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ΤΚΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

( 'Λςιθρογ Γ . ;

ούτε τρέφιτβΐ ώς οί τ ίτ τ ιγ ε ς  μ* τήν δροσον, ή το 
θιοστάλακτον μάννα τών μυσταγωγικών τούτων και 
ποιητκών φαντασμάτων.

IIρο τών Γάλλων ήδη,μάλιστα δέ τοΰ π*0εινοτατοί) 
_.euret, οι Γερμανοί R eit, Hofbauer, Greding N e
w el, Horn, Nasse, Heinroth, ά»εζήτησαν τάς ψ υ 
χολογικά; αιτίας καί τά διανοητικά φαινόμενα τών 
φρενοπαθειών- διότι είς τήν μεταφυσικήν υπάρχει πολ- 
λακις ή λύσις τοΰ αινίγματος τούτου.

Άκατώμεθα δέ άν νομίζωμεν, ότι οί Γερμανοί ία* 
τροί συμφωνώτι κατα τάς δοξασίας των’ επειδή έξερ- 
χόμενοι άπό διαφόρων Άκαδημιών φρονοΰσΐ διάφορα. 
Ιίάντες όμως όμοιάζουσι καθότι δέν άρκοΰνται «ϊς 
τήν ιδία» αΰτώ< σκέψήν καί παρατήρηην αλλά θέ- 
λουσιν άπο'υτως. νά γνωρίζωσιν ο ,ft και άλλοι περί 
τοΰ «ύτοΰ υποκειμένου είπαν, ή έγραψαν. Ό5εν τά 
βιβλία των περιέχουσιν, ώ ; καθολικοί πίνακες, πάντων 
καί τών ίλλών εθνών τή/ ιατρικήν. Οφείλομεν ομωςνά

Πολλάκις έκ τοΰ τ:0που, καΟ ο> έθνος τι σπου 
δάζιι τάς έπιστήμας, τήν Φιλοσοφίαν π. χ . την Θ·.ο
λογίαν, τήν Ιατρικήν, δυνάμεδα σκεπτομενοι να κρί . . . . . .
νωαεν χαί τόν χαρακτήρα αΰτοΰ έν γίνει. Οϋτω τόΗμολογήσωμεν δτι  καταχρώνται πο/ύ τοΰ πλεονεκτή- 
πνεΰμα τών Γερμανών γνωρίζεται μάλπτα  έκ τη: ματος τών μαρτύρων χαι παραθίσεων, ώστε φαίνεται 
ύ π ε ;β ; λ ι κ ή ;  εί; τάς θεωρίας κλίσεως. Επειδή b λόγο, δπ ή εθνική των μά^ησ.ς συγκροτίΐται έκ τής των 
μό-ον έπικρατεΐ εις τάς ψυχάς των, δί αΰτοΰ σπουδα άλλων, θεωρούνται δε καί αΰτοι ώ ; άπλοι παρά τού-
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ζουσι τά πάντα νά κατανοώϊΐ χαί νά έρμηνεύωσιν. ΟΟεν τω , απα-θισταί χαί υπίμνηματογράφοι. 
πλήθουσι μέν τά ΐϊα»επις·ή*ι*, δ ότι μόνη ή Γερμανία Αλλά χα τούτου δοθίντος ούδείς άρνιϊται τήν αξίαν 
ίχ ει 44  ενώ τά τής λοιπής Ευρώπη; δέν ΰπερβαίνουσι τσ τών συγγραμμάτων τοΰ H aller. P loucquet, Blu- 
80· οΰδαμοΓ) δέ αναφαίνονται άλληλοδιαδόχως TojauTajmeinbach, Puehelt, Burdach, W ild b u rg  και άλλων' * r j k ^ ' * v r w  » » ·■    I / w - I  w  *** “   7 — --------------------------- J w

συστήά ίι* φιλοσοφία;, δια εί; τήν Γερμανίαν άλλσ Ισίφών, των όποιων τό ο*ομα υπάρχει παντα/ου περι 
τοΰτο άπαραλλάκτως βλέπομεν συμβαϊνον καί ettiΙλαΛητον Καί κατ άρχά; μέν ή Γερμανία ύπεχώρει 
τή ; Ιατρικής τών Γερμανών. Ούτως εΰρίσκομεν α Μ ε{; τήν Ιταλίαν, ’Ολλανδίαν, Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν 
ρεσ!ν τ'.να, τής οποίας ή διδασκαλία άρχεται έκ το£ τά πρωτεία επί τής άνατομίας, άλλ'άπό τινων έτών δ
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τήν Φϋτιν» ώ?τε δ νους περιπλαναται είκαίω ; εί; τ ο ύ ;  έν3οςοτατου; αλλογενείς άνατόμους. Έ κ δε ιώ ν 
άπίοάντα διαστήματα, καί ζητών τά ανέφικτα ώ : μ έ σ ω ν  τ ί ΰ  παρελθόντος αίώνο; ήρχισαν νά έπι*ελώ/ται 
ίπ ί 'τ ό  πλεΐστον σκοτοδινια καί ζαλίζεται, καδώ- [οΰχ ήττον καί τήν συγκριτικήν μετάτής παθολογικής 
όταν βλέπωμίν άφ* ύψους ε ί; αχανές βάριθρον. (ανατομία;. Ά λλ ’ οί Γερμανοί αντιποιούνται κ ι ί  αΰτον 

Ούδέν άλλο έθνος ιτεριίπει καί συνιστα καί κα'.λι-Ιτόν δ.αβόητον C uvier, διότι έχρημάτισι μ.·θη ή; τοΰ 
εονεΐ, έκτό; τών άλλων, τόν ζωύόν μαγνητισμόν, ώ ; ο! fvielmayer Περιττόν δε νά αναφέ;ω Λεν t c v  ! rev i- 
Γερμανοί’ άλλά ουμβαίνει καί ένταϋδα ο,τι *r..i τή : rannus.Tov Rudolphi.T iedm ann καί λοιπούς Επειτα 
φ ν σ  χήζ φ ι .Ινσογ ίας ,  έναγκαλίζονται δηλ. ώ ; έπι τό πολύ πρό τών φυσιολόγων τή; Γα/λιας εξετέλουν^πίΐ 
πλιΐστον τήν Νεφέλην α^τής τής Ηρα;. Συγχωρώ ρίματα, ό Araem ann, ό Humboldt ό GruitkuiseQ 
τόν Θεωρητικόν ιατρόν νά λεγη, ή χαί νά γράφη εϊ: Ά λλ ’ίίιαιτέρως οί Γερμα«οι διέπρεψαν έτί τή; γενι-
τά β'βΑία οτι ή έρεδιστικότης καί ή αίσδητιχότης χ ή ;  παθολογίας’ τοΰτο δέ άπο^*ικ»ύει ό μεγας αριθμός
άποτελοΰσι τάς δυο πρώτνς δυνάμεις, είς τάς όποία; tjdv έγχηριδίων καί συγγραμμάτων τών έκ'οδεντων 
περιστρέφεται τή : ζωή; ό άξων κτλ. ίσως μάλιστα έπ’ αύτοΰ τοΰ κλάδου όπον δ Gant, Brande, Rose, 
δέν πρέπιι νά φανώ,αεν αυστηροί πρός αυτόν καί ότανΙ Hufeland, Couradi, καί πλήθος άλλων έντ,σχοληίησαν 
άκολουθή καθ’ όλην «ϋτή; τήν Ικτασιν τήν ιδέανΙεύδοχίμως.  ̂ , ,
ταύτην καί πλησίον τής κλίνη; έπιμελούμενος ένταΰθαΙ Ίσως δέ καί κατά τ ή ν  πρακτικήν ιατρικήν ώσαυ- 
μέν νά έπιτείνη τήν πρώτην, εκεί δέ νά ΰποχαλάστ;Ιτως εύδοκιμοΰσιν, αν καί προσφύω<ται έκτοπως tt; τά 
τήν δευτεραν. Αλλά δύναταί τις νά μή θαυμάση, ήίσυστήματα' αλλά ταΰτα έξασκοΰσι τήν επιρροήν των 
κ·»ί ιλαρυνθή μέχρι μειδιάματος άκούων καθηγητοΰΙείς τήν θεωρίαν μάλλον. Σπανίω; τωόντι ευρίσκεις 
άποφθεγγομένου έκ τή; καϋεδρας δτι α Τό λογικόν ευ [ιατρόν προσεκτικώτερον τοΰ Γερμαιοΰ πλησίον τοΰ 
ρίσκεται πλησφν τοΰ Οϊρογονίχοΰ πόλου κτλ ! » Μή Ικάμνοντος' ή δέ θεραπεία των κατέχει τον μεβον
π ω ς  δέν όπάρχη σπουδιιότερόν τι άλλο νά είπη προκιι- δρον τής τών “Αγγλων καί Γάλλων. Δεν ε/^ομεν
μίνουπερί άποκαταστάσεως '

’Αγαθή τύχη ά ΐα ς
ις τής υγείας τοΰ πάσχοντος,Ίανάγκην ένταΰθα νά άναφέρωμεν αρχαιότερου, παθο* 

