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Διηγοΰνται ότι ή ’Αργώ, ητι; €®epe του; ηρωας 
•Εής ‘ Ελλάδος ε ις  τήν Κολχίδα, προιέτιδέ καί ή έπανα- 
γϊγοϋσα τδν Θησέα Ιχ τη; Κρήτης τριήρης έπεσκευά- 
σθησαν τοσάχις ίξ  δλοχλήρου, ώστε διατηρηθεΐσαι εις 
εκατοντάδας έτών καχήντησαν νά μή έχωσι πλέον 
ούτε εν ξύλον της πρώτης ναυπηγία; των. Αλλ’ άνά- 
λογόν χι δοξάζουσι περί τοΰ άνθρωπινου σώματος και 
οί οπαδοί της άνανεώσεωc, συστήματος ιατρικοΰ, 
το δποΐον εις τό Βερολϊ*ον όνβμαζουαι Mauser iheo- 
rie· επειδή κατ’ αυτοί»; πασαι αί ένέργειαι τής ζωής 
διατηρούνται διά τής άκαταπαύστου χα;νουρ}ίας των 
στοιχείων τοΰ δώματος, δποία γίνεται ε ις  τά ζώα επί 
τών εξωτερικών όργάνων.

Ό θιν καθώς κατά τινας έποχάς τοΰ ένιαυτοΰ τά 
πιη*ά πτεροφυοϋσι, οι ΐπποι άποβάλλουσι τάς τρίχας, 
τά πρόβατα τδ μαλλίον, αί ελαφοι τά κέρατα, ο\ δρεις 
τήν λεβηρίδα κτλ. ομοίως έπι τοΰ ανθρώπου Αποκρί
νονται άλληλοδιαδόχως καί άνανεοΰνται τά ςοιχεΐα των 
οργάνων, ως καί τά μόρια τοΰ αίματος, ε ιιεή  πλαστική 
καθόλου 3λη. ‘Η δέ υγεία συντηρείται διά τής έπανα- 
λήψεως μόνον τούτων τών δύο λε'.τουργιιών νόσο; δέ 
λέγεται ή άλλοίωσίς των προερχομένη άπό τήν έ- 
λάττωσιν, ή τή» υπερβολήν καί χαχύχητατής ενέρ
γειας των.

Τό σώμα άρα -φέρει έκ φύσεως τούς όρου;, ούτως 
«ι’πεΐν, τής νόσου καί τής ίαιρείας· τά δέ φάρμακα 
βοηθοΰσι μόνον τήν άντίδρασιν τών οργανικών στοι· 
^είων καί τών £τι υγιών ομοιομερείων διά νά έκτελε- 
σθή ή φυσική άντίκαιάστασις, ή άναμόρφωσις. Δέ« 
ιατρεύει δέ ή δύναμή τοΰ φαρμάκου, καί πολύ όλιγό- 
τερον ή χημική, ή φυηκή αυτοΰ ενέργεια" άλλ δ παρ 
αΰτοΰ Ιμποιούμενος όργασυιός, είτε ή δύναμις αυτή του 
σώματος ύπηρεθισμένη, ώστε αν φάρμακό» τι αύξάνη 
χήνάνανέωσιν τής διοργανώσεοις, καί τά αποτελέσματα, 
είτε προϊόντα τη;, ώφελεΐ δμολογουμένως τάς νόσους, 
οσας έπιφέρει ή στάσις, ή διακοπή της.

Πρόμαχοι τής προκειμένη; ιατρικής αίρέσεως φη
μίζονται μάλιστα δ Schultz καί Boeker, του δποίου 
μεταφράζβμεν ένταΰθα ως δείγμα τοΰ όλου τινά ; ?δέα;.

‘Υπδ Τ«ΰ λευκοί; σάκχαρος έλαττοΰνται τά στερεά 
στοιχεία τών ουρών, ιδιαιτέρως δέ τά φωσφορικά, κα
θώς καί ή Ικκρισις τοΰ ανθρακικού όξέω; καί τοΰ 
δδατος εις τούς πνεύμονας. Τδ σάκχαρ βραδύνει τήν 
μόρφωσι* ιών όστέων, είτε τήν άπόκρισιν τής πλαστική;
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αυιών υ .̂ης. Διά τοΰτο ώφελεΐ t i  γαλακτικόν σάχ- 
χαρ ώς τροφή τών βρεφών καθότι μεταποιεί ια ς  
άνταλλαγάς, μετριάζει δέ τον αποχωρισμόν τή; φωσ
φορική; άσβέσχου, καί ένισχύει τή» μόρφ^σιν τών 
δδόντων κατά τήν πρώτην ήλικίαν.

‘Ω; ίαμα δε συνισταται 1) είς τήν χοιραίιχήν νό
σον, ά» προέρχηται άπό ταλαιπωρίαν καί στερήσεις 
περί τήν δίαιταν, ή τήν σύστασιν λίπους καί λευκώμα
τος διεφθαρμένων, οτε ή γέ<εσις αΐματο; άπεπτου 
φέρει βεβιασμένην άπόχρισιν, ή άνανέωσιν* 2) εις τήν 
χλώρωσιν, δπου υπάρχει πλεονασμός περί τήν άνανέω- 
βιν, ή άπόκρισιν. 3) ιΐς  τήν ραχΐτιν προσγινομένην άπδ 
Ιλλειψιν φωσφορικών άλάτιον εις τδ μητρικδν γάλα* 
όθεν θεραπεύεται ή νόσος αυ«) διά τής φωσφορικής 
ασβέστου.

‘Ο Guerin καί άλλβι εις τήν Γαλλίαν πρότιιναν 
και μετεχειρίσθησαν ά/άλογον θεραπείαν χωρίς νά πε- 
ριπλανηθώτιν εις τον αδιέξοδον τών θεωριών τής άνα- 
γβννήσεω; λαβύρινθον' διότι αάται άνεπλήρωσαν μό»ον 
έκ περισσού άργαία; καί καθιερωμένας αλλας τήν τών 
Ικκρισεων, δηλ, καί αποκρίσεων, τή; θρέψεως καί έξο’  
μοιώσεως κτλ. αιτινες άποτελοΰσι τήν άκατάπαυστον 
ιή ί ουνθέσεως καί διαλύσεω; τών πνευμάτων (αερίων) 
τών ΰγρώ» καί τών ςερίών παλίρροιαν.Άλ) ’ £ν «ναναι- 
νίζωνται άπολύτως ολα τά μέρη, πώς διασώζονται αί 
ούλαι, ή πώς διατηρείται καί ακμάζει ή μνήμη :

‘Υπήρχε καί άλλη θεωρία εις τήν Γερμανίαν, ή τοΰ 
ερεθ:σμοΰ τοΰ νωτιαίου μυελου" άλλά καί αυτόθι σχε
δόν παρημελήθη, καί εις τήν Γαλλίαν άνεσκιυάσθη παρά 
τοΰ καθηγητοΰ Άνδράλ.

Τό δό/μα ομως τής ιατρικής πείρας εϊσαχθέν παρά 
χωριχοΰ τίνος ?ατροΰ πρεσβύτου τοΰ Rademacher 
ε !χ ε  λαμπροτέραν τύχην δ.ότι συνετέλεσε πραγματι- 
χώ; εις τήν θεραπείαν, τήν οποίαν παρέβλβψε παντά- 
πασιν ή σχολή τής Βιέννης, καταγινομένη »ΐς τά πάρ
εργα καί άνωφελή ώ ; πρός τήν ίατρείαν, δηλ. τήν παθο
λογικήν ανατομίαν, τήν μικροσκοπίαν καί τήν χημείαν 
τών νόσων! ί Έπικρατούση; τής σκοτοδίνης ταύτης 
άνεφάνη τώ 1841 αρχαιοπρεπές τι· τώ δντι καί σοφόν 
σύγγραμμα τοΰ Rademacher Erfahrun Gsheillehre 
έπιγραφόμενον. Έξεπλάγη τότε απασα ήΓερμανία ιδοΰ 
σα άνθρωπον τόσον τολμηρόν, ώστε χατά τά μέσα τοΰ 
10'. αίώνος έκηρύττετο θιασώτη; τοΰ μεγαλοφυούς, 
χερατολόγου δμω; Παραχελσου’ αλλ οι ιατροί δεν εθυ· 
ναντο νά μή άναγνωρίσωσι τά ; τόσω σπουδαίας αλή
θειας,τά; οποίας προφανώς ό πολυμαθής γέρων άνεδιί- 
χνυε κατά παν αΰτοΰ βήμα,ουιε νά άρνηθώσι τό οφει- 
λόμενον σέβας πρός τήν πεντηκονταετή πείράν του το- 
σαΰτα άποθησαυρισασαν ιΐς δυο ογκώδεις τόμους.

Έσ τράφηιαν λοιπόν πάλιν εκχοτε οί Γερμανοί ε’ς 
τήν θεραπευτικήν διότι ό Rademacher ε"λκυσε τήν 
προσοχήν των εις πολλά φάρμακα αδίκως ήδη παραμε* 
λουμένα, υπέδειξε δέ ότι ε ί; πολλας νόσους χαΰτα 
ένεργοΰσι σχεδόν εΐδικώς -

Κατ’ αυτόν ε ΐ; τήν ενέργειαν, ή τό αποτέλεσμα τών 
φαρμάχων στηρίζεται κυρίως ή ιατρική τέχνη* παρα- 
τηρήσας δέ ότι τά αύτα παθη δεν ιατρεύονται επί του 
αΰτοΰ ανθρώπου διά τών αυτών μέσων είς όιαφόρους

ΤΕΥΧ. ΣΤ .



καιρούς συμπέρανιν δτι δέν ησαν πάντοτε απολύτως 
δμοια, άλλά παρήλλασσον κατά τήν ουσίαν. Ούτω 
δέ ιχνηλατώ* χαί περιεργαζόμενος έσχεδίασβ ταζβις 
νότων διά τούτου, ή έκείνου τοΰ φαρμάκου βιβαιότερον 
θεραπευόμενων* δδεν αντί νά συνάψω αύτάς δί άλλων 
τινων κοινών χαρακτήρων, προτίμησεν ώ ; εύκρινέστατον 
μάλιστα αυτών γνώρισμα τήν διά τοΰ αύτοΰ φαρμάκου 
ίασιμότητα. Ουτω δέ είπε' νότος ΐατρευομένη διά του 
περουβιανού φλοιοΰ. ή τής Κουασίας κτλ.

