραιτήτως αναγκαία διά τήν άκριβή συνάφειαν'και
ιστορίαν τών οτχεακών έξογκώσίων.
κοινωνίαν αύτοΰ μετά τής μήτρας. Ά ν κατά τύχην
2) ‘ Η τοιαύτη υδροχήλη προέρχεται έκ τη; διαδτινά αύτοΰ μέρη δέν ύποχωρώσ:ν εϊς τήν ένδεχομένην
ρηςεω;
τίνος τών άποχρίτικών σωλήνων του ορχίως.
αιφνίδιον διάτασιν χοΰ οργάνου, άν δέν έπάρχωσιν
3)
θεραπεύεται
δέ δυσχόλως, διότι περί τό έξιδρωέλαστιχ», διά νά παραχολουθήσωσι τάς περις-αλτιχάς
μίνον υγρόν μορφοΰται κύστις.
κινήσεις τής μήτρα:, έφ’ οιον προχωρεί ή έγκυμοσύνη,
κίνδυνεύουσι ν’ άποσπασθώσιν. Έχτάς τούτου τά σκλη . 4) Οσάκις το υγρόν τής υδροκήλης φαίνεται γα 
ρά μέρη έντός τών οποίων εμφωλεύει, ή επισωρεύε λακτώδες, πρέπει νά τά έρευνώμεν μ·.κροσκοπιχώς
ται τό λίπος πίέζουσι τήν μητρικήν επιφάνειαν χοΰ παρατηροΰνχες άκριβώ; πάντα; το6ς ιδιαιτέρους χάροιπλακοΰντος^ καί έμφράττουσι τά αγγεία, ώστε δια- Χτηρας δια να ευρωμεν νέα τινά παθογνωμ^νιχά συΐλχοπείσης πάσης τών άγγειών κοινωνίας, οΑΐ'ναι συ-! Iπτώματα τούτου τοΰ εί'δους τής δδροχήλης, χήν
σπάσεις τή; μήτρας, άρκουσι *ρος διάρρηξιν τής ουμ- όποιαν μόνον ή άποπειραχήριος νύξις τό γενϋν έχον
ουναται να βεβαιώσω-

Τ κ ές γυναΐχες Ιχουσι» ιδιαιτέρως υπερβάλλονα τά
5) ‘ Η πρόγνωσις τής σπιρμβτικής Υδροκήλης συμ
φέρει νά έχφέρηται εΰλαβώς’ διότι ούχί μόνον έπιμένει, τυρωμα καί τό βούτυρον, καθώς αι αγελάδες.
’Α κ ο λ ο ύθω ς έθεώοησαν οί ά ν α λ υ τ α ί τό γ ά λ α τής
«λλά καί υποτροπιάζει πολλάκις τά νόσημα.
6 ) ,·Η πρώτη καί κυρία ένδειξις πρός θεραπείαν γ υ ν α ικ ό ς καί έ π ί νό σ ω ν, διαιροϋντες α ΰ τ α ς εις ο ξ ε ία ς
όπάργει τό νά κίνήσωμεν έντός τής κύστεως την εμ· ( 1 9 ) κ α ί χ ρ ο η ο υ ς ( 2 7 ) .
Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας έλατχοϋται
πύησιν διά τήν σύμφυσιν τών πλευρών αυτής.
— Ό v e rn °is κα' Becquerel έπεμψαν υπόμνημα μέν τό ΰδωρ, αύξάνουοι δέ τά στερεά μόρια, άλλ’ ή
ιχερί άναλυσεως τοΰ αίματος τής γυναικός έν καιρώ αναλογία παύει μέχρι τοΰδε· επειδή είς μέν τας π :ω νόσου καί υγείας, ώς έν παρόδω δέ και τινων άλλων τας μετριάζει πολυ τά σάκχαρ, πεοισσεύει δέ ή
ζώ;ον, οιον άγελάδος, δ»ου, αίγάς, φορβάδος, άμνάδος ποσόχης τών χριών άλλων στοιχείων τοΰ βουτύρου,
τών αλάτων καί χοΰ τυρώματος, τά όποιον καί μόνον
καί κ’υνός.