- r ” ’» ,Λ· ,:αί τών Άσκληπιαδών τής (λόγους οίον τόν y V erhof, De Haen, Auenbrugger  
Γερμανίας δ θίασος δέν φέριται «υτως ίιΐΐεονέφβλος,|R. VOgel, I. G. yogel, Slork, Stolle, τών όποιων 
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τά  *ογγράμματβ τιμώνται ως 8(5αχτ{χά. ‘Ο Len- 
tin έξτκρ'.βωσ* τήν άρθρίτιν χαί τόν ρευματισμόν, 
χαθώ; χαί τάς νέτου; τών μ ιταλλιυτΰν* i  L afon- 
ta in  χαί 6 Sch legel μόνοι ακούονται σχεδόν ώ ; είδιχοί 
Μς τή» θεραπείαν τοΰ ίίολλωνιχοΰ τριχώματος" ό 
Horn χαί 6 Hafland έθησαύρισαν ιίς  τά βιβλία των 
πλήθος πρακτικών γνώσεων & Stutz Ιδειξι τρόπον 
ίατριίας τών τονικών σπασμών, όστις θεωρείται ώς 
άριστος τών γνωστών μέχρι τού δε- ό M arcus φημί* 
ζεται διά τήν θεραπείαν τής κυνάγχης χβί τοϋ άσθμα- 
τιχοΰ βηχός, χαθώ; χαί ό H ildebrand τοΰ τυρού· τά 
δέ σύγγραμμα τοΰ Albers περί σπασμώδους λαρύγ
γ ι τιδος ύπερέβη τά τών άλλων είς τό είδος τςυ, όμοίως 
δε χαί ή περί τών τής καρδιάς νόσων πραγματεία τοΰ 
K reysing ’ δ δ» Reuss έσπούδασεν ΰπέρ πάντα άλλον 
τά  εξανθήματα, καθώς καί δ A utenrieth καί S tieg litz  

Ά ς  όμολογήσωμε» μόνον είλικρινώς δτι οί Γερμα
νοί άγαπώσι τήν πολυφαρμακίαν διότι άκούοντες 
εις τά πανεπιστήμιά τω» επαινούμενα τόσα ιατρικά 
τών "Αγγλων, τών Γάλλων κτλ. αναγκάζονται νά τα 
μεταχειρίζωνται, ή νά τά δοκιμάζωσι τουλάχιστον 
τυχούσης περιστάσεως. Ά λλά κατά τούς τελευταίους 
χρόνους ήκολούθησαν μετά πολλοϋ ζήλου τήν αντί* 
φλογιστικήν μέθοδον, καί αυτή ή$η επισκιάζει τάς 
λοιπάς τής θεραπείας ιδέας.

Νεφρΐτ ις

‘Η ναυτία καί δ εμετός συρβϊίνουσι συχνότατα 
επί του πάθους τουτου. Κατά τόν Κ. Lees άν ταΰ 
τα  προέρχωνται άπό λίθον τών νερρώ-, ή τών ουρη
τήρων, ή διάγνωσις γίνεται εύκόλως ώς έκ τοϋ τό
που τής 65ύ»ης· άλλά καί ή δριμύτη; καί τό αιφνήδιον 
αυτής ίκανώ; βοηθοΰσιν. 'Οσάκις δμως λείπει λίθος, ή 
υπάρχων ούδαμώς αΐτιαται πόνον, ουτε πρήτμα, ό 
ιατρός ώς έπί τό πλείστο» περιπλέκεται είς δισταγ
μούς δικαίους- άνάγκη δέ πάσα τότε νά άναδράμτj είς 
τά παρελθόντα, μάλιστα δέ νά υποβάλ»; τά ούρα καί 
εις χημική» άνάλυσιν.

Ό  Κ. Lees άνοιφέρει παραδείγματα νεφριτικής λι· 
διάσεως, τής οποίας μόνον τους διαρκείς έμέτου; πα- 
ρετήρησεν ώ ; σημείο»· άλλ ’ ουτοι άναφαίνονται έπίση; 
οχληροί καί συχνοί καί έπί λιπώδους τοΰ προκειμε 
νου οργάνου άλλοιώσεως· χαρακτηρίζουσι δέ σχεδόν 
πάντοτε τ ψ  χρονικήν τών νεφρών φθοράν χατά τήν 
τελευταία» αύτής περίοδο»· ό δέ καιρός, ή ή ΰλη τοΰ 
έμέτου όποιαν έχουσι σημασίαν μένει είσέτι άδηλον.

Ό  Κ. Lees συμβουλεύει διά τή» θεραπείαν τοϋ χρο
νικού έμέτου »ά προσφέοωμεν τροφήν τινα εις τόν κά- 
μνοντα, πριν έγερθή τής κλίνης, όπου μάλιστα πρέπει 
νά παραμέντ) μέχρι πέψεως. Κατ’ άρχάς επίτίθεν 
ται σικύαι εις τάς λαγάνα;" ώρελεί δ’ένίοτε κα! ή χρή- 
σις τοΰ υδατος τής άσβεστου συγκικραμένου μετά 
γάλακτος έξ ίσου· άλλοτε χρησιμεύει τό ύδροκυα- 
νικόν οξύ, 2 — 3 ρανίδες μετά τριών κόκκων δισ- 
ανθραχιχής σόδας, διδόμενον άμέσως πρό τοΰ άρίστου

και δείπνου· τέλος ουμβουλευιται καί τό σωσίχοεας 
1— 2 ^ανίδες.

(Dublin Q uarterly jo u rn a l of med. Α ύγ. 1852.

Π νευμοηχη  <ρ9ίσις.

Ιατρός ενός τών νοσοκειων, όπου θεραπεύονται μό
νον οί φθισιχοί του Λονδίνου, δ Κ y y a lsh e  παρετη* 
ρησε τά έξης έπί τής χρήσεως τοϋ έλαίου τοϋ ό»ίσ*βυ.

 ̂Τό Ιλαιον τοΰτο ώρελεί, εΐπίρ τι άλλο φάρμακο», 
τα γενικά και τοπικά τοΰ πάθους ουμπτώματα.

Αόριστος ε ϊιέτ ι ό όρος τής ιαματική; του δυνά
μεως, καθώ; καί ή διάρκεια τής ένεργειας του.

Βοηδεΐ μάλλον κατα τήν τριτην περίοδον, ή κατά 
τάς προηγουμένας.

Αυξάνει έπαισθητως το βάρος τών άρρωστων καί 
ακολούθως έμποδίζει τήν ΐσχνότητα, εύκολύνον τήν 
μετουσίωσι» τής τρορής, ή τήν θρέψιν. Ένίοτε όμως 
αποτυγχανει τοΰ σκοποΰ τουτου- άλλά τότε καί χατά 
τους άλλους λόγους ολίγον συμβάλλει.

Δέν μετριάζει τή» δύσπνοιαν υπέρ τά άλλα συμ
πτώματα.

Αλλ άναστελλει, η διακόπτει τοΰ; τηκτικούς 
ιδρώτας, οξυνιι τήν δρεξιν, ελαττοΐ τόν βήχα καί 
τήν άποφλεγμάτωιιν, καταπαύει δέ τήν ναυτίαν κτλ.

Ενίοτε οί άρρωστοι δέ# δύνανται νά τό π ίω ιι, 
ταραττεται η ορεξις των, ισχναινονται, ναυτιώσιν, 
ή καί υπό διαρροίας ένοχλοΰνται. ·

Κατά τάς πρώτας περιστάσεις συμφέρει νά τό 
συνάπτωμεν μετά τίνος ορυκτού όξέω;, ^ατά δέ τήν 
τελευταίαν μετά στυπτίκών.

Οτα» δέ ΰπάρχη φλόγωσις καταφανής τών έντερων 
καί τοΰ θώρακος, καθώς καί αίμοπτυσία, άναστελλομιν 
πρός καιρόν τήν χρήσιν τοΰ έλαίου. ‘Ο Κ. y y a ls h e  
τό δίδει συχνάκις μίαν, ή δύο ήμέρας μετά τή» α ί- 
μοπτυίΐαν ή δέ διάνοια, άν προέρχηται άπό χρονικήν 
περιτονίτιν κα! άλλοίωσίν τίνος ίκκρίσεως, ή καί τοΰ 
λεπτοΰ έντερου, δέν εμποδίζει την δοσιν τοΰ φαριιάκου.

Καδόλου δέ ώρελεί τόσω μάλλον, όσω ό κάμνων 
τύχΐ] νεώτερος. [D iseases of the lungs J

Υ π ο δ ό ρ ι ο ς  φακός ( μ υ ρ μ η χ ία  naevus.y1

Γυ»ή τις προσήγαγε κατά τόν ’law . τοϋ 1844  πρός 
τόν ιατρόν y yo lco tt (χειρουργόν τοΰ οφθαλμιατρικού 
νοσοκομείου τοϋ Kent) παιδίον 9 εβδομάδων φέρον έκ 
γενετής,υποδόριον φακόν naevus, έκτενέστατον,πελιδνόν 
κατέχοντα ολον μέν τό άνώτερον βλέφαρο» χαί μέρος 
τής ^ίζη; τή ; ρινό; έκ δ ιξ ιώ ν  δλην δέ τήν όφρύν 
μέχρι τών όρίων τοΰ περιφερούς τώ· βλεφάρων μυώ- 
νος' κατα τα έςω δέ καί τά κάτω καταντώντα μέχρι 
τοΰ τράγου τού δεξιοϋ ώτίου, εις τά άνω δέ κα! τά 
έκτός μέχρι τή ; ζυγωματικής άποφυσεως, τή; γνά
θου κτλ.

Τό πρήτμα τοΰτο δέ* ητο σφυγμώδες, άλλά μα
λακόν χαί σπογγώδες* ηυξησεν δμως τά μέγιστα 
λαμβάνο» χρώμα κελαινό» (πορρυροΰν βαθύ) κλαυθμυρί- 
ζοντος τοΰ παιδίου, ή δέ πίεσις τών κροταρικών άρτ5 
ριών ούδαμώς ώλιγόστεικ τόν όγκον του.

Κατά τόν πρώτον μήνα ή θεραπεία περιωρίσθη εις 
έπιθέματα ΐωδικοΰ βάμματος, άφ* ου δ τόπος έκεν- 
τήθη δια βελόνης τών υποχυμάτων* τό έκρεϋσαν αίμα 
τότε ήτο πολί) καί άρτηριώδες, άλλ' έπαυσε διά τής 
έπιΟέσεως τοΰ ι’ώδου;.