Έ πειτα οδηγούμενος έχ τής πείρας ότι ύπάρχουσι 
φάρμακα δεραπεύοντα όργανά Ttva ιδιαιτέρως, δτι π. χ . 
τό χιλιδόνιον, δ εμετικός ς·ρυχνος ίατρεύουσι τά ήπατιχά 
πάδη' κτλ. έκρινεν δτι τό ήπαρ πάσχει νόσον τινα υπό 
τοΰ χελιδονιού, άλλην δέ ύπό τοΰ εμετικού στρύχνου 
ΐατρευομένην* εΰρήκε δέ προσέτι δτι άλλα φάρμακα 
ίατρεύουσι πάσας, ή παντοίας νόσους ένεργοΰντα, ού
τως εί^εΐν, έπί τοΰ συνόλου τών οργάνων, ούχί δέ 
καδ’ έκαστον αυτών διά τοΰτο τά προσηγόρευσε ταΰ
τα γενικά ιάματα· ώς τοιαΰτα δέ αναγνωρίζει τόν 
σίδηρον, τόν χαλκόν, τό κυβικόν νίτρον (ή τήν νιτρικήν 
σόδαν) ώ ιτε αί γενίκαί νότοι, είτε ολον τό σύστημα 
G esam m ttorganism us προσβάλλουσαι θεραπεύονται 
&πό τίνος τούτων τών τριών φαρμάκων. Λιά τοΰτο αί 
τών καθολικών νόσων τάξεις λέγονται παρ αύτοΰ νόσοι 
ιάσιμοι διά τοΰ χαλχοΰ, διά τοΰ σιδήρου, τοΰ νίτρου κτλ. 
Ά λλά  τά καθολικά φάρμακα ίατρεΰουσι μόνον πρώτο· 
τόπ5υς, ή πρωτογενείς, ούχί δέ παραγωγούς καί έ 
πισυμβαινούσας, ή μεταπτωτικάς καί συμπαθητιχάς νό
σους· έπειδή τά ιάματα τών οργάνων δεραπεύουτι τά, 
προκαχαρχικάς αύτών αρρώστιας.

Συμπίπτουσιν δμως συχνάκις τοιαΰται νόσοι χαθο 
λιχαί τοϋ σώματος· ετεραι δ όμοίως άρχιγενεΐς μερικού 
τίνος οργάνου.

Χωρίς νά άδικήτωμεν τήν Γερμανίαν, νομίζομεν οτι 
δ Τόρτης πρό πολλών ήδη έτών συνελαβε τήν μεγάλην 
ταύτην ιδέαν τής φαρμακολογικής, ούτως είπεΐν, τών 
νόσων δ.αιρέσεως' διότι είχε παραιηρημένον δτι έκα
στον φάρμακον ενεργεί είδικώς Ιπί τίνος νότου, ώ ; ό 
υδράργυρος έπί της αφροδισιακές. Τοΰτο μάλιστα περι* 
γίνεται τό ούσιωδέστατον χαί δετικόν τής επιστήμης 
μέρος, άν καί κατά δυστυχίαν, ή έξ ανοησίας δλιγότε- 
ρον περί τής βελτιώτεως αύτοΰ φροντίζωμεν.

11 (p i σπ α σμ ώ ν  έγχύων χ α ί  Λεχών.

Σ^ασμτί προερχόμενοι άπό διαφόρους αιτίας, οίον 
ουμφόρησιν οιμαr o c ,  ερεθισμόν τοΰ έγκεφάλου, ή τοΰ 
νωτιαίου μυελοΰ, μάλιστα δέ ποιάν τινα κατάϊτασιν 
ατμοσφαιρικήν καταλαμβάνουσι τάς έγκύους, καδώς καί 
τάς τικτουσας γυναίκας ένίοτε- ιδιαζόντως δέ τάς πρω
τογόνους καί λεμφικήν έχοΰσας κρόΐσιν, κατ’ άλλους δέ 
τάς αιματώδεις, τάς υστερικάς καί έπιληπτικάς. Εις 
τάς άφορμάς ταύτας προσδετέον καί τήν έκτακτοι/ ευαι
σθησίαν,τάς ήθικάς ταραχάς, τό οίδημα τών κάτω μελών 
καί γενικώς τήν διπλήν έγχυμοσόνην κτλ. Οί σπασμοί 
ο&το! διαρκονσι συ»εχώς, ή έχ διαλειμμάτων 10 , 15[

καί 25 ωρας* αποβαινουσι δέ έπιχινδυνώτιροι πρό τοΰ 
τοχετοΰ, ή μετά τόν τοκετόν.

Ως επι τό πολκ σημειά τινα προαναγγελλουΗ 
τους σπασμούς, ο Ιον κεφαλαλγία σφοδρά, ή σκοτό- 
δίνος, καί συγχυσις τής όράσιως, βόμβος δέ, ή άμ- 
βλυτης της αχοης, και ισχνοφωνια, και ^.πτασμός, ή 
γενική τοΰ σώματος ανησυχία, σκληρότης καί συ- 
χνότης τών σφυγμών καί ερυδρότης προσώπου, άλγος δέ 
περί τό έπιγάστριον κτλ.

Εις τήν θεραπε.αν αί φλεβοϊομίαι χατέ-/ουτι τόν 
πρώτον τόπον έπειτα δέ χρησιμεύουσιν άναλόγως 
πρός τάς περιστάσεις διάφορα άντισπασμώδη φάρμακα, 
μάλιστα δέ τό μώριον καί ή αλοιφή αύτοΰ έπιχριο- 
μένηεΐς τό» λοιμόν τής μήτρα;' άλλά κα) ό αίδερισμός 
κατά τόν Σιμψόν ευδοκίμησε. Συμβουλεύονται δέ και 
τά λουτρά κοί αί τοπικαί άφαιμάξ.ις όπίσω τών αό- 
τίων, ή έπί τής ράχεως καί άντισπαστικά είς τά κάτω 
καί καθάρσια . . .

“Αν δέ ταΰτα,ή τά πλείς-α τούτων φανώσιν άνωφιλή,έπι- 
ταχύνεται έν καιρώ μηχανικώς ό τοκετός, παραλαμβανο- 
μένου τοΰ έμβρυουλκοϋ πρός ε’ξα^ωγήν τοΰ εμβρύου’ η 
διίοται ή έρυσιβώδης βρίζα. Ά ν δμως τό πάθος συνέβη 
κατά τόν τ:κετόν αύτόν, ή φύσις μόνη άρκεΐ συνήδω; 
εις τήν άποπεράτωσίν του.

Κινείται δε εις συ^ολήν άπωττικήν ή μήτρα καί όταν 
παρεσκευασμένον σπόγγον είσάξωμεν είς τό στόμιονσύ- 
τής· ήέκτελοΰνται διά κυρτής σμίλης κατασχασμοί έπί 
τοΰ τραχήλου αύτής (έκ τών έσω εις τά έξω) διά νά «ΐ* 
ζαΊ $ ΐ  t  7.*'Ρ *»ί ™ έργαλεΤον. Περιττόν νά είπωυιν 
ότι η χρησις τοΰ οιαστολέως Speculum έξασφαλίζει 
τήν επιτυχίαν τής έγχειρήσεως.

(Union medicale).

Αμαύρωσις .

‘Ο Κ. Σανδράς αναφέρει έκτης κλινική; του παρα
δείγματα τοΰ νοσήματος τουτου, δπου ό ηλεκτρισμός 
έπανήγαγε τήν δρασιν. Μεταχειρίζεται δέ εκτός αύτοΰ 
χαί τά σιδηρά καταπότια τοΰ Βαλλέ (V allet).

Έρ’ όσον επαναλαμβάνεται δ ηλεκτρισμός αύξάνου- 
σιν άναλάμποντες σπινθήρες έμπροσθεν τοΰ πάσχοντος.

Κατ' αύτήν τήν περίστασιν λέγει δ Σανδράς δτι ή 
τλατυκορία, ειτε διαστολή τής γλήνης, λείπει πολλάκις 
ώς σύμπτωμα τής άμαυρώσεως· τούναντίον δέ άν τό 
πάθος τοΰτο έχη ώς αιτίαν τήν άφροδισιάδα, ή γλήνη 
συστέλλεται καί υπάρχει άληδής φωτοφοβία- μόνον δέ 
άφ’ ου έκλειψη παντελώς ή αίτδητικότης τοΰ όπτιχοΰ 
νεύρου, φαίνεται ή διαστολή.

Αλλ η ελλειψις αυτη τ ις  διαστολής συμβαίνει 
χατά συμπάθειαν συχνάκις κα! οταν είς μόνον οφθαλ
μός νοοή· ά» ομως κλείσωμεν άλληλοδια?όχως κα! 
τους δυο, κρυπτομενου του φωτός άπό τόν υγιϊ}, τότε 
αναφαίνεται ή διαστολή έπί τοΰ πάσχοντος.

Περίεργον θεωρεί ό Σανδράς είς τούς άμαυρω- 
τΐχούί τόν απίνδηρισμίν πιεζομένου του βολβοΰ,’ ή

μαλλο* διά του ηλεκτρισμού, καθότι συνήδως αί λαμ -τή» ε’σοδον τοΰ δηλητηρίου ί ’ς τά &γρά τοΰ σώματος, 
τιηδόνες αυται έκρίβηταν ώς άγαβός τής μελλουσης ή εις το αίμα.
ίάσεως οιωνός· έπειδή έαφαίνουπ διαμέ»ουτάν τινα τοΰ Έκμυζώμεν (5:ά τικυδν) *αί έπειτα πλύνομεν τήν 
νεύρου αισθητικότητα- άλλ' δ Σανδράς ίάτρευτε» άμαυ* πληγήν δΐ άτλοΰ, ή αλμυρού υδατος, διά τοΰ χλω - 
ρωτικού; μή βλέποντας κατ’ άρχάς σπινθήρας' τό ρικ>ΰ σ^δίου, ή διά χλωρική; άσβέστου. 
άνάπαλιν δε ό ίατοός δέν εύτυχεΐ πάντοτε νά θεραπευτή Κατασχάζομιν τό
πάνταί τούς βλέποντας τόν σπινδηρισμον.