Αί γενόμεναι μέχρι τοΰδε αναλύσεις διαφέρουσι άναπληροΐ τήν έλάτχωσιν τοΰ σάκχαρος· είς δέ τάς
δευτέρας αύξάνουσι καί τά βούτυρον χαί τά άλατα,
πδσαι ώ ; γενόμεναι καχά διά?ορον τρόπον.
Οι δέ είρημένοι μή παραβλέψανχες πολλάς περιστά τά δέ ίάκχαρ διαμένει όσον ήτο, έλαττοΰταί δέ τό
σεις παραλλαγής ο!ον τήν ηλικίαν άπό 1 5 εως 4 5 τύρωμα· ώστε έπί όξιιοπαθειών ένθεν μέν εκλείπει εν
έχών, τήν χρονολογίαν του γάλακτος αύτοΰ άπά 1 τών άναπνευστιχών μορίων, ένθεν δέ πλεονάζει εν
εως 1 5 ήμερών χαί άπά 1 μηνός εις 2 4 , χαθώ; κα ετερον, χό θρεπτικόν’ έπί δέ τών χρονοπαθειών αφ ανί
τήν έαι^ροήν τή; κράσεως, τήν καταστασιν τών μα ζεται μέν τά θρεπτικόν στοιχεΐον, αυξάνει δέ το έναστών, τήν πρωτοτόκιαν, ή πολυγονίαν, τήν περιοδικήν πνευστιχόν.
Ερευνηθέν επειτα τά γάλα κατά χήν’συνθεσιν έπι
χάθαρσιν, τήν αύτάρκην ή μετρίαν τροφήν, τή» ποσότητα
του ύγροΰ κτλ. εύρηκαν δτι έπί 1000 γραμμαρίων έντερίτιδο;, πλευρίτιδος, κωλίτιδος, ηθικής ταραχής,
χοπώσεως, μητροκολπίτιδος, τυφοιιδοΰς πυρετοΰ, χοιπεριέχει
>αδιχής έφθαλμίώς, βοογχίτιδος, πνευμονικής φθίσεως,
°Γδατος · · · 8 8 9 , 0 8
μαζικών άποστημάτων καί άφροδισιάδος ιιχεν ούτως.
Στίρεών μερών
1 1 0 .9 2
Σάχχαρος . . ·
4 3 ,6 4
Οξέα νοσήματα
χρονικά.
Τυρώματος. . .
3 9 ,2 4
Βουτύρου . . .
2 6 ,6 6
"Υδατος . . . .
8 8 4 ,9 1
8 8 5 ,5 0
‘ Αλάτων (διά καύσιως) 1 , 3 8
Στερεών μορίων . .
1 1 5 ,0 9
1 1 4 ,5 0
Βάρος . . . 1 0 3 2 , 6 7
Σάκχαρος . . . .
3 3 .1 0
4 3 37
Τυρώμ καί έκχυλ. ΰλης 5 0 , 4 0
3 7 ,0 6
‘ Η σημείωσις αυτη πιριλαμβάνει τον μέγιστον ορον
Βουτύρου . . . .
2 9 ,8 6
3 2 ,5 7
έκάστης υλης. ‘Η ηλικία τής θηλαζούσης δέν μετα
‘ Αλάτων δί άποτίφρώσεως 1 , 7 3
1 50
βάλλει έπαυθητώς τό βάρος τοΰ ΰοατος καί τών οτε.
Βάρος . . . .
1 0 3 1 ,2 0
1 0 3 1 ,4 7
ρεών μορίων.
Μεταξύ τώ/ 1 5 χαί 2 0 έτών πλεονάζουσι τά στε
’Επί φυματώσεως πνευμοΗκϊς ά»ευ διαρροίας
ρεά στοιχεία ώς προς τά 3 5 και 4 0 ετη.