Αί είοημ&ναι νύξεις επανελαμβανοντο τρις της 
έόδομάδο;,' τό δέ βάμμα έπεβρέχετο καθ’ έ<άστην 
£χτάς μόνον έαν υπερβαλοντως ηρεδι^εν επειΟη δε 
κατά τό τέλος τοΰ μη»ός τό πάδος διέμενεν όποιον 
ητο ανέκαθεν, ό ιατρός ήλλαξε τήν μέθοδον·^ 5δε» 
βά·1ι»ς τό φλεβοτόμον διά δαμαλικής ΰλη; έκέντησε 
πάλιν, άλλά πυκνώ:, τήν επιφάνειαν καί κατά^διά- 
φορα μέρη τοΰ κέντρου' διά νά έξασραλισίΐ όμως 
ετι μάλλον τά άποτέλεσαα ενμπηξε* είς έκαστη» 
όπήν όστεί/ην βελόνην βαμμένην εις τό αύτό υγρόν, 
ώστε αί πλιίσται τώ» κεντήσεων έπίτυχον, άλλ' ήρέ 
δισαν πολύ τό» τόπον’ διά τοΰτο καί τό πρόσωπον 
καί ή κεραλή τοΰ παιδίου τεραστίως έξωγκώδησα»· 
έπειτα δέ έπήλδε πυρετός και γενική ταραχή- άλλοι 
μετά δεχαπεντε ήμέρας τά πρήσμα δπωσοΰ< ήλαττώ 
9η, μετά ε»α δέ μήνα προρα»ώς πάντι^ δ:έφερε' 
μετά δέ τόν εκτον ούδ’ έλάχιστον διέμινεν οίδημα, 
έπανήλδε δέ καί ή συνήθης χροιά τοΰ δέρματος.

‘Ο Κ. y y o lc o tt  είδε πάλι» τό παιδίον τοΰτο 
κατά τόν Ίανν. τοΰ 1852 αλλα δέν ευρηκεν ουτε 
ίχνος πλέον του πρώτου πάθους, έραίνοντο δέ μόνο» 
αί ούλαί τών γε»ομένων νύξεων.

Διά τοΰ αύτοΰ τούτου τρόπου δ ιίρημενος ιατρός 
έθεράπευσι πολλάκις τό αύτό πάδος.

[The Lancet. Μαρτ. 1852]

'Ο στρακ ιά .  (Scarlatina)

‘Η έπιδημία τής νόσου ταύτης ποτέ μέν έπισκηπτε1 
θανατηφόρος, ώ ιτ ε  δερίζει ώς τό ή^ισυ τών προς* 
βαλλομένω» παιδίων, ποτέ δέ σχεδόν ακίνδυνος, κα 
δώς τά ά»αρερόμε»α παρά του Graves παραδείγ
ματα αύτής εν Έβλάνη, προσέτι δέ καί τα παρα τοϋ 
Sydenham  αύτοΰ (v ix  nomen morbi meretur).

‘Η έστρακιά, καθώς καί άλλαι τινές νόσοι, χαρα 
κτηρίζεται διά τής μολυσματικής, είτε μεταδοτικής 
δυνάμεως. Αύτή δέ άναλογΰ μέ τήν γένεσιν' διότι 
πραγματικώς ά ;  σπόρος νοσιρός μεταφερομενος άπο 
οώματος εις σώμα βλαστάνει δ» τρόπον χα! τα φυτικά 
οπέρματα. Ά λλ ’ όταν σπείρωνται ταΰτα, άπαιτοΰνταί 
τινες όροι,οίον ποσόν φωτός καί βάδους, χαί χράσεως δε 
χαί υγρασίας μέτρον καί καιροΰ έκλογή πρός βλάς·»)3ΐν - 
ουτω π.χ. εις πολύ βάδος κρυπτόμενα τινα οπέρματα 
ουδέποτε φύονται. Διά τοΰτο οταν άροτριώμεν βαδ(Μ{ 
πλήδος ρυτώ ', τών δποίων τό είδος δ ιετίλ ιι τε®ς

αύτόθι άγνωστον, άναραινονται παραδοξως- διότι τά 
σπέρματά των άνέβησαν είς ύψηλοτέραν δεσίν

"Αν άο* καί νοσερά τινα σπέρματα μενωσι νεκρά, 
δέν πρέπει »ά δεωρήσωμεν αυτά άνίσχυρα, ή αγονα, 
άλλά μάλλον νά ένθυμώμεθα τήν φύσιν, ή κατάστασιν 
τοΰ έδάρους.

‘ Η κρασις καί ή ώρα τοΰ έτους συμβάλλουσιν 
οΰχ ήττον τώ» άλλων· ουτω; όσπριώδη τινά φυτά εκ
φύονται πάηοτε, αμα δοθώσιν ή αναγκαία υγρασία 
καί κράσις- ά» δέ τουναντίον σπείρωμεν πυρήΊας κε- 
οασιων, βλοστάνουι: μόνον κατά τά εαρ· μάλιστα 
άν πάντις δέν έβλάστησαν, όποιαδήποτε συμβή έν τώ 
μεταξύ ή ξηρασί*, ή υγρασία καί θερμοκρασία, μόνον 
κατά τά έαρ τοΰ άκολούθου Ιτους βλαστάνουσιν.

‘Ο R eaum ur έρευνών τάς χρυσαλίδας τινός βόμ- 
βυκος δΐ«τήρησέ τινας έντός τή ; άμμου τοΰ μελανο
δοχείου. Κατά τόν Ιούνιον μήνα είδε πολλάς ψυχάς 
έξ αυτών προελβίύσας. (πεταλούδας) μετά όε μίαν 
εβδομάδα δ αριθμό; των δέν ηυξησιν άλλά μετά εν 
έτος κατά τόν αύτόν ’Ιούνιον μήνα τριάκοντα ψυχα! 
άθρόαι σ χ ε δ ό ν  άνερανησαν, χαι το ακολουθον δε(τριτον) 
ίτος αί ύπολε:πόμε»αι τών χρυσαλίοων μετεβληθησαν 
δμοίως είς ψυχάς.

Ά λλά τό αύτό συμβαίνει καί είς τάς λοιμώδεις 
έπιρροίας· αι μέν δέν έπιδε'χονται καιρόν, οίον ή 
εύλογία, ή έρυθίτις· αί δέ άπαιτοΰσί τινας όρους- 
όθεν καί ή δυσεντερία αύτή κατα τινας καιρού; μονον 
γίνεται μολυντιχή.

Κατά τά έπί τή ; γενέσεω; πειράματά του ό Σπαλ. 
λα^ζάνης λαμβάνω» γυρίνου;, τόν πράσινον βατραχο», 
τόν φρύνον, τήν σαλαμανδραν, παρετηρει τον τροπον 
τής γονιμώσεώς των" άλλ ουτος δέν δ:ερερε τοΰ 
μυλύσματος.

‘Ο μαιευτικές φρύνος καθήμενος έπί τών νωτω» 
τοΰ θήλεως έξακοντίζει τόν δορό» κατά τών έξερχομέ- 
νων ω ώ ν  τοΰτο άποτελεί τήν άμεσον μολυ»σι».

Ό  δέ Σπαλλαντζά»η; λαμβά»ων τά ώά τοϋ βα
τράχου τά έπερ^αινε διά τοΰ θοροΰ τοΰ αρρενος, έκ 
δέ τούτων έγίνοντο γυρίνοι.

Τοΰτο όμως έδοκίμασεν άνωφιλώς έπί τών ®α^α ' 
μανδρών όθεν άνιζήτησε τάς α ιτία ;. Ίσ(κ>ς δέν ητο 
άρκούντως πυκνός- όθεν έκάλυψε τά ώά διά τοΰ σπέρ
ματος- άλλά ματαίως.

Έ πειτα  θείς τά ά^ρενα καί τά θήλεα έντός δεξα
μενής παρετηρει δ,τι συμβαίνει κατα τους καιρούς 
τών ερώτων τοΰ ζώου τούτου1 καί πραγματικώς ειδεν 
οτι τό αρσενικόν έμενε κατά τινα εχατοστομετρα 
μακράν τοΰ δήλεως, έχεϊδεν δέ μόνον Ιχυν. τά σπέρ
μα είς τό υδωρ, άπέχον πολύ τών ζωογονούμενων 
ώών. Τότε κατενόησεν οτι χρειάζεται μεγάλη ρευ- 
στότης (ή διάλυσις) όθεν τούτην μεταχειρισδείς κα- 
τώρθωσε νά γονιμοποίησή ώά σαλαμάνδρας.

Βλέπομεν έπιδημιχάς εύλογίας τόσον μεμονωμένας 
καί έρημιχάς, ώστε δυσκόλως ευρίσκεται ο άμεσος μο* 
λυσμός των.

Ά λλά  καί κατά τινας έπιδημίας τών προβάτων. 
Ιν ώ ταΰτα βυγκοιτάζονται καί συνδιαιτώνται άνάμι-



κτα, τά μέν μολύνονται κατ’ άρχάς, τά Si Kept το 
τέλη, τά δέ μένουν παντελώς ανεπηρέαστα.

Συμπτώματα τής δστρακιάς, φρικίασις, πυρετός,
Ιμετος, διάρροια καί έξαιρέτ*»ς τώ» σφυγμών ταχύ 
της μέχρις 160, προσέτι δέ χαΐ υπερβολική δερμότης 
τοΰ δέρματος μετά γαστρικής τίνος ταραχής..