Ά λλ εις τήν διραπείαν τής άμαυρωτιω; πρεπει να 
μή παραβλέπωμεν τήν αιτίαν* έπειδή τοτε ευ<ο- 
λυΌμιν τήν ιατι*" ούτω π. χ . τό προκειμενον πάθος 
άπανταττι συχνότατα έπί τοΰ διαβήτου’ δ δέ L an - 
douzy τό άιτέδειξεν ώς π ρ ό δ ρ ο μ ο ν  τής λευκωματουρίας 
άρχομένης ήδη’ ί> Σανδράς δέ βύτός το παρετηρησε 
καί εις τά μέσα ήδη τής νόσου.

Τό αφροδισιακόν μίασμα προξενεί όμοίως την α- 
μαύρωσιν ούχί μηχανικώς, οίον διά τίνος ογ*ο-ι δλί- 
βοντος τό νεΰρον’ άλλά δΐ άγνώττου άλλοιωτεως αυτοΰ, 
ή φθοράς τής οπτικής του δυνάμεω;.

Καί οί οινόφλογες υπόχεινται ουχι σπαν.ως εις 
άμαύρωτιν.

Ά λλ ’ έκ τών τοιουτων αιτιών ούδεμία ιιω ς υπάρχει 
τοσοΰτον συχνή, οσον ή χλώ ρω ιι;’ διότι αι υπερβιλικαί 
κενώσεις ούχί μόνον έξασθενίζουτιν, αλλα καί παντελώς 
σχεδόν έξαλείφουσι τήν opastv.

Άλλοτε ή άμαύρωτις παρακολουθεί τήν κατατριβήν 
τών δργάνων, τήν κατάχρησιν τής όψεως, καθώς 
έπί τών μικρογράφων, ώρολογοποιών κτλ. ή τών εκ- 
τιθεμένων είς λαμπρότατον φώς. Τ ι άράγε συμβαίνει 
κατ’ αύτήν τήν περίστατιν, άπώλετο ή αίσθητικοτης 
τοΰ νεύρου, $ έπιγίνεταί τις συμφόρησις εις αύτο ;

Α λλά  καί δ κεραυνός πολλάκις αίτιαται τήν άμαύ-
ρωσι».

Πρόδηλον δέ έκ τούτου ότι η θεραπεία τοΰ προκει-
μένου νοσήματος ανάγκη πάτα νά'μεταποιήται κατά λο- 
γον τών προηγουμένων’ ή φρόνητις δέ παραγγελλει να
έπιμελώμεθα καί τήν εξιν δλου τοΰ σώματος.

Έκ δέ ιών διαφόρων ειδικών βοηθημάτων ώφελίΐ χυ* 
ρίως,ώς είρηται,δήλεκτρισμός χαί τά στρύχνιον, μάλις-α 
έξωτερικώ; έπιπασσόμενον είς τήν ήλχωμένην επιφάνειαν 
έκδορίου πέριξ τοΰ όφδαλμοΰ τεθειμένου (άπό 1(10 
χόκκου μέχρι 1|2). Κατά δυστυχίαν δμως ό ευκολω- 
τατος ουτος τρόπο; ούχί μόνον όδύνας ένίοτε φ^ρει 
άλλά καί έρυσίπελας προξενεί.

Καί τό* ηλεκτρισμόν δέ αύτόν πρέπει εύλαβώς ν< 
μεταχειριζώμιθα: Λιότι ή άπερίσκεπτος αύτοΰ χρήσις, 
ή χατάχρησις εσβεσε καί τά υπάρχοντα ολίγα τής νευ
ρικής αίτθητιχότητος ζώπυραι, καθέο; το υπερβολικόν 
φυβημα σβέννει τό άμυδρόν πΰρ.

*7 δροφοβια,

Ό  Clot Bey, αρχαίος ιατρός τοΰ άποθανόντος σα
τράπου τής Αίγύπτόυ Μεχμέτ Άλή, συμβουλεύει τήν 
ακόλουθον θεραπείαν έπί τής υδροφοβίας.

Ά μα δαγχασθή δ άνθρωπος έπί τίνος μέλους πε 
ρισφίγγομιν αύτό διά βρόχου, *αί οδτω; εμποδίζομε»

τό δήγμα διά νά έκβλύσ} αύτόθεν 
αιμα, μετ’ αύτοΰ δέ καί τό δηλητήριον.

Ίσως μάλιστα συμφέρει καί ν ' άποκόψΐ] τις δλοτε- 
λώς τό δι;χθέν μόριον, άν τύχη μικρόν, οίον δάκτυλος, 
ή σάρξ κτλ. τοΰ to πράττουσιν οί Άραβες τής έρημου 
εις τό δηχδέν υπό έχίδνης.

‘ Ο καυτηριασμδς διά τοΰ πεπυρωμένου σιδήρου 
σπανίως έπιφέρεί τήν προτδοκωμένην ωφέλειαν* διότι 
γίνεται άτελώς, μή είτχωροΰντος εύκόλως τοΰ σιδήρου 
εις τάς κοιλότητας τοΰ δήγματος' α ι  δέ έκτελεοδή 
βραδέως, ή άαπιτηδείως, όδύνας μόνον προξίνεΐ, σπα- 
νιώτατα δέ αίτιον άποτέλετμα. "Οδεν προτιμώτερα κα
τά πάντα λόγον φαίνονται τά οξέα, δει’ύόν, νιτρικόν, 
!»δρο-/λωρικόν καί έτι μάλλον τό χλωροΰχον στίμμι ώς 
«ίσδύοντα βαδύτερον καί μή κατώτρομάζοντα τόν πα* 
θόντα. Ά λ λ ’ έκ τοΰ προχείρου δύναται νά χρησιμεύση 
καί αύτή ή τόσον κοινή πυρόκονίς αναφλεγόμενη έπί 
τοΰ τόπου.

Μετά ταΰτα μεταχειριζόμεθα ώς δραοτιχώτατον 
ϊιαφορητικον τά άτμώδη Λουτρά εις 4 0 — 50 βαθμούς.

Πρός άπόδειξιν τής δυνάμεως τούτου τοΰ μέσου, τό 
όποιον συττησε μάλιστα ό δόκτωρ Buisson, άναφέρει 
δ c io tb ey  περιηγητήν τινα τής Αίγύπτόυ, οστις δη- 
χθείς υπό λυστώδους κ«νός άποθανόντος προτήλδε πρός 
αυτόν κα! έπεκαλεΐτο βοήθειαν. Έ πί 15 ήμέρας δ ά» · 
θρωπος διήρχετο κατά συμβουλήν του 2 καί 3 ώρας είς 
τά ύπόκαυστα βχλανεΐα τοΰ Καϊρου, έπειτα δέ έξηκο- 
λίΰδητε τήν περιήγητίν του κατά τήν άνω Αίγυπτον.. 
Μετά ενα δέ καί ήμισυν μήνα ό ιατρός τόν ε!δεν έπι- 
ττρέφοντα φαιδρότατον, καθότι έπείτθηδτι τά λουτρά 
τόν έσωζαν.

Λείποντος τιΰ πυριατηοίου τό άμμωνιακόν υγρόν 
κα! ίδρωτικά άλλα θερμά δύναντιι άναλόγως κατά 
τήν αύτήν περίττατιν νά ώφελήτωσιν.

’ Λ χροχορόό ιες .

Ό  Δόχτωρ Lam bert άπό H agueneau (νομόν τοΰ 
κάτω ‘ Ρήνου τής Γαλλίας) έδο)χ· τήν ανθρακικήν μα- 
γνησίαν είς χωρικήν τινα νεάνιδα πάσχουσαν γαστραλ
γίαν. Μετά δύο μή»α; έπιστρέψασα αυτη ειπε πρίς αύ- 
τόν δτι τό μέν πάθος τ ίς  κοιλίας διέμενεν δποΐον ήτο 
χατ’ άρχάς' έξαλιιφθησαν όμως διά τοΰ ίατρικοΰ διά
φοροι τό μέγεδος άκροχορδόνες, τάς όποιας έφερεν είς 
τάς γεΐρας. Τοΰτο μαθών άπροσδοκήτως ο Κ. L am 
bert έδωκε τήν άνθροιχικήν μαγνησίαν (χ»χλ. μικρόν 
πρωίας καί έτπέρας) καί είς άλλην τι*ά νέαν φέρου- 
σαν καί ταύτη» τοιαυτας άκροχορδόνας. Μετά δέ 
δυο έβδομάδας τά παρασαρκώματα τοΰτα έρικνώ* 
θησαν, έσμιχρύνθησαν, έξηράνδησαν καί διαρραγέντα 
ήφινίσδησον παντελώς μετά ε»α χαί ήμισυν μήνα,
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Φ.Ιεγμογη τον άρθρ ιτ ιχοϋ  ϋμένος τοΰ γόνατος .