καί μαρασμοΰ, ολίγη διαφορά υπάρχει' άλλά κατά
‘Ο πυριάτης, είτε ή άρτιτοκία άποδίδει πλειότερον τάς εναντίας περιστάσεις έλαττοΰταί μεγάλως το
βούτυ;ον ή δέ ισχυρά κατάστασις τοΰ σώματος με ποσάν τών στ*ρεών μορίων, εκλείπει δέ παντελώς τά
τριάζει τά βάρος τών στερεών.
βούτυρον.
Χημικώ; τά γάλα χών πρωτογόνων πλησιάζει τον
Έ κί τών άφροδισίων αυξάνει πολυ χο βάρος, έλατσυνήθη ορον τοΰ γάλακτος τών πολύγονων.
τοΰται δέ το βούτυρο», τά δέ όίλατα περισσεύοοσιν
‘ Η κυορορία περί τό τέλος μονον αυξάνει την πο· εξαιαίωςι
βότητα τών οχιρεών.
‘ Η Ιμμηνος κάθαρσις ολιγοστεύει τή» πυκνότητα,
τά βάρος του υδατος και τοΰ σακχαρο; αυξάνει οί
τουναντίον πολύ το τών στερεών, ιοια^οντως οέ του
ΕΠΙΣΓΗΜΟΜΙΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙτυρώματος.
Τά γάλα τών μελαγτρίχων γυναικών πλεονάζει ώς
πρός τό τών ξανθοτρίχων.
‘ Η μέτρια τρορή εισάγει πολύ υδωρ εί; το γαλα"
ΆμφισβηχοΟσι με’'/ρι χοΰδε οί ένδοξότατοι τών σοr
βλάπτονται δέ τότε μάλιστα έκ τών στερεών τά τυ*
φών,
άν τά χλίματα διαμένωσι πάντοτε σταθερά, ή
ρωμα καί τό βούτυρον.
έχ
μακρών
τινων διαλειμμάτων όπωσΟηποτε μεταΉ περίσσευσις τούτων τών δυο στοιχείων συμπί
βάλλωνται.
Μετεποιήθη άρά γ ι έπαισθητώς (λέγει δ
πτει πάντοτε μετά τής νοσερας κατασταοεως χών
Χούμβολδ)
ή
μεσαία θερμοκρασία τής γής μετά τοτροφίμων (θηλαζομένω»),
Τά γάλα τής άγελάδος. αίγάς κτλ. ποικίλλεται σούτους αιώνας ; Ό χειμών δέν έγεινεν άρά γ ι όλικατά χήν πρώτην καί δεοτέραν άμελξιν· έπί τής γότερον δριμύς, τό δέ θέρος δλιγότερον καυματώδες;
Μόνον τά θιρμόμετρον «δυνατό νά λύστ) χοιαΰτα ζη*
γυναικός ομως τοιαύτη διαφορά δέν συμβαίνει.

*
τηματα· αλλά τό έπιστημονιχόν τοΰτο ίρνανον μόλις
Οί Λατίνοι ποιηταί διαγράφουσι πολλάχις τά χαχά
πρό δύο καί ήμίσεως αιώνων έπενοήθη (Κόσμος Τ. Α. τών κα-αιγίδων, ίδ,αιτέρως §έ δ Ώράτιος δ ιά τω ν
Εκ ώ ο διάσημος ουτος άνήρ, όστις χατε'τριψεν ακολούθων βττίγων.
όλον τόν fii'ov είς χήν ερευνάν τ ίς φύσιω ;, δ:απορίΐ
τοσοΰτον, τις άλλος θέλει τολμήσει όριστιχώς νά άπο*
Jam satis terris
Nivis atque dirae

Επειδή αί άίτοολογιχαί xact γεωλογκαΐ αίτίαι
Grandinis misit pater,
lit rubente dextra
*ξο>ν γεν*ώ,ται αί διαφοραί τών κλιμάτων, διαμένουσι
ι.·αντοτε σταδεραί, ητο λογιχον νά πιστεύσωμεν οτι
Sacra* jaculatus arces
l e r r u i t urben.