Μετά 10 — 24 ώρας, ή αυθημερόν έπιφαίνεται το 
εξάνθημα, διαρκεΐ ομως πλειότερον παρά το τής ερυ 
Οίτεδος, cut’ έξαλείφεται προ τής 10 ή 15 ημέρας' 
εν ώ το έξάνθημα τής έρυθίτιδος έπι^αινόμενον χατά 
τήν τετάρτην άποσβέννυται περί τήν όγδόη» ώς επί 
τδ πλεΐστον.

Γίνεται δέ έπαισδητόν μάλιστα το εξάνθημα τής 
οστρακιάς πρώτον μέν κατά τό πρόσωπον, εΐτα δέ 
έπί τοΰ λαιμοΰ, τώ* καρπών καί τών βραχιόνων, 
ακολούθως δέ εις τό στήθος καί τήν κοιλίαν,-ώστε 
περί τήν 9ην ημέραν καλύπτει ήδη τά σώμα 
ολόκληρον.

Τό έρύθημα τοΰ προοώπου αποτελεί συνήθως πλά
κας ώς ^αβδώσεις τινας· άλλου δέ εκτείνεται όμαλώς, 
ώ ; άν τό δέρμα ήτο βαμμένον, ή συνίσταται έκ μυ* 
ριαρίθμων στιγμάτων στρογγυλών διακρινομένων έκ 
του ούνεγγυς διά μικροσκοπίου. Τά στίγματα δέ 
ταΰτα ύπάρχουσιν αρχή φλυκταινών, αίτινες κατά 
τήν δευτέραν, τρίτην, ή τετάρτην ημέραν τής νόϊου 
έξέχουσι τή ; έπιφανείας τοΰ δέρματος, τό όποιον τότι 
φαίνεται ώς ρυσσόν, είτε ρυτιδώδες, ώς ευκόλως 
αίσθανόαεθα ψηλαφώντες.

Αί φλύκταιναι αυται πληροΰνται ύγροδ, γινομένου 
ταχέως γαλακτώδους.

Τό οίδημα τοΰ δέρματος υπάρχει μάλιςα καταφανές 
έπί τ ιΰ  προσοίπουκαΐ τών χειρών πρήσκονται δέ ομοίως 
χαί τά γάγγλια τών τε μασχαλών χαί τών βουβώνων.
Γλώσσα κατ' άρχάς ρυπαρά, υποκίτρινος, μή ύπάρ- 
γοντος δέ έμέτου λευκή περί τό χέντρον, ερυθρά δέ 
κατά τά άκρα. Ή  έξάνθησις διαρκεΐ 4 , ή 5 ήμέρας, 
άλλοτε δέ καί όλιγοτέρας. ’Ενίοτε όμως ούτε φαί 
νεται παντελώς' έν τώ μεταξύ όέ τούτω ά< ή νόσος 
τύχη βιαία, συμβαίνει λήθαργος, αύχμότης τοϋ δέρ- __
ματος, τό δέ εξάνθημα φαίνεται εις τόν φάρυγγα πριν τ ών δστέων τής ρίνος, σύριγγα τοΰ δαχρυδόχου
φανή έπί τοΰ δέρματος, αυξάνει δέ ή έχκρισις τών ^ω/ί ν0? χωφωσιν, ρευματισμόν τών άρθρων τόν

οποίον παρακολουθεί έσδ’ οτε ή τερηδών, τέλος δέ καί ή 
παραφροσύνη· ή καί μετά τήν ι’ασιν τής οστρακιάς δ 
άνδρωπος διαμένει ιδιαζόντως προδιατεθειμένος είς
GIUU.flfTtVflfY'* ΤΓΟυΠΜ- V/Vf Δ   ...

το οποίον είς ούδεμίαν τών άλλων έξανθηματιχών 
νόσων ευμβαίνει, έχτός συμπτώσεως σπασμών κτλ. 
οι δε έπαπειλούμενοι άρρωστοι βυθίζονται είς χώμα, 
παραφρονοΰσι, πάσχουσι διάρροιαν, εχουσι τούς σφυγ
μούς αμυδρούς, συχνούς καί ταχυτάτους, ουτω δέ 
άποθνήσκουσι.
 ̂ Γό έξάνδημα ώχριά διά τή ; ψύξεως, έχφοινίσσεται 

δέ μάλλον ύπό παντός είδους ερεθισμών.
Επι του εκλεπισμου ξηραίνεται τό στόμα* κατά 

τινας ;έ περιστάσεις, οτε ελπιζεται ή διάλυσις τής 
νόσου, περί τήν δεκάτην ημέραν ό πυρετός έξάπτεται 
έξ ύπαρχής, καί τά γάγγλια έξοιδαίνο/ταί' όδεν και τό 
στόμα χάσκει, ή κατάποσις αποβαίνει αδύνατος· τά δέ 
αμύγδαλα έλχούμενα άπόζουσιν, ένδέχεται δέ καί νά 
σφακελωδώσιν’ καδώς καί τά γάγγλια τής σιαγόνος νά 
έμπυήσωσι μέχρι γαγγραίνης άλλοιούμενα, οτε κα! 
έκ τής £;νός άποστάζει υγρόν ίχωρώδες καί βαρύοσμον. 
τέλος έπιγίνεται χαί ό δά*ατος μετά τινα εγκεφα
λικά συμπτώματα.

Ειπαμεν ήδη ότι τό εξάνθημα ένίοτε παντελώς 
λείπει· ό Graves αναφέρει νέαν, ήτις παθοΰσα κυάγ- 
χην περιέπεσεν αμέσως εις όςύν ά»ά σάρκα υδρωπα· 
άλλά καί δ Τρουσσώ είδε πολλάς τοιαύτας επίβου
λους δστρακιάς' ώστε ή άπλή εκλαμβανόμενη κυνάγ
χη ενδέχεται νά ιτροέρχηται έκ τής νόσ^υ ταύτης, 
οταν επ;δημικη προσβάλλη και άλλους συγχρόνως. 
Συντείνει δέ είς τήν διάγνωσιν καί τό ραγδαιον τής 
προσβολής, ή υπερβολική θερμασία καί τό ερύθημα τής 
γλώσσης.

Ένίοτε περί τά τέλη καί τής μή κακοήθους δστρα- 
χιας άναφαίνεται έπίσταξις, καί επανέρχεται το*οϋ· 
τον άφθονος, ω ιτ ε  αναγκαζόμιθα νά έμφράξωμεν τάς 
χοάνας. Εν τουτοις δέ ωχριά τό παιδίον, κηλίδες 
«ίμο^αγικαί καλύπτουσι τό δέρμα, τώ ν  έκδορίαν ή 
έπιφανιια άναβλυζει ρανίδας αίματος χαί ό δάνατος 
επέρχεται.

Αλλ’ ή καχεξία τής δστρακιάς, εκτός τής ε’μπνή- 
σεοις τών γαγγλίων τής σιαγόνος, επιφέρει καί νέ-
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αντιάδων
Ό  έκλεπισμος αρχίζει άπό τόν λαιμόν καί τον 

θώρακα, άπολήγει δέ εις τά μέλη. Έ πί τοΰ τραχήλου 
χαί τοΰ στήθους τά λέπη σπανίζουσίν* άλλ ’ έπί 
τών ποδών χαί τών χειρών γίνονται τόσον πλατέα, 
ώστε δύναταί τις νά άνασηκώσΐ} τήν επιδερμίδα όλό- 
κληρον το- ποδός, χαί οί όνυχες δέ αυτοί ενδέχεται 
νά πέσωσι».

Μετά τής έξανθήιεως πάσχει ό κάμνων καί κυνάγ· 
•χην, ή λαιμόπονον, έκτει<όμενον εις τό» φάρυγγα 
καί τούς βρόγχους.

Ή  έρυθΐτίς προοδοποΐίΐται ίκανάς ημέρας πρό 
τερον δί άθυμίας τίνος έλαφράς καί κορύζης καί αμ
φιβόλου πυρετοΰ.

Ή  εύλογία έπέρχεται ραγδαιοτέρα, άλλά πολύ μάλ
λον ταύτης ή οστρακιά' διότι δ κίνδυνος άναφαίνεται 
ιύθύς, καί δ άνθρωπος αποθνήσκει αυθημερόν ένίοτε(

ρευματικούς πόνους καί χαρδϊτιν, ή περικαρδΐτιν κτλ. 
άλλ ουτε ή ευμπάρεδρος τοΰ υδρωπος λευκωματου
ρία ( 1) καί οί σπασμοί σπανίζουσιν.

‘Οσάκις τά δύο ταΰτα συμπτώματα αναφαίνονται, 
ή εκβαεις τής νόσου άποβαΰει πολύ άμφίβολος· διότι 
δ πά»χων κινδυνεύει πάντοτε νά άποθάνΐ) ύπό νεφρί-

(\ )  Π οσάκις διαφεύγει την προσοχήν τοϋ ιατροϋ 
το οπονδαιότατον τοΰτο σύμπτωμα ! Εΐδον τρεις ex 
τών δοχιμωτάτων 'ΑσχΛηπιών τίνος πρωκνούσης, 
ενα μά.Ιιστα τούτων τιμώμενον ώς χρησμολόγον διά  
την τεσσαροκονταετή πείράν τον, μη ΰποπτεύσαντας 
xar το πάθος, i r  ώ τά ούρα ήσαν αιματηρά. Σ. Σ .

ιιδος· ταΰτα πρέπει μάλιστα νά φοβώμιθα οσάκις 
ό ά»ά σαρκα υδρωψ διαρχέση είς τρεις εβδομάδας μέ
χρι μηνίς.

Έκτος τοΰ γενικού οιδήματος διαστέλλο»ται αι
γλ«ναι ω;  έκχυθέντος όρ^οϋ καί είς τάς κοιλίας τοΰ 
εγκεφάλου εκειτα έξθ:δοΰ»τα! καί οί άρυταΐνοεπι· 
γλωττικοί σύνδεσμοι, ώστε ώραν παρ ωραν έπαπει- 
λεΐται πνιγμό;.