"Οτι τδ άμμωνίακόν άλειμμα (χρίσμα) έπί τών 
άρδριηκών νοσημάτων ώφελεί μεγάλως, ούοείς άν11— 
λέγει ίσως- άλλ’ δ δόκιωρ H orner καδηγητής τής 
άχαδημίας είς τό έν Πενσυλβανία πανεπυτημεΐον 
ήδε)ησε νά δοχιμάση χαί τήν ούριχήν αμμωνίαν, ήτις 
evsργεΐ τόσω μάλλον, όσω βαρυτέραν έχει χα'ι τ^ν 
δσμήν* ίκινηδη δέ είς τοΰιο άπό τήν άχόλουδον περί- 
στασιν. Διό-tt δεραπεύων γοναταλγίαν τινός νέα; δέ» 
ευτύχησε παντελώς ουτε νά τήν μετριάση δ:ά παντοίων 
μέσωνάλλ’ ή πάσχουσα ώμολόγησε πρός αύτάν είλιχρι· 
νώς χαί συγγνώμην (!) επικαλουμένη ότι ή μέχρι τοΰδε 
άποτυχία τήν ήνάγχασε νά μεταχειοισδ?ι ίαμά τ ι άλλο 
κατά συμβουλήν τινός φίλου, οστις τό έδοχίμασεν 
ήτο ?έ τοΰτο τόσον άπλοΰν (!) δηλ. ούρον άναδιυμένον, 
μέ πηλόν χεραμέως, τό όποιον ομω; καταπλασδέν 
θερμότατονίΐς τό γόνυ έπανειλημμένως ήφάνισε τοΰ; 
πόνους της.

Μετά ταΰτα δ Κ. H ornar «δοκίμασε διάφορα τοΰ ου* 
ρου στοι·/εία, μετεχειρίσδη δέ τέλος καί τήν ούρικήν αμ
μωνίαν. Τότε ομω; ένδυμήδη τό γ χ ο υά ιο ν ,  τό όποιον 
περιέχει φωσφορικήν άσβεστον καί ούρικήν αμμωνίαν. 
Διώρισε δέ αύτό άναδευμένον μέ άργιλλον εις άρρω 
στον φέροντα πληγήν πυορροούσαν έπί του γόνατος καί 
δδυνώμενον σφοδρώτατα’ διότι ή μήλη εισχωρούσα 
βαδέως έδιγε τά συναρθρούμενα όστα τοΰ σκέλους καί 
τή ; κνήμη;. Τά καταπλάσματα επαναλαμβανόμενα 
βυχνάκις Ιμετρίασαν μέν τοϋ; πόνους χαί τήν εξόγκω- 
σ ιν  έξήραναν δέ σχεδόν τήν πηγήν τ ις  άναβλυζούσης 
υλης έντος ένός μηνός- επειδή δμως έξίδάρη τό δέρμα, 
ήλατιώ5η ή καυστιχή ποσότη; τοϋ γκουάνου- τό σχέ- 
■λος ετηρήδη ακίνητον, μετά δέ εξ εβδομάδας δ άρρω 
στο; έξήλδεν έχ τοΰ νοσοκομείου ύγτής, φέρων μόνον 
ψευδαγχόλωσιν διιτάχδη δέ νά τηρήσ# έπί τρεις ετι 
μήνα; τόν άμυλόπασιον επίδεσμον χτλ.

Ό  ΐατρδς αναφέρει μετά τοΰτο καί άλλο παράδειγ
μα ίάσεοις γονατικής φλογώσεως διά τών αύτών. 
Επειδή δέ τδ κατάπλασμα τοΰ γκουάνου ξηραίνεται 
εύκόλως, συμβουλευόμεδα νά καλύπτωμεν αύτό μέ φύλ- 
λον ελαστικού κόμμεω;, ή έλαιοβαιρές όδόνιον.

Τό γχουάνον άναλυδέν εύρέδη ότι περιέχει ούρικόν 
οξύ, αμμωνίαν άνδρακικήν, υδροχλωρικήν, όξαλιδικήν 
χαι φωσφορικήν αμμωνίαν, φωσφορικήν σόδαν, ασβε- 
στον πότισαν καί σόδαν δειϊκήν χαί ό ξ«λ ιδ ι;φ  άσβε^ον.

(Philadelphia medicale Examiner.)

Λ ιάρρηζις  της μήτρας .

Γυνή τριακονταετής, τριών ήδη παιδίων μήτηρ, χυο 
φορούσα έπεσε βαρέως χαί έτρόμαξε* δέν επαδεν 
όμως ουιε πόνον τής κοιλίας, ουτ’ αιμορραγίαν έπαυ
σε δέ μόνον εκτοτ» νά αίαδάνηται ώς πρότερον (πρό 
2 μηνών) τήν χίνησιν τοϋ εμβρύου. Έν τουτοις ένη· 
σχολεΐτο ιίς τά συνήδη οικιακά έργα. οτε τήν 17 Ιανν. 
ϊήν κατέλαβε μέν σφοδρότατη ^ύσις αίματος, ήμεσι δέ

συγχρόνως υγρόν υδαρές καί έβασανίζετο από Γόϊύ. 
νας. Επειδή τά συμπτώματα ταΰτα διήρχεσαν δλόχλη- 
ρον νυχδήμερον, προσεχλήδη δ Δ. Nebel τή 20 Ιανν. 
εύρήκε δέ ουτος γλώσαν ξηράν, δίψαν μεγάλην, σφυγ
μούς δέ 100 Ή  έλαχίστη τής γαστράς πίεσις άπέ- 
βαινε» άλγείνοτατη άλλά πραότερον ψηλαφών τήν 
γαστρικήν επιφάνειαν ό ιατρό; ήσβάνιτο ότι μόνον ή 
κοιλία άπεχώριζε τδ Ιμβρυον άπό τής χειρός- ή δέ διά 
τοϋ κόλπου ψηλάφησις άπεδείχνυεν ότι τό στόμιον τής 
μήτρας διετέλει ετι χλεισμένον, ουτ’ έ?αίνΐτο αυτη έξω- 
γκωμένη ύπό τοΰ εμβρύου. Βδέλλαι 30· έλάττωσις τοϋ 
πόνου, έλλειψι; δέ συστολών. Τή 29  Ίανν. Ιχρυσις 
πο5οΰ τίνος τών υγρών τή 30  έξήγδη δ πλαχοΰς χαί 
τεμάχιον τοΰ ομφαλίου λώρου άμφότερα δέ διερδορότσ. 
Τή 4 Φείρουαρίου πυρετό; οξύς, ομματα φλογερά, άλυ- 
σμό;, όψις ιπποκρατική* υποκάτω δέ τοΰ ομφαλικού 
πόρου έπί τής λευκής γραμμή; έφαίνετο άλως τις 
έρυβρά όσον νομίσματος 5 φράγκων τό μέγιδος- ετε 
δέ κατωτέρω καί έκ πλαγίων δύο ετερα χωρία κόκκινα 
καί ταΰτα, άλλά μικρότερα. Ήτο ήδη προφανές οτι τά 
έ^βρυ^ν έκειτο έξω τή; μήτρας, ή δέ κοιλία έκινδύ- 
νευε νχ διατρηδή υπό τής εμπυήοεως. Καταπλάσματα. 
Μετά δδο ήμέρας τά πύον άνέβλυζεν ήδη έκ τοΰ ύύη- 
λοτάτου έρυδήματοϊ, πελιδνωδεντος καί διαβρωδέντος 
ιπληοίαζον δέ καί τά άλλα νά διαρ^α} ώσι. Τή 9 
διά τήν άκραν τής γυναιχός άτονίαν άπεφασίσδη νά 
διατμηδή ή κοιλία κατά τήν διεύδυνσιν τών σημείων, 
έξέρρευσε δ’ εύδύ; αύτόδεν υγρόν ίχωρώδες ώ ; νε
κρού σεσηπότος κατά τήν οσμήν. ’Αμέσως δ’ όπίσω 
τής κοιλίας ευρέδη τά οτήδος τοΰ παιδίου τεδνεώτος 
πρό πολλοΰ’ πλατυνδείστι; δέ τής πληγής μέχρι τεσ
σάρων δακτύλων κατά μήχος έξήχδη τά λοιπόν σώμα 
ολον. Και ή μέν κοιλία ενδοδεν ήτο πλήρης υγροί 
βρωμεροΰ, τό δποΐον άπεμά’/δη διά σπόγγου- ή δέ μή
τρα εχειτο συνεσταλμένη εις τήν μικράν πύελον, ώστε 
διετέλει άνέφίκτος εις τήν έξέτασιν τής γενομένης βλά
βης. ‘Η πληγή έδεραπεύδη φυσικώς έπιτιδεμένων κα
ταπλασμάτων, ώστε τή 25 ή δπή ^το ήδη ί«ανώς 
περιωρισμένη· περ! δέ τά; άρχάς τοϋ ’Απριλίου συνου. 
λώδη εντελώς, καί ή γυνή ήτο υγιής κατά πάντα.

(Schmid t ’ s Jah rb . T. LXX1V. 1 8 52 ]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.

Ε ί; τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστημών τών Παρισίων 
δ Κ. Thenard ά»έγνω ώς εισηγητής τά άκόλουδα 
επί υπομνήματος τοΰ χημικού Lecanu έχοντος άντι* 
κείμενον νέαν άνάλυσιν τοΰ αίματος.

α ’Επειδή κατά τάς μικροσχοπιχάς ε’ρεύνας τδ οίμα 
σύγχειται έκ σφαιρίων έρυδρών, ή σκωριοχρόων κυλιο
μένων υπό ύγροΰ χ ι τ ρ ί ν ο υ  καί διαφανούς, τοΰ ό  ̂ρ ο ΰ, 
ζητείται άν τό ?«ωμα εΰρίσχηται «?ς τοΰτο, ή είς εκείνο, 
ή εί; συναμφότερα.

Πώ; αποχωρίζονται τά σφαιρία ίκ τοΰ δρροΰ, βποι» 
xuXioviat έπί τής κυκλοφορίας.

'Επειδή ί) διϊχή σόδα εμβοδίζιι τήν άπόκρισιν του 
ίνώματος δ Lecanu έϊέχδη τό αίμα έξαχοντισβέν έχ 
τής φλεβός ιίς  υδωρ,οπου ήτο πυχνώς δςαλελυμένη αόδα 
θεεΐκή, διήδησ» τδ υγρόν δί άκολλήτου χάρτου, ώατ« τά 
μέν βφαιρία έμειναν »π’ αυτοϋ,ό δέ έρρός διήλδε φέρων 
διαλιλυμένον ολο* τό ίνωμα1 άφ' ου 2έ ήραιώδη ουτος 
δΐ όκταπλοϋ υδατοε, άπεχωρίσδη τό ίνωμα είς είδος 
■πηχτωδών κροχίδων' έπειδή δέ τά σφαιρία ουδόλως 
πιριέχουσιν ίνωμα, τοΰτο εύρί*κ»ται μόνον είς τόν δρ· 
ράν τά δέ σφαιρία ώς μή έπηρεαζόμενα ϋπά τών 
άλατικών διαλυμάτων πλύνονται διά τοΰ διαλύματος 
τής δειϊχής σόδας διά νά άποίΰσωσιν άπαντα τόν έπ 
αΰτοΐς ό^ρόν.