ζ*ί τά χλίμ ιτα αυτά διαχελουσιν αναλλοίωτα, χαδω;
δοξά,βυσι ό Schouw, ο Gasparin, ό Dureau de la
Malle, 5 Ch Martius καί de Candole. Ά λ λ ’ ή f Kx τών διαφόρων χωρών τή; Ευρώπης ή Ιταλία
πείρα εβίβαίωσε* ο,νχ ήττον ότι ή έκτχσις τής γίωρ υπο,ειται μαλιστα είς κ.ραυνούς. Κατά τόν Pouqueγιας καί ιj πρόοδός τώ* τεχνών έν γίνει, η μάλλον VI , “ ί τήν ‘Ρώμην βρβντα 4 2 φοράς κ α τ’ ε'τος- έπεό πολιτισμός τών χο:νων(ών έςήσκησαν έκπαλαι με κρατησε δεποτε αυτόθι χαταιγίς άκατάπαυστος δί
γάλων επιρροήν είς τήν μετεωρολογικήν κατάττασιν ολου του Νοεμβρίου μηνάς, ή Η ^ γ δ α ία δρονή ώς
τών τόπων· οδεν αλλ^ι, ώς ό Buffon, φρονουοιν ότι χείμαρρος χαταφ.ρομένη, ή βροντή, ή χάλαζα' χαί <ή
πραγμαιΐκώς τα κλίματα μετατρΐπονται, ιδιαιτέρως
«νεμο,αλη έξηχολούδηταν άλληλοδιαδόχως. '
Ιίολλοί διαβόητοι άνδρες άπ«6ανον δπά χεραυνου,
μάλιστα ό χαδηγητής F uster συνέλεξεν εί; ειδικόν
σύγγραμμα πλή'Οος ιστορικών μαρτυριών πρός άπό οίον ο Σαλμωνεύς, Καπανεύς,Εγκέλαδος, Τυφών, Ά οειξ'.ν τοΰ δέματος τούτου- τήν γνώμη» δέ αύτοΰ Οίΐμαντος. Ασκληπιός, Αυχάων, Αίας Οϊλέως, Φ ω παρεδέχβη έσχάτως καί ό A r a g o . . Διόπ ζοτών α* υλο., ό Ίουλλιος, ‘Ωστίλλιος, ό αΰτοχράιωρ Κάβροντά χαί άίτράπτ*
^μών,ώ; τό πάλαι {Annuaire 3; χεραυνωδ.ίς Εί' ς τ ήν σχηνήν του τό 2 8 3 χαδώς
de bureau des longitudes 1838) λυπιίται μέ* ότι χαι ο αυχοκρατίορ Αναστασιος, όστ1ς έννενηχοντούτης
ο ΙΙλίνιος χαί Σ.νέκας, άνιί νά έπασχο'.ώνταί εις τήν σχεδόν ευρεδη νεκρός τή J8 Ίουλ. 5 1 ? .
Κατά δέ τό 7 5 3 ά\ω6είση; ,ή : Γαλλικής πόλεως
άνευρε7ίν τής αίτια; τών μετεωρικών τούτων φαινο
μένων, δέν άναφέρονσι uauov πόσας ημέρας έβ;όντα ClermoHt υπο τοΰ Pdpm ie Bref θιηγίρθη τοιαύτη
χαί ή'ττραπτεν είς τήν ‘ Ρώμην καί τήν Νεάπολιν δυε/.Λα, ώστε ό κεραυνός έβρόντα έπί ει’κοσιδύο ωρα
διότι συγκρίνοντες τό παρελδόν πρός τό ένεστώς ήδυ ίω ν άπεΟανον ύπό φόβου τρεις χιλιάδες άνθρώπω/
νάμεδα ίσω; νά έξηγήσωμεν τό ζήτημα" ίφαντάσβη είκοσιτεσσαρες δέ χιλ. ζώων.