Ό  άναίάρκα υδρωψ εκτάκτως έπισυμβαίνει κ»ι 
είς τή» έρυθϊτιν άλλ’ έν γέ»ει οταν βλέπωμεν αύτό» 
πρέπει νά ένδυμώμεδα μάλλον τήν οστρακιά»’ ά· 
ομω; λείπ/ι ή λευκωματουρία, ύπολείπωνται δέ καί 
τινα δωρακικής νόσου συμπτώματα, ίσως ή έπιπλοκή 
προσγίνεται έκ τ ις  έρυθίτιδος.

‘U; φυτικόν σπέρμα, τό μόλυσμα τών έξανθημα* 
τιχών πυρετών άνάγχη πασα νά ά»απτυχθή. °Οθεν 
τό αποτέλεσμα τοΰτο άδυ»ατο’.'μεν νά εμποόίσωμεν' 
έιιιτρέπεται όμως νά μεταποιησωμεν οπωσοΰ» το 
αώχα.  Διά τοΰτο άν τά συμπτώματα δέν φϊβ ’.ζωιιν 
ώς έξαίσια, περιορίζόμεθα είς τή» συνήθη προφυλα
χτική» χαί οικονομική» τών παρόντων θεραπείαν.

‘Ο πυρετός δέν αναγγέλλει πά»*.οτε τήν φλεγμονή»' 
οταν τρέχωμεν δερμαΐνόμεδα, άλλά δέ» πάσχομεν 
κ ϊί φλεγμονή».. Με τά τό άριστον, ή τό δείπνο» φρι- 
φρικιώμε/, εχομεν θερμασιαν, ίδροΰμεν, άλλά και ταΰ- 
τα τά συμπτώματα δέν μαρτυροΰσιν εσωτερικήν τινα 
φλόγωσιν,

"Οταν λοιπόν καί τό ιή ;  οστρακιάς μόλυσμα είσ 
φρήση είς τό σώμα καί δργάση, ή άναζυμωδη ένχος 
αύτοΰ, ή φύης έξανίσταμένη άντιπαλαίει ε ί; τόν 
έπείσαχτο» έχδρόν τοΰτον, άλλα καί τοΰτο δε» ύπάρ- 
ν ε ι κυρίως φλεγμονή. Πό?ον βλάπτομεν, οταν άλ 
λέως συλλογιζώμεθα, άφα μάσσοντες γενικώς καί το* 
πιχώς, καλομιλίζοντες, καί τυραννοΰντες διαφορως 
τόν κάμνοντα ! !

Τ ί άρά γε συμβαίνει έκ τής βίας ταυτης έπί τή; 
όίτρακιάς ; Τάς φλεβοτομίας παρακολουθοΰσι νευρικά 
συμπτώματα έπιχίνδυνα’ τοΰτο μαρτυρεί τών επιδη 
μιογράφων ή πεΐρα.

Παρατηρεί λοιπόν προσεκτικώς τόν ανταγωνισμόν 
τής φύσεως· άν αί δυνάμεις αύτής όχλάζωσι», ύπάρχωσι 
δέ παραφροσύνη, καί τών τενόντων σπασμοί καί άλλα 
νευρικά τοιαΰτα κακά, δός τήν κίναν, έγχυμα άνίσου, 
ή διχειλών καί σκιαδοφόρων άνθέω», ένιοτε δέ καί 
υδροχλωρικής καί οξικής αμμωνίας πότημα.

Φρονοΰσί τινες ώς σόμφυρον τήν πυκνότατα καί 
βίαν τοΰ εξανθήματος είς τή» όστρακιάν καί τήν έρυ 
θΐτιν. Σφάλμα ! !  Τ ί διαφέρουσιν άρά γε αύται τής 
ευλογίας; άλλ’ εύχόμεθά ποτε σπουδαίως νά τήν 
ίδωμεν συιτάδα μάλλον, ή σποράδα ;

’Αλλ’ άν συμβαίνωσι συμπτώματα άλλα επίφοβα 
συγχαλοϋντα αύτόθι τάς δυνάμεις τής φύσεως, οιον 
πνευμονΐτις καί διάνοια, ώστε τότ* δί αύτάς τό 
εξάνθημα γίνεται άραιότερον, τότε σπεΰσον είς βοή- 
θειαν.

Δοδέντος ότι έλαττοΰταί μέν τά οίδημα, γίνεται 
δέ πελιδνόν έζαίφνης τά δέρμα, έπίχεινται τά έγκεφα- 
λικά συμπτώματα’ όθιν άν ταΰτα δέν φανώσιν έκτό ·

πως καταπληκτικά, άρχούμεθα είς λαπακτικά φάρμα
κα, τά καλομέλανον λεπτομερώς διδόμενο», τό κίχχινον 
Ιλαιον, τά άλατώδη καθάρσια, τρεφομένου καί τοΰ 
άρ^ώστου μετρίως.

Ά λ λ ’ ά» ίδωμεν πυρετόν καυσώδη, λήρο» καί χώμα
* > >  ̂ * * ν και τε»οντο)ν παλμούς, και τυμπανιτί» και ουρών

έπίσχεσιν, μιμούμενοι τόν C urrie, βαπτίζομεν έπι
ήμισυ λεπτόν τάν κάμνοντα είς τό ψυχρόν Λουτρον,
έπιχέοντες καί ύδωρ 1S βαθμών κατά κεφαλής’ άλλ’
είς τοΰτο τά μέσον ά»θίστανται αί οικογένεια!’ οθεν
μό^ον έν έσχάταις άνάγκαις τά μεταχειριζόμιδα.

Παρευθύς έλαττοϋνται οί σφυγμοί, απαλύνεται καί 
μαλάσιεται τά τέως αυχμηρόν καί άγριον δέρμα, 
παύει ή παρα/.οπή, άνανήφει τά παιδίον, άναφαίνεται 
δέ καί τά ώχριάσαν εξάνθημα.

Τά κακά όμως συμπτώματα έπα»έρχο»ται πάλιν, 
καδώς είς τό< β.ον τά ηθικά, πολλάκι;" νέοι χαιαιονί* 
ιμοί, καί τοΰ*θ' δίς καί τρις τής ήμέρας.

’Αντί τών λουτρών, τά όποια άποδιοπομπουνται οι 
συγγενείς, συμβουλεύομε» άλλοτε τας ψύχρας έξ 
ύδατος καί όξους έπιβροχϊς καθ ολδν τά σώμα διά 
τοΰ σπόγγου κτλ.

"Αν έπί τής κυνάγχης τά αμύγδαλα ήλκώθησαν, ή 
υπό λευκώδους έκιπολή; έσκεπάσθησαν, τά βρέχομεν 
διά τριχογραφίδος μέ μίγμα μέλιτος καί ύδροχλωρι- 
κοΰ όξέως. Χρηίίμιύουσι δέ ομοίως καί ή χρυσοχολλα, 
ό νιτρικός άρ|υρος, ο θειΐκος χαλκός, η στυπτηρια κ τλ .

Έ πί τοΰ άνά σάρκα υδρωπος, διορίζομεν την εις 
τά πρανές κατάκλισιν τοϋ κάμνοντος, τό γάλα, τά 
μαλακτικά, τά ϋπαγωγά, τά καλομέλανον λεπτομε
ρώς καί τήν δαχτυληθρίαν, γινομένων καί τι»ων αλ
λεπαλλήλων νύξεων επί τώ» κνημών.

'Οταν τά οίδημα έπιφαίνηται έντάς 2 4  ώρών, 
Φίβοΰ τάς έκχύσεις τοΰ δρροΰ είς τόν έγκέφαλον, 
χαΐ άκολούθως τούς σπασμούς προ ηγουμένους τοΰ 
θανάτου.

Μόνη ή πίεσις τών καρωτίδων έκ διαλειμμάτων 
γινομένη ίσχυσεν ένίοτε νά έμποδίση τούς σπασμούς 
καί νά προλάβη τάν θάνατον.

(Trousseau. Union m edicale).

‘ 7 μ ενογόνος  λ α ρ υ γ γ ϊ τ ι ς .

Ό  W illiam  Budd, ιατρός έ» Bristol τής Α γ
γλίας, «ύρήχεν έκ πείρας ώρελιμωτατην τη» χρήσιν 
τοΰ ύγροθέρμου άέρος έπί τής φοβερά: νόσου ταύτης· 
αναφέρει δέ ότι έκ δέχα παιδιών ουτω θεραπευομένων 
δύο μόνον άπέθανον.

Είς θερμόν ΰδωρ λεβητίου κειμένου πλησίον τής 
κλίνης καί έντός τών περικλειόντων αύτήν πανταχό- 
θεν διπλών καί τριπλώ» παραπετασμάτων έμβάλλο- 
μεν άλλεπαλλήλως πεπυρακτωμένον κέραμβν έκτουτου
δέ άνιδίδονταινεφέλαι άτμών, διατηροΰσαι τό» άίρα 

είς 35  βαθμούς.



‘Οσάκις 8έ έπ ίπ ιιλ ιϊτα ι δύσπνοια, δίδομιν χαί τό 
ιμ ιτικόν.

Διά τών δύο τούτ»ν μέσων έλαττοΰται ή θερμο
κρασία, άποφράττεται κατ’ ολίγον δ λάρυγξ, ή φωνή 
άπό κερχνώδους χαί Αγχώδους καθαρίζεται, ό βήξ 
γίνεται άπο τραχιως μυκωδέστερος, ουτ’ άχούεται 
πλέον κλαγγώδης.

(Medical times. Ίουν. 1852)

Έ ρυσ ίπ ελα ς .