Τά σφαιρία περιέχουσι κατά τάν Lecanu 1) 
αίματΐτιν. 2 ] σφαιρΐτιν. 3 ]  λεύκωμα. 4) ινώδη ύλην, 
ήτις τά περιλαμβάνει ώς κέλυφος. 5) λίπος. 6 ) διά
φορα αλατα, δηλ. χάλια φωσφορικά, χ/ωριχά, άν* 
6ρα«ικά. 7 1 έκχυλισματικήν τινα ί5λην διαλυτήν είς 
τό υδωρ.

Τά ΰδωρ διαλύει τά σφαιρία- ούχί δέ τό κέλυφός τω ν 
δδεν αποχωρίζεται' όταν δέ τό σαχκελισδέν υγρόν βρά- 
σν;, ή σφαιρΐτις, ή α ίματϊτις, τά λεύκωμα πήγνυνται, 
τά δέ λοιπά μένουσι διαλελυμέ»α.

Έκ τών στοιχείων, τά δποϊα περιέχουσι τά σφαι
ρία, εξέχει μάλιστα ή αίματιτις* δ Lecanu τήν 
άπεχώρισε κατά τδ 1 8 3 3 '  άλλ ήθη τήν έκαδάρισ»/ 
έντελώς άπό τοΰ μεμιγμένου μετ' αύτή? λευκώματος. 
Ουτω δ’ εχουσοι διαλύεται εις τό πυκνόν άλκοόλ καί 
είς τόν αιδέρα, τάν δποΐον βάριι αίματωδώς, έπειτα 
δέ άποκοίνεται αυτομάτως είς εΐίος Λεπίδων μεταλλι
κής στιλπνότητος μέ άμιδύστου χρώμα.

‘Η σφαιρΐτις συνιστα τά σφαιρία, δέν ιύρίσκεται 
είς τόν όρράν, δέν άποκρίνεται διά τοΰ όξι*σΰ μολύβου, 
διαλύεται δέ είς τό βιρμόν άλκοόλ [2 9 (.

‘Η ινώδης υλη άποτελεΐ τό κέλυφος τών σφαιρίων 
διαλύετσι δέ εύβΰς είς τό ΰδωρ, τό δποΐον βάφει, ούχί δέ 
είς τόν ορρόν ώς περιέχοντα λεύκωμα* όδεν αδτός αένει 
άχρους, άφ' ου χωρισδή ό δρόμβος τβϋ αίματος. Δια 
φέρει δέ τοΰ xupiou ινώματος ή ίνώδ/ις u\ijt χαδότι δέν 
διαλύεται υπό τής καυστικής ποτάσσης.

Τά σφαιρία περιέχουσιν έλάχις*ον λευκώματος μέρος.
‘Ο ό^ρός πιριέχει μόνον ίνωμα κα! λεύκωμα.
Τά σφαιρία περιέχουσι μόνον αίματΐτιν καί σφαιρΐ- 

τ ιν  πανιελώς δέ ίνωμα, όλίγον δέ λεύκωμα.

—  Είς τήν ακαδημίαν τής ιατρικής άνεγνώσδη υπό
μνημα τοϋ Κ. Roger έπιγραφόμενον

• Recherches clin iques sur les signes fournis 
par la  percussion et sur le son tym panique dans 
les dpanchemens liquides de la  plevre.

Ιδου έν συνάψει τά κύρια μέρη τοΰ υπομνήματος 
τούτου συνταχδίντος κατά τάς ιδέας τοϋ καβηγητοΰ 
τής Βιέννης Κ. Scoda.

« Οι ψευδείς ύμέν*ς οί έπί τοϋ πνευμονος μορφού- 
μενοι δέν βλάπτουσι πολύ τήν ήχητικότητα τοΰ 0ώ- 
ραχος, ουτ* τήν έλαττοϋσι μάλιστα, είμή όταν περι- 
λαμβάνωσι έστιοτιτανώδη συγκρίματα.

Καί υγρόν δε τινων χιλιομέτρων ώ ; καί ένός έκα- 
τοστομέτρου παρεντεδειμένον μεταξύ τοΰ πνιύμονος 
καί τής εσωτερικής έπιφανείας τοΰ δώραχος δέν επη
ρεάζει τήν ήχητιχότητα ταύτη ν  αί μεταποιήσεις τοΰ 
ήχου προέρχονται τότε άπό τήν υλικήν μόνον κατά- 
στασιν τοΰ «νεύμονος, ή τή ; παρακειμένης έπιφανείας 
τοϋ βτήδους.

Έ πί τών πλευριτικών παρεκχυμάτων ή κατά τήν 
πληξιμετρία* φαινομένη χαμήλωσις τής γραμμής τοϋ 
κωφού ήχου δέν άποδειχνύει πάντοτε τήν πραγματικήν 
καί τοΰ ύγροΰ ίλάττωσιν* διότι πηγάζει ενίοτε άπό 
τήν «υστολήν, ή ρίκνωσιν τοΰ πνεύμονος, ή τήν αυξησιν 
τής πλευρικής χοιλότητος διά χύρτωσιν τής πλευράς, 
ή σύνδλιψιν τοΰ διαφράγματος.

‘0  κλυδασμάς τοΰ π/.ιυριτικοΰ ύγροΰ καί ή άκόλουδος 
μετακίνησις τοΰ κωφοΰ ήχου, μεταβαλλόμενης τής 
δέσεως τοΰ χάμνοντος, συμβαίνει σπανιώτατα.

‘Ο τυμπανικός ήχος κατά τόν Scoda άκούεται 
αμβλύς, ή κοίλος, τοΰτο δέ εκλαμβάνεται πολλάκις ώς 
κωφό; ηχο,, είτε έλλειψις ήχου.

Έ πι παρεγχυμάτων πλευριτικών εύρίσκομιν ήχον 
τυμπονικόν ύκεράνω τή; γραμμή; τοΰ ύγροΰ.

Ό  τυμπανικός ήχος τής πλευρίτιδας συμβαίνει συ
χνότατα’ ϊσοδυναμεΐ δέ μέ τήν αιγοφωνίαν καί τό 
βρογχικόν φύσημα. .

’Ενίοτε ό ήχος τής υποκλειδίου χώρας τοϋ πάσχον- 
τος μέρους ίπ ιτείνετα ι, άναβαίνει μάλιστα πλειότερον 
πο^ όσον κατά τό έτερον μέρος, τοΰ όποιου δ ήχος φα ί
νεται τότ* συγκριτικώς άμβ/ύτερος. ’Άλλοτε δ τυμπα- 
νικός ήχος άκούιται κοίλος καί άποχρώντως εύκρίνής, 
ώς μεταλλικός, ή κοίλος καί κω^ός ώς άγγείου ρηγ- 
μαιώδοϋς.

‘Ο τυμπανικός ήχος λείπει συνήδως έπί τών άρδόνων 
χαί ήδη παλαιών παρεκχυμάτων· έπί τών προσφάτων 
καί μετρ ίων ακούεται λαμπρότερος ύτό τήν κατακλείδα 
τής πασχούσης πλευρά; παρά τήν τής ύγιοΰς (τωόντι 
τυμπανικός). Συχνάχις έπί τών ά^δονωτέρων παρεκ 
χυμάτων φαίνεται τυμπανικός, οξύς, εύκρινής ύπό τήν 
κατακλείδα καδ’ όλην τήν χώραν τοϋ πνεύμονος* ιυμ - 
πανικός δέ κοίλος έπί τής γραμμή; τοϋ ύγροΰ· έπί 
2έ τών μεγάλων παρεκχυμάτων κοίλος (βαδύς άραιάς) 
ύδραερικάς, ώς λαγήνου, ή άμ?ορέως ρηγματώδους.

Ό  τυμβανικός ήχος τής υποκλειδίου χώρας έπί 
τής πλευρίτιδος δέν προσγίνεται πάντοτε άπό τήν 
πρόσφυσιν τών πνευμόνων έπί τοΰ δώρακος- συμβαίνει 
πολλάκις χαί όταν ύπάρχη ύγράν μεταξύ τών πλευρών 
τοΰ πνεύμονος, άρκΰ μόνον ή γειτνίασες αύτοΰ πρός 
τήν γένεσίν του* ευρισχεται δε ένίοτε καί είς άλλους 
τόπους , τοΰ δώρακος, άν τά υγρόν τύχΐ) λεπτόν, δ δε 
πνεύμων διαγ ωρούμενος ύπό τοΰ άέρος κήται πληιίον 
τής έπιφανείας τοΰ δώραχος.

Ό  πνίύμων συνεσταλμένος, μαρασμώδης, ή ρ'κνος, 
άλλά περιέχων έτι άέρα προξενεί πάντοτε τυμπανιι^όν 
ήχον έπι τής στηδοχρουιίας.

‘Ο ήχος αυτός άκούεται εναργέστερος ότα/ τύχη 
λεπτή τοΰ στήσου; ή επιφάνεια.

Βοηδεΐ δέ είς τήν διάγνωσιν τής πλευρίτιδος χατά 
τινας δυσχερείς περιπτώσεις· διά δέ τής δέσεως, τής



ίκτάσεως χαί των διαφόρων βαδμών του τεχμαιρόμεθα 
ίο ποσόν, την αΰξομείωσιν τοϋ 6γροΰ καί τάς σχίσεις 
βΰτβϋ μέ τον πνεύμονα, καθώς χα! τάς του πνεύμβνος 
μέ τοΰ δώραχος τήν έσωτεριχήν έπιφάνειαν, προσέτι 
δέ χαί τήν συμπίεσιν, ή τό εύδιαχώρητον τοΰ πνεύμονος. 
τέλος διακρίνομίν τήν πλευρΐτιν εκ τής πνευμονιτιδος.