Κατά τά 8 2 4 ό κεραυνός κατηνάλωσ* πολλά χ τί
όι ότι ό άοιδμος τών πεσόντων κεραυνών βοηδει
ρια, έφονευσε δέ πολλούς άνδρώπους.
είς τήν ευρεσιν τοΰ σομπεράσματος.
Ιδού τωόντι τί ιστορεί ό Ηρόδοτος· « ‘Ο Ξέρξης
Περί τά τέλη tsu Απριλίου 1 3 GO χατεσκηνωμένου
όδεύων παρά τήν Ίδαν χειμένην εξ αριστερών Ιφδασεν τοΰ βασιλέως Έδουάρδ είς τά πέριξ τοΰ Rueil επεσι
ιϊς τήν γην τής Τρωάδος. Εκ τής πρώτης δέ νυχτάς κεραυνός φονιύσας επέκεινα τών 4 ,0 0 0 τοξοτών χαί
'ύ'.ής, ότ c εστρατοπέδευσεν είς τους πιόποδας τοΰ: 6 ,0 0 0 ίππων.
Spoo; αύτοΰ, αί βρονταΐ καί άστραπαί ίφόνευσαν
πολλούς. »
‘ Ο δέ Παυσανίας διηγείται οτι στρατοπεδίΐιόίτω·/
των Λακεδαιμονίων Ιμπροσδεν τοΰ “Αργους πολλοί
στοατιώται εκ«ραυνώδησαν. ’Αλλά κατά τόν A rago
i f ημών δέν βροντά πλειότερον είς τήν μικράν Ά σ ί α ν
παρά εις τήν Ευρώπην* είς δέ τήν ’Αττικήν, καδώ:
χαί είς τήν Πελοπόννησον, αί καταιγιδίς συμβαίνουσι
μέτρια!, ωττε κατά τούτο υπάρχει μεγάλη διοφορά
άπό τών χρόνων του ΓΙαυτανίου καί Ηροδότου μ έ
χρι τοΰδε εις τε τήν ’Ασίαν χαί τήν ‘Ελλάδα.

Ό W ilc ia m — Herapath δ.εχοίνωσε διά τής ? ί λοσοοιχής άπ^δόκης (Philosophical magazine''" πε
ρίεργόν τι να είδησιν προελίοΰσαν έχ τ ?;ς ( ρ ^ . τ ώ ,
ταινιών αί ^όποϊαι περιτυλίσσουσι τά Αιγυπτιακά
σκελετά. Α: ταΐνίαι αυται ησαν έχ λίνου ώΐιοΰ, ευρέβησαν δέ επ' αύτών χαρακτήρες καβαροί γραμμένοι
«; «νεξητηλου βαφής, ή τις 6πήρ·/5 β£βαίως 5 νιτρικός
άργυρος διότι ό Herapath έξηγαγεν έκ τοΰ αλατος
τούτου δλόκληρον §ώλον, ή ψήγμα άργυρου’ άρα τά
Κατά τον ΓΙλίνιον οί ‘Ρωμαίοι έπαυσαν επί του νιτρικόν όξΰ ήτο γνωστόν εχπαλαι είς τούς ιερείς της
πολέμου νά οΐκοδομώσι πύργους μεταξύ Ταρ’ραχίνας Αίγύπτου^ Συμπεραίνομεν δέ έχ τούτου οτι καί αί
χαί άλλου τίνος τόπου πλησίον διότι κατεστρέφοντο χημίεαί ίδέαι είχον πλείοτέραν, παρ’ όσην φανχαζόόπ’ Αλλεπαλλήλων κεραυνών.
μεδα, χαι άλλων επιστημών ίσως γνώσινι