‘Ο Poucbaud άπο Γενεύη; συνιστα ώ ' λυσιτελε 
στάτην τήν χρήίίν τοΰ κολλοδίου, τήν οποίαν άνιϋριν.

Δ:ά τριχογραφίδος ραντίζει τήν έρυσιπελατώδη επι
φάνειαν, ύπερβαίνων μάλιστα τά ορια αυτής 2 — 3 
ε<ατοστόμετρα.

Εξατμιζόμενου τοϋ αίθέρος αισθάνεται δ κάμνων 
ήδεϊάν τινα κατάψυξιν, έπειτα δέ συστολήν και συ- 
σφιγξιν τοϋ δέρματ,ος" άλλά μετά τινας στιγμάς μό
νον το ερυθρόν χρώμα ώ/ριδ, ώστ* δ τόπος φαίνεται 
ώς διά ζωγραφικού έπιχρίσιιατος κηρώδους κεκαλυμ 
μένος- δΐ'ϋρίυγνυται δέ αΰτά αυθημερόν, ή τη έπαύ- 
ριον κατά μέρος, ή χαί άνυψοΰται έν είδ«ι λέπιων.

‘ Η έπίβρεξις τοΰ χολλοδίου επαναλαμβάνεται χατά 
τήν άνάγχι;ν εως ου πεοιορισθή ή νότος "Οταν δέ κατα 
τύχην τά κολλόδιο* δέν άφαιρήται, ούτ’ έ«πίπτη εύ- 
χολως ώς ά/αΐλίχθέν μετά τή ; 5λη; τινων ©λυκται 
νών, νοτιζομεν τόν τόπον διά μίγματο; ές αίθέρο. 
καί ύγροΰ ώρμανείου συντεθειμένου κατ’ ίσην ποσό 
τητα έκατέρου.

(Archives generates de medecine).

Σπ.Ιηνΐζ ις.

‘Ο Δ. Kuchenmeister άπό Zittau επεχείρητε διά 
βορα πειράματα έπίδασυπόδων προβάτων, μόσχων,χοί 
ρων, αίλουρων καί χυνών διά νά πληροφορη9ή τίνες ού* 
σίαι έξογχοΰτιν,η σμικρύνουσι τόν σπλήνατόν έξογχοΰιιι

1) Κ ατ’ αΰ:άν ή ευ χυλός καί άφθονος τρ ίίή , τό 
αρσενικόν, ο διττοχλωροΰχος υδράργυρος, ή *ιγχ°" 
νίνη, ή χαλκά.θη, τά ήλεκτρικάν έλαιον, ή σκίλλα, 
χαί τά οινώδες εκχύλισμα τών βαλάνων.

2) Τόν συιηρΰνουσι δέ τουναντίον ή μαχρά νη 
στεία, ή κινίνη, τό πυροξυ'ΐχάν οξύ, ή ίτείνη, τό γρυ- 
σοσπληνιον, ή βρυσοδεψική υλη (τανίνον) τά ψυχρά 
καταιονήματα (;)

Ακολούθως δέ ό συγγραφεύς έκφέρει τινας κανόνας 
έπί τής θεραπείας τοΰ σπληνός.

Οταν ο σπλήν υπάρχη μόνον έξωγκωμένος δηλ 
άνευ ετερογενών υλών (αλλοιώσεων) άρχει νά μετα- 
χειρισθώμεν τά συστίλλοντ* τάν σπλήνα μέσα. Έκ 
τουτου δέ συμπεραινεται ευκόλως πόσον ή δίαιτα

ώρελεί έπί τών περιοδικών πυρετών, ύποτροπιαζόν 
των μάλιστα διότι τα σιτια αύξάνουσι το λιμνάζον 
αίμα καί δϊ βΰτοΰ τά* 6 Γκον, ή δέ κινίνη συστέλϊ 
λουσα τάν σπλήνα εξωθεί τά έντός αΰτοΰ ακίνητον 
αίμα, επιτεί*ει δέ την κυκλοφορίαν αύτοΰ ii’c τά α γ
γεία. Διά τοΰτο εξέχει η κινίνη τοΰ άρσινίχοΰ καί 
έπομένως πρέπει νά προτιμάτε πάντοτε.

Οτανδέ^δ σπλήν περιέχΐ) παρεκχύματα, είτε πα 
θολογικός ΰλας τά συιτέλλοντα τάν δγκον ώφελοΰσι 
σχεδόν όμοίως· άν ταΰτα τύχωσιν ύγρά. ‘Οτάκις δέ 
τά άνάπαλιν ύπάρχωσι στεριά, συμφέρει μάλλον νά 
μιταχ.ιριαθώμεν τα προξινοΰντα τήν συμφόρη-iv έπι- 
φυλάτιοντες τά άλλα (συσταλτικά) είς τά ‘τέλος τής 
θεραπείας.

‘Ο συγγραφεΰς ενθυμίζει τά συμβαΐνον έπί τής ε’κ 
τοΰ τάφου άναρρώσιω;· δτι δηλ. 5 έξωγκωμένος ήδη 
σπλήν σμικρυ/εται βαθμηδόν, έφ' όσον έπανέρχεται ή 
°?*ξΐί> ° δέ ραι,ων τρεφεται" επειδή καθ’ έκάστην 
πέψιν ο σπλην έξοιδαινεται, ή δέ προσωρινή τών 
ύγρών συρροή εί; τά παρέγχυμά του διαλύει ή πα 
ρασύρει τάς παρεκχύτους αΰτόθι υλας. Τότε ωφελεί 
μικρά τις ποσοτης κινίνης πρός ένίσχυσιν τοΰ φυσιο
λογικού τουτου ε'ργου. ‘ Η δέ σκίλλα τήν δποίαν δ 
Radem acber καί δ καθηγητής Schoenlein θεωροΰην 
ως συσταλτικήν τοϋ σπληνάς, οδεν τήν συμβουλεύου- 
οιν επί τής εκ τής έκ τοΰ τυφου αναρρώσεως, φαίνε
ται εις τόν Kuch“nm eister ακατάλληλος· διότι κατ’ 
αύτόν αύξάνει μαλιστα τόν δγκον τοΰ σπλάγχνου" 
χρητ·μ«ΰβι ώέ εις τήν ανωτέρω πιριστασιν, (τήν έχ 
τοΰ τυφου άναρρωίΐν)^οταν ή ορεξις λείπη, τούτέστι 
ή πρώτη αιτία τής σορόοη; τών ύγρών, έκ τών οποίων 
ώ?ίλ«ΐτα ι ό σπλήν, διότι ή σκίλλα τότε βοηθεϊ τήν 
συρροήν ταυτην.

ίΐνίοτε άιμο ,ει νά έναλλάσοωμεν τάς δυο τάξεις 
τών ίίρημέν^ν σπληνικών φαρμάκων, έάν πρόκηται 
περί παλαιώ/ πpησJάτωv ως έπί τών αρχαίων •περιο
δικών πυρετών ενταύθα βεβαίως ώφελεΐ καί τά αρ
σενικόν άποτυχούτη; τής κινίνης.

(A rcbiv fur physiologis che
HeiJkunde ύπό y iero rd t)

Σωρο'  βε,Ιι r!i>r εντός τον σ τομάχον .

 ̂ Γυνη τις τεσσαρακοντουτις ήδη, δτι άπέθανεν, ειχεν 
ε ; παιδια, έξ ω* τά τελίυταΐον έγεννήδη τώ  1844 . 
Κατά δέ τόν Δίχέμβριον τοΰ 1842 δεκατέσσαρας 
ήμερα; μετά τόν πέμπτον τοχετάν «ξέρασεν δλόχλη* 
ρον λεκάνην αίματος" επειτα έμεινιν έπί τεσσαράκοντα 
καί έπτά ώρας ολως άναισθητος, έχουσα τάς μέν νλή* 
νας διεσταλμένας, τούς δέ σφυγμούς (χόλις ά*-τιλη- 
πτους αλλ όμως άνιλαβι πάλιν κατ’ ολίγον, διαμίί· 
νασα μόνον υπέρ τά σΰνηθες άδΰνατος.

Κατά δέ το φθινοπωρον τοΰ 1843 ησθάνθη κατά 
το (πιγάστριον και τήν αριστεράν λαγό*α πό*ους δρί- 
μ«ΐς, συγχρόνως δέ έπασχε κα! συχνόν έμιτον· έρεύνης

δέ γενομί*ης δ ιατρός ιυρηχ» ψηλαφώ* χατά τήν  
λαγόνα δ(·κον πλαχουντοειδή χαί έγχαρσί»; χι*οΰμ*νον 
έϊάχ ις ήκάμνβυσα έστρέφιτο έπί τής κλίνης· αυτή δέ 
ειχεν ήοη παρατηρημένον τά πρήσμα τοΰτο πρό πολλών 
μηνώ», θίγουσα δέ αύτά έχινεΐτο «ίς ναυτίαν καί ακολού
θως είς ίμετον, έχτάς δέ τουτου έπόνει μεν καί κατά τά 
νώτα μεταξύ τών ωμοπλατών, έχεντατο δέ χατά 
τήν χώραν τής άριστερας λαγόνος, έπασχε δέ προ
σέτι καί μετεωρισμόν' τά έμμηνα έλειπον πρά τριώ* 
μηνών, ώ ιτ ε  ή δυστυχής ένόμιζεν έαυτήν έγκυον' 
στέγνωσις κοιλίας' έξίρατά συχνάκις αίμοφόρυκτα, 
ίσχνότης καί άτονία άκρα.

Ά ν  καί τά συμπτώματα ταΰτα ιπαπείλουν ταχύν 
τάν θάνατον, ή γυνή ΐάθη άνευ φαρμάκων,άφ ου δέ μόνον 
Ιπιε μεγάλην τινα ποσότητα ρακής έντάς δύο ημερών.