Οστις αγνοεί το νέον σημεΐον τοΰτο τή ; πλευριτι- 
δος κινδυνεύει ν’ άποδώση τ ®ν τυμπανικόν ήχον τής 
υποκλειδίου χώραις είς τοπικόν τι έμφύσηυ,α, ιίς  πνευ
μοθώρακα καί είς σπηλαιώδη κοίλωσιν τοΰ πνεύμονος 
ύπό γαγγραίνης, ή φυμάτων.

‘Ο πνεύμων δεχόμενος δλιγότερον τοΰ συνήθους 
άέρα αποδίδει, πληττομένου τοΰ στήθους, |χον τυμ- 
πανιχόν. Μέρος δέ τοΰ πνευμονος διαχωρούμενον υπο 
αίματος, ή 63ρο5 άποτίλεϊ ήχο> τυμπανικόν κατά το 
μάλλον καί ήττον κοϊλον [βαθύ<| χαί κωφόν άναλόγως 
■πρός τήν ποσότητα τοΰ άέρος. Ούτως έπί τινων πε
ριστάσεων πνευμονίας, φυματώσεως, οιδήματος καί 
αποπληξίας κνευμονικής τυπτόμενο» τό στήθος ήχεΐ 
τυμπανικώς.

'Ο περιέχων πλειότερον παρά τόν κατά φύσιν άέρα 
πνευμων αποδίδει ότέ μέν τυμπα»ικόν, ότέ δέ συνήθη
?χβν.

Μερικόν δέ εμφύσημα περικυκλούμενον υπό παρεγ 
χύματος ύγροπληθοϋς καί μή άερώδους (άδιαπνεύστου) 
αποδίδει καί αυτό τυμπανιχόν ήγον’ τοΰτο δέ συμ
βαίνει σπανίως έπί τοΰ γενικοΰ εμφυσήματος, ουδέ 
ποτε δέ έπί τοΰ μετολοβιχοΰ.

Επί τοΰ έμφυσήματος, δτε δ πνευμων περιλαμβάνει 
έπέχεινα τοΰ συνήθους μέτρου άέρια, ό ηχος άντί νά 
αύξησή άμβλυνεται, ή άραιοΰται κα! μειοΰται. Τοΰτο 
καχώς άποδίδοται είς ψευδείς υμένας περιστοιχοΰντας 
τόν πνεύμονα. »

Συζητήσεω; γενομένης δ Roger ειπεν, ότι έπί 
πολλών πλευρίτιδων δ ήχος ακούεται εναργέστερος 
επάνω τής γραμυής τοΰ ύγροΰ παρό έπί τής Ιτέρας 
πλευράς, ώστε κινδυνεύει ό άπειρος νά έκλάβη τόν 
υγιή πνεύμονα ώς πάσχοντα. Έ πί δέ τής λοβώδους 
πνευμονίας δέ» υπάρχει Ιλλειψις ήχου παντελής" δ 
^χος ακούεται κοίλος καί κωφός· αυτόν άρα τόν ήχον 
δ Scoda όνομάζει τυμπανικον.

Ό  δέΤρουσσώ μεταξύ τών άλλων είπεν οτι «ήμερον 
έκ τών παρατηρήσεων τοΰ Κ. Scoda έξάγομεν οτι 
λεπτή τις στίβάς ύγροϋ δέν προξενεί πάντοτε ήχον 
κωφόν δηλ ελλειψιν ήχου, ουτε ή κορυφή τοΰ πνεύ 
μονος αποδίδει φυσικόν ήχον, καθώς μέχρι τοΰδε 
έδοξάζομιν.

Ό  R equin τότ* διαμαρτυρούμενος άπέδιιξεν ότι άνί 
φερε πρότερον [1846 ] είς τά στοιχειατής παθολογίας 
του πιρί τώ» τοιούτων τοΰ ήχου μεταβολών καί τό 
πράγμα δέν έπρεπε νά συνίσταται ώςνέα τις έφεύρεσις.

Ό  Φωβελ ειπεν οτι έξετάσας διαφόρους Γερμανούς 
μαθητάς τοΰ Scoda,εύρήκιν δέ αυτούς διαφωνοΰντας έπί 
τών κατά τοΰτο τό κεφάλαιον ιδεών τοΰ Κ. Scoda.

‘Ο Κ. Barth, οστις τόν έγνώριοε καί συνωμίλησε 
μετ' αύτοΰ καί τό ούγγραμμά του διήλθε έβεβαίωσεν 
ότι ό Scoda 0εωρ«ΐ ώς τυμπανιχούς, ήχους μή έχον 
τας τό όνομα τοΰτο είς τήν Γαλλίαν.

—  Είς τήν ίατρί/.ήν εταιρίαν τοΰ Cbam bery (ΙΤε- 
ίεμόντιον) άνεγνώσΟη τό έξης συμβάν.

Παιδίον έξαετές, εύαίσθητον, πολλάχις ήτο δαγκα. 
σμίνον άπό μέλισσας χωρίς τίνος θλιβερού αποτελέ
σματος· άλλά τή 22 Άπριλ. 1845 παΐζον πλησίον

ιλθών δέ ό πατήρ αΰτοΰ έκ τίνος πλησίον κειμένου 
άγροΰ ε’σπιυσε νά έξάξιρ τό κέντρον τοΰ έντόμου έχ 
τής πληγής· αλλά τό.σώμα τοΰ παιδιού παρευθυ; 
ftcpti ρρειτο &ito ιόρώτΊ γινόμίνον 6χ9μη5άν ψυ'^ρότ·- 
ρον, ή δψις ώχρίαοε χαί ήλλοιώθτ), τά χείλη έπελι- 
δνωθησαν, τα δέ οκελη έχάαπτοντο ή5η άπό τήν άχοαν 
αδυναμίαν. Ουτω δέ λειπόθυμον μετακομισθίν τό 
παιδίον είς κλίνην τινά εβοηθήθη παρά τοΰ τυχόντος 
έχιϊ ίατροΰ· ή τυμπανιτις όμως χατέλαβεν έντός ολί
γου τήν κοιλίαν και δ θάνατος έπήλθε μετά ήυίσειαν 
μόνην ωρα». Αυτοψίας δέ γενομενης τοΰ νεχροϋ.εύ- 
ρεθη τό ήμισυ τοΰ κέντρου διαμένον έτι εις τήν πλη
γή ν  πλήν τό δέρμα δέν ήτο διαπεπαρμένον, τά δέ 
λοιπά μερη πάντα ήσαν ε’ς τήν φυσιχήν των χατά- 
στασι», έκτος τοΰ έγχεφάλου, όπου έπλημμύρει τό 
αίμα εις τους κόλπβυς καί τάς μήνιγχας· δρρός δέ 
υπέρυθρος εως δύο μικρά κοχλιάρια ιύρίσκετο είς 
τας κοιλίας· περκίχε δέ ή καρδία αίμα ροωδέστερον 
τοΰ συνήθους.

Εχεντηθη αρα γε κατ αύτήν τήν περίστασιν νεΰρόν 
τι, ή συνέβη είδος δηλητηριάσεως ;

ΕΠΙΣΤΗΜ0ΝΙΚΑ1 ΑΓΓΕΑΙΑΙ.

Τό πανεπίστημειον τής Λειψία? χατηγοριΐτο υπό 
Άγγλιχής έφημερίδος ώς έμπορειο* διπλωμάτων. ‘Ο 
Πρυιανις αΰτοΰ διεμορτυρήθη χατά τής συκοφαντίας 
ταυτης, βεβαιών ότι ποτέ δέν ίξέδωκε τό κατάστημα 
αύτό διπλώματα πρός ξένους άνευ προηγουμε'νης έξε- 
τάσεως.

Αλλα όμως έξέδωχαν τοιαΰτα, ώς λέγεται, κα! έπί 
μόνη συστάσει.

—  ‘Η έταιρία τοΰ Σύδεναμ συγχροτηθείσα κατά 
τό 18 42 — 4 3  πρός Ιχδοσιν τών άριστων συγγραμ
μάτων {άτριχης φιλολογίας έξέδωχε τά συγγράμματα 
τοΰ Χάρβεϋ καί τοϋ Σύδεναμ, τήν ιατρικήν άναιομίαν 
τοΰ 'Ροκιτάνσκη, τάς μικροσκοπιχάς έρευνας τοϋ 
Schaw nn χαί Schlelden κτλ.

—  Κατά τήν Έ θ η χ η ν  έφημιριδα τής Γαλλίας ίατροί 
του Προέδρου τ ις  Γαλλιχής δημοκρατίας φέρονται οί 
έξης.

‘Ο Δ. Κονώ ιατρός τοΰ Προέδρου.
‘Ο Δ. Άνδράλ ίατροσύμβουλος.
‘ Ο Δ. Jo b erl de Lam balle καί δ Κ. Β. ‘Ιππό 

λυτος Αα^έϋ χειρουργοσύμβουλος.
Οί Δ. Τινέν κα! Delaroque fils ίατροί τακτικοί 

τής οικίας του Προέδρου.
—  Άπεθανεν δ Batolle καθηγητής τής χεφουργίας 

είς τό πανεπισττ,μείον τής Γένουας,

—  Άπέθανίν ομοίως καί ό Κ. V incent, χειρουργός 
"Αγγλος περίφημος, δίς άναδειχθείς πρόεδρος του χει
ρουργικού συλλόγου καί συγγραφεύς άξιολόγων βιβλίων.

—  Ή  όμοιοπαθητική μίθοδος είσχωρήσασα τιμαται 
πολύ εις τό παλάτιον τής Βασιλίσοης Βικτωρίας.

—  Οί ιατροί χαί φυσιολόγοι JNaturalistes J τής 
Γερμανίας συνήλθον εικοστήν ίννάτην ταύτην σύνοδον 
εφέτος εις τήν πόλιν τοΰ Νασσώ W iesbaden  τη 
18— 25 Σεπτεμβρίου· προσεκάλεσαν δέ διά τοΰ προέ
δρου των Fresen ius τούς Γάλλους ιατρού; καί φυσι»· 
λόγους νά παρεδρεύσωσίν.

—  ‘Ο Καρκίνος δέν πρέπει βεβαίως νά θεωρήται 
ώς τοπική νόσος· διότι άλλως ίαιρεύετο διά τοπικών 
μέσων καί μάλιστα τής έχτομής· άλλ’ ή πείρα άπέδειξεν 
ότι χαί γενομένης τή ; έγχειρήσεως άναφύεται άλλοΰ μετά 
πολύν, ή ολίγο» χρόνον. ‘Ως νόσος άρα γενική, είτε 
άπόσχημμα δυσκρασίας, ή καχεξίας περιωρισμένον 
κατά τ: μέρος τοΰ σώματος, χαθώ; καί τά φύματα, 
ώφελήθη συχνάκις διά τών έπιδρώντων εις ολον τό 
σώμα φαρμάκων, ofov τό άρσενικόν, τό χώνει ον κτλ.

‘Αρμόδιον, ώς ταΰτα, κατά του καρκίνου βοήθημα 
συνισταται καί ή Sm ilax  officinalis, είτε σαρσαπαρι- 
λία παρά τοΰ Κ. Leriche ιατροΰ νοσοκομείου τοΰ Λουγ- 
δούνου' διότι κα! αυτός έδοκίμασε τήν χρησιμότητα 
τή ; βοτάνης ταύτης χαί άλλων έλαβε παραδείγματα 
έχ τών γνωρίμων, οίον τοϋ C larke, τοΰ Duges, τοΰ 
F o llz χαί καθεξής' οθεν έξέδωκί χα! βιβλίο» περί τοϋ 
νέου τούτου βοηθήματος.

‘ Η ευεργετική τής σμίλαχος ένέργεια αυτη φαίνεται 
πιθανοτάτη, χαί έξ όσων ήδη γνωρίζομεν περί αύτής 
ώς μεΐασυγκριτιχοΰ φαρμάκου έξαιρετως ώφελίμου 
εις άλλην οΰχ ηττον Ολιβεράν καί βαθύρριζο» δυσκρα
σίαν, τήν άφροδισιαχήν. Ά λλ ’ ή άλλοίωσις τής εξιως 
τώ» οργάνων κα! τής ποιότητος τών υγρών άπαιτεΐ· 
πολΰ» χρόνον. "Οθεν ό ιατρός, καθώς καί δ πάσχων, 
πρέπει »ά έπιμείνη είς τήν χρήσιν τής σμίλακος τού- 
λάχιστον έπί τέσσαρας καί εξ μήνας· ένίοτε δέ καί 
Ιτι επέκεινα.

Οί κανόνες τής ύγιεινής κρίνονται άπαραιτήτως άναγ- 
γκαΐοι ε’ς τάς δςείχς, χαθώ; τάς χρόνιου; νόσους· συμ 
φε'ρει μάλιστα νά διατηρηθώσιν άπαραβάτως έπί τή; 
τοιαύτης μεταστοιχειωτικής θεραπείας· διότι τότε μό
νον καί τά φάρμακα δύνανται νά ώφελήσωσι.

—  Καί άλλσς δέ ιατρός τής αύτής πόλεως κα! κλινι
κός τοΰ πρώτου αύτόθι νοσοκομείου δ R. Devav μετά 
τοϋ Κ Guilliermond έξέδωχε διατοιβή», οπου συνιστα 
ώς ώφέλιμον έπί τών τοιούτων παθών τό ένεργητιχόν 
στοιχείο» συνήθους φαρμάκου, τοϋ κώνειου. Ώ ς τοιοΰτο 
δέ θεωροΰσιν οί «ίρημένοι τούς σπερματοειδεΐς καρπούς 
τοΰ φυτοΰ, διότι αΰτοί περιέχουσι πλειοτέραν ποσότητα 
τής λεγομένης κωνειί-ης conicine, υλης άναλογούσης 
μετά τής νιχοτί'η;· διότι έχει ότμήν μυός βαοεΐαν, 
σύηασιν δέ ελαιώδη, διαλύεται διά τοΰ πυρός, δέν 
διαλύεται όμως ώς αύΐή εις τό υΒωρ, άλλ’ έπιπολάζει. 
Έπειδή δέ ή ουσία αυτη εύκολώτατα εξατμίζεται, οι 
είρημένοι ίατροί προτιμώσι μάλλον νά μή μεταχειρι* 
σθδσι παντελώς τό κώνειον, ή νά διοριζωσιν εωλα τά 
διάφορα αΰτοΰ σκευάσματα.

Ά λλ ' έχ τών διαφόρων χρδνΐχών έξογκωμάτων πα- 
ρετήρησαν οί είρημένίΐ ότι ωφελούνται μάλιστα ύπό τής 
κωνε:ίνης τά τής μήτρας, οΰχ! βεβαίως τά σκληρά καί 
ΐνοχονδρώδη, άλλά τά μαλακά κα! πλαδαρά συμβαί- 
νοντα συνήθως μετά τόν τοκετόν. Είς τήν αυτή» δέ 
κατηγορίαν ύπάγουσι καί τούς άρχομενους ήδη τυλώ
δεις δγκους τοΰ μαστού. ’Άν δμως άνεφύησαν καί 
δευτερογενείς άλλοι, ή άνήφθη ήδη ό έχτιχός πυρετός, 
καί δ ά»ά σάρχα ΰδρωψ έπαπειλήται, πασα διά τοϋ 
χωνείου θεραπεία άποβαίνει έντελώς ματαία ώς όψιμος.

Γίνεται δέ ή χρησις τοΰ φαρμάκου έξωτερικώς μέν 
ώς έν ιίδει άλοιφής δίς, ή τρις τής έβίομάδος είσα· 
γομένων διά τοΰ διαστολέως μοτώ» έπιχρισμένων 
μέχρι τοΰ τραχήλου τής μήτρας, ή άλειφομένων τών 
βουβώνων καί τών ώίΟηκών έσωτεριχώς δέ προσφε- 
ρομένων δύο καταποτίων άνά εν πρωίας καί εσπέρας 
χαί αύξανομένων βαθμηδόν μέχρι τών 2 0 ’ όταν δέ 
καταλαβωμεν τόν έιχατο< όρον τής ποσότητος ταύτης, 
παραλαμβάνομεν τά καταπότια τής δευτέρας τάξεως 
μεταχειριζόμενοι άνά τρία τής ήμέρας μέχρι τών 8 .

Έ» τω μεταξύ τούτω τά γενικά λουτρά ουνεργοΰσι 
πολύ είς τήν εύδοχίμησιν τής θεραπείας.·

Ιΐόνος, ή βάρος τής κεφαλής, στρόφος τής κοιλίας 
ένούρησις καί έλαφρός τρόμος τοϋ σοίματο;, συμβαί- 
νουοι κατά τήν χρήσι» τοϋ κωνείου. Ά λλ  έκ τών 
συμπτωμάτων αύτών μόνον τό τελευταΐον επιβάλλει 
ώς εργον φρονήσεως τήν πρό{ καιρόν διακοπήν τής 
θεραπείας.

Οί καρποί τοΰ (μεγάλου) κωνείοΟ πρέπει νά συλλέ- 
γωντα ι ή5η ώριμοι. Λαβών έκ τούτου οσον γραμμα
ρίου, τρίψον, λείωσον και σκεύασον διά σιροπιού 100 
καιαπότια τής πρώτης τάξεως, σχέπασον δ επεπα 
δ i  σάκχαρος. Πέντε δέ γραμμάρια ώσαύτως έσκευα- 
σμέ»α άποτελοϋσι τά τής δευτέρας τάξεως καταπότια.

Διά δε τή» αλοιφήν, άφ’ οδ άτομάςη ολην τή» ου
σίαν τών καρπών τό άλκοόλιον διά τοϋ έγχυματισμοΰ 
καί άποχωριοθή ή κωνειίνη ύπό τοΰ αΐθέρος καί τής 
καυστικής ποτάσης, λάβε αιθέρα κωνείΐνον γενόμενον 
έξ 100 γραμμαρίων τοϋ καρποΰ καί 200  λίπους 
καλώ; πλυμένου, Ιπίχεε κατ’ ολίγον τόν αιθέρα είς 
τρυβλίον· άμα δέ άρχίσΐ} τό πλεϊσιον μέρος αύτοΰ 
νά εξατμίζεται και άναφανή ή κωνε.ΐ-η ε ί; σχήμα 
•χρυσοχόω» σταγόνων άποχρινομένη τοΰ ύγροϋ, άνά- 
μιξον κατ’ ολίγον τό λίπος, άνακινών συνεχώς έως 
ου έξατμισθή καί τό ύπολειπόμενον τοϋ αίθε'ρος.

— ‘Ο ιατρός Crozant έξέδωχε βιβλιάριον περί 
άσθματος- άιχοδεικνύίΐ δέ ότι το νόσημα τοΰτο κατά 
τόν Beau προσγίνεται άπό έμφραξιν τών βρόγχων, 
οΰγι δέ άπό εμφύσημα κατά τήν γνώμην τοΰ Louis, 
ουτε άπό σπασμόν τών βρόγχων κατά τήν τοΰ Lefevre.

Έπειδή τό μέ» εμφύσημα άποιελεΐ άνατομ/χήν βλά
βη»’ διότι τά εις αύτό άποδοθέντα συμπτώματα, otov 
ή δύσπνοια,άνήκουσιν εις τόν χατάρ^ουν’ τόν ίέ  σπασμόν 
ούδείς ποτε έξήλεγξε μέχρι τοΰδε.