Οΰχω δέ διήγεν, άποχρώντως δηλ. υγιής έπί πέντε 
ετη, δδυνωμένη μόνον έκ διαλειμμάτων, ενίοτε χαί 
δυσκοίλιος, προσέτι δέ καί to δέρμα τών σκελών καί 
τοΰ προσώπου έχουσα έξωδίκο*, σημεΐον οτι έντελώς 
χ»ί κυρίως δέν ΐατρεύδη, διότι ουτε τά έμμηνα πλέον 
δέν έφάνησαν.

Κατά τάν ’Οκτώβριον δέ τοΰ 1850  έπανήλθ&< έκ 
νέου άπαντα τά ειρημένα θλιβερά συμπτώματα, και 
ουτω βασανίζομένη άπέθανε μετά τρεις εβδομάδας.

Αύτοψίας γενομενης τοΰ νεκροϋ ούδαμοΰ εύρέθη 
τών άλλων δργάνων, ούτε φλόγωσις, ούτε έκφυλος 
πρόσρρυσις.

Ά λ λ ’ δ στόμαχος περιεϊχεν έννέα ούγγίας καρφί- 
δων χρώματος μελενερύθρου, άπασαι δέ ησα* λυγι* 
σμέναι, ή διερρηγμέναι, πολλαί δέ καί όξύταται εις 
τήν άκωκήν. ‘Ο δέ δωδεκαδάκτυλο? περιελάμβανεν 
όμοίως άλλο δεμάιιον καρφίδων στερεώς συνεσφιγ 
μένων, διαφόρου δέ μεγέθους καί διαμέτρου, βάρους 
δέ μιας λίτρας, ώστε έφραττον έντελώς τόν πεπτικόν 
σωλήνα.

‘Ο σύζυγο; τής γυναικός ταύτης δέν τήν ειχεν ίδεΐ 
ποτέ καταπίνουσαν καρφίδας· δ υιός της ομως ειπεν 
ότι τλν παρετήρησεν απαξ ποτέ δαγκάνουσαν αΰτάς 
καί ένόμιζεν δτι τάς κατέπιεν' διηγήθη μάλιστα οτι 
τήν έμυκτήρισε χατά τοΰτο πολλάκις- οθεν έπαιδευθη 
πα|3 αύτή; διά τήν τολμηράν του ταύτην παρατήρησίν.

‘ Η δέ αδελφή της έμαρτύρησεν είς τάν ιατρόν ότι 
νέα ουτα συνήθω; έμάτσα χρωστήρας καί άρδωσίαν· τήν 
ειδε δέ καί αύτή δαγκάνουιάν ποτε καρφίδας· έκ τοΰ 
17 δέ έτους τής ήλικίας της «ξέρασεν α!μα καί ένο- 
βηλεΰθη έπί τινα ; ήμερας. ( 1)

(John M arschall. Dublin Medical Press).

( \ )  Ε νθ ιψ ούμ εθα  δτ ι ό πρό χ ρ ό ν ω ν  τά ο ίχονο  
μ ιχ ά  τής 'Ε λ λάδ ο ς  ύ ια γ ε ιρ ιζ ύμ εν ο ς  Γάλλος  Α.
*Ρεννς ή σθ ά νθ η  ηοτε  χατά  τόν  δε<ίιόν β ρ α χ ίυ ν α  
ν ν γμ ό ν  τ ιν α  χα'ι π όνον  δ ιαρχή .  τοΰ όπο ίυυ  ή α ιτ ία  
δ ιε τέλεσεν  επ ί π ο λ ν ν  κα ιρόν  άγνω στος .  Λ ϊφνη-  
δ ίως δέ  ποτε άνεφάνη έπ ί  τοΰ δέρματος έ ΐ έ χ ο υ .  
e a  χα'ι π ροχύπ τυνσα  ή άχωχη χαρψίδος. 'Εντο
μ ή ς  δέ γενομένης έπ ί τοΰ πζόον έ ζή χθ η σα ν  ά λ λ η  
λ οδ ια δόχω ς  π ο λ λ α ι  χαρψ ίδες έχ τοΰ στομάχου , όπου  
κα ταποθε ίσ α ι  χα τ ’ ά ρχάς  χα τήν τησα ν  οΰχ ούδ' δ-

Κ’ύστίς υδατώδης ΐής ΰοΰήχης.

*0 Δ. Boinet έν Παρισίοις μετεχειρίσθη πολλάκις 
καί υπέρ πάντα άλλον τάς ίωδικάς έγχύσει^ εις ψυ
χρά αποστήματα, ή τά συμπαθητικά καί μεταστα. 
τικά λεγάμενα, τήν σύριγγα τής έδρας, τον άσχίτην 
υδρωπα καί επι τινων άλλων νόσων, άποτελέσματος 
τής χαλάσεωςτών υμένων, ή υπερβολικής έκκρίσεως 
καί άλλο:ώιεως του ύγροΰ , οίον έπί τής ίλευκο^ροί- 
ας χολείτιδος κτλ. Ά λ λ ’ άφ’ ου έσπούδασε τάν 
τροπον τής ένεργειας τών τοιούτων εγχύσεων S είρη- 
Λένος έσκέφθη νά ίατρεύση διά τεχνητής φλεγμονής 
καί έμφράξεως τάς κύστας τής ώοθήκης όθεν πολλαί 
έπιτυχίαι έδικαίωσαν τάς ελπίδας του, άντήμειψαν δέ 
τούς κόπους.

‘Η Desparrois (Ju lie  Onesime) έχουσα ήλικίαν 
50  έτών έπασχε κατά τήν δεξιάν πλευράν τής γα- 
στρός. ‘Ως καχεκτική έκ φύσεως καί άνώμαλος περί 
τήν κατάμηνον κάθαρσιν δέν έγέννησε ποτέ παιδίον, 
άφ ού ομως προ 2 έτών ήκουσεν έξαίφνης τοΰ συζύ
γου της το* θάνατον, χατεσχέθησαν τά πρά μιας 
μόνον ήμέρας φανέντα έμμηνα. Έ κτοτε δέ έξηκολού» 
θησ« νά πάσχη έπί δύο μήνας δξεϊς πόνους κατά τά 
ύπογάιτριον, έπ ιιτα  δέ έπήλθεν αΐμο^αγία διαρχέσασα 
έκ διαλειμμάτων πέντε μήνας. Μετά ταΰτα ή έπί- 
σχεσις τών καταμηνίων διαλυβεΐσα πρός καιρόν κατε- 
στάθη τοΰ λοιποϋ αθεράπευτος. Τότε δέ άμέσιος 
ησθανθη πρήσμα κατά τήν χώραν χής δεξιάς ωοθήκης.

Έ ? ’ δλόκληρον έτος ό ογκος ουτος ηύξησε πολυ· 
άλλ’ έπειδή δέν ήνώχλει τήν γυναίκα είς τά συνήθη 
εργα, ολίγον καί τήν έφόβισε.

Κατά τάν Μάϊον όμως τοΰ 1851 τά μέγεθος τοΰ 
πρήσματος καί οί έχ τής μακρας χινήτεως, ή χαί τής 
στάσεως προσγινόμενοι πόνοι ήνάγκασαν τήν άρρω
στον νά χαταφύγη εις τά νοσοκομείο* (Hotel Dieu).

‘Ο ογκος έκτείνετο άπο τής μιχρα; πυέλου μέχρι 
τών δρίων τών ψιυδών πλευρών, ύπιρβαίνων δέ 
τήν κατά μέσον γραμμήν τή ; κοιλίας έκλινε πρός 
τή* δεξιάν λαγόνα' πιεζόμενος προξένει πόνον" άν 
καί έθλίβετο διετήρει ομως τινά άντιτοπίαν ·ήΛέπι- 
φάνεια αύτοΰ ήτο δμαλή άνευ τυλωμάτων- μόλις δέ 
διά τήν υπερβολήν τοΰ ΰγροΰ ήσθάνετό τ ι ;  μικρόν τ^α  
κλυδασμάν, έπιτιθείς τήν χεΐρα ιίς  τήν κοιλίαν, με- 
τακίνών δέ καί άνυψών τήν μήτραν, άκολουθως δέ 
καί'τάν δγκον διά τοΰ δακτύλου τής έτέρας ει’σαγο- 
μένου είς τάν κολεόν.

Γενομενης τής διαγνώσιως δ D. Boinet έκέντησε 
τ άν όγκον διά χινοκοσμίλης, εΰθύς δέ έξέρρευσεν ώς

πως δ ιά τω ν  συ στολώ ν  των μ υ ω ν  χα ί μ ι τ ά  π ά μ -  
π ο λ λ α  ετη μ έ χ ρ ι  τοϋ β ραχ ίο ν ο ς  !  !

Σ ν χ ν ά χ ις  α ί  γυνα ϊχ ες  ή ύψ α ίν ο ν σ α ι , ή νήθννσα ι  
χ α τ α π ίν ο α σ ι  χ λω σ τα ι ,  α ί  όπο ίαε έπ ιοω μ εν ιψ ενα ι  
είς τόν σ τόμαχον ,  η τά  εν τ fp a  π ρ ο ΐέ ν ο ό σ ι  μ ε τά  
π ο λ λ ά  έτη πα ντο ία ς  έπ ιχ ινδ ννου ς  ενίοτε έ ν οχ . ίή -  
σεις.



τεσσάρων λίτρων δγρδν άχρωμον καί δίαρανες ώς τό 
καθαρόν 3?ωρ· επειτα δ χειρουργός ενέχυσιν είς αυτόν 
το έπόμινον μίγμα.