Όταν ή εισβολή, ή δ παροξυσμός τοϋ άσθματος συμ- 
πίπτη μετ’ άκαθαρσιών τής γαστρός, ένδείκνυται^προ- 
δήλε»ς τό εμετικόν’ άν δέ ήρανίσθη Ιχζεμα, η ερπης 
κτλ. πρέπει νά άποχαταστήσωμιν τό δερματικόν τοΰτο



νόσημα, πάντοτε δέ νά διατηρωμιν τή» άδηλον 8ια* 
*νοή» εις τήν φυιιχήν αυτής κατάστασή. ’Επειδή δέ 
%& δέρμα τών ασθματικών υκάρχει χατ έξοχή» ι ίς  
τάς άτμοτφαιριχάς μεταβολά? ιδαίσθητον, πράς έντιλή 
τοδ πάθους χαί οριστικήν θεραπείαν, δ Κ. Crozant 
χαδώςδ Lobert, ΒΓΟΖχτλ. συμβουλεύει τήν χρήσίν τοΰ 
ψυχροΰ λουτρού, έπιρέρων παραδείγματα τής έκ τού
των ώρελείας.

(Archives generates de medecine).

Είπομεν εις τό προηγούμενον τεύχος τή» άλλόκο' 
τον καί νεοφανή γνώμην συστηματικών τινων ιατρών 
τής Βιέννης ώ ; πρός τήν θεραπείαν τής περιπνευμονίας. 
Νομίζομεν περίεργον νά προσρέρωμεν ένταΰθα χαΐ 
περίληψιν τής μνημονευθείσης περί τούτου διατριβής 
τοΰ Dietl der Adelass in der Lungenentzandung 
W ien . 1 8 4 9 .

‘Ο συγγραφευς παρατηρήσας 3 8 0  περιπνευμονοίις 
χρίνει οτι ή φλεβοτομία μετριάζει μόνον τήν διάρχειαν 
τοΰ πυρετοΰ χαί τής δύσπνοιας κατ’ άργάς· άλλα 
καταστάσης ή'δ» τής νόσου, ή γενική άραίμαξις προσω- 
ρινώς ώρελεΐ, καί τούτο 5έ οδχί ώς άφαιροΰσα το μη' 
χανικόν πρόσκομμα, ούδ’ άναχαιτίζουσα τήν συμφόρη 
οιν· άλλά μετααυγχρίνουσα τό αίμα. Συνεχείς καί 
άρθονοι ιδρώτες προσγίνονται άπό τήν φλεβοτομία»' 
άλλ’ αδτοί λείπουσιν όταν ή νόσος έγχαίαλιμπάνηται 
εις τήν φυσιν· άοα ή ιατρεία γί»εται τόσω ταχυτέρα 
καί άσραλίυτε’ρα, όσω όλιγοτέρους ίδρωτας Ιχει ό 
άρρωστος· έπιιδή ή φλεβοτομία έιτιρέρει δίψαν καί 
νευρικά συμπτώματα χαί χρωματισμόν ίκτερώδη τοΰ 
δέρματος- ό βήξ δμως πραγματικώς έλαττουται' οδδεν 
μαλιστα άλλο κατά τοΰτο βοήθημα έναμιλλαται άξίως 
προς τήν φλεβοτομίαν.

Ιασιμώτεραι δέ υπάρχουσιν αί περιπνευμονία!, όταν ί 
χάμνων δέν άποχρέμπτηται. Ή  φλεβοτομία βοηδεΐ τή> 
«πορλεγμάτωσιν αδτοΰ, μεταβάλλει δέ τά πτύαλα άπό 
λευκών (άπεπτων) εις πυώδη (πέπονα sputa co c ta^ av  
δέ ή περιπνευμονία μένη αθεράπευτος, τό λευχωαα- 
τώδες έκκριμα τών βρόγχων άναπίνεται (άπορροφαται) 
αυτομάτως. Προσέτι δέ ή φλεβοτομία επιτείνει μέν τήν 
ϊσχνότητα, παρατείνει δέ τήν άνάρρωσιν· ουδέποτε δέ 
νιχδ τήν νόιον, οΰτε καν τήν αναχαιτίζει· τουναντίον 
δέ ευκολύνει τόν ήπατισμόν (τή* ήπάτωσιν) συμ- 
πηγνύει δέ τό ?«ωμα εις τήν καρδίαν καί τά άγγεΐα 
‘Η (άνάποσις) έχμύζησις γίνεται βραδυτέρα μετά τήν 
φλεβοτομίαν- διόχι έλαττουται καί ή υρεζ ις  τοΰ χά 
μνο*τος· ή δέ σχλήρυνσις εϋχολύνεται άπό τής άίΐλώς 
διαιτητικής μεθόδου. Τέλος ή φλεβοτομία βοηδεί τάς 
συμπλοχάς μετά τής μηνιγγίτιδος, περιχαρδίτιδος, 
τοΰ οιδήματος τών πνευμόνων, τής πλευρίτιδος.

Εκ τούτων πάντων συμπεραίνει 5 Dietl οτι ουδέ' 
ποτε ένδείχνυται ή φλεβοτομία.

Προσθετέο·; δέ οτι ό έν Βιέννη καθηγητές Seoda, 
άρ οΰ κατά τής πνευμονίας μετεχειρίσθη τήν άχνην 
τοΰ [διττοχλωροόχου] υδράργυρου εις μικρά* ποσότητα, 
περιωρίσδη ήδη μόνον εις τά πρώτα στοιχεία τής 
αφλεγμάηου θεραπείας, τίιν δίαιταν καί τό γάλα.

Ίδοΰ εις πόσους αναχρονισμούς έκρέρει τόν άν |

0ρ ω «ν ή πιρ ί ιά ς  κα ινοτψ ία ί, «πιίτημόνική μιχρο- 
φιλοτιμία f

Πρό πολλοΰ υπάρχει γνωστόν οτι αί Ιλμινθες· 
πλήθουσιν «ίς τά θερμά κλίματα' τινά μάλιστα αυτών 
είδη μόνο» αδτόθι εΰρίσκονται, οΤο» ή μηρίνθϊτις 
(filaria).

I οΰτο επεβεβαιωσε δια σπουδαίας αδτοΰ διατριβής 
5 άπό Καίρου ιατρός B ilharz πρός τήν έν Παριοίοις 
Βιολογικήν (δηλ. ζωηλογικήν) εταιρίαν αναφέρει δέ 
καί νόσον τής ουροδόχου κύστεως προιγίνομένην άπο 
τά έμρωλευοντο αυτόθι δίστομα, είδος κα' τοΰτο ενδογε
νούς οκώληκος· έπειτα μαρτυρεί οτι χαί είς τό αίμα 
ευρίσκονται ίδιάζοντές τινες σκώληχες, περί ών ήσαν 
διχογνωμονϋντες μέχρι τοΰδε οΐ φυσιολόγοι.

’Αλλ' έκ τών διαφόρων τούτιον έλμίνθων ή μηριν- 
δΐτις ευρίσκεται συχνότατα είς τό σώμα τών χατοίχω» 
τοΰ Καίρου. Ένίοτε δέ γεννώνται εντός αυτών πολλαΐ 
συγχρόνως άλλαι, οιον στρογγυλίαι χαί σκωληκώδεις 
άσκαρίδες, καί τριχοκέραλοι καί βξύουροι μέχρι 
χιλίων.

Ή  δέ ταινία τόσον έμριλοχωρεΐ είς τήν Ά βυσση- 
νίαν, ωστε ή Ιλλιιψίς της θεωρείται ώς ανωμαλία, ή 
σπανιότης καί παραβίασις τοΰ γενικού ν-5μου· άλλ’ αύ- 
τόδι γενναται καί τό άντιφάρμαχον τοΰ καχοΰ· οθεν πα* 
άνδράποδον πωλούμενο* εφοδιάζεται δΐ ικανή; ποσότη
τας κοόσου.

Ό  στρογγυλίας ενδιαιτδίται συνήθως είς τήν επί 
τής ράχεως πτυχήν τοΰ εντέρου· αυτόθι προσφόεται ίσ- 
χυρώτατα- εμποιεί φακοειδή έχχόμωσιν λευχήν κατά τό 
κέντρον, κοινωνοϋσα* δέ δί οπής μετά τής κυτταρώ
δους καί υπό τόν βλεννογόνον υμένα δμοιομερείας· με
τάξι» τών δυο τούτων στρωμάτων αυχνάχις ευρίσκεται ή 
ελμινς αίμορόρυκτος προκύπτουσα είς τόν σωλήνα.

‘Ο B ilharz διασχίσας τήν ολέβα τών πυλών εϊδε 
ζωΰριον, τό όποιον κατ’ άρχάς εξέλαβεν ώς μηρίνδίτιν· 
άλλ’ έξετάσας διά τοΰ μικροσκοπίου έπληρορορήθη οτι 
ήτο δίστομον* εχει δέ σώμα πλακωτόν, οόράν δέ δε
καπλήν τού λοιποΰ σώματος φέρουσαν σωλήνα, όπου 
κρύπτεται τέ θήλυ ώ ; εντός κολεοΰ Αι ώοθήκαι καί 
τά ώά άποδεικνυοοσι τοΰτο' αλλά τοΰ άρρενος τά γεν- 
νητικά μόρια διακρίνονται δυσκολώτερον.

Τό δίστομον αναφαίνεται έξαιρέτως εις τοί»ς δυσεν- 
τερικους.

‘Ο διαβόητος χημικός L iebig άνηγορευδη καθηγη
τής τοΰ έν Μονάχω Πανεπιστημείου, συγχρόνως οέ 
καί επιμελητή; τοΰ χημείου. Προσδιωρίσθη δέ b μιοθός 
τοο εις 16 ,000  φράγκα κατ’ ετος.

‘ Η ιατρική οχολή τής αυτής πρωτβυουσης προσεκά 
λεσε τούς δύο Siebold καί τόν Κ. Pfeifer npv 
άναπλήρωοιν έχλιπόντων άλλων καθηγητών.

03τω τό ΓΙανεπιστημειον τοΰ Μονάχου ένδοξον ήδη 
καί άριστα συγκεχροτημένον πάντοτε γίνεται φωταυ" 

γέιτερον τοΰ λοιποΰ προσλαμβάνον είς τούς κόλπους του 
τοιουτους περιωνύμονς άνδρας.