Ύδατος διϋλισμένοο) » < » , «
η ' » S * \ “VOt δΡ· 12Βαμμματο; ιωίικου ) Γ
Ίωδούχου ποτασσίου 1[2

Καταλειφδέντος τοΰ δγροΕϊ τούτου είς πέντε λεπτά 
έμαλάσσετο χαί έσαλεύετο πανταγόδεν δ ογκος δια νά 
^?αΧΐ ί  εσωτερική αύτοΰ επιφάνεια* Ιξαχδείίης 
δέ τη ; σύριγγος έξήλθε καί το έγχυμα μετά μικρά; 
τίνος ποσοτητο; τοΰ ένυπάρχοντος ί τ ι  είς τήν κύστtv 
ΰγροΰ, ύστερον δέ τεμάχιον τοΰ διά "/υλών έμπλαστρου 
|πετεδη είς τήν πληγή·/.

‘Ο άρρωστος ήσδάνδη καϋσιν επί τή; έγχύιεως, έν 
τω  μεταςυ δέ τή ; ήμέρας πλανήτάς τινας πόνους. 
Συνεσφίγχδη ή κοιλία δί επιδέσμου περιφερούς- οίσφυγ·| 
μοί ηδξήνδησαν περί το εσπέρα; άπδ 80  είς 110 — 
έπαυσαν οι πονοι —  πότημα καταπ;:αϋ<τικόν. Κατά 
τήν έξης νύκτα έξήρβη πυρετός* εωδεν δέ γινόμενης 
έκικρούσεως δ ψόρος (ήχος) ή/,ούειτο καδαρός χαδ’ δλην 
τήν έπιπολήν τή ; κύστεως έκτος τής λαγόνο;, ή τις 
τον επέδιδεν υπόχωφον* ήτο δέ αυτη ίκανώς τεταμένη 
οχληρά καί επώδυνος — έντρίψεις τής κοιλίας δίάλοι. 
φής ΰδραργυρικής, καταπλάσματα, χλύψατα  μαλα 
χτικά εΛαιόμικτα διά τή» δυσκοιλιότητα. Τήν εσπέρα» 
δέρμα χαυσώδι;, γλώσσα αύχμώ5ης χαί λίυχοχιτρινον 
επίχρισμα φερουσα χατά τό μέσον, ουρα δυσώδη, καυ
στικά.

‘ Η δευτ=ρα νύξ δ.ήλδϊν ησι/χο; — πότημα κατα . 
πριϋ<τι*ον —  οί σφυγμοί ήλαττώδησαν, άλλ' ή πίεσι: 
τής κοιλία; προξέ/εϊ πάντοτε άλγος, δέρμα ξηρόν, 
ποόσωπον ήλλοιωμένο-/, δίψα.

Βδελλαι 15 επί τή , δεξιάς λογό/or, κλύσμα, γ.ο 
τον κομυώ'-ες' τρία λιπαοά ροφήματα άλλ’ ό πόνο? 
έξηχολουδιρε χατα τή» χώραν καί μετά δύο ημέρας 
’E /τρίψει; υδραργυρκή; αλοιφής επειδή δέ ή Ιλλίίψις 
τοΰή^οο διήρχει έπετέδησαν αύτόδι άλληλοδιαδόχως 
δύο έκδόρια- άλλα παρεμπιπτόνχως ό κάμνων ήίδάνδη 
άλλον πονο/ ε1’;  τό στήθος, έ*ωχλήδη δέ χαί ΰκό δ;αρ 
ροία;' άφέψη μαμετά όρύζης αετα σιραιοπίο-j κ·>δωνίω», 
ποτημα καταπραϋντικόν.

Βελτίωσις- σιραιόπιον χίνας* έτειδή δέ μετά τή» 
διάρροιαν παρέμεινεν ολίγος πόνος επί τής δες·α. ώο- 
6ήκη; διά τής π ’έσεω; διεγειρόμενος, έπετέδη και 
αλλο έκδοριον έπι ες ημέρας. °1ασι; εντελής, ε/λειψις 
άλγους, ήχος χαδορός επί τής κοιλίας' ό τράχηλο; 
της μήτρας έπανήλδεν εί; τήν φυσική» του δέσιν- ή 
γυνή ϊ - .τζτο  καί περιεπάτει έλευδέρως.

Διά τοΰ ΐο/δικοΰ εγχύματος έφλογισδη ή έσωτερική 
επιφάνεια τή ; άποτελοόίη; τόν όγκον κύστεως, ώστε 
ουνεχολλήδητοι» τά πλευρά αυτής καί όλος ό όγκος ουν 
εστάλη" φαίνεται δέ οτι οδίεμία υπήρξε πρόσφυσις 
αυτου μετα τών έντερων* διότι τοιΰτα έχινοΰντο καί 
εψηλαφώντο άνωδύνως εξωδεν.

‘Η επιτυχία τή ; έγχειρήσεως ταύτης απέδειξε»

καί πόσον υπιρε'χει τό ιωδιχόν ίγχυμα καντός άλλου 
τών μέφρι τοΰδε είβησμένων,

( U n io n  m edica le .)

Βυρσοδεψ ιχη  χ ιν ίγη ,

Ό  διάοημος χημιχό; έ* Σουηδίας B arresw ile  ει- 
σηγαγεν aptiui; ιό φάρμοιχον τοΰτο. ‘ Η χαταιχευή 
του ητο βεβαίως γνωστή καί πρότερον, ά λλ ’ ή δερα* 
πευτιχη του δυναμις και ή χρήσις εμενεν ασπούδαστο;.

Ό  Βερζέλιος προ πολλοΰ ίγνωμάτευσεν ©τε ή κι* 
νυη  κα: κιγχονινη άποτιλούσι τό κυρίως ΐαματιχό», ί  
άλεξιπυρετον οτοιχείον τής κίνας- άλλ few; ιίς τήν 
ένέργειάν των συμβάλλει πολύ (Ιλενεν) χαί ή βυρσυδε- 
ψ ΐτι; υλη τής χίνας, ώ π ε  συγχωρεϊται νά πιστεύσω- 
μεν ότι τά βυρσοδεψικόν κινίνον επιφέρει βεβαιότερο* τό 
ζητούμενςν αποτέλεσμα. Συμπέραινε δέ τοΰτο δ Βεοζέ- 
λιος, διοει ε!δεν οτι άφ’ οΰ διά χημικών άνιιδραστη- 
ρίων απεχωρίαδη ή βυρσοδεψιχή υλη έχ του έγχυματος 
τή; κίνα;, τό αντιπυρετικό* τοΰτο δέν ιατρεύει τ:λέον. 
Οδεν υπάρχιι καί νόμο; εις τή» Σουηδίαν διατάττων νά 

δοχιμάζηται πάντοτε δ ιίσαγόμενος φλοιός τί,ς κίνας 
ίιά τοΰ εγχύματος τής κηχίδο; καί τής εμετικής τρύ
γο; απεδιίχδη δέ χαί tx πολυετοίς πείρας ότι εκείνος 
έχει τή» μεγίστην άντιπυρετική» δύ»αμι», οστις μά
λιστα απ:κρινΐ! το δ,αλυμα τοΰ πηχτώματος καί τό 
στιμμιχο* αλας, ο^λ. περιέχει πλείστην δ·3ν ποσότητα 
βυρσοδίψ:κής ουοίας. (Bcrz de traite China T .V .)

Τήν Κρογνωσιν ταυτη» τοΰ Βερζελίου έξήλεγξε διά 
νεωτέρων πειραμάτων ο B arsw ill ώ ; πλ^ροφορηθείς οτ{ 
so βυρ?οδεψιχόν κινίνο» εξέχει κατά εήν δύναμίν. "Οδεν 
άφ* ώ  έδοχιμάίδη ίατρκώς παρά τοΰ Κ. Bertghlot 
5 BarreswiI ύπεβαλε» «ί; τήν άχαδημίαν τής ΐατριχής 
:ώ» Ιίαρισίων τά γενόμενα πειράματα, εξαιτούμενος 
έχτενεστέραν δοχιμαϊίαν χάριν δέ ταύτης διωρίσδη 
έ-ιτροπή ουγκιιμέ»η έκ τώ» K .Orfila, Bussy, Bou- 
v ier χα! τριών έχέρων Lefevro, Lamborn, l lu lliu , 
έπαγνελλομέν«ν τήν τ.-χνην των είς τελματώδεις χώρας.

Ια πειράματα τούτων διήρκεσαν όχτώ μήνας γενό- 
mva sr.i πυρετών διαφό(ων τόπων} νευραλγιών δια- 
λίπων, χα< ρίυμ»/τισμών oJewV εξάγεται δέ έξ αύτών 
οτι τό βυρσοδεψικόν χινινον ισοφαρίζει τοδλάχιστον 
μετα τοΰ θειΐκ^ΰ, άλλ’ ά'οράζεται πολύ εδδηνότερον.

4Ϊ*τεερτβοεΤ δέ αύτοΰ *"ϊβότ! δέν εχ ιι, πολλοΰ γε καί 
δει, τοσαύτ*ιν πικρίαν, ώστε λαμβάνεται ευχολώτερον 
άπό παιδιά χαί άπαλάς γυναίκας. Τέλος δέ υπάρχει 
άπηλλαγμένον πάιης έριδιστικής δυνάμεως, διά την 
οπο'.αν πολλακις έμποδιζόμεδα νά διορίζωμεν τό δειι- 
«όν κινίνον.

ΙΙρκίσαν δέ έν γένει χατά μέν τριταίου χα! τετβρ· 
ταιου πυρετου τρία γραμμάρια· κατά δέ τοΰ άμφημε· 
ρινοΰ δυο διδόμενα χατά 5 κόκκους μέχρι γραμμαρίου 
έχάστοτί.

ΒΕκτος δέ πάντων τούτων to βυρσοδεψικόν χινίνον 
πλεονεκτεί τών άλλων αντιπυρετικών καίώ; τονικώτατον, 
χαδώ; αδτή ή χίνα.


